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Bergen får hydrogenstasjoner
Uno-X Hydrogen skal bygge Bergens to første hydrogenfyllestasjoner. Enova
støtter etableringen med nesten 20 millioner kroner.
– For å bidra til reduksjon av klimagassutslipp har Uno-X Hydrogen som
ambisjon å bygge 20 hydrogenstasjoner innen 2020, og vi er svært
takknemlige for at Enova nå har godkjent vår søknad om støtte til å bygge to
stasjoner i bergensområdet, sier Roger Hertzenberg, daglig leder i Uno-X
Hydrogen AS, joint venture-selskapet som eies av Uno-X, NEL og Praxair.
Planen er at fyllestasjonene kommer på Danmarks plass i Bergen og i Åsane.

Uno-X tar sikte på at stasjonene kommer i drift så snart alle offentlige
tillatelser er på plass.
– Mange ildsjeler skal også takkes for sitt arbeid med å realisere et nytt steg i
det grønne skiftet gjennom hydrogenstasjoner i Bergen. Spesielt kan nevnes
CMR Prototech og Greenstat. Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune
har også vært veldig gode støttespillere for prosjektene, og vil være blant
våre første hydrogenkunder, avslutter Hertzenberg.
Bygger kunnskap og erfaring
Bergen Taxi, Hordaland fylkeskommune og Bergen kommune vil gjennom
prosjektet kjøpe til sammen fem hydrogenbiler i første omgang. Enova bidrar
med 19,8 millioner kroner i støtte til fyllestasjonene og elektrolysøren som
skal forsyne stasjonene med hydrogen.
– Det som er nyskapende i dette prosjektet, er at hydrogenbiler blir tatt i
bruk hos drosjenæringen og andre aktører med større bilparker. Disse får nå
anledning til å bygge kunnskap og erfaring om bruk og vedlikehold av
hydrogenbiler. Vi er spente på å se hvor mye prosjektet vil bidra til å gjøre
hydrogenbiler til et mer aktuelt alternativ, både for disse aktørene og andre,
sier markedsdirektør Audhild Kvam i Enova.
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Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen
krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og
innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og
klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.
Enova SF er lokalisert i Trondheim og har cirka 80 medarbeidere. Selskapet eies
av Klima- og miljødepartementet.

Kontaktpersoner
Petter Hersleth
Leder for strategi og forretningsutvikling
petter.hersleth@enova.no
+47 951 15 449

