
Status på HyFIVE

Danmark



Indledning/præsentation

• Tak til Brintbranchen for invitationen tll

• Deltagelse i mødet i dag
samt

• Deltagelse i HyFive projektet

• Detaljeret information findes på Facebook og 

Hondas hjemmeside www.Honda-Brint.dk



Hondas strategi for fremtidens bilteknologi

• 2017: Nye modeller med hybrid og el lanceres netop nu på

Frankfurt Motor Show

• 2025: To tredjedele af Hondas modeller vil være med enten

1) hybrid, 2) el eller 3 ) brint

• 2050: Ingen nye biler i DK vil være drevet af fossile

brændstoffer 



Hondas deltagelse i projektet

• Hvorfor tester Honda brintbiler i DK

• Honda ser DK som et foregangsland, når det gælder 

miljø, herunder vedvarende energi.

• Derfor Hondas innovationsprojekt ”Danmark på brint”

• Sætte fokus på de muligheder, som brintbiler kan 

tilbyde som alternativ til hybrid og el



Hondas deltagelse i projektet

• Hvordan tester Honda brintbiler i DK

• Honda har leveret i alt 7 Honda Clarity til det danske marked

• 5 danske familier får stillet en Honda Clarity til rådighed

i 2 måneder

• Et yderligere antal Honda Clarity er til rådighed for presse, 

deltagelse i forskellige former for events 

samt information af enhver art



PR status
• Meget lokal PR

• Artikler om familiernes brug af Honda Clarity

• TV 2 News

• Klima- og energiminister kører Clarity

• Indslag i TV  God Morgen Danmark

• Radio interview på DR

• Blot nogle udvalgte eksempler



Forløbet af  ”Danmark på Brint”

• Familiernes oplevelser med en hverdag med brintbil 

som daglig transportmiddel kan følges løbende på

Facebook og på Honda-Brint.dk.

• Mine egne erfaringer efter flere tusind kilometers

kørsel i Honda Clarity



Fremtiden for ”Danmark på Brint”

• Honda ser brintbiler som et vigtig element i fremtidens

bilteknologi

• Kundens valg af teknologi vil afhænge af transport-

behov

• I  DK vil fortsat fritagelse for afgift være af afgørende

betydning for brintbilens fremtid


