
 

Invitation til indvielse af brinttankstation  
i Korsør – den syvende i Danmark 

 
Brinttankstationen er et samarbejde mellem OK, Strandmøllen  
og H2 Logic og indvies af ved et offentligt arrangement 
d. 14. september kl. 11.00 på Storebæltsvej 44, 4220 Korsør. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle interesserede inviteres til officiel åbning af brinttankstationen i Korsør – som indvies under over-
værelse af Slagelse borgmester Stén Knuth. Tankstationen er den syvende i Danmark og forbinder 
samtidig øst og vest Danmark med optankning lige ved Storebælt på Sjællands siden.  
 
Brinttankstationen i Korsør er den første i samarbejdet mellem OK, Strandmøllen og H2 Logic. Der 
planlægges etableret yderligere fire brint tankstationer frem mod udgangen af 2016, hvilket vil sikre 
et landsdækkende netværk på samlet 11 tankstationer i alle de større byer i Danmark.  
 
En flåde af Hyundai brintbiler overdrages samtidig til Slagelse Kommune, Sund & Bælt og SK Forsy-
ning. Der vil være mulighed for at prøvekøre brintbilerne. Hyundai har leveret brintbiler til adskillige 
danske byer siden 2014, og senere i september lancerer Toyota deres nye brintbil.  
 
Tilmelding er ikke nødvendig 
Brinttankstationen er placeret ved OK anlægget på Storebæltsvej 44, 4220 Korsør. 
Program for arrangementet på efterfølgende side.  



 

Om Danish Hydrogen Fuel A/S 
DHF er et fælles selskab ejet af OK, Strandmøllen og H2 Logic. Selskabet har til formål at etablere og drive brinttankstationer i Dan-
mark. Brinttankstationen i Korsør er den første af i alt fem som planlægges etableret frem mod udgangen af 2016. Brinttankstationer-
ne placeres ved eksisterende OK anlæg og brint leveres fra Strandmøllens produktionsanlæg på Fyn som anvender grøn strøm. Brint 
optankningsteknologien leveres af H2 Logic.   
 

Om OK a.m.b.a. | www.ok.dk  
OK er et dansk energiselskab som leverer brændstof, elektricitet, naturgas, solcelle- og varmepumpeinstallationer. OK-kæden omfat-
ter 670 tankstationer fordelt over hele landet. OK er et andelsselskab, der er ejet af 11.000 kunder. 
 

Om Strandmøllen A/S | www.strandmøllen.dk  
Strandmøllen er et fondsejet dansk selskab, som gennem næsten 100 år har leveret industrigasser i Danmark og Sverige. Strandmøl-
len driver egen brintproduktion og distribution i Danmark som leverer brint til industrier og tankstationer.     
 

Om H2 Logic A/S | www.h2logic.com  
H2 Logic er en førende producent brinttankstationer og er en del af NEL ASA som er noteret på Oslo Børsen. NEL koncernen beskæfti-
ger mere end 60 personer, heraf 40 i Danmark og har leveret mere end 500 brintanlæg til 50 lande. www.nel-hydrogen.com    
 

Læs mere om brint til transport på: 
  

 
 
 
 

Brintbiler.dk er en service fra Partnerskabet for Brint og Brændselsceller | www.hydrogennet.dk  

 
 
PROGRAM FOR ÅBNINGEN: 
 
11:00 – 11:05  Velkomst ved David Drachmann-Sunne EUE 
 
11:05 – 11:30  Taler ved:   

Adm. direktør, Danish Hydrogen Fuel A/S Jacob Krogsgaard 
  Borgmester Slagelse Kommune, Stén Knuth 
  Adm. direktør Sund & Bælt partner, Leif Vincentsen 
  Head of FCEV, Hyundai Motor Europe, Frank Meijer 
 
11:30 – 11:35  Snoren klippes og tankning af brintbil 
 
11:35 –  Spørgsmål fra pressen 

Forplejning  
Prøveture i brintbiler 

 
Spørgsmål til arrangementet:  
Ulrik Torp Svendsen, uts@h2logic.com 2491 3281  
 
 
 

Brinttankstationen i Korsør er etableret 
med bidrag fra Energistyrelsen og EU 
FCH-JU programmet og brintbilerne 
indkøbt med bidrag fra Trafikstyrelsen. 
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