




Vision: Brintbranchen ønsker at bidrage til et nulemissionssamfund ved at udbrede 
brintløsninger i Danmark, og sikre den størst mulige integration af teknologierne i det 
danske energisystem

Mission: Brintbranchen skaber de bedste mulige rammer for forskning, udvikling, 
produktion og eksport af branchens teknologier og produkter. Det indebærer, at 
kendskabet til brintløsninger blandt beslutningstagere og i den brede offentlighed skal 
øges.



Brint til transport – H2O ikke CO2

• Transportsektoren er den vanskeligste udfordring i den grønne omstilling 

• Mobilitet ikke til diskussion – men hvad gør vi så? 

• El er fremtidens produktionsform – men forbrug er en anden sag 

• Transport, lagring og forbrug af VE-strøm er kompliceret – og dyrt 

• FCB CPH 17 – den offentlige transport skal også på brint



Den Københavnske Cluster





Copenhagen  Cluster: 
Copenhagen Hydrogen 
Network (CHN)
Danish Hydrogen Fuel 
(DHF)

London Cluster:
BOC
Air Products
ITM Power

Southern Cluster:
IIT
Linde
TOTAL
OMV





Indsamling af data

- Kørseslmønstre
- Tankningsmønstre 
- Myldretid på stationerne 
- Brintkvalitet
- Forskelligt design til forskellige biler 
- Well to wheel analyser
- Total Cost of Ownership beregninger

- Fremlægges på konference i Bruxelles den 22. 
september



Kunder

- Feedback
- Markedsanalyser
- Indsamling af spørgeskemaer
- Identificere barrierer for kommercialisering



Danske resultater



HyFive i Danmark

- To nye stationer, og data fra tre eksisterende 
- 35 Hyundai biler
- 5 Toyota biler.
- 3 Honda biler
- Bedre kendskab til brint til transport og en 

stærk kommunikationsindsats



Et landsdækkende netværk 



Tilstede i den offentlige debat
- Og i kampen for gode rammevilkår 







Udfordringer

• Flow af biler 

• Rammevilkår 

• Geografisk placering – hønen og ægget 

• Prisforskel til fossilbiler og stærkt fokus på batteribiler



Fremtiden

• Flere biler – bedre kendskab – og så flere stationer

• Pulje på 10 millioner – Vejdirektoratet 

• Fortsat gode rammevilkår – for biler såvel som for anden transport 

• Sammenhæng med energisystemet og med en voksende andel af VE-
strøm



Fremtiden



Tejs Laustsen Jensen 
CEO, Brintbranchen
Hydrogen for Innovative Vehicles (HyFIVE) 

Tel: +45 26239443
Email: tlj@brintbranchen.dk

www.hyfive.eu
www.brintbiler.dk

http://www.hyfive.eu/
http://www.brintbiler.dk/

