
Notat fra Trafikdage 2021
Notatet er udarbejdet af Hydrogen Valley. Hvor der ikke er anført specifikke navne, står Hydrogen Valley bag 
notatets synspunkter og konklusioner.

SESSION: BRINT I DEN KOLLEKTIVE TRAFIK

Sessionen omhandlede forskellige perspektiver i at anvende brint i den kollektive trafik. Der var 
repræsentanter fra en række virksomheder og organisationer, der til daglig beskæftiger sig med brint 
og transportløsninger. Formålet med sessionen var at invitere til en åben debat om de muligheder og 
udfordringer, der ligger i at anvende brint i den kollektive trafik, både i Danmark og i udlandet.

Brint i den tunge transport og herunder den kollektive trafik er stadig på et forsøgsstadie i Danmark. Brint er 
dog kommet på tale som et potentielt spor inden for transport i en fossilfri fremtid. Grøn brint kan komme 
til at spille en stor rolle som brændstof både til lands, til vands og i luften i en fossilfri fremtid. Ikke mindst 
til langdistance-skibe og fly kan brintbaserede produkter blive relevante, da disse sektorer er vanskelige at 
elektrificere direkte.

Brintbusser i Aalborg
De tre første brintbusser i Danmark har kørt halvandet år i Aalborg og omegn. Sandra Bødker, der er 
projektansvarlig i Region Nordjylland, har ledet projektet, der er støttet af 3Emotion og er det første 
pilotprojekt med brintbusser i Danmark. Målet med projektet i europæisk sammenhæng er at indsamle 
viden og erfaring med brint som brændstof i den tunge transport i flere forskellige europæiske lande. 21 
brintbusser har kørt i fem byer og samlet data i over et år. Busserne i Aalborg har kørt godt, oppetiden 
har været overraskende høj (>90%) med mindre værkstedstid end tilfældet er med dieselbusser, mens 
der har været visse problemer med tankanlægget. Såvel passagerer som chauffører har været meget 
tilfredse med busserne. Rækkevidden på en optankning er omkring 400 km, og optankning tager 
omkring 20 minutter.

Flere brinttankstationer
Det evige dilemma om, hvad der kommer først – hønen eller ægget, gælder også i forhold til brint. I dag 
findes kun 6 tankstationer i Danmark, hvorfra der kan fyldes brint på bilen. Det kan gøre det svært at 
vælge en brintbil som transportmiddel, og endnu sværere at vælge en flåde af brintkøretøjer.

Everfuel leverer brint og tankstationer og var repræsenteret af salgsdirektør Lars Jakobsen. Everfuels 
ambition er at etablere mellem 55 og 60 tankstationer inden udgangen af 2023 på de markeder, som 
Everfuels har fokus på: Norden, Holland, Belgien og Tyskland. Strategien er at afskaffe de fordyrende 
led i værdikæden, som i dag involverer mange aktører med tilsvarende mange overdragelser, så man 
hurtigere kan komme ned på en konkurrencedygtig pris på brint til transportsektoren. Målet er en pris 
for grøn brint på niveau med diesel. Dette skal gøres ved desuden at producere i stor skala og opnå 
stordriftsfordele.

Ved produktion tabes en del af energien i form af varme. Varmen kan med fordel anvendes til f.eks. 
fjernvarme, så denne ligeledes udnyttes. Den producerede brint lagres i tanke på køretøjet, og 
løbende omdannes brinten til elektricitet i en brændselscelle. Brinten har åbenlyse fordele i forhold 
til batteriløsningerne. Der skal bruges el direkte, hvor det giver mening. Men f.eks. regionalbusser 
og Flixbusser har køreafstande, hvor batterier bliver for tunge, og her giver det mening med brint. 
Det samme gælder lastbiler med f.eks. køreafstande på 800 km, hvor et tungt batteri tager vægt fra 
nyttelasten.



Everfuel tror ikke på, at det vil være rentabelt at producere brint på busdepoter som det i Aalborg, men 
at man skal op i skala, for at det kan betale sig. Enten skal aftaget være stort på produktionsstedet – eller 
også skal brinten hentes fra de store produktionssteder ud til tankstationerne. Everfuel er partner i et 
projekt i Fredericia, hvor man lægger an til at producere 8 tons brint om dagen, som senere skaleres op 
til 100 og 300 tons.

På brint over fjorden
Det er ikke kun på landevejene, at brint kan spille en rolle i fremtiden. Valdemar Ehlers fra Danske 
Maritime har været med til at vurdere mulighederne i at få omlagt færgetransport på fjorde til 
brintbaserede løsninger. I den maritime sektor er der en sejltidsmæssig smertegrænse for batterier 
på godt 1 time - ved længere afstande bliver batterierne for tunge / optager plads for betalende last. 
Udviklingen inden for skibsdesign og batteriteknologi forventes dog i løbet at de kommende år at 
flytte denne grænse til op imod ca. 3 timer. Dertil kommer længere opladningstid for batterier end ved 
påfyldning af brint.

I projektet ”På Brint over Fjorden” har Danske Maritime sammen med andre partnere undersøgt brint-
løsninger på mindre danske færger, idet man har analyseret tekniske, miljømæssige, økonomiske, 
lovgivningsmæssige såvel som sikkerhedsmæssige effekter af overgangen til brintdrevne løsninger. 
Erfaringerne viser, at det er muligt med dagens tilgængelige teknologi at retrofitte 11 danske 
indenrigsfærger til at sejle på brint og dermed sikre CO2- og emissionsfri sejlads. Mange af de danske 
indenrigsfærger vil også kunne retrofittes eller udskiftes med direkte elektrisk fremdrivning, men her kan 
manglende
udbygning af de lokale elforsyningsnet være en begrænsende faktor nogle steder, hvilket vil betyde 
udfordringer for el-ladning. I de tilfælde er brint en oplagt mulighed.

Brint som alternativ til el kan gøres økonomisk attraktivt ikke mindst, hvis brintanlægget forsyner flere 
typer transportmidler i en kommune, f.eks. færger og busser.

Brint som bindeled mellem vedvarende energi og fremtidens el-system 
Vores el-net skal i fremtiden kunne levere grøn strøm til el-busser, el-biler, varmepumper og andre eldrevne 
installationer i et omfang, der er meget større end i dag – som forudsætning for den elektrificering, der 
indgår som den nok vigtigste vej til reduktionen af CO2. Søren Bjerregaard Pedersen fra Hydrogen Valley 
kom ind på de udfordringer, der kan opstå i det fremtidige danske el-net, når der skal leveres strøm. 

Det danske distributionsnet vil på sigt blive en flaskehals og skal udbygges, hvilket er forbundet 
med omkostningstunge investeringer. Især fordi de kommende energiøer og vores vindmølleparker 
– begge en nødvendighed for den grønne omstilling - befinder sig ude på havet. Det komplicerer 
distributionsproblemet, da elektriciteten skal transporteres over store afstande. Både investering i 
infrastruktur og transport af el er omkostninger, som kommer oven i produktionsprisen i fremtiden. 

Til gengæld kan havmøller og energiøer også bruges til produktion af brint. Enten dedikeret eller i 
perioder med lavt behov for el. Brinten kan enten produceres på land eller produceres ved havmøllerne 
og transporteres til land gennem gasrør. Denne tanke spiller ind i et europæisk koncept, hvor 
dedikerede brintrør skal forbinde Norge med Sydeuropas spids. Det kan resultere i et tilsvarende 
distributionsnet, som vi kender det for el, bare med brint tilgængeligt i stor skala. Energinet har 
estimeret, at vindpotentialet i de danske farvande er mere end tre gange så stort som elforbruget i et 
fuldt elektrificeret Danmark. Så der vil blive masser af kapacitet til at producere brint. Enten ude ved 
havmøllerne eller på land, hvis elektriciteten føres ind. 

Dette scenarie koblet med distributions-flaskehalse for el kan bidrage til at ændre forholdet 
mellem priserne på el og brint – i hvert fald i det omfang, at de afspejler produktions- og 
leveringsomkostningerne. Og så er vi tilbage til investeringer i brintbusser, som i nogle situationer på sigt 
kan vise sig at være en bedre investering end f.eks. i el-busser.



Paneldebat
Sessionen på Trafikdage 2021 sluttede med en paneldebat om brintens rolle i trafiksektoren fremover. 
Diskussionen fokuserede især på tiltag, der skal til for at fremme brint i den kollektive trafik, og hvilke 
muligheder og udfordringer, der er forbundet hermed.

Deltagere i paneldebatten
• Tejs Lausten Jensen, Direktør hos Brintbranchen
• Lasse Repsholt, Sektorchef ved Dansk PersonTransport
• Thomas Eybye Øster, CEO hos Nordjyllands Trafikselskab
• Lars Husted European, Service Manager ved Ballard Power Systems Europe
• Mikael Sloth, Senior Advisor hos Nel Hydrogen
• Henrik Lund, Professor hos Institut for Planlægning på Aalborg Universitet
• Søren Bjerregaard Pedersen, Direktør for Hydrogen Valley (moderator)

Trafikoperatørers perspektiver i forhold til brint
Lasse Repsholt: Busoperatører giver positive tilbagemeldinger i forhold til erfaringerne med brintbusser. 
Tiltaget med en forsøgsordning er et godt sted at starte for at blive klogere på brint i trafikken og 
opbygge erfaringer både på driftsikkerheden samt de vilkår, der er for at anvende brint i trafikken. 
Forsyningssikkerhed og driftsstabilitet er altoverskyggende hensyn i den kollektive bustrafik, der i øvrigt 
fungerer på et meget konkurrenceudsat marked (offentlige udbud). Det er derfor vigtigt, at udbud- og 
kontrakter sikrer en lige og fair behandling af de forskellige teknologier, der er til rådighed inden for 
emissons- og fossilfri bustrafik.

Thomas Øster: Brintperspektivet er interessant og erfaringerne fra forsøgsordningen spændende. 
Buschaufførerne har været meget tilfredse med de nye busser og oplever en stor interesse fra 
passagererne, når de sætter sig i de brintdrevne busser. Markedskræfterne er med til at bestemme, hvilke 
teknologier der bliver valgt, når der er udbud på nye investeringer i trafikken. Om det er en el-bus eller 
brintbus, er der ikke holdninger til, så længe at busserne opfylder de krav/funktioner, der stilles til de 
grønne flåder, men når der i dag stilles krav om emissionsfri busser vinder el-busserne økonomisk.

Forskningens opfattelse af brintdrevet transport
Henrik Lund: En fundamental forudsætning for behovet for reduktion af CO2 er, at vi får udviklet på flere 
forskellige teknologier, da de understøtter hinanden. Jo mere vi får gang i forsøgsordninger og opbygget 
erfaringer, jo bedre er det. Der er i dag ikke en one-size-fits-all, når man kigger på de forskellige 
teknologier, der skal være med til at få os i mål med de ambitiøse klimamål.

Henrik Lund har sammen med kolleger og Ingeniørforeningen udarbejdet scenarier, hvor fokus har været 
også på international flytransport og skibstransport, som ikke indgår i Danmarks 2030-mål for reduktion 
af CO2. Scenarierne fortæller, at vi får brug for en bred vifte af teknologier.

Udfordringerne for brint er, at der skal 3 gange så mange vindmøller til at drive en brintbus 
sammenlignet med en el-bus, grundet de tab, der er i produktionen og udnyttelsen af brint.

Brint er nødvendigt, men skal produceres på de tidspunkter, hvor der ikke er brug for el andre steder. 
Analyser viser, at det er mere rentabelt at bygge store elektrolyse-enheder end batterier. Om brint så skal 
bruges som brint eller videreforarbejdes til elektro-fuels er et andet spørgsmål.

Brinten er presset på den måde, at den ligger midt imellem direkte el-baserede løsninger, der giver den 
mest effektive udnyttelse af el, og flydende grønne brændsler, som er nemmere at håndtere og lagre. 
Prisen for lagring af brint bliver en væsentlig faktor i det økonomiske regnestykke.



Brintens vilkår og udvikling
Tejs Laustsen Jensen: Brintdebatten har udviklet sig markant over tid. Udviklingen går hurtigt – og ikke 
kun i debatten om potentialerne, men også inden for teknologierne. Danmark har muligheden for at 
blive en stærk spiller inden for brintteknologierne og blive en europæisk storskalaproducent af teknologi 
og energi til resten af Europa.

Mikael Sloth: Selvom vi har fremragende forudsætninger for at blive verdensmestre i brint, så halter 
Danmark bagud, og det skyldes flere forskellige faktorer, herunder paradoksalt nok, at vi har et godt og 
udbygget energisystem, hvor det har været muligt at integrere meget vedvarende energi.

I Californien er brint blevet meget relevant, fordi man ikke kan få infrastrukturen på plads, så man kan 
lede store mængder elektricitet ind i byerne. Det er stort set umuligt at trække store elkabler ind i de 
større byer i Californien. Det er 4 gange så dyrt at købe el inde i byerne, sammenlignet med at producere 
den ude i ørkenen, for derefter at producere og transportere den som brint.

NEL eksporterer 99% af det, de producerer i Herning, hvor virksomheden er vokset og har skabt nye 
arbejdspladser. Korea og Japan er blandt de interessante markeder for NEL, som vurderer, at udviklingen 
på markederne uden for Danmark, når det gælder brintbaserede løsninger, vil smitte af på Danmark.

Lars Husted: For Ballard Power Systems, der producerer brændselsceller til tunge køretøjer (bus, tog, 
lastbiler, ect), stationære applikationer og den maritime sektor, er der også sket en markant vækst 
i danske arbejdspladser. Før Covid-19 var der 46 medarbejdere på kontorerne i Hobro, men nu har 
virksomheden næsten 120 ansatte, og vores vækst her i Danmark vil forsætte, både når det gælder antal 
af personale og produktion.

Opsummering
Ud perspektiverne, der blev fremlagt på årets Trafikdage, kan der opsummeres følgende i forhold til at få 
mere grøn brint ind i den kollektive trafik i Danmark.

Forudsætningen for at levere et gennembrud for grøn brint i Danmark er nogle gunstige 
rammebetingelser, der støtter op om produktion og konkurrencedygtige priser samt flere steder at tanke 
brint end de kun seks eksisterende tankstationer.

En af udfordringerne ved forsøgsordningen i Aalborg har været afgifterne ved at producere brint fra 
vedvarende energi. En elafgift, der gør prisen 3 gange så dyr for elektricitet, der bruges til at producere 
brint, er en af de største udfordringer.

Vi skal bruge el, hvor det giver mening, men vi skal ikke forskrue konkurrencen mellem el og brint, da der 
er fordele og ulempe ved begge spor. Den store fordel ved brint i forhold til el er, at produktionen kan 
frakobles forbruget. Brinten kan produceres, når forbruget i nettet ikke er stort, og el-prisen er lav. Ikke 
mindst i en fremtid med meget mere vedvarende og fluktuerende energi, vil dette være interessant.

Links til udvalgte klummer, bragt i medier for nylig:
https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/virksomheder-efter-fn-klimarapport-saet-tempo-paa-den-
groenne-omstilling-og-lav-en-dansk-brintstrategi

www.altinget.dk/forsyning/artikel/bilproducent-delebils-koerselsservice-og-brintfirma-vi-vil-samme-
skabe-gennembruddet-for-groen-brint-i-transportsektoren

https://www.energy-supply.dk/article/view/806772/klumme_er_den_bedste_buslosning_i_dag_ogsa_den_
bedste_losning_pa_sigt

https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/virksomheder-efter-fn-klimarapport-saet-tempo-paa-den-groenne-omstilling-og-lav-en-dansk-brintstrategi
https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/virksomheder-efter-fn-klimarapport-saet-tempo-paa-den-groenne-omstilling-og-lav-en-dansk-brintstrategi
https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/bilproducent-delebils-koerselsservice-og-brintfirma-vi-vil-samme-skabe-gennembruddet-for-groen-brint-i-transportsektoren
https://www.altinget.dk/forsyning/artikel/bilproducent-delebils-koerselsservice-og-brintfirma-vi-vil-samme-skabe-gennembruddet-for-groen-brint-i-transportsektoren
https://www.energy-supply.dk/article/view/806772/klumme_er_den_bedste_buslosning_i_dag_ogsa_den_beds
https://www.energy-supply.dk/article/view/806772/klumme_er_den_bedste_buslosning_i_dag_ogsa_den_beds

