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Luftskibet Hindenburg brænder 
den 6. maj 1937.

Sikkerhed fra startenSikkerhed fra starten

Hvem sagde Hindenburg?

Hydrogen er et farligt brændstof, og det er 
afgørende, at hydrogenet kan håndteres 
lige så sikkert som olie, benzin og diesel. 
Derfor skal sikkerhed indbygges i alle sy-
stemer fra starten.

Vi ved, at benzin både kan eksplodere 
og brænde. Men vi er vant at leve med 
risikoen, og ulykker er heldigvis sjældne. 
Hvis hydrogen skal bruges i biler og i små 
kraftvarmeanlæg i folks huse, må hydro-
gen ikke opleves som mere risikabel end 
de teknologier, den erstatter. At luftskibet 
Hindenburg brød i brand i 1937 skal henvi-
ses til sin rette plads i historiebøgerne.

Hydrogen har egenskaber, som i nogle 
sammenhænge gør hydrogengas farligere 
end benzin og naturgas. Hydrogen kan an-
tændes i luft selv i koncentrationer på fi re 
procent, og ved koncentrationer på 15-45 
procent skal der ti gange mindre energi 
til at antænde hydrogengas end benzin-
dampe. Sammenlignet med naturgas er 
hydrogen mere eksplosivt og vanskeligere 
at håndtere, hvilket stiller skrappe krav til 
rørledninger, tryktanke, ventiler og pak-
ninger, som skal være meget tætte for at 
undgå udslip.

Vi kommer også til tage højde for, at hy-
drogen opfører sig anderledes end benzin. 

Det gælder fx i parkeringshuse, hvor man 
suger de tunge benzindampe ud ved gul-
vet. Hydrogengas er ekstremt let og be-
væger sig opad, og det vil kræve udsug-
ning ved loftet. At hydrogengas er let, er 
en fordel ved udendørs udslip, hvor hydro-
genet hurtigt stiger til vejrs. 

Den største udfordring er anvendelse af 
hydrogen i biler, hvor almindelige menne-
sker skal kunne omgås hydrogen på sikker 
vis. En mulighed er at udvikle ”idiotsikre” 
hydrogenstandere, hvor påfyldningen af 
bilerne sker ved hjælp af robotudstyr. 

Billederne nedenfor viser, hvordan det 
kan gå, når der sættes ild til brændstof-
tanken på en hydrogendrevet bil til ven-
stre og en benzindrevet bil til højre.

     


