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Hvis vi vil gøre brintsamfundet til virkelighed, skal 
vi især satse på to ting: Den ene er grundforskning, 

som kan give os den forståelse, som er nødvendig for 
at fi nde nye veje til at udvikle robust og energieffektiv 
brintteknologi. Det andet indsatsområde er kommerciel 
innovation og demonstrationsprojekter, som kan vise, 
hvad teknologien formår. “Først når vi har udviklet pro-
totyper, kan vi teste dem i praksis, fi nde og udbedre fejle-
ne og komme i mål med færdige produkter”, siger Jacob 
Hansen fra H2Logic, som i 2006 sendte verdens første 
serieproducerede brinttruck på markedet i samarbejde 
med fi rmaet A. Flensborg.

I brintsamfundets startfase er det nødvendigt med offent-
lig støtte, både til forskningen og erhvervslivet. “Vi står 
over for det klassiske hønen–og–ægget–problem. For 
virksomhederne er det økonomisk risikabelt at udvikle 
produkter, før der er et marked. Men markedet opstår 
først, når produkterne fi ndes”, siger Lars Yde fra Hydro-
gen Innovation and Research Centre (HIRC) i Herning.

Den nye brinttruck er et godt eksempel. Den er med Ja-
cob Hansens ord “lige dyr nok” for private virksomheder, 
men Herning Kommune og hospitalerne i Herning, Hol-
stebro og Skejby ved Århus har aftaget den første serie 
på seks trucks. På den måde kan det offentlige hjælpe 
brintteknologien på vej.

En almindelig truck koster omkring 100.000 kr., mens 
en brinttruck koster 300.000 kr. Til gengæld er der store 
fordele for brugeren. Sammenlignet med en almindelig 
truck er driftstiden fordoblet til to-tre arbejdsdage, og 
når trucken skal optankes med hydrogen, klares det på 
to minutter, mens det tager 8–10 timer at genoplade et 
batteri.

Strømmen til truckens elektromotor leveres af PEM–cel-
ler, og hydrogenet lagres i et metalhydrid. “I løbet af 2007 
bliver vi klar med prototypen på et handicapkøretøj, som 
anvender DMFC-celler og me thanol”, siger Jacob Han-
sen. “Det er ikke til at sige hvilken teknologi og hvilket 
brændstof, der bliver vinderen i det lange løb. Man kan 
sammenligne med vindmøllernes barndom i 1980’erne, 
hvor ingen kunne være sikre på, om det var bedst med 
to, tre eller fl ere vinger, eller hvordan vingerne skulle 
udformes”.

Der fi ndes en mere udførlig omtale af PEM–, SOFC– og 
DMFC–cellerne i afsnittet Brændselsceller er nøgletek-
nologien på nfa.fys.dk.

Kapitel 4:  BrintteknologiKapitel 4:  Brintteknologi
          i praksis          i praksis


