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Ingen vil købe en brintbil, før man kan få den 
tanket op. Men der kommer heller ikke et net 
af tankstationer, før der kører masser af brint-
biler på vejene. Hvad gør vi ved det?

En mulighed er at starte med at oprette hy-
drogenstationer i storbyer, hvor en enkelt 
station kan betjene fl åder af bybusser eller 
taxaer, som kører inden for et begrænset om-
råde. Næste trin er at placere hydrogenstatio-
ner ved motorveje og store landeveje, der for-
binder byerne, så bilernes aktionsradius øges. 
Det vil gøre brintbiler interessante for almin-
delige forbrugere.   

Ved den videre udbygning af netværket kan 
man udnytte, at hydrogen kan produceres 
hvor som helst ved elektrolyse. Hydrogensta-
tionerne kan udstyres med elektrolyseanlæg, 
tryktanke til lagring af hydrogen og påfyld-
ningsstandere. I områder med naturgasnet 
kan man bygge større dampreformeringsan-
læg, der betjener fl ere hydrogenstationer.

En anden mulighed er at blande hydrogen 
med naturgas i rørledninger. Når hydrogen-
indholdet holdes på 15 procent eller derunder, 
vil det ikke medføre væsentlige problemer i 
hovedledningerne i det danske naturgasnet. 
Hvis vi vælger den løsning, kan hydrogensta-
tionerne udstyres med separationsanlæg, der 
adskiller hydrogenet fra naturgassen.
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Nordisk Transportpolitisk Netværk, 
som består af 14 skandinaviske og tre 
tyske regioner, arbejder på at realisere 
“Hydrogen Link Norden”; et netværk 
af hydrogentankstationer, som skal 
skabe en samlet hydrogenkorridor 
fra Molde i Norge til Hamborg i Tysk-
land.

I Danmark er målet at oprette otte tank-
stationer, der forsynes med hydrogen 
fra forskellige kilder som naturgas, 
biogas og elektrolyse med udgangs-
punkt i de lokale forhold. “Et eksempel 
er Thy, hvor der tit er overproduktion 
af vindmøllestrøm. Her er elektrolyse 
det naturlige valg, mens reformering 
af naturgas vil være oplagt i Frederi-
cia, hvor gassen fra Nordsøen kommer 
ind”, siger Jacob Hansen.

Skandinavien på banenSkandinavien på banen
Når det gælder brintbiler, sker den tek-
nologiske udvikling især i USA, Japan, 
Tyskland, Frankrig og Italien. I Norden 
er det kun Sverige, som har en bilindu-
stri, og her satser Volvo og Saab på biler, 
der kan køre på biobrændsler som biogas 
og bioethanol.

På en række andre felter er de skandina-
viske lande imidlertid med i frontlinien. 
I 1999 vedtog Island at skabe et brint-
samfund, som udelukkende er baseret på 


