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Til venstre: 
Nordisk Transportpolitisk Net-
værk vil gøre det muligt at køre 
på hydrogen fra Molde i Norge 
til Hamborg i Tyskland. 

Nedenfor: 
Sådan kan et fremtidigt net-
værk af hydrogentankstationer 
i Jylland komme til at se ud. 
Hydrogenet skal produceres fra 
mange forskellige kilder for at 
fremme den teknologiske ud-
vikling.

Grafi k: Hydrogen Link Norden 
og Hydrogenlink DK

vedvarende energi, inden 2050. Island har gode 
muligheder for at realisere visionen, fordi den vul-
kanske ø nærmest råder over geotermisk energi 
og vandkraft ad libitum og desuden har gode vind-
ressourcer. Vedvarende energikilder dækker al-
lerede islændingenes forbrug af strøm og varme, 
men al transport er baseret på olie, og det skal 
ændres. Siden 2003 har brændselscellebusser 
kørt rundt på bæredygtig hydrogen i Reykjavik, 
og planen er gradvist at introducere hydrogen til 
private biler og skibe.

I 2004 vedtog Norge en brintstrategi, som skal 
gøre landet til en tidlig bruger af hydrogen til 
transport og give norsk industri gode muligheder 
for at udvikle de nødvendige teknologier hurtigt. 
Samtidig ønsker nordmændene at blive førende 
inden for fremstilling af hydrogen ud fra natur-
gas, som fi ndes i store mængder i den norske del 
af Nordsøen.

Danske virksomheder satserDanske virksomheder satser
I Danmark åbnede Ringkøbing Amt ballet ved at 
udråbe sig selv til “brintamt” med det formål “at 
gøre regionen attraktiv ved at give plads til demon-
strationsprojekter, hvor vedvarende energikilder 
helt eller delvist erstatter fossile brændsler”. I 
2004 blev der sat trumf på med oprettelsen af vi-
dencentret HIRC, som skal skabe grobund for “en 
hurtig udvikling af den kommercielle udnyttelse 
af den tekniske forskning i brintteknologier”. 
Satsningen har bl.a. ført til et skitseprojekt i Hvi-
de Sande, hvor overskudsstrøm fra en vindmølle 
skal bruges til at producere hydrogen ved elek-
trolyse. Den oxygen, der samtidig dannes, skal 
anvendes af et dambrug, og hydrogenet lagres, 
indtil der er brug for strøm, hvorpå den omsættes 
i det lokale kraftvarmeværk. Spildvarme fra pro-
cesserne sendes ud i det lokale fjernvarmenet. 

Videncentret har nu ansøgt EU om støtte til et 
stort projekt, hvor målet er at forsyne en ny bydel 
i Herning med to hundrede huse med kraftvarme. 
Her er der tale om et komplet system baseret på 
vedvarende energi, med strøm fra vindmøller, et 
elektrolyseværk, et hydrogenlager med tryktanke 
og brændselsceller. 

HIRC har opbygget et bredt samarbejde med 
dansk erhvervsliv omkring udvikling af brint-
teknologi. “I Norge drives udviklingen frem af 
tre store spillere, nemlig Norsk Hydro, Statoil og 
universiteterne. I Danmark er mange forsknings-
institutioner og et stort antal små og store virk-
somheder involveret i udviklingen af fremtidens 
brintteknologi”, siger Lars Yde.

Er dét vores store chance? 


