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1. Introduktion 
 
Stigende mængder fluktuerende el-produktion fra især vindmøller og solceller øger behovet for at lagre 
elektricitet i kortere (sekunder til minutter) eller længere perioder (dage til måneder). Ved at konvertere 
elektricitet til brint for senere at konvertere brint tilbage til elektricitet, kan elektricitet lagres over længere 
tid. 
 
Projektet ’CopenHydrogen – balancering og lagring I’ (herefter blot CopenHydrogen) har haft til formål at 
demonstrere produktion af brint ved hjælp af elektrolyse, lagring af brint og produktion af elektricitet fra 
brint ved hjælp af brændselsceller, for herved at bidrage til balancering af el-systemet i samspil med 
forsyningerne af fjernvarme og bygas. Spildvarmen vil kunne nyttiggøres som fjernvarme, mens en del af 
brinten tænkes injiceret i bygasnettet. 
 
Danmark skal være fossilfrit i år 2050 og dette nødvendiggør en fokusering på el-lagring og -balancering, 
hvor både Energistyrelsen og Energinet.dk ser kemisk energilagring som et nødvendigt element. Elektrolyse 
og brændselsceller er teknologier, der kan komme i betragtning i den sammenhæng.  
 
Københavns Kommune har besluttet at være CO2-neutral i 2025. Kommunen har på det grundlag ønsket at 
være vært for et sådant demonstrationsprojekt og dermed understøtte en bedre integration af 
fluktuerende vedvarende energi, der samtidigt kan være til gavn for de kommercielle parter i projektet og 
understøtte deres grøn-vækst initiativer.  
 
Københavns Kommune har varetaget projektledelsen i projektet. De kommercielle partnere har omfattet 
Dantherm Power, GreenHydrogen, Dansk Gasteknisk Center, Haldor Topsøe og H2Logic. Derudover har 
DTU, Partnerskabet for Brint og Brændselsceller og HOFOR deltaget i projektet. 
 
Projektet var i udgangspunktet forberedt til at forløbe i tre faser: 
 

1. Forprojekt: Dette skulle levere tekniske og økonomiske analyser, som investeringsbeslutninger 
kunne baseres på, både for den enkelte part og for hele projektet.  

2. Demonstration: En demonstrationsplatform vil blive designet og forberedt til konstruktion og 
etablering i København, efterfulgt af afprøvning og drift.  

3. Udnyttelse af kommercielt potentiale: Med afsluttet demonstration vil de kommercielle parterhave 
bevist levedygtigheden af deres teknologier og dermed være klar til markedsføring. 

 
Denne rapport vedrører projektets fase I, der forløb fra april 2013 til april 2014. Fase I har modtaget 
økonomisk tilskud fra EUDP (Energiteknologisk Udvikling og Demonstration, http://www.ens.dk/ny-
teknologi/eudp-energiteknologisk-udvikling-demonstration, journalnr. 64013-0001). 

2. Sammenfatning 
Formålet med CopenHydrogenprojektet har været at sammenkoble forskellige energiteknologier og vise, 
hvordan brint kan indgå som et væsentligt element i fremtidens fleksible energisystem. Når prisen på 
elektricitet er lav, typisk ved stor vindmølleproduktion, kan den benyttes til at producere brint i et 
elektrolyseanlæg. Brinten vil kunne lagres og omdannes til elektricitet i en brændselscellepå et senere 
tidspunkt, når el-priserne er høje, bl.a. i vindstille perioder. Udover at brint på denne måde kan være med 

http://www.ens.dk/ny-teknologi/eudp-energiteknologisk-udvikling-demonstration
http://www.ens.dk/ny-teknologi/eudp-energiteknologisk-udvikling-demonstration
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til at balancere el-systemet, kan brinten benyttes til transport eller blandes i den københavnske bygas. Da 
alle processerne1 udvikler varme, vil denne kunne nyttiggøres som fjernvarme. 
 
Udover at forberede en samlet og fleksibel demonstrationsplatform til afprøvning af diverse brint-
teknologier har nærværende forprojekt fokuseret på at analysere tre primære anvendelser af brint. Efter at 
have produceret brint ved elektrolyse og lagret brinten i tryksatte beholdere, har følgende anvendelser 
været analyseret teknisk og økonomisk: 
 

1. Produktion af el i en brændselscelle (sammen med elektrolysen og brintlageret udgør dette i 
realiteten et el-lager) 

2. Injektion i bygasnettet, direkte eller efter konvertering til metan 
3. Anvendelse i køretøjer 

 
 

 
 
Figur 2.1: Skitse over CopenHydrogen projektet. Sammenkobling mellem forskellige energiteknologier og brint som et 
element i fremtidens fleksible energisystem. 
 
Arbejdet har været opdelt i 4 arbejdspakker (work packages, WP): 

1. Projektledelse og formidling  
2. Økonomi og rammebetingelser 
3. Udvikling af et fase II projekt 
4. Teknologiforberedelse, simulering og kravspecifikation 

 
Projektets indhold og hovedresultater er nedenfor opsummereret i forhold til arbejdspakkerne. 

Arbejdspakke 1: Projektledelse og formidling  
Der er blevet udarbejdet detailplaner, analysespørgsmål og afhængigheder mellem arbejdspakkerne 2, 3 og 
4. Projektlederen og arbejdspakkelederne har mødtes hver anden uge for at sikre videndeling, koordinering 
og fremdrift. 

                                                            
1 Elektrolyse med SOEC producerer ikke nødvendigvis varme. SOEC kan i optimale tilfælde anvende energien i en spildvarmestrøm 
(lavtemperaturdamp) til elektrolyse. 
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Der er udarbejdet en samarbejdsaftale mellem konsortiets partnere, og det indledende arbejde er 
forberedt for en samarbejdsaftale til projektets fase II. Derudover er der udarbejdet en 
kommunikationsplan, logo, en grundfortælling om projektet og udsendt en pressemeddelelse. 
Formidlingen af projektet blev vurderet væsentlig for at kunne tiltrække nye og kapitalstærke parter til 
projektets fase II, men særligt projektøkonomien talte ikke for at opprioritere denne indsats yderligere. 
 
Det har vist sig at være nyttigt, at have en analysefase forud for igangsætning af et større og risikobetonet 
demonstrationsprojekt. Selvom målet var at demonstrere et projekt i København, har dette projekt leveret 
væsentlige resultater, der har bidraget til at synliggøre teknologiernes potentiale samt minimere udgifter 
og potentielle fejlinvesteringer. 
 
Arbejdspakke 2: Økonomi og rammebetingelser 
Formålet med denne arbejdspakke har været at forstå nuværende og forventede fremtidige 
forudsætninger og rammebetingelser for anlæg og drift af kommercielle brint-teknologiske anlæg. Der er 
gennemført såvel selskabsøkonomiske som samfundsøkonomiske analyser.  
 
Den samfundsøkonomiske analyse viser, at anvendelsen af brint til transport kan opnå en 
samfundsøkonomisk gevinst, hvis man ignorerer omkostninger til transmission af elektricitet2, mens 
anvendelse af brint til lagring af elektricitet (elektrolyse plus brændselscelle) og injektion af brint i det 
københavnske bygasnet begge falder negativt ud såvel samfundsøkonomisk som selskabsøkonomisk. 
 
Det skal understreges, at analysen er baseret på meget usikre og ufuldstændige data. Således er en række 
forhold af relevans for den samfundsøkonomiske vurdering ikke medtaget grundet manglende data. Det 
drejer sig bl.a. om omkostninger til placering, infrastruktur, 'balance-of-plant' og bemanding.  
 
Eksternaliteter er ikke inkluderet3, herunder miljømæssige konsekvenser (bortset fra CO2) og konsekvenser 
for energiforsyningssikkerheden, beskæftigelse og velstand. Det skal bemærkes, at de fleste af sådanne 
eksternaliteter vil, hvis de var medregnet, forbedre samfundsøkonomien for de beregnede tilfælde. 
 
Den selskabsøkonomiske analyse falder som ventet negativt ud, når den nuværende pris og afgiftsstruktur 
anvendes. Analysen illustrerer tydeligt, at det er helt nødvendigt, at energilagring via elektrolyse og 
metanisering friholdes for el-afgifter for at sådanne projekter kan blive rentable. Ved fremtidige projekter 
er det derfor vigtigt at søge at forbedre driftsresultatet ved at fokusere på høj-værdi-anvendelser af brinten 
(transport, evt. industri), optimere varmeudnyttelsen, søge at udnytte iltproduktionen samt deltagelse i 
reserve-markedet. 
 
Arbejdspakke3: Udvikling af et fase II projekt 
Formålet med denne arbejdspakke har været at udvikle fase II projektet, så man efter fase I blot skulle 
beslutte, hvorvidt partnerne ønskede at indsende ansøgning til et støtteprogram og igangsætte 
demonstration. Arbejdet har bestået i hhv. at analysere og håndtere de risici, som projektet kan møde, 
udvikle alternative projekt set-ups, identificere finansieringsmuligheder og klarlægge en mulig fremtidig 
organisering.  Partnerne i projektets fase I har taget stilling til, hvilken rolle og ansvar de er villige til at tage 
i forhold til at gennemføre projektet. 
                                                            
2I Bilagsrapport nr. 5 s. 12 skriver DTU Management Engineering: ”Here it has been chosen to split the analysis in the two cases, 
with or without the inclusion of transmission tariffs. (This may be relevant for DSO's and TSO's respectively).” TSO = Transmission 
System Operator (i Danmark lig med Energinet.dk). DSO = Distribution System Operator (i København lig med DONG Energy 
Distribution). Dette er et teoretisk eksempel. 
3 I Bilagsrapport nr. 5 s. 13 skriver DTU Management Engineering: ”Furthermore, externalities are not included. These may be 
difficult to monetise.” Derudover var der i projektet ikke afsat tilstrækkelige ressourcer til at udføre sådanne beregninger. 
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Hovedresultatet er, at de nuværende konsortieparter ikke ser sig i stand til at gennemføre projektets 
demonstrationsfase. Årsagerne er hovedsageligt finansielle, men flere parter har også givet udtryk for, at 
de har andre prioriteringer. Særligt for de deltagende virksomheder, som bidrager med nyudviklet 
teknologi, er det ikke muligt egenhændigt at løfte egenfinansieringen. Konklusionen er, at der blandt 
konsortieparterne har manglet en finansiel stærk part, der har kunnet påtage sig ejerskab til et 
demonstrationssystem og forestå driften af et system på så tidligt et niveau i den teknologiske udvikling. 
Det har dermed ikke været muligt at fortsætte til fase II. 
 
Et resultat af arbejdet i WP3 har derfor været at pege på nogle forudsætninger, der skal være forbedret for 
at kunne igangsætte demonstrationen, og ligeledes er der identificeret tre projekter, der forventes at blive 
igangsat som følge af CopenHydrogen-projektet. 
 
Resultaterne af arbejdspakke 3 er præsenteret i afslutningen af denne rapport i et konkluderende og 
perspektiverende kapitel 7. 
 
Arbejdspakke 4: Teknologiforberedelse, simulering og kravspecifikation 
Formålet har været at tilvejebringe et teknisk-økonomisk grundlag for beslutning om evt. at igangsætte et 
fase II projekt (pilot-/demonstrationsprojekt). Arbejdspakken har koncentreret sig om følgende: 

• Specifikation af delkomponenternes tekniske og økonomiske egenskaber 
• Anbefalinger om dimensionering af anlægget 
• Samlet vurdering af tidsplan og budget, såvel for anskaffelse som for drift af udstyret 
• Analyse af sikkerhedsspørgsmål, overblik over krav om diverse godkendelser og tidsestimat for disse 
• Analyse af forskellige driftscenarier og deres økonomiske konsekvenser. 

 
En detaljeret plan for et pilotprojekt med 500 kW elektrolyseanlæg og 100 kW brændselscelleanlæg er 
udarbejdet. Konsulentfirmaet Rambøll har medvirket til at udarbejde denne plan. Budgettet for en 
testplatform med dette koncept, opført på en tom grund dog med relevante tekniske installationer i 
umiddelbar nærhed, vil udgøre ca.32,7 mio. kr. Dertil kommer lønomkostninger i forbindelse med 
projektledelse (ca. 2,3 mio. kr.) og lønudgifter i forbindelse med gennemførelse af test og analyser (ca. 7,2 
mio. kr.) samt overheadomkostninger. Ialt vurderes det altså at koste ca. 50 mio. kr. at gennemføre 
projektetover en 2-årig periode. Der er særligt to anlægsomkostninger, hvor estimatet varierer meget fra 
kilde til kilde. Den ene er brintlageret, den anden er udgiften til hjælpekomponenter (balance-of-plant) i 
forhold til udgiften af hovedkomponenter.  

En oversigt over påkrævede godkendelser (sikkerhed, miljø- og planforhold) er udarbejdet4. Det vurderes, 
at der kan gå 12 måneder fra en detaljeret beskrivelse af projektet er klar til præsentation for 
myndigheden/kommunen, før der foreligger en godkendelse, og etablering af anlægget kan påbegyndes. I 
forberedelsen af et demonstrationsprojekt skal man forsøge at afklare, hvorvidt en VVM-redegørelse er 
påkrævet eller ej. Godkendelsesprocessen forenkles, såfremt brintlagerets størrelse er under 5 ton 
(svarende til 55.500 Nm3), da kravet om godkendelse efter Risikobekendtgørelsen5 dermed bortfalder. 
Dette er tilfældet for det skitserede demonstrationsprojekt i pilotskala. Større brintlagre kan forventes i 
forbindelse med fuldskala-demonstration og senere for kommercielle anlæg. 

                                                            
4 [Bilagsrapport nr. 3: Myndighedskrav til CopenHydrogen, Henrik Iskov og Jan K. Jensen, DGC, 20.12.13] 
5 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
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Der er identificeret en række punkter (tekniske og økonomiske), som skal undersøges nærmere ved 
igangsættelse af et demonstrationsprojekt. De forudsætninger og antagelser, der ligger til grund for 
nuværende budget og tidsplan, er fremhævet6, og en kritisk gennemgang af disse er anbefalet. 

3. English Summary 
The goal of the CopenHydrogen project was to bring together various energy technologies in order to show 
the role hydrogen can play in tomorrow’s flexible energy systems. When electricity prices are low – 
typically when wind turbines are producing large amounts of electricity – it would be advantageous to 
produce hydrogen by electrolysis. The hydrogen could be stored and converted into electricity using a fuel 
cell at a time when prices are higher, such as during windless periods. In addition to helping provide 
balance between electricity producers and consumers, the hydrogen produced in such systems could also 
be used to as a fuel for vehicles or it could be mixed with the town gas supplied to the city’s residents. The 
heat generated during electrolysis7 can be used in district-heating systems.  

In addition to developing a master demonstration platform that can be used to test various hydrogen 
technologies, the pilot project also involved a technical and financial analysis of three primary uses of 
hydrogen stored in pressurised tanks:  

• Electricity production using fuel cells (combined with electrolysis and the stored hydrogen, fuel 
cells, in fact, make up an electricicity storage) 

• Injection into the town gas grid (mixing the hydrogen with natural gas either directly or after being 
converting hydrogen into methane) 

• Vehicle fuel 
 

 

 

                                                            
6 [Bilagsrapport nr. 4: CopenHydrogen, Rambøll, april 2014, afsnit 5.6 og 11] 
7 Electrolysis using SOECs does not necessarily produce heat. SOECs can, under optimal conditions, utilise the energy in waste heat 
(e.g. low-temperature steam ) for electrolysis. 

Figure 3.1 A diagram of the CopenHydrogen project, showing how hydrogen can be incorporated into 
a flexible energy system made up of several different technologies. 
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The project was divided into four work packages: 

1. Project management and dissemination 
2. Framework conditions and market drivers 
3. Development of a phase-II project 
4. Technology preparations, simulation and specification of test requirements 

 
The project and its primary results are summarised below. 

Work package 1: Project management and dissemination 

Work package 1 involved planning, developing analysis questions and establishing the relationship between 
work packages 2, 3 and 4. The project manager and work package leaders met every other week in order to 
share information, co-ordinate on-going work and ensure that progress was being made. 

A memorandum of co-operation was drawn up between consortium partners, and the work on a 
memorandum of co-operation for phase II has already begun. In addition, a communication plan has been 
drawn up, a logo had been designed, and a general description of the project has been written, as has a 
press release. Communication efforts were deemed important for attracting new investors to phase II, but 
the project’s financing levels spoke against devoting additional resources to communication.  

It has proven beneficial that a preliminary analysis of the project was conducted prior to the launch of a 
larger, higher-risk demonstration project. Even though the goal was simply to show an example of a project 
in Copenhagen, the project has already delivered significant results that have helped to underscore the 
technology’s potential as well as minimise the costs and potential mis-investments.  

Work package 2: Framework conditions and market drivers 

The purpose of work package 2 was to understand which current and future framework conditions would 
be needed for the establishment and operation of hydrogen facilities. Macro and microeconomic analyses 
were conducted.  

The macroeconomic analysis showed that using hydrogen as a vehicle fuel can have a socio-economic 
benefit, if electricity transmission tariffs8 are not included in cost calculations. Using hydrogen to store 
electricity (electrolysis and fuel cell) and blending hydrogen in the city’s town gas supply would result in 
additional costs at the macro and micro levels.  

It should be noted, however, that the analysis is based on highly uncertain and incomplete data. As such, a 
number of relevant factors were not included in the macroeconomic evaluation, due to a lack of data. 
These factors include costs for: location site, infrastructure, ‘balance of plant’ and staffing. 

 

                                                            
8  On page 12 of appendix report 5, DTU Management Engineering writes: “Here it has been chosen to split the analysis in the 
two cases, with or without the inclusion of transmission tariffs. (This may be relevant for DSO’s and TSO’s respectively).” TSO 
= Transmission System Operator. DSO = Distribution System Operator. This is a hypothetical example. 
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Externalities were not considered9. These factors includ: environmental impact (with the exception of 
carbon dioxide emissions) and the impact on supply security, employment and welfare. It should be noted 
that these externalities would, for the most part, have a macroeconomic benefit.  

As expected, there was no macroeconomic benefit if the calculations were made using the current pricing 
and tariff structure. The analysis clearly shows that in order for such projects to be profitable, energy 
storage using electrolysis and conversion of hydrogen into methane must be exempted from electricity 
tariffs. When seeking to improve the profitability of similar projects, planners should focus on high-value 
uses of hydrogen (transport fuel, industrial uses, etc), more efficient use of excess heat, and commercial 
use of oxygen produced during electrolysis, as well as participation in the reserve market.  

Work package 3: Development of a phase-II project 

The purpose of work package 3 was to develop a phase-II project, and make it easier for the organisations 
involved to decide whether continue and submit a project application to a funding programme and begin 
the demonstration. The work consisted of identifying and addressing the risks the project could encounter, 
developing alternative project set-ups, identifying funding opportunities and drawing up a possible 
organisational structure. The organisations involved in phase I have considered what role they would like to 
play in order to complete the project.  

The primary conclusion was that the current consortium partners do not feel they are capable of 
completing the project’s demonstration phase. The main reason was a lack of financing, but a number of 
partners also indicated that they had other priorities. Companies that will provide the new technologies are 
particularly unlikely to be able to contribute their share of the financing. The conclusion among the 
consortium partners was that the project lacks a partner with adequate financial resources who would be 
interested in becoming owner of the demonstration system and who would be able to operate a project at 
an early stage of technological development. For this reason, it has not been possible to begin phase II.  

Based on this situation, it was possible to identify a number of pre-conditions that need to be in place prior 
to starting the demonstration project. Likewise, it was possible to identify three projects likely to be 
initiated as a result of the CopenHydrogen project. 

The results of WP3 are presented in section 7 of this report, which offers conclusions and perspectives.  

 

 

 

 

 

                                                            
9 On page 13 of appendix report 5, DTU Management Engineering writes: “Furthermore, externalities are not included. These 
may be difficult to monetise.” Additionally, funding for this project was not sufficient to conduct such calculations. 
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Work package 4: Technology development, simulation and specifications 

The purpose of this work package was to present a technological and financial foundation for a decision 
about whether to begin a phase-II (demonstration/pilot) project. The work package concentrated on:  

• technology and cost characteristicsof the components 
• recommended facility size 
• evaluation of schedule and budget (acquisition and operation of equipment) 
• analysis of safety concerns, overview and timeline for obtaining various approvals 
• analysis of various operational scenarios and their financial impact 

 

A detailed plan for a pilot project involving a 500 MW electrolysis plant and a 100 MW fuel cell plant has 
been drawn up with the assistance of Ramboll, a consultancy. The budget for a test platform based on this 
concept, if built on an empty lot (but with necessary utilities and other technical installations close by), 
amounts to 32.7 million Danish Crowns. Additional costs include: cost of project management (2.3 million 
Danish Crowns) and cost of testing and analysis of test results (7.2 million Danish Crowns), as well as 
overhead. In all, the project is expected to cost 50 million Danish Crowns over a two-year period. Two 
elements of the cost estimate vary significantly from source to source. The first is cost of the hydrogen 
storage tank (the quantity of hydrogen supplies/the storage facility). The second is the cost of auxiliary 
components (balance of plant), compared to the cost of primary components.  

A summary of the necessary approvals (safety, environmental, compliance with planning laws) has been 
drawn up10. It is estimated that it can take up to 12 months from a detailed project description being 
presented until the approving authority/the city issues a decision and work on the facility can begin. When 
preparing for a demonstration project, it should be established whether an environmental impact 
assessment would be required. The approval procedure can be simplified if the amount of hydrogen to be 
stored can be kept under five tonnes (55,500 Nm3), since this would mean a hazardous materials safety 
assessment11 would not be necessary. The pilot demonstration project, as drawn up, would not require 
such an assessment. Large hydrogen storage facilities would be required for full-scale demonstration 
projects and for commercial facilities.  

A number of details have been identified (technological and financial) that must be studied in greater depth 
in connection with the launch of a demonstration project. The pre-requisites and assumptions that form 
the basis of the current budget and schedule are highlighted12 and a critical review of them is 
recommended.  

4. Arbejdspakke 1: Projektledelse og formidling   

4.1 Udarbejde aktivitets- og ressourceplan 
Aktivitets- og ressourceplanen er blevet udarbejdet i samarbejde mellem parterne i projektet. Den endelige 
aktivitets- og ressourceplan blev godkendt af EUDP i sammenhæng med at EUDP godkendte projektets 

                                                            
10 [Appendix report 3: Regulatory requirements, CopenHyrdogen; Henrik Iskov and Jan K Jensen, DGC 20 Dec 2013]   
11  Executive Order 1666, 14 December 2006 – Limiting the risk of major disasters caused by hazardous materials 
12 [Appendix report 4: CopenHydrogen, Ramboll, April 2014, sections 5.6 and 11] 
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ændrede ansøgning 6. juni 201313. Derudover blev der udarbejdet analysespørgsmål for arbejdspakke 2-4 
for at tydeliggøre og forventningsafstemme, hvad der skulle undersøges i de enkelte arbejdspakker. 
Analysespørgsmålene blev besvaret indenfor projektets afsatte ressourcer. 

4.2 Deltagelse i projektmøder og anden koordinering efterbehov 
Projektet har været organiseret med en styregruppe, WP-ledelse og koordinationsgruppe. Derudover har 
der været afholdt en række møder i de enkelte arbejdspakker på WP-ledernes initiativ med det formål at 
besvare analysespørgsmålene i arbejdspakkerne. Styregruppen har været samlet tre gange i 
projektperioden, hvor alle projektets parter har været repræsenteret14.  

I WP-ledelsen deltog Københavns Kommune, DTU Management Engineering, DTU Energikonvertering og 
HOFOR15. På møderne blev WP-gruppernes arbejde diskuteret, snitflader koordineret og retningen sat for 
arbejdet. De øvrige parter har væretinddraget ad hoc i dette arbejde og har primært bidraget med 
ekspertviden under de enkelte arbejdspakker. 

I koordinationsgruppen deltog WP-ledelsen og Partnerskabet for brint og brændselsceller. 
Koordinationsgruppens arbejde har haft en strategisk og formidlingsmæssig karakter med drøftelser om 
bl.a. partnerskabskoordinering og-håndtering samt vurderinger vedr. inddragelse af mulige nye partnere. 

Det vurderes, at det i fremtidige udviklings- og partnerskabsprojekter kan være givende at mødes flere 
gange på tværs af konsortiets parter. Det kan give bedre forudsætninger for samarbejde og videndeling. 
Ligeledes er det en væsentlig erfaring, at de kommercielle parter skal have en drivende rolle i projektet for 
at give projektet det bedste udgangspunkt for at videregå til demonstrationen, og dermed skabe innovation 
og vækst. 

4.3 Udarbejde den nødvendige dokumentation og afrapporteringer 
Projektledelsen har indsendt årsrapport og ønsket dokumentation til EUDP efter EUDPs retningslinjer. 

4.4 Interessentanalyse 
Der er udarbejdet en intern interessentanalyse, relevant for projektets fase I og fase II. De udvalgte 
interessenter og håndteringen af samme er løbende blevet vurderet i projektperioden. Der har været et 
særligt fokus på interessenternes relevans for projektets demonstrationsfase. 

4.5 Formidlingsaktiviteter   
Med det formål at skabe en kommunikationsplatform for projektet, blev der igangsat flere initiativer16 i 
starten af projektet. Kommunikationsplanen fungerede som guideline for projektets formidlingsaktiviteter 
og har været retningsgivende for, hvad der blev kommunikeret om projektet, og hvem der udtalte sig om 
samme. Formidlingsaktiviteterne omkring CopenHydrogen projektet havde til formål: 

                                                            
13 EUDP gav tilsagn om begrænset støtte til projektet, januar 2013. Projektets ansøgning skulle tilrettes som følge af EUDPs 
begrænsede tilsagn, ændret partnerskabssammensætning, ændret budget og ændret projektbeskrivelse. Ændringerne blev 
godkendt af EUDP 6. juni 2013. 
14 Med undtagelse af Styregruppemøde 01.04.14, hvor H2Logic var forhindret i at deltage. 
15 HOFOR har ikke været leder af nogen arbejdspakke, men har været fast deltager ved WP-ledernes møder  
16 I [Bilagsrapport nr. 1: Formidlingsaktiviteter - CopenHydrogen] beskrives og vedlægges Kommunikationsplan, pressemeddelelse 
og beskrivelse af ekstern kommunikation - herunder logo, grundfortælling, Power Point præsentation, Website og redegørelse for 
parternes deltagelse ved konferencer o.lign. 
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• At skabe kendskab og interesse for projektet i forhold til kommende faseII-partnere og investorer 
• At etablere en kommunikationsplatform, hvor erhverv, organisationer m.v. kan se sig selv bidrage 

til udviklingen og gennemførelsen af et kommende fase II-projekt. 
• At formidle, at projektet er støttet af EUDP 
• At profilere og markedsføre København som en by, hvor vækst og miljø kan gå hånd i hånd 
• At profilere og markedsføre København som handlekraftig i bestræbelserne på at opnå CO2-

neutralitet i 2025. 
 

De overordnede målgrupper for projektets formidling var:   

• Udviklingspartnere 
• Virksomheder i Danmark og udlandet, som var eller potentielt kunne blive samarbejdspartnere 
• Brancheforeninger, organisationer m.v. 
• Forskningsinstitutioner 
• Udenlandske interessenter 
• Borgerne i København17. 

 

Da der blandt parterne i projektet var forskellige behov for at formidle teknologiernes udviklingsstadie og 
resultaterne fremkommet i projektet, var det helt centralt, at det tidligt i projektforløbet blev besluttet, 
hvem der kunne udtale sig om projektet og på hvilken baggrund.  

Forprojekter af denne tekniske og udviklingsmæssige karakter er svære at dække for den brede presse. 
Interessen ligger primært hos fagbladene og universitetsverdenen. Derfor blev fokus rettet mod andre 
målgrupper end de københavnske borgere. Historien havde været mere aktuel for 
københavnerne/danskerne, hvis projektet var nået til demonstration og en fysisk placering i byrummet. I 
forhold til et kommende fase II-projekt kan man drage nytte af flere af de overvejelser, der er gjort forud 
for dette projekts fase I - mht. kommunikationen, interessenthåndtering etc. 

4.6 Samarbejdsaftale for fase I 
Udarbejdelsen af samarbejdsaftalen for fase I foregik i tæt dialog mellem Konsortieparterne. Efterfølgende 
blev der gennemført en mini-evaluering for at klarlægge parternes erfaringer og synspunkter vedr. 
processen. 

Læringen i dette partnerskabsprojekt har været, at der er behov for at afklare juridiske 
problemstillinger tidligt i processen – særligt i forhold til imaterielle rettigheder (IPR-rettigheder) og 
de offentligretslige forpligtelser18, der følger af eks. udbuds-, statsstøtte- og kommunalfuldmagtsreglerne 
m.v. Væsentligt i den forbindelse er, at hver part forstår og respekterer de forskellige hensyn, som 
henholdsvis private virksomheder, forskningsinstitutionerne, forsyningsvirksomheder og kommuner er 
forpligtet af. 

                                                            
17 Projektet er relevant for københavnerne, når det når til demonstrationsfasen 
18 For fase I er der gennemført en statsstøttevurdering men ikke en vurdering af fordeling af rettigheder til viden og idéer 
fremkommet i projektet. Det forhold skal håndteres inden et fase II-projekt evt. igangsættes. 
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5. Arbejdspakke 2: Økonomi og rammebetingelser 
Formålet med denne arbejdspakke har været at forstå nuværende og forventede fremtidige 
forudsætninger og rammebetingelser af betydning for anlæg og drift af brint-teknologiske anlæg - primært 
af hensyn til Københavns ambitioner, men også alment. 
 
Analyserne har fokuseret på tre forskellige anvendelser af brint-teknologi, som alle omfatter elektrolytisk 
brint-produktion, når el-prisen er lav, og derefter: 
 

1. Produktion af el i en brændselscelle, når el-prisen er høj (i realiteten et el-lager) 
2. Injektion i bygas nettet 
3. Anvendelse i køretøjer 

 

Der er gennemført såvel samfundsøkonomiske analyser som selskabsøkonomiske. Anvendelse af brint i 
køretøjer er dog kun analyseret samfundsøkonomisk. Analyserne er opsummeret i nedenstående afsnit 5.1 
og 5.2. For yderligere detaljer henvises til Bilagsrapporterne nr. 10 og 1119: 
 

5.1. Samfundsøkonomi 

Metode 
Det danske elsystem forventes i stigende grad at blive afhængigt af vindkraft og andre fluktuerende 
energikilder og elforsyningsanlæg. Såkaldt 'el-overløb' eller 'overskuds el-produktion' opstår i situationer og 
på tidspunkter, hvor el-produktionen overstiger el-efterspørgslen og skal ud-balanceres eller udjævnes. 
Dette er nødvendigt for at holde el-systemet og el-nettet stabilt samt for at opretholde den ønskede el-
kvalitet til forbruget. Retablering af balance i en situation med 'el-overløb' kan opnås ved at reducere 
produktionen. F.eks. ved nedregulere vindkraftproduktion i perioder med ubalance og/eller ved at øge 
elforbruget. 
 
En øgning af elforbruget ved initiering af elektrolytisk brint-produktion er centralt i CopenHydrogen 
projektet. El-baseret brintproduktion via elektrolyse kan således bidrage til at opretholde eller genskabe 
balancen i el-nettet. 
 
Analyserne i CopenHydrogen projektet fokuserer på 3 anvendelser for brint produceret elektrolytisk på 
'overskuds-el'. Brinten tænkes anvendt enten: 
 

• som brændsel til brændselscelle (FC) (i el-lager system) til el- og varmeproduktion(CHP) 
• til kontrolleret injektion i bygasnet (Københavns bygasnet), hvor naturgas (NG) substitueres 
• som drivmiddel til transport, hvor den substituerer benzin. 

 
Øget elforbrug som led i balancering af el-systemet vil ske på de tidspunkter, hvor el-systemet er i el-
overskud. Disse tidspunkter er karakteriseret ved at elprisen på balance-markedet er lavere end (den 
normale) pris på spot-markedet. Via de relativt lavere priser på balance-markedet giver el-markedet 
således et incitament til at øge forbruget - for at fastholde eller retablere balancen i el-systemet.  
 

                                                            
19 [Bilagsrapport nr. 5: Socio-economic analysis, Lars Henrik Nielsen, DTU Management Engineering, 30.04.14] og [Bilagsrapport nr. 
6: Project economy, HOFOR, 23. 04.14] 
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Tilsvarende, hvis el-systemet er i den modsatte situation og er i underskud af el-produktion i.f.t. forbruget, 
så stiger elprisen på balance-markedet. Kundernes reaktion kan da være at udskyde elforbruget, og i vores 
situation undlades eller stoppes den elektrolytiske brint-produktion. 

Antagelser og beregningsforudsætninger 
Antagelser om den fremtidige udvikling i energipriser, tariffer på transmission og distribution af el (på 
samfundsøkonomisk grundlag) og emissioner, er i de gennemførte analyser baseret på de seneste 
fremskrivninger udarbejdet af Energistyrelsen fra 2012. Anvendte detaljerede el-markedsdata for priser på 
timebasis m.v. er baseret på Nord Poolstatistik for 2012 for Øst Danmark, mens fremskrivningen af 
timepriser er forudsat at følge samme udviklingstakt som Energistyrelsens samfundsøkonomiske elpriser. 
 
De ovenfor nævnte brint-baserede del-systemer er simuleret i vekselvirkning med det estimerede 
fremtidige el-marked for perioden 2021 til 2040.  Simuleringerne fokuserer på del-systemernes marginale 
vekselvirkning med det estimerede balancemarked (eller regulerkraft-marked) gennem perioden 2021-
2040. 
 
Analyserne, der præsenteres, er opdelt i to tilfælde, som henholdsvis inkluderer el-transmissions tarif (base 
case) eller ekskluderer el-transmissionstarif i elprisen for elektricitet handlet på balance-markedet.  
 
Generelt for de præsenterede analyser gælder, at delsystemernes komponentsammensætning er 
'normeret' ud fra den forudsætning, at kapaciteten på elektrolyse-delen i systemerne er 1MW elektrisk.   

Det skal understreges, at analysen er baseret på meget usikre og ufuldstændige data. Således er en række 
forhold af relevans for den samfundsøkonomiske vurdering ikke medtaget grundet manglende data. Det 
drejer sig bl.a. omkostninger til placering, infrastruktur, 'balance-of-plant' og bemanding.  
 
Eksternaliteter er ikke inkluderet20, herunder miljømæssige konsekvenser (bortset fra CO2) og konsekvenser 
for energiforsyningssikkerheden, beskæftigelse og velstand. Det skal bemærkes, at de fleste af sådanne 
eksternaliteter vil, hvis de var medregnet, forbedre samfundsøkonomien for de beregnede tilfælde. 

Resultater 
For at opnå samfundsøkonomisk balance vil de 3 tilfælde21 kræve betydelige øgede indtægter og/eller 
tilsvarende lavere omkostninger, dog med undtagelse af casen ’Elektrolytisk produktion af brint udnyttet 
som drivmiddlel i transportsektoren, når det forudsættes, at el-transmissionstariffer ekskluderes’.   
 
Del-systemernes drifts og totale omkostninger med transmissions-tariffer inkluderet 
 
Købspriser på elektricitet (an del-system og ab 10 kV net) forudsættes i denne del af analysen at inkludere 
omkostninger til levering på anvendelsesstedet af den indkøbte elektricitet på balance-markedet.  
Det er endvidere forudsat, at de salgspriser på el, som et el-lager kan opnå ved salg til balance-markedet 
ved behov for opregulering, derudover indeholder en betaling for levering af el-produktionen ind på 10 kV 
net-niveau. Og videre, at denne betaling ved salg på 10 kV-niveau svarer til leveringsomkostningerne eller 
transmissions-tariffen ab 10 kV-niveau ved et el-køb. 
 

Jf. Energistyrelsens fremskrivninger forventes sådanne leveringsomkostninger eller net-tariffen at udgøre 
229 kr/MWh (udtrykt i 2012 prisniveau) ved udtag fra 10 kV nettet. 
 

                                                            
20 I Bilagsrapport nr. 5 s. 13 skriver DTU Management Engineering: ”Furthermore, externalities are not included. These may be 
difficult to monetise.” Derudover var der i projektet ikke afsat ressourcer til at udføre sådanne beregninger. 
21 De tre tilfælde henviser til 1) drivmiddel til transport, 2) injektion i bygasnet, 3) brændsel til brændselscelle (FC) 



15 
 

Tabel 5.1Estimerede samfundsøkonomiske elpriser i middel inklusiv transmissions tarif ab 10 kV net 
 

 Nord Pool 
2012 

Faktor 

Nord Pool  and  DK-East estimeret 
2021-2040 

 

10 kV-niveau 
 

kr/MWh 
  Op Nord Pool + transmission   856 
Op 1.50 Op  Balance markedet 627 
 1 Middel SPOT markedet 417 
Ned 0.66 Ned  Balance markedet 273 
  Ned Nord Pool + transmission   502 

 
Tabel 5.2 Del-systemernes driftsomkostninger og totale projektomkostninger inklusiv transmissions tarif: 
Samfundsøkonomiske resultater i oversigt. Analyseresultater for brintbaserede anlæg etableret år 2020. Analysen 
dækker anlæggenes drift gennem perioden 2021-2040. Prisniveau: 2012. 
 

Elektricitets-priser 
INklusiv Transmissions Tarif 
 
H2 baseret del-system 

Periode 2021-2040 
 

El-handel: Kun via Balance (eller Reguler-kraft) markedet  
(Konventionel cost-benefit analyse) 

Elektrolytisk produktion af H2  
 
Anvendt til: 

NETTO  
DRIFTSOMKOSTNINGER 

mio. kr 

TOTALE  
PROJEKTOMKOSTNINGER 

mio. kr 
Drivmiddel til transport -1,53 7,2 
Injektion i Kbh. bygas-net 8,57 17,28 
CHP via FC  (42%el.eff.) 5,20 21,41 
CHP via FC  (60%el.eff.) 1,15 20,20 
 
Af Tabel 5.2 fremgår, at de beregnede netto driftsomkostninger for del-systemet med beskrivelsen 
'Elektrolytisk produktion af H2 anvendt som drivmiddel til transport' er negative, - hvilket udtrykker at 
driften for dette anlæg samlet set over perioden 2021-2040 genererer et driftsoverskud på i alt +1,53 mio. 
kr. Dette driftsoverskud kan imidlertid ikke dække investeringsomkostningerne for anlægget. Som det 
videre fremgår af tabellen, så er de totale projektomkostninger 7,2 mio. kr. over perioden, og investeringen 
i anlægget er således tabsgivende under de givne antagelser med et forventet samlet tab på 7,2 mio. kr. 
over perioden 2021-2040.  
 

Det skal imidlertid understreges, at dette resultat gælder under forudsætning af, at brint til transport 
substituerer benzin i en mængde, der er direkte baseret på energibærernes energiindhold. Hvis det 
forudsættes at én energienhed brint vil kunne substituere mere end én energienhed benzin, så kan 
konklusionen være anderledes, og resultater vil forskydes i retning mod gunstige og positive totale 
projektomkostninger. Det kunne eksempelvis være konsekvensen, når det antages, at brændselscelle-
baserede elbiler på brint kan give højere effektivitet og yde et større transportarbejde end benzindrevne 
køretøjer22. 
 

For de øvrige analyserede del-systemer viser beregningerne negative netto driftsresultater og betydelige 
underskud for de totale projekter. 
 

                                                            
22 Beregningerne er udarbejdet til en samfundsøkonomisk analyse. Havde man gennemført samme beregning til en 
selskabsøkonomisk analyse havde man taget følgende betragtning med i beregningeren: I dag sælges brint ved danske 
tankstationer imidlertid til en pris som sikrer samme brændstofsomkostning pr. kørt km som benzin. I dette tilfælde er værdien af 
brint højere og der opnås et betydeligt bedre resultat på 26 millioner i perioden, dvs. at investeringen kan dækkes. 
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Del-systemernes drifts og totale omkostninger med transmissions-tariffer ekskluderet 
 

I denne del af analysen antages det, at købspriser og salgspriser på elektricitet (an/ab del-system og 10kV 
net) ikke vil inkludere omkostninger til levering over transmissionsnettet. Analysens forudsatte elpriser er 
nu de samme som priserne på balance-markedet, som disse er estimeret for perioden 2021-2040. 
Elpriserne set af del-systemerne er nu balance-markedets time-priser. Og i middel på balance-markedet vil 
priserne være som vist i Tabel 5.3.   
 

Tabel 5.3 Estimerede samfundsøkonomiske elpriser i middel eksklusiv transmissions tarif 
 

 Nord Pool2012 Faktor Nord Pool  and  DK-East estimeret 
2021-2040 

 

 
 

kr/MWh 
Op    1.50 Op  Balance markedet 627 
 1 Middel SPOT markedet 417 
Ned  0.66 Ned  Balance markedet 273 

 
Tabel 5.4 Del-systemernes driftsomkostninger og totale projektomkostninger EKSklusiv transmissionstarif: 
Samfundsøkonomiske resultater i oversigt. Analyseresultater for brintbaserede anlæg etableret år 2020. Analysen 
dækker anlæggenes drift gennem perioden 2021-2040. Prisniveau: 2012. 
 

Elektricitets-priser 
EKSklusiv transmissionstarif 

H2-baseret del-system 

Periode 2021-2040 

 
El-handel: Kun via balance- (eller reguler-kraft-) markedet  

(Konventionel cost-benefit analyse) 
Elektrolytisk produktion af H2 

 
Anvendt til: 

NETTO  

DRIFTSOMKOSTNINGER 
mio. kr 

TOTALE  

PROJEKTOMKOSTNINGER 
mio. kr 

Drivmiddel til transport -12,52 -3,8 
Injektion i Kbh. bygas-net -2,43 6,3 
CHP via FC  (42% el. eff.) -0,7 15,5 
CHP via FC  (60% el. eff.) -3,09 15,97 
 

Som det fremgår af Tabel 5.4, så vil de tre analyserede brint-baserede systemer alle kunne levere positive 
driftsresultater (eller negative driftsomkostninger), når el-transmissionsomkostningerne sættes til nul23. 
Alle anlæggene vil nu kunne generere driftsoverskud. 
 

For anlægget, der producerer brint til transport, vil de akkumulerede driftsoverskud gennem perioden 
2021-2040 endvidere kunne dække investeringsomkostningerne. De totale projektomkostninger vil være 
på ca. -4 mio. kr, eller have en nuværdi på ca. + 4 mio. kr. set over den 20-årige periode. 
For de øvrige del-systemer kan de akkumulere driftsoverskud ikke dække de forudsatte investeringer. 
 

Anbefaling: 
Elektrolytisk brintproduktion for anvendelse i transportsektoren kan udgøre et interessant potentiale, hvis 
efterspørgsel på brint som drivmiddel til transport udvikler volumen på sigt.  
                                                            
23I Bilagsrapport nr. 5 s. 12 skriver DTU Management Engineering: ”Here it has been chosen to split the analysis in the two cases, 
with or without the inclusion of transmission tariffs. (This may be relevant for DSO's and TSO's respectively).” TSO = Transmission 
System Operator (i Danmark lig med Energinet.dk). DSO = Distribution System Operator (i København lig med DONG Energy 
Distribution). 
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5.2. Selskabsøkonomi 
Der er regnet med kommercielle anlæg, altså anlæg, der er teknologisk modne og typisk større end pilot- 
og demonstrationsprojekter. Det er således antaget, at alle anlægsdele er udviklet til kommerciel 
anvendelse, herunder med tekniske levetider, der må forventes at være kommercielt acceptable. 
 
I el-lager-eksemplet udgør hovedkomponenterne alkalisk elektrolyse, brintlager og PEM brændselscelle. 
Der er anvendt data for 2020, 2025 og 2035, hovedsageligt baseret på de tekniske rapporter udarbejdet af 
Green Hydrogen24 og Dantherm Power25. Omkostninger for alt, hvad der ligger udover disse 
hovedkomponenter (balance of plant), er baseret på Rambølls rapport26. 
 
Nøgletal for et anlæg, der etableres i 2035, hvor både tekniske og økonomiske data er bedre end i 2020 og 
2025, er som følger: 
 
Tabel 5.5 Nøgletal for et anlæg, der etableres i 2035. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er taget udgangspunkt i el-priserne fra Nord Pool’s day-ahead marked for Øst Danmark 2012, og det er 
antaget, at man dagen før driftsdøgnet kender priserne i morgen. Dette er selvsagt en for optimistisk 
antagelse. Til at modsvare dette er mulige ekstra indtægter ved af og til at byde ind på balancemarkedet, 
blevet ignoreret. Afgifter og tariffer for 2012 er antaget at være uændrede i fremtiden. 
 
Det ses, at de gennemsnitlige priser for henholdsvis købt og solgt elektricitet er næsten ens, ikke mindst 
takket være afgifter og gebyrer på købt elektricitet. Det betyder bl.a., at der bliver underskud på det årlige 
driftsregnskab, og det vil derfor ikke være muligt at betale finansieringsudgifterne. 
 
I projektet er der ikke blevet genereret data for teknologierne, som rækker længere end 2035, og det har 
derfor ikke været muligt at indikere, hvornår det vil kunne blive økonomisk attraktivt at anvende brint som 
middel for el-lagring. 

                                                            
24 [Bilagsrapport nr. 7: Technical report: Alkaline electrolysis, Jørgen K. Jensen, GreenHydrogen.dk, finalversion, 24.3.2014] Fortrolig 
25[Bilagsrapport nr. 8: Technical report: PEM Fuel Cells, Per Balslev, Dantherm Power A/S, 07.11.20.13] Fortrolig 
26 [Bilagsrapport nr. 4: CopenHydrogen, Rambøll, april 2014] 
 

Elektrolyse, kapacitet 54.0 MW 
Elektrolyse, driftstimer 2500 timer/år
Brændselscelle, kapacitet 10 MW 
Brændselscelle, driftstimer 5000 timer/år
Samlet el-virkningsgrad, el-lager 33 %
Samlet investering 268 mio. kr
Gennemsnit el-spot pris, køb 210 kr/MWh
Afgifter og gebyrer 261 kr/MWh
Samlet købspris 471 kr/MWh
Gennemsnit el-spot pris, salg 469 kr/MWh
Afgifter og gebyrer 8 kr/MWh
Samlet salgspris 461 kr/MWh
Finansieringsudgifter -19.6 mio. kr/år
Drift og vedligehold -12.4 mio. kr/år
El-køb -67.7 mio. kr/år
El-salg 23.0 mio. kr/år
Varme-salg 20.0 mio. kr/år
Samlet årsbudget -56.7 mio. kr/år
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Følgende forhold vil kunne forbedre selskabsøkonomien (og samfundsøkonomien): 

1. Lavere investeringsudgifter, særligt balance of plant, samt udgifter til drift og vedligehold 
2. Højere virkningsgrader, især for brændselsceller 
3. Vente til der kommer større udsving i el-priserne 
4. Fritagelse for PSO-afgift, tilsvarende dagens el-lager-teknologi (vandkraftmagasiner i Norge) 
5. Sælge ilten fra elektrolysen, eller benytte ilten i brændselcellerne med højere virkningsgrad til følge 

 
Når samfundsøkonomien bliver positiv, vil det endvidere være vigtigt at arbejde for forbedrede 
rammebetingelser, især: 
 

6. ”El-baserede energilagre bør afgiftsmæssigt håndteres efter principperne for oplagshavere af 
brændsler. Det vil medføre, at afgiften først svares ved slutanvendelse. På denne måde vil det 
sikres, at elbaserede energilagre ikke dobbeltbeskattes”27 

7. Indførelse af dynamiske tariffer og afgifter for at forstærke prissignalerne i el-markedet 
8. Direkte etableringstilskud. 

 
Tabel 5.6 viser effekten af forskellige forbedrede beregningsforudsætninger, anskuet i relation til 
ovenstående årsbudget for et anlæg etableret i 2035: 
 

Ændret beregningsforudsætning Reduktion i årligt 
underskud (%) 

30 % lavere anlægsinvestering 10 
Elektrolyse-virkningsgrad øget fra 96 til 98 %, og brændselscelle-
virkningsgrad øget fra 40 til 65 % 

44 

Gennemsnitlig el-spot købspris 30 % lavere og el-spot salgspris 30 % højere 13 
Fritagelse for PSO-afgift 41 
Kombination af alle ovennævnte forbedringer 87 

 
Det ses, at virkningsgraderne og afgifterne er særligt vigtige, og endvidere, at underskuddet ikke fjernes 
helt under antagelse af samtlige forbedringer.  
 
Beregningerne af økonomien i at injicere brint i bygasnettet omfatter to alternativer: Direkte tilsætning af 
brint til bygassen og anvendelse af brint til metanisering af CO2-indholdet i biogas. Førstnævnte mulighed 
forekommer ikke økonomisk interessant og er desuden forbundet med en del teknologiske udfordringer. 
Metanisering synes imidlertid at kunne blive attraktivt inden for en overskuelig årrække, især takket være 
et statsligt pristillæg på 79 kr/GJ til renset biogas, der leveres til et bygasnet. Denne mulighed vil derfor 
blive yderligere analyseret udover nærværende projekt af projektdeltagerne HOFOR, Dansk Gasteknisk 
Center og Haldor Topsøe samt eventuelt andre relevante interessenter. 

                                                            
27Dette er en anbefaling citeret fra ’Hovedrapport for Smart Grid Netværkets arbejde’, Klima- energi og Bygningsministeriet, 2011. 
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6. Arbejdspakke 4: Teknologier, simulering og kravspecifikation 

6.1. Forberedelse af de individuelle teknologier   

Specifikationer for og krav til udstyr, der skal demonstreres, herunder styrings- og 
kommunikationsinterfaces 
De forskellige teknologier, der vil indgå i en fase II-demonstration, er blevet beskrevet i detaljer. I første 
omgang er de relevante anlæg inden for alkalisk elektrolyse, faststofoxid-elektrolyse (SOEC) og PEM 
udførligt beskrevet i hver sin tekniske rapport28. Disse rapporter indeholder nøgletal som effektivitet, 
kapacitet for den nuværende situation (eller nærmeste fremtid, 2015, svarende til pilotskala-demonstration 
- såkaldt fase IIA), samt forventede fremskrivninger af nøgletallene til årene 2017 (svarende til fuldskala-
demonstration, såkaldt fase IIB), 2020, 2025, 2035. Nøgletallene tager udgangspunkt i allerede eksisterende 
road maps for teknologierne, men er en videreudbygning af disse, og tallene for 2035 er behæftet med en 
betydelig usikkerhed. Desuden indeholder rapporterne en lang række tekniske informationer som 
tilslutningskrav, kommunikationsinterface, anlæggenes responstider mv. En stor udvikling forventes i både 
anlægsstørrelser, effektivitet og omkostninger i de kommende år, efterhånden som teknologi og anlæg 
modnes og produceres i større styktal, se Tabel 6.1-6.3. I perioden 2015-2035 forventes 
investeringsomkostningerne for et givent størrelses anlæg at falde med ca. 90%29. Dette gælder for alle tre 
undersøgte anlægstyper. 

Tabel 6.1. Forventet udvikling af anlægsstørrelser, effektivitet og omkostninger for alkalisk elektrolyseanlæg (AEC). 
 
Year  2015 2035 
Scale Pilot Plant Commercial market 
Unit size 500 kW 3 MW 
Hydrogen production capacity 
(without dryer) 

106 Nm3/h 810 Nm3/h 

System efficiency at 100% load 
incl. power supply, deoxer)  

4,7 kWh/Nm3 3,7 kWh/Nm3 

System lifetime  >10 years, big service after 5 
years  

>15 years, big service every 5 years 

Investment per production capacity  
In 2012-DKK per Nm3/h 

67.000 DKK/(Nm3/h) 6.000 DKK/(Nm3/h) 
 

 

                                                            
28Bilagsrapporterne nr. 7, 8 og 9 Fortrolige 
29Estimatet stammer fra producenterne selv. Andre kilder, fx DGC har undersøgt fremtidsperspektiverne og er kommet frem til et 
noget mere konservativt estimat i forhold til prisudviklingen af teknologien.  
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Tabel 6.2. Forventet udvikling af anlægsstørrelser, effektivitet og omkostninger for fastoxid elektrolyseanlæg (SOEC). 
 
Year 2015 2035 
Scale Pilot  Commercial market 
Unit size 85 kW* 4 MW 
Hydrogen production capacity 18 Nm3/h* 1200 Nm3/h 
System efficiency 
- with 25°C water as input 
- with 150°C steam as input 

 
4.7 kWh/Nm3 (75%) 
4.2 kWh/Nm3 (84%) 

 
3.8 kWh/Nm3 (93%) 
3.3 kWh/Nm3 (107%) 

System lifetime  >1 year 15 years  
Investment per production capacity 
In 2012-DKK per Nm3/h 

> 100.000 DKK/(Nm3/h) 10.000 DKK/(Nm3/h) 

*) Et mindre anlæg på 15 kW og 3 Nm3/h er foreslået demonstreret i CopenHydrogen, fase IIa.  

Tabel 6.3. Forventet udvikling af anlægsstørrelser, effektivitet og omkostninger for PEM brændselsceller (PEM FC). 
 
Year 2015 2035 
Scale Pilot Plant Commercial market 
Unit size 50 kW 10 MW 
Capacity at full load (kWel) 50 kW 10.000 kW 
Hydrogen consumption 45 Nm3/h 7.000 Nm3/h 
System efficiency  
incl. power supply 

1 kWh/Nm3 (el output) 1,5 kWh/Nm3 (el output) 

System lifetime  +5000 hours +30 years 
Investment per production capacity 
- 2012-DKK per kW 

40.000 DKK/kW 
 

5.000 DKK/kW 
 

 

Overordnede informationer om gaslager, krav til bygastilslutning og krav til fjernvarmetilslutning er 
indhentet og beskrevet30. 

De væsentligste parametre, der skal demonstreres og erfaringer, der skal gøres i et demonstrationsprojekt 
(uanset om man starter med pilotskala eller fuldskala-demonstration), er blevet identificeret: 

• Forsøg med forskellige driftsmønstre  
• Analyse af system/anlægseffektivitet 
• Analyse af varmebalance af anlægget og afprøvning i praksis 
• Smart Grid-afprøvning ift. responstider og energiforbrug 
• Erfaring med langtidsdrift 
• Fuldautomatisk styresystem 
• Undersøgelser af degradering 
• Driftsøkonomi ved forskellige driftsbetingelser og formål (el-balancering eller brintforsyning). 

                                                            
30 [Bilagsrapport nr. 10: Styregruppemøde CopenHydrogen 08.10.2013, Bilag 2.1 Teknisk afklaring, 08.10.2013] 
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6.2 Teknisk afklaring, planlægning og budgetoverslagfor faseII 
På baggrund af oplysningerne i de tekniske rapporter, det foreslåede antal demonstrationstimer, el-
priserne mv. er et første estimat af samlet budget for forkellige demonstrationsscenarier udarbejdet af 
HOFOR og DTU Energikonvertering. Scenarierne "Pilotskala 2A" (Tabel 6.4) og "Fuldskala demo 2B" (Tabel 
6.5) er skitseret nedenfor. Antal driftstimer er baseret på forventet mnimumstimer for at gennemføre de 
ønskede undersøgelser eller den ønskede demonstrerede driftsperiode. I begge scenarier forudsættes en 
sammenkobling med:  

• El-net (ind/ud) 
• Bygas 
• Fjernvarme 
• Brint-tankstation. 
Skitsen på Figur 6.1 giver et overblik over det samlede CopenHydrogen-koncept. Overblik over 
budgetestimater er givet i Tabel 6.6. 
 
Figur 6.1. Skitse af det samlede CopenHydrogen-koncept. Illustration: Shutterstock/Datagraf. 
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Tabel 6.4. Pilotskala - Fase "2 A". 
 

Anlæg Anlægsstørrelse Forventet antal driftstimer 

Alkalisk elektrolyse 500 kW 1500 h/år i 1 år 

PEM FC-anlæg 100 kW 1500 h/år i 1 år 

SOEC elektrolyse 15 kW 1500 h/år i 1 år 

Brintlager  
- svarende til FC forbrug i 10 dage 

ca. 22.000 Nm3 - 

 
Tabel 6.5. Fuldskala demonstration - Fase "2 B". 
 

Anlæg, leverandør Anlægsstørrelse Forventet antal driftstimer 

Alkalisk elektrolyse 2 MW 3000 
PEM FC-anlæg 0,5 MW 3000 

SOEC elektrolyse 40 kW 4000 
Brintlager  
- svarende til FC forbrug i 10 dage 

ca. 84.000 Nm3 - 

 

 
Tabel 6.6. Udkast fra DTU Energikonvertering og HOFOR december 2013 til projektbudget for demonstration af 
pilotanlæg i hhv. fuldskala og demoanlæg. En række forudsete udgiftsposter er ikke medregnet (lejeværdi 
bygning/grund, personale- og besøgsfaciliteter, transport af brint til tankstation, dekommissionering, scrapværdi, 
rejser, møder, kommunikation). 
 

(mio. kr) 
Greenfieldplacering 

(f.eks. Kløvermarken) Placering i eksisterende bygning 

 

Pilotanlæg 
2A 

Demo-anlæg 
2B 

Pilotanlæg 
2A 

Demo-anlæg 
2B 

Lille pilotanlæg 
 - ca. halv størrelse af "2a" 

Anlæg, site og 
tilslutninger 28 74 22 62 18 
Rådgivning og 
projektering 4 11 3 9 3 
Lønninger, inkl. 
Overhead 19 33 18 31 14 
Resurser (el, vand, 
H2, varme) < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
            
I alt totalbudget 51 119 44 103 35 

 

I samarbejde med Rambøll er der i januar-februar 2014 blevet udarbejdet en udførlig rapport31, der 
fokuserer på scenarierne "Greenfield - pilotanlæg 2A" og "Eksisterende bygning - pilotanlæg", dog kun 

                                                            
31 [Bilagsrapport nr. 4: CopenHydrogen, Rambøll, april 2014] 



23 
 

inkluderende én elektrolyseteknologi (alkalisk elektrolyse), hvor estimaterne i Tabel 6.6 yderligere 
inkluderer SOEC. Rambølls budgetestimater er angivet i Tabel 6.7. 

 

Tabel 6.7. Rambølls budgetestimat for pilotskala-anlæg 2A32. En række lønomkostninger og overhead er ikke 
inkluderet. 

 Green field 
mio. kr. 

Eksisterende 
bygning 
mio. kr. 

Konstruktion 29,3 26,4 
Drift, test og vedligehold 3,1 3,1 
Decommissionering 0,3 0,3 
Total 32,7 29,9 

Dertil kommer lønomkostninger i forbindelse med projektledelse (ca. 2,3 mio. kr.) og lønudgifter i 
forbindelse med gennemførelse af test og analyser (ca. 7,2 mio. kr.) plus overheadomkostninger. 
Når disse beløb medregnes, så ligger Rambølls omkostningsestimater ganske tæt på projektkonsortiets 
egne estimater i Tabel 6.6.  

Tidsrammen for et pilotprojekt er vurderet til godt 2 år, se Figur 7.3 i afsnit 7.6. 

Der er to anlægsomkostninger, hvor estimatet varierer meget fra kilde til kilde. Den ene er brintlager, den 
anden er størrelsen af udgiften til hjælpekomponenter (balance-of-plant) i forhold til udgiften af 
hovedkomponenter. Begge forhold er vurderet af Rambøll, men det anbefales at have særlig fokus på 
validering af disse størrelser forud for igangsættelsen af et pilotprojekt. 

Desuden anbefales det at lave en kritisk gennemgang af en række forudsætninger og antagelser forud 
for igangsættelsen af et pilotprojekt. Bl.a.:  
 

• Afklaring af hvorvidt en VVM-redegørelse er påkrævet, og hvilken del af VVM-Bekendtgørelsen (BEK nr. 
1654 of 27/12/2013) anlægget falder ind under  

• Markedsundersøgelse af tilgængelige brintlagerteknologier 
• Modellering af masse- og energibalance for anlægget 
• Energioptimering af design og udstyr - herunder anvendelse af spildvarme 
• Detaljeret design (Process and instrumentation diagram, PID) og detaljeret komponentliste 
• ATEX og CE mærking 
• Direkte anvendelighed af den udpegede grund til formålet 
• El-transformer-kapacitet på området 
• Styringsstrategi for anlægget (fjernstyring eller bemanding) 
• Analyse af støjniveau 
• Affaldshåndtering 
• Transport af brint fra anlæg til brinttankstation. 

                                                            
32 [Bilagsrapport nr. 4: CopenHydrogen, Rambøll, april 2014] 
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6.3 Sikkerhedskrav forbundet med håndteringen af brint   

Sikkerhedskrav og nødvendige godkendelser 
DGC33 har lavet et overordnet overblik over sikkerhedskrav og nødvendige godkendelser i forbindelse med 
de forskellige scenarier. 

Hovedkonklusionen er følgende: 

Alle indgående anlæg og forbindelserne skal godkendes. Endvidere skal anlægsplacering også godkendes i 

forhold til omgivelser og arrangement indenfor hegn. 

 

• CE-mærkning af alle anlæg (elektrolyseanlæg, brændselscellesystemer, gaslager, 

brinttankningsanlæg mv.) 

• Konstruktionsgodkendelse af det samlede forbundne system 

• Byggetilladelser for anlæg og rørforbindelser 

• Brandgodkendelse 

• Sevesodirektiv-godkendelse34 

• Miljøgodkendelse 

• VVM-screening og VVM-proces 

• Sikkerhedsstyrelsens godkendelse af brinttilsætning til bygas-nettet 

 

En væsentlig faktor at medtage, når demonstrationsanlæg i stor skala planlægges, er størrelsen af 
brintlager.  

Godkendelsesprocessen forenkles, såfremt brintlagerets størrelse er under 5 ton (svarende til 55.500 Nm3), 

da kravet om godkendelse efter Risikobekendtgørelsen (Seveso-direktivet) dermed bortfalder. Dette vil 

være tilfældet ved demonstration i pilotskala (fase IIA) og anbefales også til fuldskala-demonstration (fase 

IIB), hvis det overhovedet er muligt35.  

Rapporten fra DGC suppleres af baggrundsnotat fra Rambøll36. I notatet fra Rambøll er forhold om 
kommuneplan medtaget. Det vurderes, at der kan gå 12 måneder fra en beskrivelse af projektet er klar til 
præsentation for myndigheden/kommunen, før der foreligger godkendelse, og etablering af anlægget kan 
påbegyndes. 

 

                                                            
33 [Bilagsrapport nr. 3: Myndighedskrav til CopenHydrogen, Henrik Iskov og Jan K. Jensen, DGC, 20.12.13] 
34Risikobekendtgørelse, nr. 1666 af 14. december 2006 
35 KK anbefaler dog, at man vurderer hvorvidt projektet kan gennemføres kommersielt (med brintlager over 5 ton), inden man 
igangsætter demonstration. Dette, for at kunne tage det med i sine overvejelser omkring projektets fremtid inden projektet 
igangsættes. 
36 [Bilagsrapport nr. 11: Notat, Karina Damgaard, Rambøll, 30-01-2014] 
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6.4 Specifikation, planlægning og forberedelse af test af udstyr 

Nødvendig afprøvning af udstyr og interfaces forud for opsætning på demonstrationplatform  
Funktionalitet af anlæg skal testes hos producenten, før anlæg transporteres til demonstrationssitet. På 
grund af forhold omkring CE-mærkning skal anlæggene være færdigudviklet til demonstrationen inden CE-
mærkningen gennemføres. Ingen væsentlige ændring af anlæg kan laves i demonstrationsfasen, uden den 
omfattende proces til CE-mærkning skal gentages. 

Da der ikke er umiddelbart udsigt til igangsættelse af demonstrationsfasen, er der ikke udarbejdet en plan 
for test af udstyr forud for demonstration.  

6.5 Simulering af platformen i driftsfasen 
Projektet har gennemført simplificerede teknisk-økonomiske modelleringer, simuleringer og analyser af 
mulighederne for at skabe et økonomisk overskud gennem køb og salg af el, brint og varme ved dynamisk 
drift af et brintanlæg under forskellige tekniske performance og forskellige driftsbetingelser. Denne 
analyse37 fokuserer på optimering af den dynamiske drift af brintanlægget, mens 
investeringsomkostningerne ikke er medtaget. Det teknisk-økonomiske modelleringersupplerer netop 
analyserne i WP2. Hovedresultaterne er præsenteret nedenfor. 

Brintanlægget i simuleringen omfatter elektrolyse, brændselsceller og brintlagring. Brintanlægget opererer 
dynamisk på de tre energimarkeder: el, brint og varme, se Figur 6.2. I simuleringerne er kun el-markedet 
dynamisk med varierende timepriser (baseret på Nord Pool Spot markedet), mens brintprisen og 
varmeprisen er konstante. Der er ikke medtaget transaktionsomkostninger/transmissionsomkostninger  – 
der er altså ikke forskel på købspriser og salgspriser. Hverken investeringsomkostninger eller 
driftsomkostninger er medtaget. Resultaterne af analyserne angiver derfor mulighederne for at skabe 
overskud efter investeringerne er foretaget og under forudsætning af, at anlægget kan køre i ubemandet 
drift og under forskellige drifts-performance og driftsbetingelser. 

Hovedformålet med analyserne er således at illustrere de forskellige performanceparametres og de 
forskellige driftsbetingelsers indvirkning på mulighederne for at skabe overskud under optimeret dynamisk 
drift på de tre (dynamiske, og til en vis grad uafhængige) energimarkeder – el, brint og varme. Der er 
gennemført følsomhedsanalyser på udvalgte performanceparametre og under forskellige driftsbetingelser 
– tre forskellige dynamikker på el-markedet samt med og uden et brint-marked. Performanceparametrenes 
variationsområder er estimeret af DTU Energikonvertering på basis af input fra producenterne. 

Simuleringerne er foretaget med en alkalisk elektrolysator, en PEM brændselscelle og et tryksat brintlager. 
En del af varmeproduktionen fra de tre enheder leveres til varmemarkedet. En del af brinten kan vælges 
leveret til et fiktivt brintmarked. 

 

                                                            
37 [Bilagsrapport nr. 12, Simulation of operation of proposed demonstration system, Per Nørgaard & Shi You, april 2014]. 
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Figur 6.2. Illustration af den forenklede model med tre anlæg og tre energimarkeder, der ligger til grund for 
simuleringerne. 

 

Simuleringerne af driften i en uge er gennmført med simuleringsværktøjet GAMS, med 15 minutter 
tidsskridt og 24 timer planlægningshorisont. GAMS optimerer rullende driften med en 24 timers horisont, 
og kan dermed tage hensyn til eventuelle start-op tider mv. I denne simulering bliver der aldrig underskud 
(negativt overskud), da alle enheder blot kan tages ud af drift. Enhederne aktiveres kun, når der kan skabes 
et positivt overskud. Historiske Nord Pool Spot elpriser fra tre forskellige uger i 2013 er brugt som basis for 
hhv S1, S2 og S3. Simuleringerne er gennemført med og uden et fiktivt brintmarked og med 
parametervariationer som angivet i Tabel 6.8. 

Følsomheden på indvirkningen på overskudet er analyseret for følgende performanceparametre med 
variationer som angivet i tabellen: 

ElH2x Elektrolyseenhedens omsætningsfaktor fra el til brint 
Elmin Elektrolyseenhedens mindste driftsniveau 
FCPx Brændselscelleenhedens omsætningsfaktor fra brint til el 
H2S Brintlagerets kapacitet 
Pq Varmemarkedsprisen 
PH2 Brintmarkedsprisen 
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Tabel 6.8. Intervaller for udvalgte parametre benyttet i følsomhedsanalyserne. 
 

 Min Basis Max  
ElH2x 60% 70% 80%  
Elmin 5 25 50 kW 
FCPx 28% 31% 34%  
H2S 90 100 110 kg 
Pq 0,27 0,30 0,33 kr./kWh 
PH2 13,5 15 16,5 kr./kg 

 

Resultaterne fra simuleringerne indikerer, at den vigtigste faktor for at skabe driftsoverskud er dynamikken 
på energimarkederne (her kun el-markedet) – med overskud for S1, S2 og S3 (uden et brintmarked) på hhv 
0,5 / 0,8 / 9,7 kkr./uge. Den næstmest betydningsfulde faktor er tilstedeværelsen af et brintmarked – fx 
med en ændring i overskuddet for S3 fra 9,7 til 14,0 kkr/uge hhv. uden og med et brintmarked og med en 
variation af overskuddet fra 12,1 til 16,4 kkr./uge ved envariation af brintprisen på ±10 %. Den tredje mest 
betydningsfulde faktor er elektrolyseenhedens omsætningsfaktor fra el til brint – med en variation af 
overskuddet for S3 fra 11,6 til 17,5 kkr./uge ved en variation af omsætningsfaktoren på ±15 %, se Figur 6.3. 

 
Figur 6.3. Driftsoverskud under forskellige driftsbetingelser – se tekst. H20: ingen brintmarked; H2-: min brintpris; 
H2=: basis brintpris; H2+: max brintpris; X-: min omsætningsfaktor; X=: basis omsætningsfaktor; X+: max 
omsætningsfaktor. 

7. Arbejdspakke 3: Udvikling af et fase II projekt 

7.1. Indledning 
Projektet Copenhydrogen har haft til hensigt at belyse, hvorvidt der kunne findes argumenter for at 
igangsætte projektets pilot/demonstrationsfase. WP3 har arbejdet for at udvikle fase II-projektet, så man 
direkte i forlængelse af fase I kunne igangsætte demonstration. Arbejdet har bestået i hhv. at analysere og 
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håndtere projektets ricisi og overveje forskellige projektkoncepter38 og alternative projekt set-ups, da det 
viste sig, at der ikke kunne findes tilslutning til den oprindelige projektidé. Ligeledes er der blevet arbejdet 
med forskellige finansieringsmuligheder og overvejet, hvordan den optimale projektorganisering kunne se 
ud.  
 
Projektets konsortium besluttede i januar 2014, at man på daværende tidspunkt ikke kunne finde tilslutning 
til hverken at gennemføre pilot eller fuldskalademonstration. Dette blev besluttet ud fra følgende 
overvejelser: 

• at det for flere parter ikke var lykkedes at finde den nødvendige egenfinansiering til anlæg og drift 
af et demonstrationsprojekt 

• at det ikke var lykkedes at finde en anlægsejer fx en nøglespiller inden for energisektoren 
• at det ikke var lykkedes at finde en driftsansvarlig39. 

 

Da det er sandsynligt, at projektets kontekst, analyser og anbefalinger til fx finansiering vil være forældede, 
hvis projektet forsøges gennemført om nogle år, vil dette kapitel opstille nogle overordnede kriterier, som 
evt. kan føre projektet videre til en fase II på et senere tidspunkt. 
 

7.2 Risici, risikohåndtering og særlige opmærksomhedspunkter 
I projektets fase I blev der identificeret en række risici40, som kunne påvirke projektets gennemførelse. De 
identificerede risici blev vægtet i forhold til hinanden, og der blev peget på, hvordan projektets risici skulle 
søges forebygget eller afbødet. 

Problemstilling vedr. finansieringen og udfordringerne vedr. igangsættelse af fase II har været kendt fra 
starten af projektet og har fået flest og næstflest risiko-point41. Derfor har disse problemstillinger også fået 
højeste prioritet i forsøget på at minimere risikoen for, at dette skulle bremse eller forhindre projektets 
gennemførelse. Et af mangeafprøvede løsningsforslag har været at lægge op til en mindre og dermed 
billigere pilotfase forud for en fuldskala-demonstration, som var det oprindelige ønske i 
projektbeskrivelsen. Ligeledes er der blevet regnet på, hvordan man i pilotfasen kunne minimere 
driftstimerne for at reducere omkostninger, da de valgte teknologier er dyre i drift. Som det fremgår af 
ovenstående, var dette ikke tilstrækkeligt til at løse udfordringerne i projektet. 
 
Hvis man på et senere tidspunkt vil igangsætte demonstrationsfasen, er det projektets anbefaling, at man 
igangsætter et pilotprojekt forud for demonstration, med mindre der er kommet væsentlige forhold, der 
har forbedret komponenternes pris, effektivitet og dermed projektets samlede økonomi. Pilotfasen kan 
minimere de økonomiske og teknologiske risici, der er forbundet med gennemførelsen samtidig med at 
mange af de ønskede erfaringer kan opnås.  
 
Den selskabsøkonomiske analyse viste, at det var helt afgørende for økonomien i projektet, at el anvendt til 
elektrolyse fritages for PSO afgiften42. Det er således helt afgørende for fremtidige projekter involverende 
elektrolyse, at der rettes henvendelse til Energistyrelsen herom. Denne henvendelse fordrer dog en 

                                                            
38 Kapitel 7.4 
39 Det skal præciseres, at HOFOR gerne vil være anlægsvært og driftsansvarlig, hvis finansiering og drift af anlægget kan finansieres 
over driftsindtægter eller på anden vis, da HOFOR er underlagt en ”hvile i sig selv”-bestemmelse. Da der ikke er en netto-
driftsindtægt i forhold til det givne projektforslag, har dette dog ikke været muligt. 
40 [Bilagsrapport nr. 2: Risikoanalyse – CopenHydrogen, Københavns Kommune, HOFOR, DTU Energikonvertering, 30.09.14] 
41 Udregnet på baggrund af en vurdering af hvilken konsekvens ”udsagnet” vil have for projektets gennemførelse ganget med 
sandsynligheden for at det vil ske. 
42 Afsnit 5.2 
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samfundsøkonomisk analyse, der kan vise en samfundsøkonomisk gevinst ved teknologierne og 
sammensætningen. 
 
Umiddelbart efter de økonomiske risici i projektet var risikoen for at ”teknologiløsningen og 
sammensætningen ikke er moden til demo (for lav virkningsgrad og for små anlægsstørrelser)” vægtet med 
det tredje højeste risikotal. Dette forhold var medtaget som et særligt opmærksomhedspunkt, som dog 
ikke kunne afhjælpes inden for projektets rammer.  

Særlige opmærksomhedspunkter vedr. myndighedsgodkendelser og VVM 
Ifølge DGC’s analyser43 kan myndighedsgodkendelser og VVM-processen være langvarig, og det er 
væsentligt for sagsbehandlingstiden at få inddraget myndighederne tidligt i processen. Både ifm.  
godkendelse efter Risikobekendtgørelsen og VVM er det stærkt tilrådeligt at inddrage rådgivere med særlig 
erfaring. 
Det er vigtigt, at fx elektrolyseanlæg og brændselscelleanlæg, der ønskes demonstreret i pilot- og fuldskala-
faserne, er gennemtestede i laboratoriet. Herved undgås, at CE-mærkning eller godkendelser skal gentages 
flere gange.         
 
Erfaringen viser, at udviklerne ofte undervurderer tidsforbrug og omkostninger til godkendelsesfasen. Når 
anlæggene er i det ”offentlige rum”, så skal der foretages fornyet godkendelse og dokumentation hver 
gang, der ændres i anlæggenes konstruktion – og det koster både tid og penge. 
 

7.3. Betingelser for at demo kan gennemføres 

Finansiering 
Den altafgørende hæmsko for umiddelbart at iværksætte fase II af projektet har været utilstrækkelig 
finansiering. Der er store omkostninger forbundet med demonstrationsprojekter, og de involverede parter 
har ikke været i stand til at sikre finansiering af fase II - heller ikke med en forventet støtte fra EUDP på 50% 
og kommunens tilbud om yderligere støtte til demonstrationsfasen. 

Private fonde, støtteprogrammer med mulighed for højere støtteprocenter (uden at bryde med 
statsstøttereglerne), mere kapitalstærke (og i denne sammenhæng) risikovillige virksomheder er de 
umiddelbare bud på, hvordan finansiering af et fase II-projekt kan forbedres. Det skal sikres, at den 
krævede egenfinansiering for hver af projektparterne kan imødekommes. 

Involverede parter 
Projektkoncept og konsortium skal skrues sådan sammen, at projektet understøttes stærkt af de 
involverede virksomheders strategier. Producenter og anlægsejer/driftansvarlig skal se klare fordele af at 
deltage i projektet. Derved understøttes også risikovillighed og finansieringsevne. 

Der skal være en god fremtidig forretningsplan for de enkelte parter, som projektets koncept understøtter, 
ligesom parterne gerne i større grad må have sammenfaldende interesser. Dette har ikke utvetydigt været 
til stede for fase I-projektet. 

Partnere, der tilsammen har de nødvendige kompetencer og muligheder for at indtage de givne roller i 
demonstrationsprojektet, skal selvfølgelig stå bag et demonstrationsprojekt. 

                                                            
43 [Bilagsrapport nr. 3: Myndighedskrav til CopenHydrogen, Henrik Iskov og Jan K. Jensen, DGC, 20.12.13] 
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Gennemgang af anbefalinger 
Denne rapport giver en række anbefalinger til punkter, der bør afklares, før et fase II-projekt 
igangsættes44.  Disse punkter omfatter bl.a. afklaring af de tekniske installationer på den påtænkte 
lokation, afklaring af godkendelser og tidsplan for disse, og en detaljeret gennemgang af koncept, plan og 
tilhørende budget. 

7.4. Design af demo-platform 
En række forskellige projektkoncepter har været overvejet og er i forskellig grad blevet analyseret. En 
række af overvejelserne (overvejede parametre) er angivet nedenfor: 

• Lokation (bar mark eller eksisterende bygning) 
• Størrelse af anlægget (pilotskala, fuldskala, "lille pilot") 
• Eksperimentel forberedelse "fase 1½" 
• Metanisering, opgradering af biogas 
• Inkluderede teknologier (en eller flere elektrolyseteknologier mv.) og formål (el-balancering, transport, 

bygas, fjernvarme) 
• Afstand til brinttankstation, metode til transport af brint 
• Afprøvningsplatform til teknologimodning - uafhængig af kommercielle koncepter 
• Show room "brint-eksperimentarium" med forskellige målgrupper. 
 

De grundigt vurderede koncepter fremgår af Tabel 6.6. Et forslag til layout for platform i pilotskala opført 
på bar mark er udarbejdet45. Dette layout er skitseret på Figur 7.1 og 7.2. 

 

 
 

Figur 7.1. Forlag til layout af pilotskal-platform opført på bar mark46  

                                                            
44se Kapitel 6.2 samt [Bilagsrapport nr. 4: CopenHydrogen, Rambøll, april 2014] 
45[Bilagsrapport nr. 4: CopenHydrogen, Rambøll, april 2014] 
46 [Bilagsrapport nr. 4: CopenHydrogen, Rambøll, april 2014]. 
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Figur 7.2. Forslag til layout - tekniske anlæg47. 

7.5. Organisering  
Inden der igangsættes et pilot eller demonstrationsprojekt, er det væsentligt at sikre, at det sammensatte 
projektkonsortium indeholder de ønskede kompetencer, financieringsgrundlag og commitment - fra starten 
og gennem hele projektperioden. 

Finansierings- og investeringsmulighederne og et stærkt commitment fra producenter/virksomheder og 
anlægsejer er altså vigtige forhold for at opnå en ønsket organisation. 

Da DONG Energy og Siemens forud for opstart af fase I valgte at trække sig fra projektkonsortiet, blev 
projektets mulighed for at gennemføre demonstration væsentligt forringet. Hvis man i et kommende 
projekt oplever, at centrale partnere trækker sig, og ønsker man andet end at forbedre et 
vidensgrundlag/beslutningsgrundlag, så kan man overveje nøje, hvordan dette forhold påvirker muligheden 
for at gennemføre projektet. I værste fald skal man overveje, om det giver mening at gennemføre 
projektet, når væsentlige partnere ikke er med fra starten. 

Organisationen skal som minimum sammensættes af: 

- Anlægsejer og driftsansvarlig 
- Leverandør af elektrolyse og brændselscelle  
- Anlægsejer og driftansvarlig skal være med til at udpegeden ønskedeprojektleder 
- Evt. mulige aftagere af brinten48. 

 

                                                            
47 [Bilagsrapport nr. 4: CopenHydrogen, Rambøll, april 2014] 
48 [Bilagsrapport nr. 13: H2 Logic A/S – activity status in CopenHydrogen project 23.09.2013 | Not for publication 
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Tilslutning til fase II 
Samtlige parter i fase I-projektet er blevet hørt om deres mulighed for at engagere sig i fase II. Parterne har 
beskrevet deres første udkast til ønskede roller og ansvarsområder, men arbejdet med at fastsætte roller 
og ansvar er ikke ført til ende, da der ikke har været tilslutning og finansiering til at gennemføre projektet. 

Konklusion: 

• De involverede parter har ikke nødvendigvis sammenfaldende interesser og mulighed for at deltage 
i projektet. 

• Alle parter synes projektet er interessant, men der er forskel på, hvor højt de enkelte parter vægter 
projektet strategisk. 

• Hovedparten af konsortiets parter mener, at det er for tidligt at igangsætte demonstration. Andre 
parter mener, at projektet er i fuld overensstemmelse med deres udviklingsplan. 

• De deltagende virksomheder, som skal levere hardware i millionklassen til projektet, har ikke 
financiel styrke til selv at løfte egenfinansieringen. Virksomhederne vil gerne være med, hvis 
partnerne arbejder sammen for at løseegenfinansieringsbyrden. 

• Det er ikke lykkedes at finde en part, der ønsker at eje anlægget, og det er heller ikke lykkedes at 
finde en driftsansvarlig49. 

• Projektet stod som udgangspunkt svagt uden DONG Energy og Siemens, som valgte at trække sig 
fra konsortiet umiddelbart inden projektstart. Et lignende projekt skal gennemføres, når alle 
potentielle parter er med fra start og gennem hele projektperioden.  

 

7.6. Finansieringsmuligheder samt tids- og aktivitetsplan 

Finansiering  
Vi har været meget (måske for meget) fremsynede, og vil derfor se tiden an og vente på bedre 
randbetingelser for at forbedre den samlede projektøkonomi. 

Ifølge EU’s regler for statsstøtte til forskning, udvikling og innovation, må den samlede offentlige støtte til 
et udviklingsprojekt ikke udgøre mere end:  

• 60 % for små virksomheder  
• 50 % for mellemstore virksomheder  
• 40 % for store virksomheder 

 
Dette er forudsat, atder er tale om eksperimentel udvikling, som indebærer samarbejde mellem 
virksomheder for store virksomheder, grænseoverskridende samarbejde eller samarbejde med mindst en 
SMV eller samarbejde mellem en virksomhed og en forskningsinstitution. 

Støtteintensiteten skal fastsættes for hver støttemodtager, også når det drejer sig om et 
projektsamarbejde. Intensiteten beregnes på grundlag af de omkostninger, som kan anses for 
støtteberettigede.  

                                                            
49 Det skal igen præciseres, at HOFOR gerne vil være anlægsvært og driftsansvarlig, hvis finansiering og drift af anlægget kan 
finansieres over driftsindtægter eller på anden vis, da HOFOR er underlagt en ”hvile i sig selv”-bestemmelse. Da der ikke er en 
netto-driftsindtægt i forhold til det givne projektforslag, har dette dog ikke været muligt. 
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Fra projektets første fase blev det besluttet at prioritere at søge støtte fra 1.) EUDP, 2) Energinet.dk; 
ForskEL og 3.) Vækstforum Hovedstaden og 4.) EU; Horizon 2020. 

Ved projektets afslutning synes det økonomisk mest fordelagtigt at søge støtte gennem EU Horizon 2020 
programmet, hvor der gives op til 100% medfinanciering.  

Tids- og aktivitetsplan 
Hovedaktiviteterne i gennemførelsen af et pilotprojekt vil bestå i projektledelse, design, konstruktion, 
idriftsættelse, drift & forsøg, nedlukning samt formidling. 

Konstruktionsaktiviteten kan yderligere underdeles i forskellige fagdiscipliner (byg, proces, elektrisk, 
automation og sikkerhed/godkendelser). Disse er alle nærmere beskrevet i Rambøll-rapporten50. 

Den samlede tidsramme for et pilotprojekt er vurderet til 2 år. Man skal dog være opmærksom på, at der 
kan gå fra 3- 12 måneder fra en detaljeret beskrivelse af projektet er klar til præsentation for 
myndigheden/kommunen, før der foreligger en godkendelse, og etablering af anlægget kan påbegyndes. 

Der er identificeret en række punkter (tekniske og økonomiske), som skal undersøges nærmere ved 
igangsættelse af et demonstrationsprojekt. De forudsætninger og antagelser, der ligger til grund for 
nuværende budget og tidsplan er fremhævet i Rambøll-rapporten51, og en kritisk gennemgang af disse er 
anbefalet. 

En skitse til tidsplan for et pilotprojekt er udarbejdet af Rambøll (Figur 7.3). Denne tidsplan tager dog ikke 
korrekt højde for, at godkendelser skal foreligge, før etablering kan påbegyndes, men dette Gantt-diagram 
kan alligevel udgøre et godt udgangspunkt for et videre arbejde med pilotprojektet.

                                                            
50[Bilagsrapport nr. 4: CopenHydrogen, Rambøll, april 2014] 
51 [Bilagsrapport nr. 4: CopenHydrogen, Rambøll, april 2014] 
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Figur 7.3. Skitse til tidsplan for pilotprojekt [Bilagsrapport nr. 4: CopenHydrogen, Rambøll, april 2014 s. 4]. NB. Godkendelser skal foreligge, før etablering kan 
påbegyndes, hvilket ikke fremgår af figuren. 
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Når tiden er moden, dvs. når det kan være økonomisk acceptabelt at demonstrere el-lagring viabrint, vil der 
i forberedelsen hermed skulle foretages en række aktiviteter, såsom: 
- Finansiering af anlægget, herunder muligheder for at opnå tilskud52 

- Markedsundersøgelser på brint energilagring - status / state of the art  
- Validering af forudsætninger / antagelser  
- Modellering af Masse og Energi balance (M & E)  
- Optimering af design med hensyn til energi - energioptimering af udstyr  
- Detaljeret design - Proces og Instrumentering Diagram (PID)  
- Detaljeret liste over komponenter - prisfastsættelse baseret på en detaljeret viden om komponenterne  
- Generel ATEX (atmosphere explosible) og CE-mærkning  
- Langsigtet strategi for implementeringen af teknologien  
- Implementeringen af metan reformer teknologi. 
 

7.7. Konklusion 
CopenHydrogen er nu afsluttet med en række konklusioner. 
 
Den selskabsøkonomiske analyse falder (som ventet) negativt ud, når den nuværende pris og afgiftsstruktur 
anvendes. Analysen illustrerer tydeligt, at det er helt nødvendigt, at energilagring via elektrolyse og 
brændselsceller friholdes for el-afgifter for, at lignende projekter kan blive rentable. Ved fremtidige 
projekter er det derfor vigtigt at søge at forbedre driftsresultatet ved at fokusere på høj-værdi-anvendelser 
af brinten (transport, evt. industri), optimere varmeudnyttelsen, søge at udnytte iltproduktionen samt 
deltagelse i reservemarkedet for elektricitet. Derudover kan der arbejdes for at sikre de samfundsmæssige 
rammebetingelser for at forbedre forudsætningerne for udviklingen af teknologierne. 
 
Den samfundsøkonomiske analyse viser, at anvendelsen af brint til transport kan opnå en 
samfundsøkonomisk gevinst, hvis man ignorerer omkostninger til transmission af elektricitet53. Anvendelse 
af brint til lagring af elektricitet (elektrolyse plus brændselscelle) og injektion af brint i det københavnske 
bygasnet falder begge negativt ud, såvel samfundsøkonomisk som selskabsøkonomisk. 
 
Det skal igen understreges, at den samfundsøkonomiskeanalyse er baseret på meget usikre og 
ufuldstændige data. Således er en række forhold af relevans for den samfundsøkonomiske vurdering ikke 
medtaget grundet manglende data. Det drejer sig bl.a. omkostninger til placering, infrastruktur, 'balance-
of-plant' og bemanding. Eksternaliteter er ligeledes ikke inkluderet54, herunder miljømæssige konsekvenser 
(bortset fra CO2) og konsekvenser for energiforsyningssikkerheden, beskæftigelse og velstand. Det skal 
bemærkes, at de fleste af sådanne eksternaliteter vil, hvis de var medregnet, forbedre samfundsøkonomien 
for de beregnede tilfælde. Det anbefales, at der i fremtidige projekter tages højde for og søges at inddrage 
eksternaliteter i de samfundsøkonomiske analyser. 
 

                                                            
52Jf, Kapitel 7.6 
53I Bilagsrapport nr. 5 s. 12 skriver DTU Management Engineering: ”Here it has been chosen to split the analysis in the two cases, 
with or without the inclusion of transmission tariffs. (This may be relevant for DSO's and TSO's respectively).” TSO = Transmission 
System Operator (i Danmark lig med Energinet.dk). DSO = Distribution System Operator (i København lig med DONG Energy 
Distribution). 
54 I Bilagsrapport nr. 5 s. 13 skriver DTU Management Engineering: ”Furthermore, externalities are not included. These may be 
difficult to monetise.” Derudover var der i projektet ikke afsat tilstrækkelige ressourcer til at udføre sådanne beregninger. 
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En detaljeret projektplan for et pilotprojekt med 500 kW elektrolyseanlæg og 100 kW brændselscelleanlæg 
er udarbejdet. Budgettet for en testplatform med dette koncept, opført på en tom grund dog med 
relevante tekniske installationer i umiddelbar nærhed, vil udgøre ca. 32,7 mio. kr. Dertil kommer 
lønomkostninger i forbindelse med projektledelse (ca. 2,3 mio. kr.) og lønudgifter i forbindelse med 
gennemførelse af test og analyser (ca. 7,2 mio. kr.) plus overheadomkostninger. Ialt vurderes det altså at 
koste ca. 50 mio. kr. at gennemføre projektet over en 2-årig periode. 
En oversigt over påkrævede godkendelser (sikkerhed, miljø- og planforhold) er udarbejdet. Det vurderes, at 
der kan gå 12 måneder fra en detaljeret beskrivelse af projektet er klar til præsentation for 
myndigheden/kommunen, før der foreligger en godkendelse, og etablering af anlægget kan påbegyndes. I 
forberedelsen af et demonstrationsprojekt skal man forsøge at afklare, hvorvidt en VVM-redegørelse er 
påkrævet eller ej. Godkendelsesprocessen forenkles, såfremt brintlagerets størrelse er under 5 ton 
(svarende til 55.500 Nm3), da kravet om godkendelse efter Risikobekendtgørelsen55 dermed bortfalder. 
Dette er tilfældet for det skitserede demonstrationsprojekt i pilotskala. Større brintlagre kan forventes i 
forbindelse med fuldskala-demonstration og senere for kommercielle anlæg. 

Der er identificeret en række punkter (tekniske og økonomiske), som skal undersøges nærmere ved 
igangsættelse af et demonstrationsprojekt. De forudsætninger og antagelser, der ligger til grund for 
nuværende budget og tidsplan, er fremhævet56, og en kritisk gennemgang af disse er anbefalet. 

I forhold til at igangsætte et efterfølgende demonstrationsprojekt er hovedresultatet desværre, at de 
nuværende konsortieparter ikke ser sig i stand til at gennemføre projektets demonstrationsfase. Årsagerne 
er hovedsageligt finansielle. Særligt for de deltagende virksomheder, som bidrager med nyudviklet 
teknologi, er det ikke muligt at tilbyde tilstrækkelig medfinansiering. Konklusionen er, at: 
 

• De involverede parter har ikke nødvendigvis sammenfaldende interesser og mulighed for at deltage 
i projektet. 

• Der er forskel på, hvor højt de enkelte parter vægter projektet strategisk. 
• Hovedparten af konsortiets parter mener, at det er for tidligt at igangsætte demonstration. Andre 

parter mener, at projektet er i fuld overensstemmelse med deres udviklingsplan. 
• De deltagende virksomheder, som skal levere hardware i millionklassen til projektet, har ikke 

financiel styrke til selv at løfte egenfinansieringen. Virksomhederne vil gerne være med, hvis 
parterne arbejder sammen for at løse egenfinansieringsbyrden. 

• Det er ikke lykkedes at finde en part, der ønsker at eje anlægget, lige som det heller ikke er 
lykkedes at finde en driftsansvarlig57. 

• Projektet stod som udgangspunkt svagt uden DONG Energy og Siemens, som valgte at trække sig 
fra konsortiet umiddelbart inden projektstart. Et lignende projekt skal gennemføres, når alle 
potentielle partnere er med fra start og gennem hele projektperioden.  

 

Afslutningsvist kan bemærkes, at alle væsentlige erfaringer er søgt indsamlet til brug for et fremtidigt 
demonstrationsprojekt. At have en analysefase forud for igangsætning af et større og risikobetonet 
demonstrationsprojekt er et væsentligt element i forhold til at minimere udgifter og potentielle 
fejlinvesteringer. Samtidigt kan en række erfaringer fra fase I-projektet bruges til gennemførsel af et 
fremtidigt demo-projekt. 

                                                            
55 Bekendtgørelse nr. 1666 af 14. december 2006 om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. 
56 [Bilagsrapport nr. 4: CopenHydrogen, Rambøll, april 2014, afsnit 5.6 og 11] 
57 Det skal igen præciseres, at HOFOR gerne vil være anlægsvært og driftsansvarlig, hvis finansiering og drift af anlægget kan 
finansieres over driftsindtægter eller på anden vis, da HOFOR er underlagt en ”hvile i sig selv”-bestemmelse. Da der ikke er en 
netto-driftsindtægt i forhold til det givne projektforslag, har dette dog ikke været muligt. 
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7.8. Perspektiver og tre nye projektscenarier 
For Københavns Kommune ville perspektiverne i at facilitere og deltage i en brinteknologisk platform på et 
senere tidspunkt være at anvende projektets resultater i den fremtidige energiforsynings behov for at 
balancere elnettet, herunder i forhold til varmeforsyning. Dette kan blive overvejet igen, når det 
samfundsøkonomisk bliver mere rentabelt, eller hvis metoden kan anvendes i forbindelse med en 
infrastruktur for brint til køretøjer, hvor der peges på muligheder for samfundsøkonomiske gevinster58 (dog 
med væsentlige forbehold i analysen). 

For de kommercielle parter vil perspektiverne være, at få mulighed for at gennemføre demonstration af 
deres komponenter i overensstemmelse med deres udviklingsplaner. Ifølge GreenHydrogen er der for 
elektrolysekomponenterne behov for at gennemføre demonstration i 2015 for at kunne nå virksomhedens 
udviklingsmål. Ligeledes kan perspektiverne ses i de projektvalg som parterne ønsker at fortsætte med 
efter CopenHydrogen – se nedenfor. 

Dantherm Power har til fase II meldt ind med brændseslcelleteknologi, der har været demonstreret i flere 
andre sammenhænge. Det har ikke været muligt at prioritere denne demonstration tilstrækkeligt højt til at 
stille med den nødvendige egenfinciereing på 60 % af omkostningerne. Sammenhængen i CopenHydrogen 
er ny og kunne være interessant at afprøve på et senere tidspunkt, hvor der er opnået stærk opbakning fra 
en potentiel ejer og driftansvarlig organisation, der er villig til at stille med den nødvendige finansiering. 
Projektes værdi for Dantherm Power vil være et skridt på vejen til kommercialisering. 

Der skal tilvejebringes de rette samfundsmæssige rammebetingelser for, at udviklingen af teknologierne 
kan finde sted som ønsket. Der skal sandsynligvis arbejdes bredt med både fortsat støtte til teknologi-
udvikling og demonstration, fritagelse af el-afgifter, direkte etableringstilskud og lovgivningsmæssige 
rammer omkring sikring af forsyningssikkerhed og balance i Danmark. 

CopenHydrogen fase II kan ikke umiddelbart igangsættes med det planlagte scope. Der er dog identificeret 
3 nye projektscenarier, som er skabt ud af CopenHydrogen-projektet, og som forventes gennemført i 
forlængelse af CopenHydrogen-projektet: 

• DTU-projekt "HyStore", med containerløsning med ”fase 1 ½”. Løsningen er dog ikke med de 
nyeste teknologier og uden direkte kobling til elnettet, som det var planlagt i CopenHydrogen 
fase II. Tilsagn til opstart af projektet forventes fra EUDP i juni 2014. 

• HOFOR overvejer at gennemføre et methaniseringsprojekt inden for de næste ti år for at nå 
målsætningen om 100 % grøn gas senest i 2025. 

• GreenHydrogen satser på at få opstillet en containerløsning af deres elektrolyseenheder. 
Methanisering og/eller methanol kunne være næste vigtige skridt for dem. 
 

Derudover er det væsentligt at perspektivere CopenHydrogen projektet i forhold til partnerskabets 
igangværende EUDP-projekt ”Kommercialisering af brintteknologier”, hvor der analyseres og redegøres for, 
hvor der er behov for at fremme yderligere brintteknologisk udvikling, så brintteknologierne kan integreres 
i det danske energisystem. Projektet ”Kommercialisering af brintteknologier” vil danne basis for, at 
brintteknologiske roadmaps kan opdateres, yderligere kvalificeres og nye udarbejdes. Analysen vil give de 
medvirkende virksomheder et markant bedre grundlag for at prognosticere deres vilkår for 

                                                            
58 Kapitel 5.2 
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kommercialisering og udvikle deres virksomhedsstrategier. De fremkomne resultater vil have stor 
betydning for interessenternes beslutning om investering i større demonstrationsanlæg, samt for 
implementering i det fremtidige energisystem. 

Som del af projektløsningen som omtalt ovenfor vil det også være aktuelt at beregne økonomien i 
forbindelse med injektion af brint i bygasnettet. Derfor forventes der at være mulighed for synergi mellem 
CopenHydrogen-projektet og projektet ”Kommercialisering af brintteknologier”. 
  



39 
 

8. Appendix 
 [Bilagsrapport nr. 1: Formidlingsaktiviteter – CopenHydrogen, Sammenfattet af Københavns Kommune, 
04.06.2014] 

[Bilagsrapport nr. 2: Risikoanalyse – CopenHydrogen, Københavns Kommune, Hofor, DTU 
Energikonvertering 30.09.14] 

[Bilagsrapport nr. 3: Myndighedskrav til CopenHydrogen, Henrik Iskov og Jan K. Jensen, DGC, 20.12.13].  

[Bilagsrapport nr. 4: CopenHydrogen, Rambøll, april 2014] 

[Bilagsrapport nr. 5: Socio-economic analysis - final, Lars Henrik Nielsen, DTU Management Engineering, 
07.05.2014.] 

[Bilagsrapport nr. 6: Project economy, HOFOR, 27.05.2014] 

[Bilagsrapport nr. 7: Technical report: Alkaline electrolysis, Jørgen K. Jensen, GreenHydrogen.dk, 
finalversion, 24.3.2014] Fortrolig 

[Bilagsrapport nr. 8: Technical report: PEM Fuel Cells, Per Balslev, Dantherm Power A/S, 07.11.2013] 
Fortrolig 

[Bilagsrapport nr. 9: Technical report: Solid Oxide Electrolysis (SOEC) Claus Friis Pedersen, Haldor Topsøe 
A/S, 01.11.2013] Fortrolig 

[Bilagsrapport nr. 10: Styregruppemøde CopenHydrogen 08.10.2013, Bilag 2.1 Teknisk afklaring, 
08.10.2013] 

[Bilagsrapport nr. 11: Notat om miljø- og planforhold for CopenHydrogen, Karina Damgaard, Rambøll 30-01-
2014] 

[Bilagsrapport nr. 12: Simulation of operation of proposed demonstration system, Per Nørgaard & Shi You, 
april 2014] 

[Bilagsrapport nr. 13: H2 Logic A/S – activity status in CopenHydrogen project 23.09.2013 | Fortrolig 



SAMARBEJDSPARTNERE
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
HOFOR
Dantherm Power
Green Hydrogen
Haldor Topsøe A/S
Dansk Gasteknisk Center
H2Logic A/S
DTU Energikonvertering, DTU Elektro, DTU Management Engineering 
Partnerskabet for Brint og Brændselsceller 

Støttet af EUDP
Juli, 2014


	1. Introduktion
	2. Sammenfatning
	3. English Summary
	4. Arbejdspakke 1: Projektledelse og formidling
	4.1 Udarbejde aktivitets- og ressourceplan
	4.2 Deltagelse i projektmøder og anden koordinering efterbehov
	4.3 Udarbejde den nødvendige dokumentation og afrapporteringer
	4.4 Interessentanalyse
	4.5 Formidlingsaktiviteter
	4.6 Samarbejdsaftale for fase I

	5. Arbejdspakke 2: Økonomi og rammebetingelser
	5.1. Samfundsøkonomi
	Metode
	Antagelser og beregningsforudsætninger
	Resultater

	5.2. Selskabsøkonomi

	6. Arbejdspakke 4: Teknologier, simulering og kravspecifikation
	6.1. Forberedelse af de individuelle teknologier
	Specifikationer for og krav til udstyr, der skal demonstreres, herunder styrings- og kommunikationsinterfaces

	6.2 Teknisk afklaring, planlægning og budgetoverslagfor faseII
	Dertil kommer lønomkostninger i forbindelse med projektledelse (ca. 2,3 mio. kr.) og lønudgifter i forbindelse med gennemførelse af test og analyser (ca. 7,2 mio. kr.) plus overheadomkostninger.
	Tidsrammen for et pilotprojekt er vurderet til godt 2 år, se Figur 7.3 i afsnit 7.6.
	Der er to anlægsomkostninger, hvor estimatet varierer meget fra kilde til kilde. Den ene er brintlager, den anden er størrelsen af udgiften til hjælpekomponenter (balance-of-plant) i forhold til udgiften af hovedkomponenter. Begge forhold er vurderet ...
	Desuden anbefales det at lave en kritisk gennemgang af en række forudsætninger og antagelser forud for igangsættelsen af et pilotprojekt. Bl.a.:

	6.3 Sikkerhedskrav forbundet med håndteringen af brint
	Sikkerhedskrav og nødvendige godkendelser

	6.4 Specifikation, planlægning og forberedelse af test af udstyr
	Nødvendig afprøvning af udstyr og interfaces forud for opsætning på demonstrationplatform

	6.5 Simulering af platformen i driftsfasen

	Year 
	Year
	Year
	7. Arbejdspakke 3: Udvikling af et fase II projekt
	7.1. Indledning
	7.2 Risici, risikohåndtering og særlige opmærksomhedspunkter
	Særlige opmærksomhedspunkter vedr. myndighedsgodkendelser og VVM

	7.3. Betingelser for at demo kan gennemføres
	Finansiering
	Involverede parter
	Gennemgang af anbefalinger

	7.4. Design af demo-platform
	7.5. Organisering
	Tilslutning til fase II

	7.6. Finansieringsmuligheder samt tids- og aktivitetsplan
	Finansiering
	Tids- og aktivitetsplan

	7.7. Konklusion
	En detaljeret projektplan for et pilotprojekt med 500 kW elektrolyseanlæg og 100 kW brændselscelleanlæg er udarbejdet. Budgettet for en testplatform med dette koncept, opført på en tom grund dog med relevante tekniske installationer i umiddelbar nærhe...

	7.8. Perspektiver og tre nye projektscenarier

	8. Appendix



