
Udbud af videoopgave 
Baggrund 
Som afslutning på projektet HyFIVE skal der laves en række videoer der skal tjene som 

informationsmateriale om resultaterne af projektet. HyFIVE er et EU- og FCHJU-støttet projekt, der har som 

mål at udrulle 185 brintbiler og seks nye brinttankstationer i tre regioner: i Danmark, i Londonområdet og i 

en sydlig klynge omkring Sydtyskland, Norditalien og Østrig. Brintbranchen rolle i projektet er at være 

klyngekoordinator for den danske del af projektet, hvilket indebærer en lang række 

kommunikationsopgaver.  

Projektet skal blandt andet: 

• Demonstrere at bilerne imødekommer de tekniske og miljømæssige forventninger der er til dem. 

• Etablere gode rutiner for hvordan man bedst håndterer brintbiler i den virkelige verden, i 

forbindelse med bilværksteder, oplæring af brugere og personale, levering af reservedele og 

lignende hverdagsudfordringer. 

• Udnytte de brinttankstationer, der er tilknyttet projektet, til at opnå læring om fremskridt i 

udviklingen af teknologiske udfordringer. 

• Indsamle viden om køberes adfærd og hvorfor nogle køber bilerne på trods af deres høje pris og 

begrænsede infrastruktur 

Som afslutning på projektet skal der laves en række kommunikationsindsatser der har til formål at vise 

brintbilers udbredelse i Danmark, som danner grundlaget for denne opgave. 

Ride n’ drives 
Som en del af kommunikationsindsatsen inviteres 8 politikere ud på køreture i brintbiler inkl. tankning. 

Disse ture finder sted fra midt august til midt december. Af disse skal 4 ture filmes. Dette indebærer: 

• Video inkl. lyd før og efter tur af politikeren der fortæller kort om deres forventning før turen og 

holdning efter turen samt klip af at bilen kører bort inkl. ind- og udstigning. Hvert klip forventes at 

vare under 60 sekunder. 

• Video af turen inde i bilen af inkl. lyd. Med f.eks. GoPro kamera ligesom i konceptet ”Udenfor 

Borgen”. Hver tur tager maksimalt 1,5 time, dog kan det forventes mindre.  

• Det samlede klip forventes at vare maksimalt 4 minutter. 

• I slutningen af videoen skal både Brintbranchens logo indgå samt logo for HyFIVE samt EU og FCHJU 

Krav til leverandør: 

• at leverandøren stiller alt udstyr til rådighed inkl. køretøj til at følge brintbilen inkl. plads til en 

ekstra passager fra Brintbranchen, alternativt at en kameramand følger med i bilen. Under udstyr 

forstås kamera til indvendigt i bil, mikrofoner, kamera samt stativ til klip udenfor bil samt mikrofon. 

Der kan maksimalt opnås strøm i bilen fra 12V tilslutning i kabinen. 

• at leverandøren leverer alt rå videomateriale til Brintbranchen. 

• at leverandøren leverer et færdigt produkt i MP4 video format med H264 format med AAC audio 

• at leverandøren laver en 30 sekunders teaser af hver video på maksimalt 500 mb til brug på bl.a. 

Twitter 



• at producere en færdig version med og uden engelske undertekster.  

Partnerskabet forpligter sig på at levere: 

• brintbil til turen 

• at gennemgå det rå videomateriale for at finde sekvenser til redigeringen  

• logoer 

Proces: 

• senest 10 hverdage før turen informeres leverandør om dato og tidspunkt for turen 

• senest 5 hverdage efter turen leverer leverandøren det rå materiale af turen til Brintbranchen 

• senest 5 hverdage efter at have modtaget materialet leverer brintbranchen hvilke sekvenser der 

som udgangspunkt ønsker at have med i videoen 

• senest 15 hverdage efter dette leverer leverandøren første udkast til video 

• senest 5 hverdage efter dette leverer Brintbranchen eventuelle rettelser til videoen. 

• senest 5 hverdage efter dette leverer leverandøren det færdige produkt. 

 

Brintbiler.dks årsdag 
Som en del af kommunikationsindsatsen afholdes Brintbiler.dks årsdag d. 13. september 2017. Dagen er 

samtidig afsluttende konference for HyFIVE-projektet, hvor de danske resultater præsenteres. Dagen varer 

fra kl. 10.00-13.00. Dagen har til formål at fremvise brintbiler for den brede offentlighed i Danmark og 

fortælle om de fremskridt der er skabt gennem HyFIVE projektet. På dagen skal der optages følgende: 

• Video inkl. lyd af mekaniker/sælgere der præsenterer bilerne for elever fra en teknisk skole. Hvert 

klip forventes at vare under 60 sekunder. Der skal optages 6 sekvenser med både de tekniske dele 

af bilerne og mere overordnede præsentationer. 

• Indlæggende på dagen som maksimalt varer 1 time og 15 minutter skal filmes og der skal 

produceres videoer af hele deres indlæg til YouTube samt en promo af hvert indlæg på maksimalt 

90 sekunder. 

• Et videoklip af dagens samlede program/oplevelse på 120 sekunder.  

• I slutningen af videoen skal både Brintbranchen logo indgå samt logo for HyFIVE samt EU og FCHJU 

Krav til leverandør: 

• at leverandøren stiller alt udstyr til rådighed. Under udstyr forstås kamera samt stativ til klip 

udenfor bil samt mikrofon. 

• at leverandøren leverer alt rå videomateriale til Partnerskabet. 

• at leverandøren er tilstedes under hele konferencen 

• at leverandøren leverer et færdigt produkt i MP4 video format med H264 format med AAC audio 

• at leverandøren laver tre 20 sekunders teaser af videoer på maksimalt 500 mb til brug på bl.a. 

Twitter 

• at producere en færdig version med og uden engelske undertekster.  

Partnerskabet forpligter sig på at levere: 

• brintbiler samt personer til præsentationen 



Proces: 

• senest 15 hverdage efter arrangementet leverer leverandøren første udkast til videoer til 

Brintbranchen 

• senest 5 hverdage efter dette leverer Brintbranchen eventuelle rettelser til videoen. 

• senest 5 hverdage efter dette leverer leverandøren det færdige produkt. 

Animationsvideoer 
Som en del af konceptet udarbejdes 2 animationsvideoer af brintbiler og produktionen af brint. Disse har til 

formål let at vise brugen af brint for folk der ikke har kendskab til det. De skal indeholde følgende: 

• Video 1 der viser produktion af grøn strøm, f.eks. vind eller sol, som bruges til at lave strøm der 

laver brint. Brinten lagres og køres til en tank. Her bliver en brintbil tanket og ejeren kører glad væk 

mens der kommer vand ud af udstødningen. 

• Video 2 der viser produktion af grøn strøm. Den grønne strøm bruges til at lave brint, hvorefter der 

vises, at brint kan bruges til at lave flybrændstof og metanol. Ligeledes vises det, at når vinden ikke 

blæser kan brinten bruges til at lave strøm. Til sidst vises det, at brinten lagres og køres til en tank. 

Her bliver en brintbil tanket og ejeren kører glad væk mens der kommer vand ud af udstødningen 

• I slutningen af videoerne skal både Brintbranchen logo indgå samt logo for HyFIVE samt EU og 

FCHJU 

Krav til leverandør: 

• at leverandøren køber og fremskaffer alle grafikker og elementer der er nødvendigt for 

produktionen og har ansvaret for rettighederne. 

• at leverandøren leverer et færdigt produkt i MP4 video format med H264 format med AAC audio 

• at leverandøren laver 2 25 sekunders teaser af videoer på maksimalt 500 mb til brug på bl.a. 

Twitter 

• at leverandøren forhåndsgodkender storyboards fra Brintbranchen og levere skabelon til 

storyboards. 

• at producere en færdig version med og uden engelske undertekster.  

Partnerskabet forpligter sig på at levere: 

• storyboards senest d. 15. august 

Proces: 

• senest 10 hverdage efter at have modtaget storyboards leverer leverandøren første kommentarer 

til storyboards inkl. spørgsmål og kommentar til setup til Brintbranchen 

• senest 16. oktober leverer leverandøren første udkast til begge videoer. 

• senest 5 hverdage efter dette leverer Brintbranchen første feedback. 

• senest 10 hverdage efter dette leverer leverandøren sidste udkast til produkt. 

• senest 5 hverdage efter dette leverer Brintbranchen eventuelle små rettelser. 

• senest 5 hverdage efter dette leverer leverandøren det færdige produkt. 



Økonomi 
Den leverandør der vinder opgaven vil skulle løse alle 3 delelementer for Brintbranchen. Brintbranchen skal 

modtage bud på opgaven senest d. 27. juni kl. 09.00 og vil modtage svar senest d. 29. juni kl. 12.00 

Bud på mere end DKK 75.000,00 kr. eksl. moms tages ikke i betragtning. I et hvert bud skal der indlægges 

en buffer på 10% af buddet til uforudsete ønsker fra brintbranchen. 

Som tildelingskriterie vægtes pris højest, dog med forbehold for objektive kriterier ang. sikkerhed for 

leverance og tiltro til evnen til at gennemføre projektet, såfremt Brintbranchen vurderer, at en leverandør 

ikke kan leve op til kriterierne. 

Bud fra virksomheder behandles fortroligt, og delelementerne ”Ride n’ Drive”, ”Brintbiler.dks årsdag” og 

”Animationsvideoer” påføres en separat pris. 

Betaling foregår i 3 rater. 25% af beløbet betales efter at produktet vedr. ”Brintbiler.dks Årsdag” leveres og 

er godkendt af Brintbranchen. 25% betales når produktet ”Animationsvideoer” er leveret og godkendt af 

Brintbranchen og de resterende 50% betales når det sidste produkt ”Ride n’ Drive” er leveret.  

Vilkår 
Brintbranchen har brugsrettigheder på alt videomateriale der er optaget i forbindelse opgaven. Brugsretten 

for leverandør sker efter aftale med Brintbranchen, som dog gerne stiller sig til rådighed som reference 

såfremt der er tilfreds med produkterne efter levering.  

 


