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CopenHydrogen  

- kort fortalt 

 

Baggrund for projektet 

I det netop opstartede projekt CopenHydrogen vil man sammenkoble forskellige energiteknologier og vise, 

hvordan brint kan indgå som en væsentlig brik i fremtidens fleksible energisystem. 

Når der er overskud af vindmøllestrøm kan den benyttes til at producere brint i et elektrolyseanlæg. 

Brinten vil blive lagret og omdannet til elektricitet igen i en brændselscelle, når der er underskud af 

vindmøllestrøm eller anden vedvarende energi. Ved denne lagring bliver halvdelen af energien igen til 

elektricitet, mens resten af energien bliver til fjernvarme. 

Udover at brint på denne måde er med til at balancere elnettet, skal brinten også benyttes til transport. I 

tilknytning til projektet forventes der en brinttankstation, der kan forsyne brintbiler, brintbusser og på sigt 

måske også brintbåde. 

 

Hvorfor blev København valgt? 

København er særlig velegnet som første sted til samlet at afprøve teknologierne. Byen har fortsat et bygas-

net, og det skal afklares, hvor meget brint man kan blande i bygassen og dermed minimere det tab, der 

opstår ved konverteringen fra brint til el. Også fjernvarmenettet vil spille en rolle, da alle processerne 

udvikler varme, og det skal undersøges om denne varme kan gøre gavn som fjernvarme til opvarmning af 

boliger. I juni 2013 modtog Københavns Kommune sine første 15 brintelektriske biler. I denne forbindelse 

kan CopenHydrogen være med til at skabe en samlet løsning, hvor den brint, der bliver produceret fra 

CopenHydrogen, også kan bruges i kommunens biler.  
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Om projektet: 

CopenHydrogen-projektet vil vise både de udfordringer, der er når man tager nye teknologier i brug, men 

også synliggøre det potentiale, der er for bedre energiudnyttelse og balancering af el-nettet. 

Nødvendigheden af denne form for projekt stiger i takt med, at der på sigt produceres fx mere vindmølle- 

og solcellestrøm. Projektet er derfor til gavn for miljøet og et vigtigt skridt på vejen til at gøre København til 

en CO2-neutral by. 

Et så stort projekt med en mængde ny teknologi kræver en grundig forberedelse, og det er kun få steder i 

verden, at man overhovedet har erfaring med afprøvning af elektrolyse og brændselsceller i megawatt-

størrelse i praksis, som det vil ske her. 

CopenHydrogen består af tre faser. Første fase  er analysefasen (2013-2014), anden fase er 

demonstrationsfasen (2014-2018) og tredje fase er kommercialisering. 

Første fase af projektet handler om forberedelse, så man har bedre overblik over de tekniske løsninger, og 

hvilken tid og økonomi det kræver at gennemføre demonstrationsprojektet. Sikkerhed skal være tjekket, og 

det skal undersøges, hvilke tilladelser der skal gives for at kunne igangsætte demonstrationsfasen. Der vil 

også blive lavet en sammenligning af, hvor konkurrencedygtig denne energiløsning er i forhold til 

alternativer. Hvor god økonomi, der vil være i de nye løsninger, afhænger selvfølgelig af elpriser, afgifter og 

af, hvordan el-nettet og energi-systemet udbygges fremover. 

Første fase vil levere solide og detaljerede analyser, som investeringsbeslutningerne kan baseres på for 

både den enkelte partner og hele projektet. Ikke kun investeringer er kritiske, også økonomien i driften skal 

forstås bedre. 

Vi forventer at demonstrere: 

Elektrolyse: 1 MW  

FC-anlæg: 1 MW 

Brintlager 

Kombineret elektrolyse- og FC-enhed 

 

Vi vil sammenkoble med: 

Elnet (ind/ud) 

Bygas 

Fjernvarme 

Brint-tankstation  


