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Klar-parat-skalér! GreenHyScale projektet er officielt i gang og skal vise vejen for 

storskala brint-produktion 

 

D. 1/10 er der officiel kick-off på det såkaldte GreenHyScale projekt der har til formål at afsøge, 

hvordan grøn brint kan produceres i stor skala. Målet er et 100MW elektrolyseanlæg, der skal 

bygges i GreenLab, men kunne repliceres i hele verden. Lykkes det, kan det blive startskuddet til en 

reel brintinfrastruktur, hvilket vil være en krumtap i den grønne omstilling. Grøn brint kan nemlig blive 

transportsektorens fossilfri løsning i fremtiden. 

 

Når konsortiet omkring GreenHyScale projektet har virtuel kick-off event d. 1/10, er det med 

visheden om, at de kan skabe verdenshistorie. Med en solid EU-finansiering på 30 mio. Euro i 

ryggen, er der gjort klar til et storskala-innovationsprojekt, hvis kerne er at accelerere tryksat 

alkalisk elektrolyse, så det bliver muligt at producere grøn brint i stor skala – både on-shore og off-

shore. Med en storskala brintproduktion bliver der et grundlag for at skabe en reel 

brintinfrastruktur på kommercielle betingelser – og det kan blive en hjørnesten i den grønne 

omstilling. 

 

Fra prototype til kommerciel skala 

Det er Green Hydrogen Systems der står for leverancen af det første prototypeanlæg på 6MW, 

som kan passe ind i en 40-fods container, og som skal fungere som en byggeklods i den endelige 

100MW løsning. Green Hydrogen Systems er verdensledende inden for tryksat alkalisk 

elektrolyse, som er den mest kosteffektive måde at lave elektrolyse på. Franske Lhyfe bidrager 

med kontrolsystemer til 6MW-anlægget og har derudover ansvaret for integrationen til 

GreenLabs SymbiosisNet – et intelligent netværk af energi og data, der gør det muligt at 

distribuere overskydende energi mellem virksomhederne i GreenLabs grønne energipark. Når 
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prototypen er på plads, starter den kommercielle skalering af projektet med Everfuel som 

tovholder, og herefter realiseres 100MW-anlægget. Endelig er det målet, at prototypen på 6MW 

skal ombygges til en offshore-model der kan stå for foden af en havvindmølle og levere brint i 

stedet for el. Det er her Siemens Gamesa og Equinor spiller en rolle i konsortiet.  

"Det handler om skala og replicerbarhed” 

Anders Bøje Larsen er CTO hos GreenLab, og han forklarer, hvorfor det er vigtigt at kunne 

producere i stor skala, når det kommer til grøn brint. ”GreenHyScale er et utroligt spændende 

projekt, der giver os mulighed for at arbejde med produktion af grøn brint i stor skala - med fokus 

på at skabe en replicerbar løsning til aktører både i Danmark og i resten af Europa. Derfor er 

GreenHyScale også et vigtigt projekt, der kan bidrage til en positiv udvikling af 

brintinfrastrukturen i og udenfor EU”.  

Konsortiepartnere 

GreenLab Skive A/S, Green Hydrogen Systems A/S, Energy Cluster Denmark, Lhyfe, Siemens 

Gamesa Renewable Energy, Equinor Energy AS, Technical University of Denmark, Imperial 

College London, Everfuel, Quantafuel, Euroquality 

 

 


