Brint

Danmark er europamester i eksport af energiteknologi
Danske virksomheder eksporterede
energiteknologi og -service for
knap 84 milliarder kroner i 2016,
og dermed fastholder Danmark
sin position som europamester i
eksport af energiteknologi.
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For første gang nogensinde er der sat
tal på, hvor meget dansk erhvervsliv
eksporterer for på energiområdet, når
der både tælles varer og serviceydelser med. Hidtil har opgørelsen alene
omhandlet eksporten af varer. Ved at
tælle eksempelvis energirådgivning
med i opgørelsen, opnås et mere fyldestgørende billede af energieksportens betydning for dansk økonomi.
Hvis opgørelsen var lavet på samme måde tidligere, havde det svaret
til en eksport på 84,8 milliarder kroner i 2015, hvilket svarer til et beskedent faldt på 1,1 procent fra 2015 til
2016. I perioden faldt vareeksporten
en smule, mens eksporten af serviceydelser steg.
Tyskland er stadig Danmarks største eksportmarked, mens Holland og
Storbritannien er på henholdsvis en
anden- og tredjeplads. Den danske
eksport til både Holland og Storbri-
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Eksporten af energiteknologi har været jævnt stigende fra 2010 til 2015,
men faldt 1,1 procent fra 2015 til 2016. Danmark fastholder dog sin position som europamester i eksport af energiteknologi
tannien er steget markant siden
2015, og det er især den grønne
energiteknologi, der er bud efter.
USA og Sverige aftog mindre energiteknologi og -service sammenlignet
med året før. Danske virksomheder
solgte sidste år et meget stort antal
vindmøller til det amerikanske marked, men vindmøllerne bliver i stigende grad produceret lokalt og tæller
derfor ikke med i eksportstatistikken.

Energiteknologiens andel af den
samlede eksport er højere end fra
noget andet land i EU. Tyskland og
Finland placerer sig på henholdsvis
en anden- og tredjeplads. Danmarks
andel er steget sammenlignet med
2010, mens Tyskland og Finland har
oplevet et fald i andelene i samme
periode.
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Hondas brintbil er kommet til Danmark
Honda har nu lanceret brændselscellebilen, Honda Clarity, i Danmark, og dermed har danske forbrugerne fået tre brintbiler at vælge imellem: Hyundai ix35, Toyota
Mirai og Honda Clarity.

procent. Kapaciteten i brinttanken er
også øget betydeligt, så man kan forvente en rækkevidde på mere end
500 kilometer på en tankfuld brint.
Honda har indtil videre leveret tre
brintbiler til Danmark. Toyota har 12
eksemplarer af deres Mirai på de
danske veje, mens topscoren fortsat
er Hyundai med 59 brintbiler.
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Danmark er det første land i verden,
der har et landsdækkende net af

brinttankstationer, og det har fået
Honda til at vælge Danmark som et
af de lande, hvor man vil markedsføre
brintbilen Honda Clarity.
Teknologisk er bilen et betydeligt
fremskridt siden den seneste Honda
Clarity blev lanceret i 2008. Ifølge
Honda er brændselscellens fysiske
volumen reduceret med hele 33
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