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En grøn havnestrategi for Power-to-X der bringer Danmark i front

”Danmark er i 2030 en verdensførende nation 
inden for omstilling til PtX-brændsler, 
og de danske erhvervshavne tilbyder 
havneinfrastruktur til at understøtte PtX-
brændsler til skibe og lastbiler”

1. Omstilling til PtX-brændsler skal støttes af staten
2. Lovgivning skal understøtte investeringer i PtX på 

havne
3. Havne-, energi- og transportbranchen skal fortsat 

bidrage aktivt til omstillingen
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Skibet er ved at sejle fra land – skal Danmark med på rejsen?

Dekarbonisering af skibssektoren

PtX omstilling af største globale havne er igang

Kilde: IEA (2021), ”Net-zero by 2050”
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Grøn brint kan bruges 
som grundstof, brændstof 
eller energibærer

H2

Brint kombineret med 
kvælstof
► ammoniak NH3

Brint kombineret med 
grøn karbon
► syntetiske brændsler
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Elektrolyseanlæg 
Brint udvindes fra 
vand i eldrevet 
elektrolyse-anlæg

Grøn elektricitet 
fra fx hav- og 
landvind eller 
solceller

Havnen er central hub mellem energisystem og kunder

Landstrøm mv.



Hvorfor Power-to-X i Danmark? 

Adgang til store mængder 
konkurrencedygtig grøn el, 
der bl.a. kan forsyne behov 

for grønt PtX-brændsel

God geografisk placering i 
Nord- og Østersøregionen, 

som kan blive en ‘grøn 
korridor’ frem mod 2030. 

Danske havne er blandt de 
mest effektive og har god 

eksisterende infrastruktur til 
færger, skibe og lastbiler 

Erhvervsliv forrest i den 
grønne omstilling, bl.a. 

indenfor skibsfart og 
godstransport

Grøn brint pris
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En grøn havnestrategi for Power-to-X der bringer Danmark i front

Støt hele PtX-

værdikæden med at 

komme igang

Støt PtX-

havneinfrastrukturen, så 

den er på forkant af 

efterspørgslen

Øg efterspørgslen på 

PtX-brændsler fra 

offentlig ejede skibe

Øg efterspørgslen ved 

strategiske samarbejder 

med udvalgte lande

Havneloven skal være 

teknologineutral ift. VE-

produktion og dermed 

inkludere PtX

Brancherne skal bidrage 

til at skabe strategiske 

samarbejder

Havneloven skal 

understøtte havnes 

samarbejde og 

partnerskaber ift. PtX

Rettidige sikkerheds-

regler og –godkendelser 

til nye brændsler i 

havnene 

Behov for klarhed om 

fremtidig energi-

regulering

Videndeling om 

omstilling til PtX-

brændsler

Danske havne skal 

være blandt de bedste 

til at tilbyde bæredygtige 

løsninger til kunderne



Tak for ordet


