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VI SÆTTER GRØN 
HYDROGEN PÅ 
DAGSORDENEN I EU!

Som et led i brintalliancens udvalgte aktiviteter 

for 2023 inviterer alliancen nu til studietur til 

Bruxelles. Det kræver europæisk samarbejde 

og løsninger, hvis brintinfrastrukturen og 

teknologierne skal udbygges i det nødvendige 

tempo. En del af disse beslutninger og viden er 

forankret i de europæiske institutioner. Disse 

beslutningstagere vil vi møde over dette to-dags 

program med mulighed for vidensopbygning, 

interessevaretagelse og netværk. 

Læs mere på de næste sider 



HVORFOR DELTAGE?

Vidensopbygning
Opbyg den seneste viden om europæiske 

strategier for udbygning af grøn brint-

infrastruktur, projekter på tværs af regionen, 

samt de vigtigste politiske processer, herunder 

den kommende EU Hydrogen Bank.

Interessevaretagelse
Mød EU’s beslutningstagere til møder og 

oplæg, hvor formålet er at skabe platformen 

for dialog og muligheden for at brintalliancen 

kan præsentere de vigtigste budskaber. 

Udveksling og netværk
Udvid og styrk netværket indenfor grønt brint i 

EU ved at opbygge relationer til fremtidige 

samarbejdspartnere og

interessenter.



PROGRAMUDKAST

9.50 Foreslået ankomst: 

SAS-fly fra KBH-BXL

(Bemærk: Fly og hotel planlægges af 

deltagerne selv)

11.00 Velkomst hos Dansk Industri

12.30 Hydrogen Europe

14.30 EU Kommissionen ‘Hydrogen Bank’

18.00 Middag

9.30 Rundbord: Udbygning af grøn 

brintinfrastruktur på tværs af Europa

11.30 Transnational hydrogen alliance

12.30 Frokost 

14.00 Placeholder til potentielt ekstra møde

DAG 1: TIRSDAG D. 23. MAJ DAG 2: ONSDAG D. 24. MAJ



DAG 1: TIRSDAG D. 23. MAJ

11.00-12.30 

Velkommen til Bruxelles

Dansk Industri i Bruxelles arbejder med at 

fremme danske virksomheders interesser i 

EU. Kontoret arbejder aktivt med den grønne 

dagsorden herunder grøn brint og omstilling 

af det europæiske energisystem. 

Program

Velkomst

Bordrunde med deltagere

Dansk erhvervslivs position i EU på grønt brint

Gennemgang af programmet i Bruxelles

12.00-12.30: Frokost

Venue: Dansk Industri, Avenue de 
Cortenbergh 168

12.30-14.00

Hydrogen Europe

Hydrogen Europe er den europæiske 

sammenslutning, der repræsenterer 

brintindustrien. Med mere end 400+ 

medlemmer, herunder 25+ EU-regioner og 

30+ nationale foreninger, omfatter Hydrogen 

Europe hele værdikæden i det europæiske 

brint- og brændselscelle-økosystem. 

Program
Oplæg fra Hydrogen Europe

Dialog omkring industriens politiske 

positioner i det EU-politiske landskab

Venue: To be confirmed

14.30-16.00

EU Kommissionen ‘Hydrogen Bank’

Som et led i EU’s REPowerEU plan har EU 

Kommissionen  lanceret planer om en 

‘Hydrogen Bank’, der skal investere 3 

milliarder Euro for at underbygge markedet 

for hydrogen. 

Program
Oplæg fra DG ENER, EU Kommissionen

Dialog omkring mulighederne for at 

accelerere grøn hydrogen omstilling i EU

Venue: DG ENER, Rue de Mot 24



DAG 2: ONSDAG D. 24. MAJ

9.30-11.00

Roundtable: Scaling green hydrogen 
infrastructure

En af de største udfordringer for skaleringen 

af grønt brint er udbygningen af den 

nødvendige infrastruktur for at kunne 

transportere på tværs af regioner og 

landegrænser. Dette rundbord vil samle 

udvalgte europæiske beslutningstagere og 

den danske virksomhedsdelegation for at 

diskutere udfordringer og muligheder for grøn 

brint infrastruktur. 

Venue: TBC

11.30-12.30

Transnational hydrogen alliance

Mere info følger

14.00-15.00

Placeholder til potentielt ekstra møde

Mere info følger



Næste skridt
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