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STRING, som en Megaregion, driver fram den gröna omställningen 

av vägtransporter i ett unikt gränsöverskridande projekt.  

Regioner och Kommuner i Tyskland, Danmark, Sverige och Norge har, tillsammans med seks privata 

företag, sökt EU/CEF financiering med ändamålet att etablera ett stråk av vätgasstationer i korridoren 

mellan Hamburg och Oslo.  

Alternativen till fossila bränslen finns redan här, och vätebränslecellsteknik är ett knallgrönt tecken på en 

nollutsläppsrevolution inom vägtransporter. STRINGs medlemmar planerar nu att investera i nätverk för 

vätgas som möjliggör den gröna omställningen inom transportsektorn.  

Ett vätgasfordon tankar på 5-12 minuter, vilket gör det möjligt att transportera varor och personer utan de logistiska 

utmaningarna som batteridrivna fordon har. Dessutom är vätgasfordon tysta och dess biprodukt är enbart vatten. Men 

för att göra vätgas till ett pålitligt alternativ till bensin och diesel behöver vi göra det tillgängligt för användaren. Genom 

att stödja utvecklingen av bränsleinfrastruktur för vätgas ger regioner och kommuner förusättningar för att på allvar 

fasa ut de fossila bränslena. Vilket innebär att farliga partikelföroreningar elimineras liksom CO2-utsläpp från 

transportsektorn. I det kommande projektet har STRING: s medlemmar tillsammans med en dryga handfull privata 

företag inlett ett gränsöverskridande partnerskap för att investera i en serie vätgastankstationer, med hjälp av EU-

finansiering. Under våren ges besked om godkännande av projektet GREATER4H.  

Projektet utgörs av olika delar, Everfuel (DK), Hynion (NO) och GP JOULE (DE) ansvarar för att bygga och driva 

tankstationerna, medan Quantron (DE) kommer att bistå projektet med vätgaslastbilar och kommer att leda arbetet 

med att utveckla ekonomiska och marknadsmässiga incitament som behövs för att öka efterfrågan på vätgasbilar. 

Ambitionen är att GREATER4H ska fungera som katalysator för att påskynda en omställning av fordonsflottan hos 

fordonstillverkarna. Dessutom har Ørsted(DK) och RENOVA (SE) anslutit sig till GREATER4H som associerade partners 

för att bidra med unik kompetens gällande produktion av grönt väte och som slutanvändare i form av operatör av 

vätgasbilar. STRING:s medlemmar kommer bidra med att utveckla kunskap som ligger till grund för harmonisering av 

regleringar för vätgas. Projektet utvecklades under STRINGs ordförandeskap i Schleswig-Holstein och de kommer även 

att leda GREATER4H med ambitionerna om att göra Norra Europa till en global föregångare för grönomställning inom 

väg transporter.  

"En transportsektor med nollutsläpp är endast möjlig med ett drivmedelsnätverk som arbetar för nollutsläpp. Om vi 

lyckas kommer Greater4H bidra starkt till den gröna omställningen och verka som ett globalt exempel för hur 

koldioxidutsläppen på vägtransporter kan minska.” Säger Europa minister i Schleswig-Holstein Claus Christian Claussen.  

Vad är STRING?  
STRING är en medlemsorganisation som kopplar samman kommuner och regioner från Tyskland, Danmark, Sverige och 

Norge, för att samarbeta kring gränsöverskridande infrastrukturutveckling, den gröna omställningen inom 

transportsektorn samt innovation och export inom grön teknik. 

 
Om Hynion 
Hynion bygger och driver vätgastankstationer i och runt de största städerna i Skandinavien. Företaget 
bygger på erfarenheter från de senaste 20 åren, bland annat med världsledande projekt som HyNor, CUTE, 
Utsira vind/väte, CEP Berlin, SHHP, NewBusFuel och H2ME för att nämna några. Företagsledningen besitter 
även lång erfarenhet av etablering och drift av uppstartsföretag, samt mångårig erfarenhet från 
bilbranschen. 
https://www.hynion.com 
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Kontaktinfo:  

Ulf Hafseld, CEO Hynion AS: +47 908 94 153, uh@hynion.com 
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