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Forord

Det moderne samfund fordrer et meget dynamisk og justerbart grid, der effektivt kan balance-
re nettets variable forbrug. Samtidigt skal de forskellige energikilder matches, hvis udbytte igen 
varierer afhængigt af, om vinden blæser, eller om der pludselig går en sky for solen. Produce-
res der for meget el, bliver overproduktion solgt eller ligefrem foræret væk til vores nabolande.

Men hvad gør vi, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner? Det har altid været et af  de 
helt store og meget centrale spørgsmål. Det paradoks, at Danmark på den ene side ønsker så 
megen grøn energi som overhovedet muligt og samtidig ønsker den nødvendige forsyningssik-
kerhed, har altid været den vedvarende energis akilleshæl. Smart grid, elnettets forbindelse til 
vores nabolande, elbiler og norsk vandkraft er alt sammen vigtigt; men langtfra tilstrækkeligt til 
at klare energiforsyningen i en overskyet oktoberuge med regn og ingen vind. Der må og skal 
findes løsninger for at omdanne el til en anden energikilde, der er nem at opbevare, og som 
passer ind i Danmarks infrastruktur. 

Brint har siden slutningen af  firserne været fremført som en mulig løsning, idet brint kan 
produceres vha. sol- og vindkraft. Brint har den store fordel, at affaldsproduktet er vand ved 
kemisk forbrænding eller elektrokemisk konvertering, men udfordringen er samtidigt ringe 
energitæthed og derfor behov for komprimering og/eller stor lagerkapacitet.

Med den danske politiske vision om, at Danmark i 2050 skal være uafhængig af  fossile 
brændstoffer og dermed også af  naturgas, skal der hurtigt findes effektive løsninger på 
lagerudfordringerne.

Som én løsning kan naturgasforbruget erstattes med biogas, og biogassens energitæthed kan 
forøges ved hjælp af  brint produceret på vindkraft. Herved anvendes et allerede eksisterende 
distributionssystem samt gaslagre for naturgas, som er store nok til at dække landets gasfor-
brug i flere måneder.



Dette hæfte beskriver en succesfuld demonstratorplatform, der på smukkeste vis illustrerer, 
hvorledes 75 landbrug og Lemvig Biogasanlæg kan omdanne CO2 til methan. Efterfølgende 
vil der gennem en Fischer-Tropsch-proces kunne produceres op mod 134.000 liter olie pr. 
landbrug/år. Dette vil kunne bidrage til driften af  for eksempel mere end 9.000 biler/år for-
uden landmændenes eget forbrug.

Det er virkelig opmuntrende læsning, der viser, at det er muligt at bringe Danmark op i super-
ligaen som et af  de eneste lande, der kan formå at gå 100 % CO2-neutral samt blive uafhængig 
af  anvendelse af  fossile brændstoffer.

Frederiksberg den 13. november 2014

Aksel Mortensgaard

Direktør

Partnerskabet for brint og brændselsceller
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MeGa-StoRE-konceptet

Syntetisk naturgas i form af  opgraderet biogas er allerede på vej ind i det 
danske naturgasnet, og ifølge Energistyrelsen skal alt biogas opgraderes og 
sendes ind på naturgasnettet fra 2035 for frem til 2050 at erstatte alt fossilt 
naturgas med biogas.

Biogas består af  ca. 65 % methan (CH4) og 35 % CO2. Ved 1. generati-
onsopgradering fjernes CO2 indholdet, og den rene methan sælges som 
naturgas via naturgasnettet. I MeGa-StoRE-konceptet, der er et anden- 
generationsopgraderingsanlæg, udnyttes også biogassens CO2-indhold 
til produktion af  naturgas. Det er muligt ved at lade CO2’en reagere med 
brint, hvorved der dannes methan (naturgas) og vand ved følgende reak-
tion også kaldet Sabatier-reaktionen:

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O

Ved at udnytte denne teknologi er det teoretisk muligt at forøge methan-
produktionen med op til 50 %, uden at biogasanlægget tilføres mere bio-
masse i form af  gylle fra husdyr, slam fra rensningsanlæg eller anden form 
for organisk affald.

Brinten, der skal bruges til denne andengenerationsopgradering af  biogas, 
produceres via elektrolyse, hvor energien er frembragt enten via vindkraft 
eller solceller. Ved at bruge vindkraft til at producere brint og brinten til af  
producere methan (naturgas) kan meget store mængder vindkraft altena-
tivt solenergi lagres i naturgassystemet. Dels i rørsystemet; men især i de 
underjordiske gaslagre, hvor der er tilstrækkeligt gas til at dække Danmarks 
gasforbrug i flere måneder. 

Ved at udnytte andengenerationsopgradering, kan CO2-kilden i biogassen 
således sammen med brint anvendes til direkte lagring af  vindenergi som 
kulbrinter, der er langt lettere at håndterer end ren brint.

Ud over at spare atmosfæren for CO2-udledningen fra førstegenerations-
opgraderingen samt en langt bedre udnyttelse af  biomassen, der tilføres 
biogasanlæggene, så bliver der i andengenerationsanlæggene lagret vind-
energi i naturgassystemet.

Efterfølgende kan gassen bruges som motorbrændstof  i biler, busser og 
skibe eller i de naturgasfyrede kraftværker til elproduktion, når vindmøller-
ne og solcellerne ikke kan levere tilstrækkeligt energi til at dække elbehovet.
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Biogassens 
sammensætning

Princippet i anden-
generationsopgrade-
ring af  biogas



Mulighederne for at kunne gå fossilfrit er nu demonstreret via MeGa-Sto-
RE proof-of-concept-anlægget ved Lemvig Biogasanlæg figur 1. Anlægget  
kan producere 24 m3 opgraderet biogas i døgnet. Anlægget er i øvrigt det 
første af  sin art, hvor CO2 i biogassen udnyttes direkte. Energimængden, 
anlægget kan producere, modsvarer ca. 24 liter dieselolie/døgn. Ved an-
vendelse af  en energiøkonomisk bil (20 km/l) vil dette lille mikroanlæg 
kunne levere syntetiseret brændstof  til et kørselsbehov på 480 km om 
dagen. 

Fig. 1: MeGa-stoRE, proof  of  concept-anlæg. Bestående af  renseanlæg og methaniseringsanlæg 
tillige med computerstyret procesregulering omfattende avanceret dataopsamling for såvel rensean-
læg som Sabatier-reaktor. Kapaciteter 1Nm3 CH4 pr. time.
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Fossilfrit brand-
stof  produktion 
via MeGa-StoRE-
konceptet



Anlægget er principielt enkelt i sin opbygning og vil kunne produceres for 
gasopgradering til en overkommelig pris. Grøn naturgas produceret efter 
dette princip har svært ved at konkurrere med naturgas prismæssigt; men 
med de dystre fremtidsudsigter for kloden kan olie og gasudvinding fra 
fossile kilder om kort tid betegnes som historie og vil givetvis blive afviklet 
i hastigt tempo. En fortsat udvinding af  fossilt brændstof  er ganske enkelt 
for risikofyldt, og ingen ansvarlige politiske ledere vil turde fortsætte, da 
konsekvenserne vil være uoverskuelige for menneskeheden.

Fig. 2: Sabatier-processen for CO2-methanisering.

Biogassen gennemgår først en totrins katalytisk rensningsproces, der fjer-
ner de mange forureninger, som gassen indeholder, og omdanner disse til 
stoffer, der kan tilsættes den afgassede gylle som nyttige mikronæringsstof-
fer. Efter rensningen ledes biogassen videre til methaniseringsanlægget, 
hvor biogassens kuldioxid og methan sammen med den nødvendige brint-
mængde ledes ind over en speciel udviklet katalysator, der omdanner CO2 
og brint til methan. Ved at anvende denne procesteknologi kan vedvarende 
energikilder såsom sol og vind så at sige omdannes til syntetiske brænd-
stoffer - methan eller senere flydende brændstof. Dette åbner mulighed 
for at kunne erstatte fossile brændstoffer i bl.a. transportsektoren med nye 
syntetiske brændstoffer af  høj kvalitet og uden forureninger af  nogen art. 
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Grøn naturgas 
kontra konventionel 
naturgas

Rensning af  biogas-
sen for forureninger

Methanisering med 
udgangspunkt i 
kuldioxid



Det aktuelle anlæg kan opgradere 24 Nm3 biogas i døgnet, hvilket mod-
svarer ca. 24 liter flydende brændstof. Anlægget er 100 % computerstyret 
og med online registrering af  alle processdata.

Princippet i rensningssystemet er baseret på et heterogent, væskebaseret 
katalytisk system, der benytter en specialudviklet keramisk katalysator, der 
udnytter et totrinskoncept, hvor sulfider, mercaptaner, siloxaner og andre 
forbindelser dannet under de anaerobe forhold i biogasreaktoren omdan-
nes via en oxidationsproces til uskadelige stoffer, der kontinuerlig fjernes 
og bringes tilbage til den afgassede gylle. Med denne nye teknologi er det 
lykkedes at rense gassen ned til få ppb* af  de respektive forureninger. 

Det nye MeGa-StoRE-anlæg adskiller sig på væsentlige punkter fra anlæg, 
der i dag benytter Sabatier-princippet. 

I Kina er det primært forgasning af  kul, der finder sted, og hvor kulilte 
er udgangspunktet. Her renses gassen med kemisk absorbermateriale for 
bl.a. svovlforbindelser. Absorbermaterialet kan betragtes som affald, der 
senere skal deponeres. 

I MeGa-StoRE-konceptet er der derimod installeret en enhed, der simul-
tant fjerner svovlforbindelser ved en totrins oxidationsproces, der bringer 
svovlindholdet i biogassen ned på få ppb*. Efterfølgende bringes de oxi-
derede forbindelser bestående af  ren svovl og sulfat over i den afgassede 
gylle. Her tjener de som vigtige mikronæringstoffer, der forøger gødnings-
værdien af  den afgassede gylle.

* ppb, (fork. f. eng. parts per billion), milliardtedel, pr. 109; anvendes ved angivelse af meget små brøkdele, 
f.eks. koncentrationer af  andre stoffer. 
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Faktaboks - gasrensning

Princippet i gasrensningssystemet er baseret på et heterogent, væskebaseret system, der benytter en spe-
cialudviklet keramisk katalysator. Gasrensesystemet er bygget op omkring et totrinskoncept, hvor sulfi-
der, mercaptaner, siloxaner og andre forbindelser dannet under de anaerobe forhold i tanken omdannes 
til uskadelige stoffer via en oxidationsproces. De oxiderede stoffer fra gassen fjernes kontinuerligt og 
bringes tilbage til den afgassede gylle. Med denne nye teknologi er det lykkedes at rense gassen ned til få 
ppb af  de respektive forureninger. Dette er en nødvendighed for at undgå deaktivering/forgiftning af  
den meget effektive katalysator, der opgraderer kuldioxiden i et trin. 

Mercaptaner er kemisk set thioler, de har fået dette navn, da denne stofgruppe binder sig kraftigt til 
kviksølv, der derved danner mercaptider (mercaptides). Det er også stofgruppen thioler, sammen med 
aminer og ammoniak, der skaber kraftige lugtproblemer fra svinestalde, hvorfor det ikke er overrasken-
de at træffe lignende kemiske forbindelser i biogasproduktion. Reaktionsligningerne i nedenstående 
indikerer de kemiske reaktioner, der finder sted i den heterogene væskebaserede oxidationsproces, der 
er udviklet på DTU-Mekanik.

Ovenstående reaktionsligninger indikerer nogle få af  de mange forskellige kemiske reaktioner, der fore-
går under den heterogene katalyse, der finder sted ved rensning af  biogassen. Som modeleksempler er 
vist oxidationen af  svolbrinte (H2S), methanthiol (CH4S) og hexamethyldisiloxan (C6H18Si2O), som alle 
er stoffer, der er identificeret i biogas. Oxidationen kan i en vis grad styres, hvad angår svovlforbindel-
ser, der enten kan oxideres til sulfat eller blot svovl. Oxidationer af  denne type kan gennemføres både 
kemisk og elektrokemisk eller ved en kombination af  de to metoder. 

Methanthiol                                                 Hexamethyldisiloxan

De elektrokemiske halvcellereaktioner er angivet som oxidationsreaktioner     
i nedenstående reaktionsligninger. 

  

Ovenstående reaktioner kan kun gennemføres på specialdesignede elektrokatalytiske materialer.
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H2S(g) + 2O2(g) → SO4
-2 + 2H+

2H2S(g) + O2(g) → 2S + 2H2O
CH4S(g) + 3.5O2 → CO2 + SO4

-2 + 2H+ + H2O
CH4S(g) + 2O2(g) → CO2(g) + S + 2H2O
CH4S(g) + 1.5O2 → CH3SO3H (methansulfonsyre)
C6H18Si2O(g) + 12O2(g) → 6CO2(g) + 7H2O + 2H2SiO3

H2S(g) + 4H2O → SO4
-2 + 10H+ + 8e- 

H2S (g) → S + 2H+ + 2e- 
C6H18Si2O(g) + 17H2O → 6CO2(g) + 2H2SiO3 + 48H+ + 48e- 



Fra begyndelsen af  MeGa-StoRE-projektet var det vigtigt, at anlægget var 
simpelt og ikke producerede affald i form af  absorbermateriale hidrørende 
fra gasrensningen, der senere skulle deponeres eller oparbejdes. Dette er 
tilfældet ved den mere traditionelle gasrensningsteknologi baseret på zink-
oxid, basisk kobberkarbonat eller tilsvarende.  

Det var ligeledes vigtigt at udvikle en meget effektiv katalysator for at 
kunne udføre processen i et trin. Anlæg, der i dag anvendes på beslægtede 
områder - såsom forgasning af  kul med efterfølgende methanproduktion 
- udnytter typisk tre trin, hvor det producerede vand ved methaniseringen 
(CO + 3H2 → CH4 + H2O) skal fjernes efter hvert trin for at gøre omsæt-
ningen mellem kuldioxid og hydrogen mere effektiv (se figur 3).

Fig. 3: Konventionel CO-methanisering benytter tre trin med vandudskillelse efter hvert trin. 
Denne teknologi er i dag en metode, der anvendes over alt til fremstilling af methan baseret på 
forgasning af kul og sjældnere forgasning af bioaffald. Sidste metode er dog kun i sin vorden.

Anlæg af  denne type vil i sagens natur blive langt mere komplekse og der-
med langt dyrere at etablere. I MeGa-StoRE-anlægget er det lykkedes fuldt 
ud at gennemføre en methaniseringsproces med kuldioxid (CO2) som ud-
gangsmateriale i et trin, hvilket må betegnes som et gennembrud inden for 
opgradering af  biogas.
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Processer, der skal 
udføres i et trin 
kræver en effektiv 
katalysator

Èttrins-katalyse er 
mere effektiv 



Fig. 4: Figuren viser på systemniveau, forbindelsen mellem vindenergi, elektrolyse, biogasproduk-
tion og fremstilling af  kulbrinter primært til transportsektoren.

Energibalancen

Vindenergien kan via elektrolyse omsættes til brint, der efterfølgende 
indgår i en kemisk reaktion med kuldioxid, der herved omsættes til grøn 
naturgas (100 % methan) og dermed øger energimængden i biogassen med 
ca. 50 %. 

Ved udbygning af  denne teknologi i Danmark kan den største del af  trans-
portsektoren i Danmark bringes over på vedvarende energi. Med adgang 
til denne teknologi kan den fluktuerende vindenergi principielt lagres i 
form af  naturgas i underjordiske lagre, og senere kan naturgassen efter 
ønske omdannes til brændstof  til såvel biler som fly. Teknologien gør det 
på sigt interessant at udbygge vindenergien i Danmark, da overskydende 
vindenergi således kan omsættes til brugbar kulbrintebaseret brændstof  
(figur 4).
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Mulighed for senere 
at fremstille forskel-
lige brændstoftyper



Energi- og volumenflowet  i et udvalgt anlæg fremgår af  figur 5. Det skit-
serede anlæg matcher et biogasanlæg med en biogasproduktion på 15 mio. 
m3 biogas pr. år. Anlægget består af  en 10 MW elektrolyseenhed samt en 
methaniseringsenhed.

Methaniseringsenheden tilføres brint fra elektrolyseanlægget samt biogas 
fra et biogasanlæg. Bredden af  pilene angiver volumen af  gasserne, og 
MW-tallene angiver effekten (energi/time). Varmeproduktionen kan an-
vendes til opvarmning af  biogasreaktoren, alternativt til fjernvarme, og går 
således ikke til spilde.

Fig. 5: Energi- og volumenflow i et 10MW-opgraderingsanlæg, hvor en elektricitetsmængde på 
10MW anvendes til opgradering af biogas, der indeholder en energimængde svarende til 12,3 
MW. Efter opgradering af biogassen er den samlede energimængde 18.9 MW (+varme). Der 
er således en samlet tab 1.6 MW fra elektrolysen og et tab fra methaniseringsprocessen på 1.8 
MW. Denne energi kan udnyttes dels til at holde biogasreaktoren opvarmet eller til fjernevarme. 
Energien er således ikke gået tabt, men blot ikke en del af  energimængden i det syntetiske 
brændstof. Bemærk at biogassens energimængde er øget med over 50 %, der skyldes vindenergi - 
nu konverteret til kulbrintebaseret brændstof - såkaldt grøn naturgas. 
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Biogas består af  
kuldioxid og methan

Husdyrgødning, 
energiafgrøder, dyb-
strøelse og hushold-
ningsaffald vil i 
fremtiden være basis 
for biogasproduktion

Sådan virker et biogasanlæg

Som det fremgår af  de foregående afsnit, får biogasanlæggene en helt 
central rolle i den fremtidige fossilfri energiforsyning, idet biogassen på 
sigt skal erstatte naturgassen fra Nordsøen. Biomassen til anlæggene skal 
hovedsageligt komme fra husdyrgødning samt husholdnings- og industri-
affald. Tørstoffet i biomassen, der tilføres et biogasanlæg, består hoved-
sageligt af  kulstof. I biogasprocessen omdannes kulstof  til en blanding af  
methan (CH4) og kuldioxid (CO2) ved hjælp af  bakterier. Blandingen af  
methan og CO2 kaldes biogas og anvendes til produktion af  el og varme, 
efter gassen har forladt biogasreaktortanken. Den afgassede biomasse in-
deholder alle næringsstofferne og anvendes som gødning på markerne. 

Alle biogasanlæg modtager i dag både husdyrgødning og organisk affald 
fra industrien. Enkelte anlæg modtager også energiafgrøder som f.eks. 
majs- og græsensilage. I fremtiden kan der blive mangel på anvendeligt 
affald, fordi det bedste affald allerede bruges på eksisterende anlæg. Der-
for kan husdyrgødning, energiafgrøder, dybstrøelse og husholdningsaffald 
blive den normale blanding på nye anlæg. Gødning, affald og eventuelt 
energiafgrøder blandes i anlæggets fortank, inden det opvarmes til 35 °C  
eller 52 °C og uden yderligere forbehandling pumpes over i udrådnings-
tanken (reaktoren), hvor selve biogasproduktionen foregår. Blandingen 
skal altså være så flydende, at den kan pumpes. Al transport rundt i anlæg-
get foregår med pumper i et lukket rørsystem. Blandingen opholder sig 
i reaktoren i 2-3 uger. Da er ca. halvdelen af  tørstoffet blevet omdannet 
til biogas. Resten af  tørstoffet er så svært at omsætte, at det ikke er øko-
nomisk at forlænge opholdstiden i reaktoren yderligere. Men selv efter, at 
gylleblandingen forlader reaktoren, sker der en vis produktion af  biogas. 
En betydelig del af  denne produktion opsamles i et overdækket efterlager, 
inden den nu afgassede biomasse transporteres tilbage til landmændene. 
Biogassen opsamles altså både fra reaktoren og fra efterlageret, hvor det 
efterfølgende enten kan anvendes til el eller varmeproduktion (se figur 6).

Alternativ kan gassen gennemgå en såkaldt førstegenerationsopgrade-
ring, hvor CO2 og forureninger som svovlbrinte, mecaptaner og siloxaner 
fjernes til et vist niveau. Hvad angår den sidste forureninger, er denne 
et stort problem, idet brændstoffet ved brug i gasmotorer kan udfældes 
store mængder siliciumoxid, der kan ødelægge udstyr. Førstegenerations-
opgradering af  biogas er især udbredt i vore nabolande, hvor de to mest 
anvendte teknologier er PSA (Pressure Swing Adsorption) og trykvands-
vask. PSA er baseret på en simpel teknologi, hvor kuldioxiden absorberes 
i et kulfilter. Både trykvandsvask og PSA teknologierne er kendetegnet 
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Fig. 6: Figuren viser et principdiagram for et konventionelt biogas anlæg til produktion af  
biogas ud fra spildevandsslam eller husdyrgødning. Biogassen anvendes enten til el og varmepro-
duktion - alternativ gennemgår biogassen en 1. generations opgradering - hvor CO2  fjernes fra 
biogassen. 1. generations opgradering af biogas er især udbredt i vore nabolande, hvor de to mest 
anvendte teknologier er PSA (Pressure Swing Adsorption) og trykvandsvask. 
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** 1 petajoule (PJ) er ækvivalent med  1015 joules. 1 petajoule svarer til 31.60 million m³ 
naturgas. Èn petajoule betragtes ofte som en standardenhed, når der regnes energi på national 
plan. Hvad angår elektricitet svarer 1 petajoule til 277.78 million kWh.

ved forholdsvis høje arbejdstryk og kan kun gennemføres med et vist 
methanudslip. Nyere teknologier bygger på, at CO2 fjernes via en såkaldt 
aminvask. Kemisk set absorberes CO2-gassen selektivt af  en amin i en 
vandig opløsning - og opløsningen regenereres ved en opvarminingspro-
ces, der afgiver CO2-gassen til atmosfæren. Ved andengenerationsopgra-
dering udnyttes derimod den producerede CO2, i biogasanlægget via brint 
fremstillet via vindenergi, til methan. 

Energiforliget i marts 2012 satte som mål, at 50 % af  husdyrgødningen 
skal anvendes til biogasproduktion i 2020, svarende til en stigning fra 4 
PJ til 17 PJ**. I 2050, når Danmark skal være fri af  fossile energikilder, 
skal 42 PJ produceres via biogas. For at dække gasbehovet til den tid er 
det nødvendigt at opgradere biogassen ved methanisering af  biogassens 
CO2-indhold. Herved forøges gassens energiindhold til 65 PJ. Hvis denne 
mængde biogas skal produceres på store fællesanlæg, vil det kræve ca. 110 
anlæg med en kapacitet på i gennemsnit 15 mio. m3 biogas pr. år. 

Biogassen opgraderes 
i dag ved fjernelse af  
kuldioxid. I anden-
generationsopgrade-
ring omdannes kul-
dioxiden til methan 
via brint frembragt 
ved elproduktion fra 
vindenergi



Sådan virker et elektrolyseanlæg

Elektrolyseanlægget er den enhed, hvor vindkraft anvendes til produktion 
af  brint. Ved hjælp af  elektricitet sønderdeles vand i de to grundstoffer, 
som vand består af, nemlig brint og ilt. Den praktiske udformning af  et 
elektrolyseanlæg består af  et antal celler samlet til en stak. Hver celle har to 
elektroder. Cellerne er struktureret som bipolære celler, hvorved den totale 
spænding, som påtrykkes stakken, vil fordele sig ligeligt over de enkelte 
celler i stakken med 1,5 til 2,0 volt pr. celle. Se figur 7.

Fig. 7: Bipolære elektrolyseceller, hvor hver enkel elektrode i stakken optræder henholdsvis som 
anode og katode på hver side af elektrodepladen. Fordelen ved denne konstruktion er, at der ikke 
kræves en elektrisk forbindelse til hver elektrode i form af en ledning, og at pladens tykkelse 
ikke virker begrænsende for store elektriske strømme, da ladningen transporteres gennem væsken 
via ioner og gennem metal elektroden via elektroner. I grænsefladen mellem elektrolyt og metal 
reduceres eller oxideres vand og danner henholdsvis hydrogen og oxygen. De gule skillevægge på 
figuren er diaphragmaen, der hindrer gasserne (oxygen og hydrogen) i at blandes, men tillader 
ioner at passere. Diaphragmaen fremstilles normalt i et yderst kemikalieresistent polymermate-
riale, der er armeret med eksempelvis zirconiumoxid, hvilket gør diaphragmaen mere hydrofob.   
Elektrolyse anlæg af  den type kan arbejde ved forhøjet tryk, og det er ikke ualmindeligt, at der 
under elektrolysen kan opbygges tryk på 50 atm.

Elektrolyseanlæg-
get er opbygget af  
et antal celler, der 
er strukturet som 
bipolære celler

19



Elektroderne i alkaliske elektrolyseanlæg er typisk fremstillet af  nikkel eller 
forniklet stål påført en elektrokatalytiske belægninger baseret på en nano-
struktureret overflade bestående af  en nikkellegering (se figur 8).

Fig. 8: Elektronmikroskopbillede (FEG-SEM) af  nanostruktureret elektrokatalysatormate-
riale fremstillet af  nikkel.

Elektrolytten er en 25 % vandig opløsning af  KOH (kaliumhydroxyd). 
Brint og ilt adskilles i cellerne af  en membran, der er gennemtrængelig for 
vand og hydroxyl ioner (OH-); men samtidig gastæt. Forøgelse af  drifts-
temperaturen fra de i dag normalt anvendte 80 oC kan forøge effektivite-
ten af  anlæggene, ligesom højt driftstryk vil forøge systemeffektiviteten, 
idet energiforbruget til den efterfølgende komprimering kan reduceres. 
Den forsknings- og udviklingsmæssige udfordring er at sikre den nød-
vendige materialestabilitet for højeffektive elektroder, membraner, rør og 
pumper m.m. Den alkaliske teknologi er pga. sin robusthed og ikke anven-

Elektrolysen foregår i 
stærkt alkalisk miljø 
ved forhøjet tempera-
tur og under tryk
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delse af  ædelmetaller, som det kendes fra PEM-elektrolyse, især anvendelig 
til anlæg i MW klassen.

Nedenstående anode og katodereaktion angiver de respektive halvcelle-
reaktioner, der beskriver reduktion af  vand til hydrogen og oxidation af  
vand til oxygen.

2H2O + 2e- → H2 + 2OH-

4OH-  → O2 + 2H2O + 4e-  

Den globale udfordring 

Diskussionen om den globale opvarmning har bølget frem og tilbage gen-
nem de seneste år - kritikerne har i høj grad henholdt sig til, at det, man 
reelt konstaterede, var svingninger i solaktiviteten. Disse påstande er dog i 
den nyeste forskning blevet totalt afvist. Diskussionen om drivhuseffekten 
som værende årsagen til den globale opvarmning blev allerede fremsat af  
den svenske nobelpristager fra 1903 - kemikeren Svante August Arrhenius 
- i en afhandling fra 1896. 

Svante Arrhenius er nok mere kendt for Arrhenius-ligningen, der angiver 
en enkel, men bemærkelsesværdig præcis formel for temperaturafhængig-
hed af  reaktionshastigheder for kemiske reaktioner. Ligningen er kendt af  
mange som den “tommelfingerregel”, der angiver, at en stigning på 10 oC 
giver anledning til en fordobling af  reaktionshastigheden. 

Svante Arrhenius forudsagde allerede via forholdsvis enkle beregninger, at 
jordens temperatur ville øges med ca. 5 °C, såfremt CO2- koncentrationen 
i atmosfæren blev fordoblet i forhold til år 1900. Baggrunden for Svante 
Arrhenius´ beregninger var enkle. Han tog udgangspunkt i, at kortbølget 
stråling (i daglig tale kaldet overvejende synligt lys) varmer jordens over-
flade op. Herved sendes langbølget varmestråling (også kaldet infrarødt 
lys) tilbage til verdensrummet. Drivhuseffekten hindrer dette, idet en del 
af  denne energi absorberes direkte af  atmosfæren, hvilket bidrager til en 
opvarmning af  atmosfæren og dermed også jordoverfladen. Dette forhold 
giver anledning til en stigning i middeltemperaturen på jordoverfladen på 
ca. 15 °C. Hvis vi i stedet antog, at vi ikke havde en vis drivhuseffekt, ville 
jordens middeltemperatur i stedet antage -18 °C. Den såkaldte drivhusef-
fekt har gennem store dele af  jordens historie reguleret temperaturen og 
dermed skabt mulighed for liv. Drivhuseffekten er totalt styret af  atmosfæ-

Svante August Ar-
rhenius, der modtog 
nobelprisen 1903 
i kemi, forudsagde 
allerede 1896 den 
globale opvarmning 
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rens sammensætning, og det er specielt kuldioxid (CO2), vanddamp (H2O), 
methan (CH4), ozon (O3) og dinitrogenoxid (N2O) også kaldet  lattergas, 
der kontrollerer drivhuseffekten og principielt bestemmer, hvor effektivt 
det “usynlige glastag” skal påvirke vores klima.  Lattergas er også forår-
saget af  menneskelig aktivitet og dannes af  bakterier bl.a. i rensningsanlæg 
og især i forbindelse med rismarker i Asien. 

Fig. 9: Billedet til venstre viser de store kratere, der er opstået flere steder i tundraen. Når per-
mafrostren ikke længere holder jorden frossen, vil methan samle sig og øge trykket så kraftigt, 
at der skydes en prop op bestående af  store mængder jord og gas. Methan kan også undvige fra 
vådområder med mosekarakter, når temperaturen stiger; idet der dannes store mængder methan, 
der ukontrolleret vil stige op i atmosfæren. Figuren til højre viser, hvordan methan, kuldioxid 
og dinitrogenoxid (N2O)/lattergas er øget gennem de sidste 2000 år, og det er påfaldende, at 
stigningen accellererer så voldsomt. For methans vedkommende er der tale om en tredobling, og 
for kuldioxids vedkommende er der tale om en stigning på ca. 50 %.    
Kilde: The Royal Geographical Society.

Nogle af  de nævnte gasser, bl.a. methan,  har endnu større effekt end 
kuldioxid (CO2). Methan angives at være 22 gange mere effektiv til at ge-
nerere drivhuseffekt end kuldioxid (CO2), og lattergas angives at være 300 
gange mere effektiv. Derfor er lattergas begyndt at påkalde sig interesse 
og udgjorde i 2012 ifølge EPA 6 % alene af  USA´s samlede drivhusgas-
regnskab. Rismarker angives at være et særligt stort problem i store dele af  
Asien - dette problem skyldes ændrede og mere effektive driftsformer.

Drivhuseffekten er 
styret af  atmosfærens 
kemiske sammen-
sætning

Methan og lattergas 
giver et langt større 
bidrag til drivhusef-
fekten end kuldioxid
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I løbet af  de sidste 200 år er atmosfærens methanindhold mere end for-
doblet fra 800 til 1900 ppb (se figur 9). Den seneste globale temperatur-
stigning har betydet en begyndende optøning af  bl.a. den sibiriske tundra, 
hvor permafrost har bundet enorme mængder af  methan. De første tegn 
på dette er allerede overraskende registreret i Sibirien, da store kraterlig-
nende huller spontant opstod i tundraen i starten af  2014. Klimaforskerne 
har længe advaret om, at hvis store områder ikke længere kan betragtes 
som værende omfattet af  permafrost, vil uoverskuelige mængder af  met-
han frigives. Hvis dette sker, vil vi gå en særdeles ukontrollabel fremtid i 
møde, idet den globale opvarmning ikke længere kan kontrolleres af  os - 
men i princippet bliver selvforstærkende. 

Denne situation beskrives i den videnskabelige litteratur som “The climate 
tipping point”. På dansk kan det oversættes til et klimatisk vendepunkt, 
hvor de globale klimaforandringer går fra én stabil tilstand til en anden sta-
bil tilstand. Efter vendepunktet er passeret, udvikler situationen sig således 
til en ny tilstand - vi ikke kan skrue tilbage - vi kan kun være tilskuere til, at 
den nye tilstand indtræder. Der er således tale om en irreversibel tilstand. 
Den næste tilstand er skræmmende, da vi i dag ikke ved, hvordan den nye 
tilstand ser ud. Dog ved vi, at jordens klimaforhold for altid vil være æn-
dret markant. Polerne vil med stor sikkerhed smelte helt eller delvist ned 
- og temperaturstigninger vil sammen med isens nedsmeltning få vandstan-
den i havene til at stige markant (se figur 10 på næste side). 

Den globale opvarm-
ning kan vise sig at 
blive selvforstærkende, 
hvis methan frigives 
fra tundraområder

“The climate tip-
ping point” og dets 
konsekvenser
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Fig. 10: Kortet viser 10 års gennemsnitstemperaturstigning i perioden 2000-2009 sammenholdt 
med gennemsnitstemperaturen i perioden 1951-1980. Kortet viser, at der er tale om en massiv 
temperaturstigning specielt ved polerne. Det er tankevækkende, at temperaturstigningen er størst 
her - dette tegner ikke godt, da en temperaturstigning her vil accelerere den globale opvarmning 
ved i første omgang at smelte isen og derved mindske refleksionen - i fortsættelse heraf kan en 
større methanafgivelse fra Tundraområderne forventes at yderligere skubbe den globale opvarm-
ning i en forkert retning. Måske har vi allerede passeret The climate tipping point.   
Kilde:  NASA Earth Observatory. 

Problemet i øjeblikket er, at ingen tør spå om forholdene, men alle, der har 
dyb indsigt i området, er enige om, at der skal handles snart for at undgå 
de værste følger. Alle forudsigelser peger på, at opvarmningen af  planeten 
vil fortsætte og sandsynligvis accelerere grundet forhold som methanud-
slip fra permafrostområder. Vandstanden i oceanerne vil også fortsætte 
med at stige, men at forudsige niveauet er en tvivlsom sag i øjeblikket. 

Faktuelt er havets niveau steget med 3,5 millimeter om året siden 1990. 
Dette alene forårsaget af  de meget beskedne temperaturstigninger, der er 
noteret i samme periode. Nye undersøgelser citeret i tidsskriftet National 
Geographic angiver, at verdenshavene vil stige med mellem 0,8 og 2 meter 
i dette århundrede, hvilket er tilstrækkeligt til at oversvømme mange af  
byerne langs den amerikanske østkyst og forårsage store problemer i Dan-
mark (se figur 11). Mere dystre skøn angiver, at en komplet nedsmeltning 

Vandstandstigninger 
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af  indlandsisen i Grønland vil afstedkomme en havstigning på 7 meter, 
hvilket vil oversvømme London og markant ændre Danmarkskortet. 

Afsmeltning fra den Grønlandske indlandsis er accelererende jævnfør 
Los Alamos National Laboratory i Californien. Dette forskningscenter 
overvåger nedsmeltningen af  isen via satellitter omkring polerne og har i 
2014 slået fast, at det går langt hurtigere, end selv de mest dystre modeller 
tidligere har fastslået. Èt af  problemerne ved smeltning af  isen er, at dette 
specielt ved polerne hæver temperaturen, da de store isdækkede områder 
i sig selv reflekterer lyset og holder temperaturen nede. Der er således 
mange faktorer, der påvirker klimaet i en forkert retning, og det er umuligt 
selv for de førende forskningsmiljøer i verden at overskue den globale kli-
masituation.

Fig. 11: Kort, der viser, hvad der sker, hvis vandet stiger 7 meter i København. Det kan konsta-
teres, at Amager stort set er forsvundet, tillige med større områder i den sydlige del af København. 
Kilde: Miljøministeriet - Klimatilpasning, vandsektor og grundvand.

Afsmeltning fra 
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I april 2014 afsluttede FN´s klimapanel International Panel for Climate 
Change (IPCC) ved et møde i Berlin en delrapport til femte hovedrapport. 
Denne rapport omfatter bidraget fra Arbejdsgruppe III, der beskæftiger 
sig med, hvordan vi kan modvirke klimaforandringer. Rapporten vurderer 
tiltag i sektorer som energi, transport, bygninger, industri og i forhold til 
arealudnyttelse og planlægning. 

Rapporten dækker socioøkonomiske aspekter, internationalt samarbejde 
og finansiering.  Formanden for klimapanelets Arbejdsgruppe III, pro-
fessor Ottmar Edenhofer, gjorde det klart: “Hvis vi vil undgå en farlig 
påvirkning af  klimasystemet, indebærer det, at vi modvirker klimaforan-
dringerne. Vores rapport giver en forståelse af  de muligheder, vi har til 
rådighed for at imødegå denne udfordring baseret på et transparent og 
videnskabeligt grundlag”. 

Figur. 12: Den 21. september 2014 demonstrerede 300.000 personer i New Yorks gader for 
at fokusere på klimaet forud for FN´s klimamøde dagen derpå. Blandt demonstranterne var 
FN´s generalsekretær Ban Ki-moon, borgmester Bill de Blasio, tidligere vicepræsident Al Gore 
og skuespiller Leonardo DiCaprio. Ban Ki-moon bærer på billedet til venstre en T-shirt med 
teksten “Jeg er for klimaindsats”.

FN´s klimapanel 
International Panel 
for Climate Change 
(IPCC) og dens 
konklusioner
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Der er således tale om et særdeles grundigt arbejde, der også har omfattet 
en høringsproces, hvor der er modtaget over 38.000 kommentarer fra eks-
perter og regeringsrepræsentanter, som forfatterholdet efterfølgende har 
indarbejdet.

Vi står ubetinget over for menneskehedens største udfordring, og det er 
politikernes opgave at få klimaproblemet sat allerøverst på dagsordenen. 
At dette er ved at skabe genlyd, kunne man konstatere, da over 300.000 
demonstranter den 21. september 2014 gik på gaden i New York for 
at fokusere på klimaet forud for FN´s klimamøde dagen derpå. Blandt 
demonstranterne var Ban Ki-moon, borgmester Bill de Blasio, tidligere 
vicepræsident Al Gore og skuespiller Leonardo DiCaprio. Ban Ki-moon 
bar en t-shirt med teksten “Jeg er for klimaindsats”, mens trommer, horn 
og slagråb lød i gaderne. Ban Ki-moon fortsatte: “Det er på denne planet, 
vores næste generation skal leve. Der er ingen plan b”. 

Arrangørerne estimerer, at der var samlet op mod 310.000 mennesker i 
New York, mens omkring 40.000 marcherede gennem London. Der var 
lignende demonstrationer i Paris, Madrid, New Delhi og Stokholm.  

Ban Ki-moon udtalte efter mødet i New York: “Jeg havde bedt om modige 
tilkendegivelser fra regeringer, erhvervslivet og finansverdenen samt civil-
samfundet.” Og topmødet leverede. 

Ban Ki-moon fremhævede, at topmødedeltagerne efter mødet i New York 
er enige om at fastholde målet om at holde den globale temperaturstigning 
under to grader. Han glædede sig over, at mange ledere talte for, at CO2-
udledningen skal toppe inden år 2020. Og han noterede sig erklæringer fra 
mange lande om at skære ned i udledningerne inden da.       

Det er interessant at notere sig, at erhvervslivet og finansverdenen havde 
en særlig plads ved topmødet i New York, idet de var samlet i et særligt 
erhvervs- og finansforum. Her talte deltagerne om mulighederne for at 
investere i grøn energi, i mere hensigtsmæssig handel med CO2-kvoter og 
bidrag til at rejse de penge, der skal til for at skabe klimatilpasning.

Banker er således klar til at udstede globale obligationer, hvor indtægten 
fra salget skal gå til FN’s klimainitiativer. Allerede i år og næste år skal der 
udstedes klimaobligationer for 50 milliarder dollars.

Det er vigtigt, at finansverdenen betragter omlægning fra fossil energi til 
vedvarende energi som en forretningsmulighed og ikke en trussel mod 
økonomisk udvikling. Der er ingen tvivl om, at virksomheder og erhverv, 
der forstår de nuværende signaler, vil blive fremtidens vindere, mens poli-
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tikere, organisationer og erhverv, der ikke ser problemet og handler deref-
ter, vil gå over i historien som taberne.

I denne kontekst skal vi gøre os klart, at Danmark spiller en helt særlig 
rolle, som de færreste har opdaget. Danmark er internationalt kendt som 
landet, hvor man er lykkedes med at udnytte alternativ energi med stor 
succes. Det er indtil videre vores store succes med vindkraft, der har skabt 
dette internationale billede, og Danmark omtales med meget stor respekt 
internationalt, og det udtrykkes ofte, at vi sidder med nøglen til fremtiden. 
Det er der god grund til, da 33 % af  den danske elproduktion stammede 
fra vindenergi i 2013 og forventes at stige til 58 % i løbet af  de næste 10 år.

Med den store energiressource, vindkraften kan stille til rådighed i Dan-
mark og mange andre steder i verden, er vejen også åbnet for at tage næste 
skridt - at lagre vindenergien. Kun i Danmark giver en sådan idé mening i 
øjeblikket, da vi har stort overskud af  vindenergi, der fra tid til anden ikke 
kan udnyttes. Markedsprisen for strøm reguleres af  udbud og efterspørg-
sel, og i få timer om året kan man risikere at skulle betale for at levere 
strøm til nettet, da der opstår utilsigtede forhold, hvor overskudenergien 
skaber store problemer. Disse forhold gør, at Danmark nærmer sig et 
mætningspunkt for etablering af  vindenergi. Omvendt ville det være inter-
essant at udbygge vindenergien yderligere, hvis vi kunne lagre el-energien. 
Udbygningsmulighederne for at producere mere vindenergi er specielt 
gode i Danmark, da vi også efterhånden har erhvervet stor viden inden for 
etablering af  offshore-vindmølleparker.

Den danske løsning

I Danmark har en gruppe af  virksomheder og Danmarks Tekniske Uni-
versitet (MEK) gennem de sidste 5-6 år forsket intenst i at omsætte vind-
energi til brint via elektrolyse. En af  de store udfordringer har været at 
udvikle teknologier, der er økonomisk rentable - det vil sige at kunne opnå 
høj effektivitet, undgå anvendelsen af  ædelmetaller som elektrodemate-
riale samt fremstille elektrolyseceller med stor holdbarhed. Igennem dette 
arbejde er det lykkedes at udvikle elektrolyseceller, der kan udnytte over 
85 % af  vindenergien. Pt. er Danmark internationalt førende på dette om-
råde, og de første elektrolyseanlæg, der kan udbygges til Megawatt-klassen, 
er allerede en realitet på prototypeniveau (figur 13). 
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Fig. 13: 250 kW elektrolysemodul fra GreenHydrogen, baseret på bipolare elektroder.

For første gang er det således muligt at producere brint på en økonomisk 
og forsvarlig måde ud fra vindenergi, og muligheden er nu åben for at 
kunne realisere drømmen om at køre i brintbiler og tanke brint ved en 
brinttankstation baseret på vedvarende energi. Der er ingen tvivl om, at 
dette vil åbne helt nye perspektiver for vedvarende energi til personbiler 
og ændre vores energisystem radikalt i de kommende år. Denne udvikling 
har Danmark via firmaet H2Logic allerede igangsat, idet firmaet bygger 
brinttankstationer. H2Logic har sammen med bilfabrikkerne og de store 
energiselskaber allerede sat den internationale dagsorden. Brinten lagres 
her under et stort tryk ved 700 atmosfære i specielle tanke.

Fig. 14: Tankning af  brintbil fra tankstation. Kilde: H2Logic.dk.
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Problemet er blot, at det næppe er realistisk at bygge et samfunds energi-
forsyning op alene på brint, selvom brint vil få stor betydning fremadrettet 
ved individuel persontransport. Det tekniske problem er, at mange dele 
af  erhvervslivet såsom den tungere del af  transportsektoren, landbruget, 
entreprenørmaskiner for slet ikke at tale om lufttrafik ikke umiddelbart 
kan anvende brint som energikilde. Årsagen hertil er indlysende, da energi-
tætheden er langt større for kulbrinter end for brint (se figur 15). Dette 
indebærer, at et fly eksempelvis skulle medbringe kæmpetanke indeholden-
de brint. Anvendelsen af  brint ville ydermere være forbundet med store 
problemer af  teknisk art, da det i dag ikke er muligt at bruge brint som 
brændstof  i flyturbiner, da turbinens materialer ville nedbrydes på kort tid.

Fig. 15: Brændværdier, rumfang og vægt af  brint, methan og dieselolie. Gassernes rumfang og 
energiindhold er angivet ved 20 grader og 1 bar. Af  figuren fremgår det, at dieselolie har den 
højeste energitæthed pr. rumfangsenhed og brint den laveste. Dette er årsagen til, at brint skal 
komprimeres til 700 bar for i praksis at kunne bruges som et brændstof inden for transport og 
methan eller rettere biomethan til 200 bar.

Brint vil spille en stor 
rolle i den lettere del 
af  transportsektoren, 
men energitætheden 
er højere i kulbrinter, 
hvorfor tung trans-
port og fly stadig vil 
benytte kulbrinter
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Det er derfor af  stor betydning at udvikle teknologier, der kan bringe 
brinten et trin videre - nemlig omdanne det til et kulstofholdigt brændstof. 
Ofte bruger man om denne aktivitet udtrykket: “power-to-gas” ofte for-
kortet (P2G). Der er her tre hovedmetoder i spil, der alle tager udgangs-
punkt i at spalte vand til brint via elektrolyse. 
 
I den første metode ledes den fremstillede brint direkte ind i naturgasnet-
tet eller anvendes i transportsektoren - f.eks. som brændstof  til brintbiler 
baseret på PEM-brændselsceller. Denne teknologi er allerede kommerciel 
og markedsføres af  adskillige større bilproducenter. Det kan derimod være 
problematisk at tilføre brint direkte til naturgasnettet.

Den anden metode kombinerer brint med kuldioxid og konverterer de to 
gasser til methan ved hjælp af  en methaniseringsreaktion også kendt som 
Sabatier-reaktionen, som nævnt tidligere. Metoden kan anvendes til frem-
stilling af  methan ud fra kuldioxid, der enten forefindes som en ren gas 
eller forekommer sammen med methan, hvilket kendetegner biogas, der 
indeholder ca. 35 % kuldioxid. 

CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O 

Fremstilling af  methan via kuldioxid er en teknologi, der ikke har været 
anvendt i større omfang - men velkendt gennem mange år ved fremstilling 
af  methan ud fra kulilte (CO). CO2-methanisering har dog i forbindelse 
med det kommende Mars-projekt fået stor interesse, da ilt ved den kom-
mende Mars-mission skal fremstilles ud fra kuldioxid, idet man ombord på 
rumfartøjet fremstiller methan for senere at kunne udvinde ilten af  vandet 
via elektrolyse drevet af  solpaneler.

Den tredje fremgangsmåde anvender gas fra en forgasningsproces, hvor 
biologisk materiale (træ/affald) forgasses under dannelse af  kulilte, brint 
og mindre mængder kuldioxid. Denne metode kræver almindeligvis brint-
tilsætning for at skabe det rette forhold (støkiometri) mellem hydrogen og 
kulstof  for så at kunne omdannes effektivt til methan. Forgasning af  træ 
er en gammel kendt proces, der i vid udstrækning blev anvendt i Danmark 
under 2. verdenskrig som brændstof  (gengas) til biler.

C6H12O6 
 → 6CO + 6H2

CO + 3H2 
 → CH4 + H2O

Sabatier-reaktionen 
omdanner CO2 og 
H2 til methan under 
dannelse af  vand

Omdannelse af  brint 
til hydrocarboner

Sabatierreaktionen 
kan også omdanne 
CO (kulilte) og H2 
til methan under 
dannelse af  vand
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Ved første og anden metode, der begge fokuserer på dannelsen af  
methan, kan man tage reaktionen et trin videre og fremstille flydende 
brændstof, der ækvivalerer benzin og dieselolie. Denne proces benævnes 
Fischer-Tropsch-processen. For Fischer-Tropsch-anlæg, der benytter met-
han som udgangsmateriale, er dampreforming  mellemtrinnet, der omsæt-
ter methan til CO og H2, der muliggør fremstilling af  flydende brændstof.

H2O + CH4 → CO + 3 H2

(2n + 1) H2 + nCO → CnH(2n+2) + nH2O

Det optimale H2:CO forhold ved Fischer–Tropsch processen er mellem 
1,8–2,1.

For at fremstille syntetiske kulbrinter til transportsektoren er det derfor 
vigtigt at have adgang til kulstofforbindelser - enten i form af  kuldioxid 
eller i form af  kulilte. Det kan virke paradoksalt, at CO2 nu bliver en vigtig 
ressource for fremstilling af  syntetiske brændstoffer. Men CO2 vil blive 
en mangelvare, når vi tvinges bort fra at anvende fossile brændstoffer, og 
al kulstof  fremadrettet skal fremskaffes fra organisk materiale (biomasse). 
Kuldioxiden fikseres principielt fra atmosfæren via fotosyntesen, hvorved 
der bl.a. produceres stivelse, sukker eller cellulose, der i daglig kaldes kul-
hydrater.

6H2O + 6CO2 
 → C6H12O6 + 6O2  (kulhydrater + ilt)

Reaktion kræver energi for at forløbe, hvilket tilføres af  solen. Processen 
er, som det fremgår, også nødvendig for dannelsen af  ilt (figur 16). Det er 
præcis tidligere omtalte Sabatier-reaktion, som Mars-missionen må tage i 
brug som erstatning for fotosyntesen for at få dannet ilt ombord på rum-
fartøjet.
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I det fossilfrie sam-
fund skal CO2 fik-
seres fra atmosfæren 
via fotosyntesen og 
lagres som cellulose, 
stivelse eller sukker. 
CO2 vil blive en 
knap ressource

Velkendte kataly-
tiske metoder kan 
omdanne methan 
til flydende brænd-
stof  - eksempelvis 
dieselolie, benzin eller 
flybrændstof



Fig. 16: Fotosyntese, CO2 og vand omdannes til kulhydrater og ilt via planternes klorofyl.

Fotosyntesen finder sted overalt, hvor planter vokser, hvad enten det er 
landbrug eller skovbrug, der begge er storproducenter af  biomasse i form 
af  træ, halm og andre afgrøder. Sågar i havet bliver der via søgræs og grøn-
alger produceret biomasse. Vi kan principielt betragte fotosyntesen som 
en “solfanger”, der lagrer solens energi som et kemisk stof  - et kulhydrat. 
Husdyrene er ikke gode til at udnytte energien fuldt ud i afgrøderne - 
hvorfor deres gødning bliver til et værdifuldt produkt, der indeholder store 
mængder af  restenergi, der kan udnyttes i eksempelvis biogasanlæg. At 
husdyrgødning er et værdifuldt brændsel kendes fra mange ulande, hvor 
dyrenes gødning tørres og bruges som brændsel.

Syntetisk naturgas eller bionaturgas i form af  opgraderet biogas, hvor CO2 
udnyttes til methanfremstilling er nu en mulighed, som afprøves i et proof-
of-concept-anlæg på Lemvig Biogas.

Energistyrelsen har besluttet, at al biogas skal opgraderes og sendes ind på 
naturgasnettet fra 2035 og skal endeligt fra 2050 erstatte alt fossilt natur-
gas. På Lemvig Biogas, der er det første biogasanlæg, der afprøver denne 
idé, anes store perspektiver, der principielt kan være starten på at gøre 
Danmark fossilfrit endda før 2050.
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Energistyrelsens mål 
er, at Danmark 
2035 opgraderer al 
biogas

Fotosyntesen kan 
betragtes som en 
“solfanger”, der lag-
rer solens energi - og 
kombineret med hy-
drogen fremtillet via 
vindenergi kan der 
fremstilles syntetisk 
brændstof



Biogas består af  ca. 65 % methan (naturgas) og 35 %  CO2. Ved førstege-
nerationsopgradering fjernes CO2-indholdet og lukkes ud i atmosfæren. 
Den rensede methan sælges efterfølgende som naturgas via naturgasnet-
tet. I andengenerationsopgraderingsanlæg, som Lemvig Biogas nu tester, 
udnyttes også biogassens CO2-indhold til produktion af  naturgas. Det er 
muligt ved at lade CO2’en reagere med brint produceret via vindenergi, 
hvorved der dannes methan (naturgas) og vand. På denne måde er det 
teoretisk muligt at omsætte hele kulreserven i biogas til methan.  Herved 
kan man udnytte CO2, der i det fossilfrie samfund vil blive en mangelvare. 
Methanproduktion kan således i biogas af  ovenstående type øges med 
over 50 %. 

Ved at bruge vindkraft til at producere brint og brinten til at producere 
methan (grøn naturgas) kan meget store mængder vindkraft lagres i natur-
gassystemet. Dels i alle rørene; men især i de underjordiske gaslagre, hvor 
der er gas nok til at dække Danmarks gasforbrug i flere måneder. 

Så ud over at spare atmosfæren for CO2-udledningen fra førstegenera-
tionsopgraderingen samt en langt bedre udnyttelse af  biomassen, der 
tilføres biogasanlæggene, så bliver der i andengenerationsanlæggene lagret 
vindenergi i naturgassystemet, hvilket er den teknologi, verden efterspør-
ger, hvad angår energilagring fra vedvarende energikilder, hvad enten 
strømmen produceres via solceller eller via vindenergi. Methangassen kan 
efterfølgende bruges som motorbrændstof  i biler eller busser. Man kan 
også vælge at omdanne methan til flydende brændstof.

Hvis der tages udgangspunkt i et biogasanlæg på størrelse med Lemvig 
Biogas, kan der produceres 10.490.000 Nm3/år biogas (2012) - hvilket kan 
opgraderes til 10.490.000 Nm3/år grøn naturgas (methan). Hvis biogas-
sen, der pt. produceres på Lemvig Biogas, blev opgraderet og konverteret 
til dieselolie, ville det udgøre en energimængde svarende til omtrentligt 10 
millioner liter dieselolie pr. år (ca. 1 liter dieselolie pr. Nm3 methan).

Energimængden, i form af  vindkraft, der skal anvendes til at producere 
brint for opgradering af  35 % CO2-indhold i biogassen (3.671.500 Nm3) 
kan nu beregnes. Det støkiometriske forhold mellem brint og CO2 er 4:1 
jævnfør tidligere reaktionsligning, der beskriver Sabatier-reaktionen

Dermed skal der således bruges fire gange så meget brint, mol eller volu-
menmæssigt til opgraderingen af  CO2, hvilket svarer til 14.686.000 Nm3 
brint. Med en elektrolyseeffektivitet på 85 % kræver det 4,17 kWh at pro-
ducere 1 Nm3 brint, hvilket modsvarer et strømforbrug på 61,2 millioner 
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Ved at kombinere 
biogas og brint pro-
duceret via vindenergi 
kan energimængden 
i biogassen øges med 
50 % ved andengen-
erationsopgradering

Lemvig Biogas kan 
ved opgradering levere 
10.5 mill Nm3 
“grøn methan” pr. 
år, hvilket svarer 
til ca. 10 mio. liter 
dieselolie på årsbasis



kWh for at tilvejebringe den nødvendige mængde brint. Da en gennem-
snitlig havvindmølle på 6 MW normalt angives at producere 26 millioner 
kWh/år, vil en opgradering af  biogassen på et anlæg af  den anførte stør-
relse kræve en kapacitet 2,4 havvindmøller. 
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lagre energien fra 2,4 
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Lemvig Biogas modtager i dag gødning fra ca. 75 landbrug. Den produ-
cerede energimængde omregnet til en mulig olieproduktion svarer til ca. 
134.000 liter olie pr. landbrug/år. Et landbrug på 100 hektar forbruger 
ca. 10.000 liter dieselolie/år (Grøn Viden, Markbrug nr. 260, juli 2002) til 
traktorer, mejetærskere og andet udstyr. Der er således et komfortabelt 
energioverskud på ca. 120.000 liter pr. landbrug pr. år. Ved en energiøko-
nomisk personbil (20.000 km/år og 20 km/liter) vil Lemvig Biogas alene 
kunne levere energi til ca. 9.000 biler, når de respektive landbrug også har 
dækket deres eget brændstofforbrug. Regnestykket viser således, at land-
bruget kan producere egen energi og også yde et betragteligt bidrag til det 
omgivende samfund.

Ved fuld udbygning af  biogasanlæg i Danmark vil biogasanlæggene ved 
opgradering af  gassen via brint fra vindenergi alene kunne holde ca. 1,5 
millioner biler kørende på vedvarende energi. 

Med disse fremtidsudsigter vil vi ikke alene kunne løse Danmarks ener-
giudfordringer - men vi vil også kunne eksportere teknologi og skabe et 
stort antal arbejdspladser, ikke alene i vindenergisektoren, men nu også i 
energilagringssektoren, hvor vindenergi og biomasse spiller sammen. Det 
giver mulighed for etablering af  helt nye virksomheder, der producerer 
både elektrolyseanlæg, elektrokatalytiske materialer, samt katalytiske mate-
rialer til effektive processer, der kan konvertere brint, fremstillet via vind-
energi eller solenergi, til methan og flydende brændstof.

I andre dele af  verden kan der grundet klimaforhold produceres langt 
mere biomasse end i Danmark. Faktisk forsyner solen jordkloden med 
10.000 gange mere energi, end den samlede befolkning forbruger. Vi skal 
således kun være i stand til at “høste” 0,1  promille af  den samlede energi, 
jorden modtager fra solen, for at kunne stoppe CO2-udledningen. Faktisk 
modtager jorden en energimængde fra solen pr. år, der svarer til det dob-
belte af  alle fossile reserver. Så FN´s generalsekretær Ban Ki-moon må 
kunne forvente allerede ved COP21 at få en klar og hurtig plan for om-
lægning af  verdens energiforsyning til vedvarende energi i et omfang, så vi 
ikke passerer “The climate tipping point”, omend vi givetvis er ganske tæt 
på punktet. Vi skal her huske på Ban Ki-moons udtalelse i New York om, 
at der ikke findes en plan b.
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Fakta om Lemvig Biogas:

Antal gårde der leverer gylle: 75

Årsproduktion: 10.490.000 Nm3 biogas.

Kan opgraderes til: 10.490.000 Nm3 methan.

Energimæssigt svarende til: 10 millioner liter dieselolie.

Eller drift af 9.000 biler (20.000 km/år) udover eget forbrug.
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Parterne i MeGa-stoRE projektet

Lemvig Biogasanlæg A.m.b.A. er Danmarks største, termofile biogas-
anlæg. Anlægget har produceret biogas siden 1992 og udnytter i dag gylle 
fra ca. 75 landbrug og omdanner desuden affald og restprodukter fra in-
dustriel produktion til biogas. 

Biogassen købes af  lokale kraftvarmeværker, som i gasmotorer omsætter 
gassen til 26 millioner kWh-el om året. 26 millioner kWh-el dækker det 
årlige elforbrug for 17.000 mennesker. 

Biogassen producerer desuden varme. Overskudsvarmen fra gasmotorer-
nes kølesystem er årligt på 24 millioner kWh-varme, som kommer fjern-
varmeforbrugerne i Lemvig og Klinkby til gode. 24 millioner kWh-varme 
svarer til over 1.300 husstandes årlige varmeforbrug. 

Ved at udnytte affald til noget nyttigt i stedet for blot at kassere det kan 
Lemvig Biogasanlæg således forsyne mange tusinde mennesker med el 
og varme. Som en ekstra gevinst er gyllen langt mere miljøvenlig og langt 
mindre ildelugtende, efter den er afgasset. Det er bæredygtig udnyttelse af  
ressourcerne.

DTU Mekanik Materiale- og Overfladeteknologi er en sektion, der 
bl.a. beskæftiger sig materialeforskning, elektrokemi, elektrolyse samt 
katalytiske overflader. Instituttet er meget kompetent til at få forskningsre-
sultater bragt uden for universitetet og har gennem tiden generet et stort 
antal patenter. Andengenerationsopgradering af  biogas foregår således i 
et forsknings- og udviklingsteam, der via et meget stort netværk evner at 
kombinere mange nye teknologier på en unik måde.

GreenHydrogen.dk udvikler og markedsfører MW-elektrolyseanlæg til 
brinttankstationer samt biogasopgraderingsanlæg. Firmaet er ejet af: Ener-
giMidt Development A/S, Hollensen Energy A/S, Dantherm Power A/S, 
Nordtec-Optomatic A/S, Strandmøllen A/S og Borean A/S.

Elplatek A/S leverer avancerede elektrogalvaniske overflader til telecom-, 
medico- og elektronikindustrien samt katalytiske overflader til brændsels- 
og elektrolyseceller. Elplatek ejer ligeledes handels- og konsulentfirmaet 
GalvaNord.
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