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Biobrændstoffer

Regeringen satser på
metanol i stedet for ethanol
Regeringen lægger op til, at Folketinget skal følge anbefalingerne i CEESAprojektet og droppe produktionen af 2. generationsbioethanol. Det er
for dyrt og ineffektivt. Metanol og DME passer bedre ind i et energisystem, der er baseret på 100 procent vedvarende energi.
Af Torben Skøtt
Det var en oplagt klima-, energi og
bygningsminister, Martin Lidegaard,
der i starten af november tog imod en
gruppe energiforskere for at få præsenteret resultaterne fra det store
CEESA-projekt, der viser, hvordan
Danmark kan gøre sig fri af fossile
brændsler inden 2050.
Ministeren var tydeligvis begejstret
for projektet, der viser, at det ikke
blot er muligt at basere hele energiforsyningen på vedvarende energi,
men at det også er en rigtig god forretning, som kan skabe 20.000 nye
jobs og 3-4 doble eksporten af energiteknologi.
Og så kommer de 24 forskere bag
projektet med en helt ny strategi til,
hvordan transportsektoren fremover
skal forsynes med energi: Drop planerne om at bruge bioethanol og biodiesel – det er alt for ineffektivt. Vælg

i stedet en løsning baseret på termisk
forgasning af biomasse, der efterfølgende konverteres til flydende brændsler som metanol og DME, lyder anbefalingen.
Bioethanol, udvundet af halm og
andre restprodukter, har ellers været
en dansk styrkeposition med Inbicons
demonstrationsanlæg i Kalundborg,
som det helt store flagskib. Det er et
område, som har lagt beslag på betydelige forskningsmidler gennem de
senere år, herunder en særbevilling
på 200 millioner kroner som EUDP
har administreret. Argumentet har
blandt andet været, at Danmark med
to store enzymproducenter har gode
forudsætninger for at blive en dominerende aktør på verdensmarkedet.

Nej til 2. generationsanlæg
Før valget lagde både SF og Socialdemokratiet op til, at Danmark skulle
etablere anlæg til produktion af 2.

generationsbioethanol, men de planer ser nu ud til at være droppet.
– Produktion af 2. generationsbioethanol er simpelthen for dyrt. Vi
ønsker, at Danmarks energiforbrug
hurtigt skal omstilles og gøres mere
grønt. Med det ambitionsniveau er vi
nødt til at prioritere benhårdt og vurdere, hvor pengene bruges bedst. I
den situation har vi ikke råd til at putte store summer i bioethanolanlæg,
siger klima- og energi- og bygningsminister Martin Lidegaard til Jyllands
Posten.
Før valget udarbejdede DONG
Energy, Novozymes samt Landbrug og
Fødevarer et forslag til, hvordan et
dansk fuldskalaanlæg til produktion
af bioethanol på basis af halm kan
finansieres. Her regner man med en
merpris i forhold til et 1. generationsanlæg på 4 kroner/liter bioethanol,
svarende til et samlet støttebehov på
9,2 milliarder kroner over en periode

Foto: made-in-china.com

Kina satser massivt på metanol og
DME som brændstof til både transport og husholdninger. I dag foregår
produktionen primært ved forgasning
af kul, men i princippet kan man lige
så godt bruge biomasse og affald.
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u på 25 år. Senere er beløbet justeret
ned til godt seks milliarder kroner,
men de mange tilskudskroner vil stort
set ikke have nogen betydning for
CO2-udslippet eller opfyldelse af Danmarks klimaforpligtigelser, hedder det
i et notat fra Energistyrelsen. En dansk
produktion af 2. generationsbioethanol vil nemlig ikke fortrænge fossile
brændsler, men kun bioethanol produceret på basis af landbrugsafgrøder.
Det er værd at bemærke, at Martin
Lidegaards udelukkelse af 2. generationsbioethanol primært handler om
økonomi. Allerede i dag indeholder
benzinen fem procent bioethanol fra
1. generationsanlæg, og der er i princippet intet til hinder for, at den slags
anlæg kan bygges i Danmark, så længe de ikke kræver tilskud.
I Grenaa er selskabet hveiti a/s således langt fremme med planerne om
at etablere, hvad man betegner som
et bæredygtigt 1. generationsanlæg
til produktion af bioethanol, grovfoder
og fibre ud fra foderhvede. Selskabet
oplyser, at CO2-reduktionen vil være
på 70 procent i forhold til fossile
brændsler, det vil give en bedre udnyttelse af dyrkningsarealerne, og der
vil ikke være behov for statslige støttekroner.

Vælg metanol og DME
Transportsektoren har i årtier været
lidt af et smertens barn for skiftende
regeringer. Mens det har været muligt
at dæmme op for klimabelastningen
fra el og varmesektoren, har transportområdet vist sig at være temmelig
ustyrlig, og planerne om at løse problemet med bioethanol og biodiesel
er ganske enkelt ikke farbar, mener
folkene bag CEESA-projektet.
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Anlæg til fremstilling af DME hos
Chemrec i Piteå i Nordsverige. Brændstoffet fremstilles af sortlud, der er et
restprodukt fra papirindustrien.

– Vi har et begrænset areal og begrænsede mængder biomasse til rådighed. Derfor skal vi vælge den teknologi, som giver det højeste udbytte
og den største fleksibilitet, og det er
altså ikke bioethanol, forklarede lektor Brian Vad Mathiesen fra Aalborg
Universitet på mødet med Martin Lidegaard.
I stedet pegede han på en model,
hvor knap en fjerdedel af transport-

sektorens energiforbrug dækkes med
el, og resten – det vil sige den tunge
trafik – klares med metanol og DME,
der kan fremstilles ud fra biomasse
og vindkraft.
Når metanol og DME er en mere
farbar vej end bioethanol, handler det
ikke kun om, at man får omkring dobbelt så meget brændstof ud af biomassen. Metanolproduktionen kan
også boostes ved at tilsætte brint, og

Metanol og DME
Metanol kaldes også for træsprit,
da det oprindelig blev fremstillet af
træ. Metanol er et meget fleksibelt
brændstof – en kemisk “byggesten”,
der kan bruges til en lang række forskellige formål. I transportsektoren
kan det blandt andet erstatte benzin
og bruges til brændselsceller.
I dag fremstilles metanol primært
ud fra naturgas i egne af verden,
hvor der ikke er noget gasnet, men
metanol kan også fremstilles af biomasse, affald eller endda vindkraft.
Ved anvendelse af biomasse sker
der først en termisk forgasning,
hvorefter gassen omformes til metanol i en katalytisk proces.

DME er en forkortelse for DiMethylEther, og er et meget rent dieselbrændstof, der fremstilles ud fra
metanol. De to typer brændstoffer
har således mange lighedspunkter,
men hvor metanol er flydende er
DME på gasform ved stuetemperatur og atmosfærisk tryk. Trykket skal
dog kun hæves til fem bar, eller
temperaturen sænkes til minus 25
for at gøre DME flydende.
Volvo er en af de bilfabrikanter,
der satser på DME som fremtidens
dieselbrændstof, og i øjeblikket tester man 14 Volvo FH lastbiler med
DME i tanken hos udvalgte kunder i
fire forskellige områder i Sverige.
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Metanolanlæg på vej

det giver endnu en mulighed for at
konvertere overskydende vindmølleel til lagerstabile brændsler.
På et senere tidspunkt forestiller
forskerne sig, at man kan fremstille
metanol syntetisk ved at hive kulstof
ud af røgen fra forbrændingsanlæg og
kombinere det med brint. Selve brintproduktionen regner man også med
bliver mere avanceret med tiden, så
man bevæger sig væk fra alkalisk
elektrolyse til at bruge højtemperatur
brændselsceller, der har en væsentligt højere effektivitet.
En sidste fordel ved metanol og
DME er, at mellemproduktet er gas,
som kan lagres i gasnettet eller bruges til kraftvarme i perioder, hvor der
er overskud af flydende brændstoffer.
Det styrker den fleksibilitet, som er
helt afgørende for, at et energisystem
baseret på vedvarende energi kan
hænge sammen.

Danmark har endnu sit første
metanolanlæg til gode, men flere
anlæg er under overvejelse. I
Grenaa vil iværksætteren Lars
Thomsen opføre et milliarddyrt
anlæg, TK Energi vil bygge anlæg
i MW-størrelsen på Køge Havn,
og DONG Energy er ligeledes begyndt at regne på, hvad det vil
koste at producere metanol ved
forgasning af træflis.
Lars Thomsens ambitiøse planer blev
præsenteret på Danmarks første metanolkonference den 27. oktober hos
Agro Food Park i Skejby. Han har ikke
den store erfaring med energianlæg,
men han er overbevist om, at metanol bliver fremtidens brændstof, og at
Grenaa vil være den helt oplagte placering til et anlæg, der på årsbasis
kan omdanne 200.000 tons træflis til
150.000 tons metanol. Fabrikken,
der kommer til at koste over to milliarder kroner, skal placeres ved siden
af den kommende ethanolfabrik, så
de to anlæg vil kunne drage nytte af
fælles faciliteter til håndtering af såvel
biomasse som flydende brændsler.

Bedre økonomi

Læs mere på www.ceesa.plan.aau.dk

TK Energi
TK Energi i Køge har ligeledes store
planer om at etablere metanolanlæg i
MW-klassen, men her har man tænkt

Foto: Torben Skøtt/BioPress

CEESA-projektet, der er blevet støttet
med 16 millioner kroner fra Det Strategiske Forskningsråd, kommer cirka
et år efter, at Klimakommissionen udgav deres rapport, hvor man ligeledes
konkluderede, at Danmark kan blive
fossilfrit i 2050.
Men når det drejer sig om de samfundsøkonomiske beregninger, hører
enigheden op. Klimakommissionen
mente således, det ville blive dyrere
at gå fra fossile brændsler til vedvarende energi, hvorimod CEESAgruppen vurderer, at der vil være
store økonomiske fordele ved at droppe kul, olie og naturgas.
– Og det er der en god forklaring
på, fortalte projektleder og professor
ved Aalborg Universitet, Henrik Lund,
da han på mødet med ministeren
blev bedt om at forklare baggrunden
for de økonomiske beregninger:
– Den væsentligste forskel består i,
at vi regner med en realrente på tre
procent, hvor Klimakommissionen
brugte en rente på fem procent. Det
gør en markant forskel, når der skal
investeres milliardbeløb i ny teknologi, sagde professoren og understregede, at der ikke var tale om trylleri,
men om ganske nøgterne økonomiske kalkuler.

sig at dele processen op i flere trin,
så man starter med et anlæg på 10
MW og derefter bygger et anlæg på
100 MW.
– Det ultimative mål er et anlæg
på 1.000 MW til biomasse og affald.
Det vil kunne være klar til drift om ti
år og være med til at opfylde CEESAprojektets målsætning om, at Danmark skal kunne dække energiforbruget til transport med metanol og el.
Det fortalte TK Energis direktør Thomas Koch om ved en prisoverrækkelse den 2. november, hvor han
modtog DI Roskilde-Køge Bugts regionale initiativpris.

DONG Energy
Hos DONG Energy, der blandt andet
er kendt for deres anlæg til produktion af 2. generationsbioethanol, har
man regnet på, hvad det vil koste at
bygge et forgasningsanlæg, hvor gassen efterfølgende omdannes til metanol. Beregningerne er udført som en
del af REnescience-projektet, og ifølge Martin Møller fra DONG Energy
New Bio Solution, ser økonomien fornuftig ud.
– Vi regner med en produktionspris
på 5 – 5,50 kroner/liter benzinækvivalent med flis som brændsel, så det
er meget tæt på at være konkurrencedygtigt, fortæller Martin Møller. Han
vurderer, at der kan være mange fordele og ulemper ved såvel metanol
som ethanol, men hvis det handler
om at få mest mulig flydende brændstof ud af biomassen, kan metanol
være en god løsning.
– Det afhænger dog af, hvilke typer biomasse, der er udgangspunktet. Udviklingsmæssigt fokuserer vi i
DONG Energy på at udvikle teknologier, der kan håndtere lokale biomassefraktioner som halm og energiafgrøder
frem for træ, siger Martin Møller. TS

Thomas Koch ved prisoverrækkelsen
den 10. november. I højre hånd har
han en klump slagge fra forgasning af
spildevandsslam. Forgasning af slam
er et af firmaets specialer, og man
forventer at kunne opføre et anlæg til
slamforgasning i 2012.
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Forgasning

Dansk forgasningteknologi
kan blive et guldæg
Teknologi til termisk forgasning af biomasse er et af de vigtige redskaber
til at føre visionen om et energisystem uden fossile brændsler ud i livet.
Danske virksomheder ligger på verdensplan langt fremme med denne
teknologi, og markedet for forgasningsteknologi er stort i både
Danmark og i udlandet.
Af Morten Tony Hansen
Ovenstående er hovedkonklusionen i
den forgasningsstrategi, som FORCE
Technology for nylig har udarbejdet
for DI Bioenergi. Teknologien kan blive et guldæg for Danmark, men der
er fortsat behov for målrettet teknologiudvikling for at nå det sidste stykke
ud til markedet.
Når forgasningsanlæggene tegner
til at blive et nyt eksporteventyr skyldes det ikke mindst, at teknologien
passer godt ind i et fremtidigt energisystem, baseret på vedvarende energi. Med forgasningsanlæg kan der
hurtigt skrues op og ned for elproAktør

duktionen, og hvis der ikke er brug
for strømmen, kan gassen konverteres til flydende brændstoffer og syntetisk naturgas. Det giver en hidtil
uset fleksibilitet og mulighed for at
indpasse store mængder vindkraft i
energisystemet.
Men forgasning kan også betyde
en mere miljøvenlig udnyttelse af biomasse end forbrænding, fordi teknologien giver gode muligheder for at
recirkulere næringsstoffer til jordbruget. Det bliver især vigtigt i takt med,
at vi kommer til at bruge stigende
mængder af de mere besværlige biobrændsler, herunder halm og nye
hurtigvoksende energiafgrøder som
Teknologi

pil og elefantgræs med et højt
askeindhold.
Paletten af forgasningsteknologier
fra danske virksomheder dækker
bredt. Der er de helt små anlæg, hvor
gassen udnyttes til el- og varmeproduktion i motoranlæg, store anlæg i
MW-klassen der leverer gas til kraftværksblokke, og endelig er der anlæg, hvor gassen konverteres til syntetisk benzin eller naturgas.
Enkelte teknologier til kraftvarme
har mange driftstimer i logbogen og
er nået frem til at kunne markedsføres som kommercielle anlæg, mens
andre teknologier er helt nye og endnu ikke testet i større anlæg.

Hovedformål

Størrelse

Stade

Ammongas, Babcock & Wilcox Vølund Twin bed filter

Gas

200+ MWth

Pilot

Babcock & Wilcox Vølund

Modstrøm

Kraftvarme – motor

15-200 MWth

BioSynergi Proces

Open core

Kraftvarme – motor

0-15 MWth

Demonstration

Weiss A/S

Trindelt medstrøm

Kraftvarme – motor

0-15 MWth

Demonstration

DONG Energy – Pyroneer

LTCFB

Kraftvarme + brændsel

1-200 MWth

Demonstration

EP Engineering

Vibrationsrist (fluid bed) Kraftvarme – dampmotor

Haldor Topsøe

Tjære reforming

Organic Fuel Technology

Lavtemperatur pyrolyse Flydende brændsel

Stirling DK

Modstrøm

Kraftvarme – Stirlingmotor

0-1 MWth

Kommerciel

Stirling DK

Pyrolyse

Kraftvarme – Stirlingmotor

0-1 MWth

Demonstration

Skive Fjernvarme, Aaen Ingeniører

Fluid bed

Kraftvarme – motor

15-200 MWth

Demonstration

Gas & flydende brændsel

0-1 MWth
15-200+ MWth
1-15 MWth

Kommerciel

Pilot
Kommerciel
Pilot

Tabel 1. Oversigt over danske forgasningsteknologier. Ud over de aktører, der er nævnt i tabellen, har en række universiteter, rådgivere og teknologivirksomheder deltaget i udviklingen af de forskellige teknologier.
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Foto: Torben Skøtt/BioPress

Pyroneer-anlægget ved Asnæsværket
i Kalundborg, hvor halm forgasses, så
det kan bruges i de eksisterende
kraftværkskedler.

Danske leverandører

Forskning og udvikling

Samlet set repræsenterer de danske
teknologier et stærkt teknisk udgangspunkt for fremtidige internationale markedsandele. Selvom kun få
af teknologierne er hyldevare, ligger
danske virksomheder langt fremme i
forhold til mange af de udenlandske
konkurrenter.
De danske leverandører repræsenterer en bred vifte af forskellige virksomhedstyper. Der er virksomheder
med én eller få medarbejdere, som i
høj grad er drevet af grundlæggerens
personlige drivkraft og entusiasme.
En række danske succeshistorier er i
vid udstrækning båret af denne virksomhedsmodel. Andre aktører er
større industrivirksomheder, ofte med
endnu større ejere i ryggen, der har
den fornødne styrke til at bringe teknologien frem til markedet.
Dansk forgasningsteknologi har over
ti forskellige spor, som vist i tabel 1.
De dækker over en række forskellige
teknologier med hver deres unikke
kendetegn og specifikke fordele. Der
er ikke noget stort overlap mellem de
enkelte spor, fordi de enten adskiller
sig i skala eller tjener forskellige formål.

Fælles for alle teknologierne – også
de næsten kommercielle – er et fortsat behov for udvikling. Der er både
behov for at styrke den grundlæggende forståelse af forgasningsprocesser-

Forgasningsprocessen
Forgasning er en proces, hvor et
brændsel, for eksempel biomasse,
antændes, men hvor man tilfører
så lidt luft, at der ikke kan ske en
egentlig forbrænding. I stedet fordamper først vand og dernæst en
række flygtige forbindelser, også
kaldet forgasningsgas eller produktgas. Den består typisk af brint, lettere kulbrinter som metan, kulilte
og kuldioxid. Derudover kan gassen indeholde andre kulbrinteforbindelser, som det kan være nødvendigt at fjerne, inden gassen kan
bruges som motorbrændstof eller
til fremstilling af syntetiske brændsler. Nyere undersøgelser tyder desuden på, at den aske, der bliver tilbage efter forgasning, bedre kan
udnyttes som gødning end aske fra
forbrændingsanlæg.

ne og for at demonstrere, at teknologierne har en høj driftssikkerhed og
kan præstere de ydelser, kunden er
stillet i udsigt. Derudover er gasrensning og konvertering af gassen til andre brændselstyper områder, der kræver yderligere forskning og udvikling.
For at give et bud på, hvad der
kræves for at få forgasningsanlæggene ud på markedet, er der i forgasningsstrategien gennemført en grov
vurdering af behovet for offentlig
finansiering i forbindelse med at bringe to teknologier frem til et kommercielt niveau. Det drejer sig dels om
kraftvarmeproduktion i mindre skala,
dels om anlæg der leverer gas til en
eksisterende kraftværksblok. For hvert
af de to spor vil der være et årligt
finansieringsbehov på omkring 100
millioner kroner i fire år for at bringe
teknologierne frem til markedet.

Strategien
Forgasningsstrategien er industriens
oplæg til en strategi for forskning, udvikling og demonstration af termisk
biomasseforgasning i Danmark. Den
har til formål at virke som inspiration
og grundlag for administratorer og ansøgere af støttemidler til forskning,
udvikling og demonstration i forbindelse med kommende udbud fra
blandt andet EUDP og ForskEl programmerne.
Forgasningsområdet er specielt,
fordi der over en længere årrække er
tildelt midler til teknologien, uden der
er kommet et stærkt kommercielt
gennembrud. Men de seneste års resultater tyder på, forgasningsområdet
står over for en ny begyndelse.
Forgasningsteknologien er finansieret af EUDP, Energinet.dk, DI Bioenergi,
FORCE Technology og en række leverandører af forgasningsteknologi.
Morten Tony Hansen er senior projektleder hos Force Technology, e-mail
mth@force.dk
Læs mere på http://forcebioenergy.dk
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Biomasse

Bioenergi
– bæredygtig løsning eller molbohistorie?
Udnyttelse af biomasse til energiproduktion kan være som et tveægget sværd.
Hvis vi griber det fornuftigt an, kan det være til stor gavn for klimaet,
miljøet og naturen, men vælger vi de forkerte løsninger, er det
som at tisse i bukserne: Det giver varmen her og nu, men på
sigt bidrager det til et klamt klima.
Uffe Jørgensen & Jørgen E. Olesen
Biomasse er i dag langt den største
kilde til vedvarende energi både i
Danmark og globalt. Vi får i Danmark
over fire gange så meget energi fra
biomasse som fra vind, men udnyttelse af biomasse giver også anledning
til megen debat. Den ene dag bliver
det lanceret som et bæredygtigt bidrag til en CO2-neutral energiforsyning, og den næste dag bliver det betegnet som en molbohistorie, hvor vi
ødelægger mere end vi gavner ved at
trampe rundt i økosystemerne.
Begge versioner er rigtige for specifikke typer biomasse, og det er derfor
vigtigt, at vi skelner mellem den biomasseudnyttelse, der sikrer bæredygtige løsninger, og den biomasseudnyttelse vi skal holde os fra. Det betyder også, at der ikke er noget enkelt

svar på, om bioenergi er godt eller
skidt – det er både og.
Når vi skal løfte den kolossale udfordring det er at omstille hele vores
energisystem til vedvarende energi, er
biomasse fortsat en vigtig spiller i en
lang årrække fremover. Den dag,
langt ude i fremtiden, hvor det bliver
muligt at forsyne os med vedvarende
energi alene fra sol og vind, kan biomassen udfases af energiforsyningen,
og i stedet erstatte oliens anvendelse
i den petrokemiske industri til fremstilling af plastik og lignende.

Gode og dårlige eksempler
Vi vil give nogle eksempler på gode
og dårlige bioenergiløsninger og pege
på nogle af de udviklingsspor, vi skal
forfølge for at sikre mere bæredygtig
biomasse. Der er et enormt undervurderet potentiale i at optimere de bio-

logiske systemer i jordbruget til både
at producere mere samtidigt med, at
udledningerne af næringsstoffer til
vores vandmiljø og klimagasser til atmosfæren reduceres markant.
Lad os starte med de dårlige løsninger: Den klassiske molbohistorie
er rydning af regnskov, hvorefter
arealerne tilplantes med sojabønner
eller oliepalmer til produktion af biodiesel. Ved afbrændingen af regnskoven udledes enorme mængder
CO2 og efterfølgende nedbrydes jordens organiske stof, når jorden drænes og pløjes til dyrkning af olieafgrøderne. Selvom oliepalmer er meget produktive og leverer meget biodiesel, viser en artikel i tidsskriftet
Science, at det kan tage mere end
100 år at tjene den kulstofgæld
hjem, som blev optaget ved rydningen af regnskoven.

Desto mere biogas vi udnytter til energi, desto
bedre er det for klimaet, og det
er jo ikke den effekt vores energiforbrug plejer at have.
Foto: Torben Skøtt/BioPress

“

Biogasfællesanlæg i Blåhøj mellem
Vejle og Herning.
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Hvis elefantgræs udnyttes i et bioraffinaderi, vil
cirka en tredjedel af biomassen
blive omsat til dyrefoder og dermed levere ligeså meget foder,
som den hvedemark den erstatter. Dertil kommer bioethanol
og brændsel til kraftvarme.

Men sådanne ukloge løsninger findes ikke kun i fjerne tredjeverdenslande. I Danmark er det bare længe
siden vi ryddede og drænede vores
naturarealer til opdyrkning. Men vi
dyrker stadig humusjorde, som udleder meget store mængder CO2 ved
produktion af almindelige landbrugsafgrøder. Det betyder, at den hvede,
der dyrkes til svinefoder på humusjordene sætter et meget stort klimafodspor, og at den raps, der dyrkes til
biodiesel på danske humusjorde, formentlig giver en negativ drivhusgaseffekt, hvis jordens CO2-emission regnes med. Det indgår bare ikke i de
gængse livscyklusanalyser, fordi det
er for besværligt at indregne de store
forskelle mellem jordtyper.
Ved Aarhus Universitet er vi ved at
lægge sidste hånd på en kortlægning
af de danske lavbundsjordes humusindhold og emission af drivhusgasser.
Den viser blandt andet, at arealet
med deciderede tørvejorde til stadighed reduceres, men at der fortsat er
mange jorde, hvor vi kan reducere
afbrændingen af CO2.
Det kan vi måske gøre ved at omlægge dyrkningen af enårige afgrøder
som hvede og raps til flerårige energiafgrøder som pil eller elefantgræs.
Svenske og irske undersøgelser har
nemlig vist, at der kan lagres op til tre
tons kulstof årligt i jorden under en
hektar af flerårige afgrøder, samtidigt
med at de producerer bioenergi over
jorden.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

“

Biogassen fra husdyr vinder
Fra husdyrgødning udledes i dag betydelige mængder metan til atmosfæren, men når gødningen sendes
gennem et biogasanlæg, opsamles
og afbrændes metanen til energi og
omdannes til CO2, som påvirker klimaet cirka 20 gange mindre end metan. Det betyder, at alene afbrændingen af metan reducerer drivhusgaseffekten kraftigt, og dertil kommer, at
energiudnyttelsen fortrænger fossil
energi.
EU stiller i dag krav om, at fortrængningen af drivhusgasser ved an-

vendelse af biobrændstoffer skal være på mindst 35 procent, men ved
biogas er den langt over 100 procent.
Det betyder populært sagt, at desto
mere biogas vi udnytter til energi,
desto bedre er det for klimaet, og det
er jo ikke den effekt vores energiforbrug plejer at have.
Men ikke al biogasproduktion er
godt for klimaet. For eksempel har
tyske tilskudsregler gjort det meget
attraktivt at producere biogas på basis af majs, og her kan klimagevinsten være yderst tvivlsom. Når majsen er omdannet til biogas kan den
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Der er dog én biomasseudnyttelse, som i sig selv
kan forbedre naturkvaliteten i
Danmark: Store naturarealer,
som i dag gror til, kan høstes og
biomassen kan bruges i biogasanlæg eller bioraffinaderier.
Derved fjernes der næringsstoffer fra området, hvilket kan
medvirke til en mere varieret
flora og fauna.

u ganske vist erstatte fossile brændsler,
men der er et vist spild i gasmotoren,
og der slippes også metan ud fra den
afgassede majssuppe. Da metan er
en potent drivhusgas, skal der kun
spildes cirka 13 procent af den producerede metan, før biogasprocessens samlede drivhusgasfortrængning
går i nul. Et typisk tab fra en gasmotor er på to procent metan, og dertil
kommer tab ved lagring og udbringning af den afgassede biomasse. Endelig er majs ikke en specielt miljøvenlig afgrøde, så det er samlet set
en rigtig molbohistorie at bruge majs
til produktion af biogas.

Fra korn til flerårige afgrøder
En anden bæredygtig mulighed er at
omlægge kornarealer til produktion af
flerårige energiafgrøder. Det er en
meget effektiv måde at reducere nitratudvaskningen på.
EUs Vandrammedirektiv kræver en
yderligere kraftig reduktion i næringsstoftabet fra dansk landbrug, og det
kan være meget svært at opnå ved
fortsat korndyrkning på sårbare arealer. Dyrkning af flerårige energiafgrøder kan altså både sikre mere biomasse, bedre vandmiljø og en stor
reduktion af drivhusgasser.
Omlægning af kornarealer til energiafgrøder vil ganske vist reducere
produktionen af fødevarer, men det
er overordnet set ikke fødevaremangel, der skaber sult. Den kraftige
overskudsproduktion af fødevarer i EU
i slutningen af sidste århundrede afhjalp ikke verdens sultproblemer. De
sultende var nemlig så fattige, at de
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Foto: Torben Skøtt/BioPress

“

ikke havde råd til at købe vores fødevarer, og forsøg med at eksportere
vores fødevarer til meget lave priser
har blot gjort tingene værre ved at
ødelægge den lokale landbrugsproduktion. Endeligt går den danske
kornproduktion mest til at fodre grise,
så det er i højere grad vores eget
store kødforbrug, der lægger beslag
på arealerne, og ikke forsyning af
verdens fattige med føde.
Det er naturligvis problematisk,
hvis en reduktion af vores kornproduktion betyder, at skovrydningen
øges i andre dele af verden, men det
er ikke nødvendigt at rydde nyt land
for at producere mere korn i verden.
Der er rigeligt med landbrugsland,
som drives dårligt med udbytter langt
under det mulige, så derfor bør kræfterne koncentreres om at fremme udviklingen af bæredygtig landbrugsdrift
i den 3. verden – bioenergi eller ej.

C4-afgrøder kan give dobbelt
så meget biomasse som korn
I Danmark vil det være muligt at øge
biomasseudbyttet fra jordbruget kraftigt ved at skifte til nye afgrøder. I na-

turen findes forskellige typer fotosyntese, og under varme forhold er den
såkaldte C4-fotosyntese cirka 30 procent mere effektiv til at udnytte solens energi end C3-fotosyntese, som
de fleste danske afgrøder benytter.
Elefantgræs er en af de få planter
med C4-fotosyntese, der kan vokse i
Danmark, og da den samtidig har en
lang vækstsæson, kan den formentlig
producere dobbelt så meget biomasse, som en hvedeafgrøde i dag producer i form af både halm og kerne.
Og det er vel at mærke med 70 procent mindre nitratudvaskning, mindre
drivhusgasudslip og med mindre brug
af pesticider.
Hvis elefantgræs udnyttes i et bioraffinaderi, vil knap en tredjedel af
biomassen blive omsat til dyrefoder
og dermed levere ligeså meget foder,
som den hvedemark den erstatter.
Dertil kommer bioethanol og brændsel til kraftvarme. Hvis det kan realiseres – og det er en lang proces – så
er der ikke nogen indirekte miljøeffekter fra reduceret fødevareproduktion,
men kun positive effekter på miljø,
klima og energiforsyning.

„
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Italien får verdens første “lodrette” skov
Computertegning af Projekt Bosco
Verticale i Milano, der forventes at
stå færdigt i slutningen af 2012.

Det er dog næppe frygten for klimaforandringer, der har været den direkte årsag til, at arkitekter fra det italienske Boeri Studio har valgt at skabe
verdens første “lodrette skov” midt i
en af Europas mest forurenede storbyer.
– Naturen forsvandt mere og mere fra milanesernes hverdag. Vores
mål er at bringe den tilbage igen,
siger arkitekt Stefano Boeri til den
internationale arkitekturhjemmeside
Freshome.
Men træer er jo også et vigtigt redskab i kampen mod klimaændringer,

u Øget fokus på forskning
I de fleste tilfælde er der en konflikt
mellem landbrugsproduktion og natur. Og det er væsentligt at diskutere,
om de kornarealer, vi formentlig skal
omlægge for at opfylde vandrammedirektivet, skal udnyttes til nye naturarealer eller til at producere bæredygtig bioenergi.
Der er dog én biomasseudnyttelse,
som i sig selv kan forbedre naturkvaliteten i Danmark: Store naturarealer,
som i dag gror til, kan høstes og biomassen kan bruges i biogasanlæg eller bioraffinaderier. Derved fjernes der
næringsstoffer fra området, hvilket
kan medvirke til en mere varieret flora
og fauna. De næringsstoffer, som er
et problem for naturen, kan til gengæld bidrage til at sikre en næringsstofforsyning af det økologiske landbrug, som i dag importerer størsteparten af deres næringsstoffer fra
konventionelle landbrugsbedrifter.
Nogle af de bæredygtige bioenergiløsninger kan vi gå i gang med her.
Andre kræver fortsat megen forskning
og udvikling, men der er desværre en
tendens til, at forskningsmidlerne bli-

Foto: freshome.com

I den centrale del af Milano er
håndværkerne i færd med at opføre to højhuse, hvor der skal
vokse op til ni meter høje træer
på hver etage. Projektet, der går
under navnet “den lodrette skov”,
skal være med til at rense luften i
den forurenede storby – og så er
det jo godt for klimaet.

så måske kan det usædvanlige projekt inspirere andre til lignende tiltag.
De to bygninger på henholdsvis 76
og 100 meter kommer til at huse
træer på 3 – 9 meters højde, og dertil
kommer et større antal buske og

ver brugt på teknisk forskning i konverteringsprocesser for bioenergi –
altså hvordan biomassen omdannes
til biobrændstoffer og lignende.
Det er en udbredt opfattelse af, at
biomasse bare er et overskudsprodukt, som man kan bruge løs af, og
sådan har det også været hidtil. Men
i fremtiden bliver biomasseproduktionens størrelse og bæredygtighed helt

Nogle af de bæredygtige
bioenergiløsninger kan
vi gå i gang med her. Andre
kræver fortsat megen forskning
og udvikling, men der er desværre en tendens til, at forskningsmidlerne bliver brugt på
teknisk forskning i konverteringsprocesser for bioenergi –
altså hvordan biomassen omdannes til biobrændstoffer og
lignende.

“

småplanter. Når projektet står færdigt
i slutningen af 2012, vil der være lige
så meget biomasse i de “grønne”
bygninger som i 10.000 kvadratmeter
skov, og der vil kunne bo lige så mange mennesker som på 50.000 kvadratmeter, hvis man i stedet havde
valgt at bygge i ét plan.
Projekt Bosco Verticale, som er det
italienske navn for bebyggelsen, har
vakt betydelig opmærksomhed og en
del debat blandt indbyggerne i Milano. Mange er forståeligt nok bekymrede for, hvad der vil ske, når en orkan rammer et 27 etagers højhus
med ni meter høje træer i altankasserne.
Kilde: http://freshome.com

afgørende parametre, og derfor skal
forskning på disse områder opprioriteres. Muligheden for at fordoble biomasseproduktionen i Danmark uden
at udvide dyrkningsarealet er en vigtig
brik i puslespillet om at sikre tilstrækkelige mængder fødevarer, materialer, energi og natur.
At udnytte biomasse til energi kan
være som at tisse i bukserne – det giver varmen her og nu, men bidrager
til et klamt klima. Biomasseudnyttelse kan dog også være positivt for både energiforsyning, klima, vandmiljø
og natur, hvis vi vælger de kloge løsninger. Det kræver viden og oplysning, international certificering, politiske aftaler og fokus på fattigdomsproblematikken. Det er ikke let, men
der findes ikke lette løsninger på
vores store udfordringer.
Uffe Jørgensen er seniorforsker ved
Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, uffe.jorgensen@agrsci.dk
Jørgen E. Olesen er professor ved Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet, jorgene.olesen@agrsci.dk
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altid
Bioenergi er ikke CO2-neutralt

Danmarks grønne tænketank
CONCITO mener, vi risikerer at
øge udledningen af drivhusgasser
ved at basere en væsentlig del af
energiforsyningen på bioenergi.
Vrøvl, siger blandt andet Skovforeningen og en gruppe forskere
fra Københavns Universitet.
Af Torben Skøtt
Det er især skovflis og træpiller, den
grønne tænketank er betænkelig ved.
Allerede i dag importerer Danmark
store mængder træ til energiproduktion og energiselskaber som DONG
Energy vil i de kommende år udskifte
en meget betydelig del af kullene
på de danske kraftværker med importerede træpiller. Det vil i følge
gældende regler give et plus i klimaregnskabet, men i følge CONCITO vil
det tage adskillige årtier, inden nye
træerne har optaget den mængde
CO2, som værkerne udleder til atmosfæren.
– De seneste videnskabelige undersøgelser af bioenergiens klimaeffekter viser, at en omfattende substitution af kul med biomasse ikke vil
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være CO2-neutral, men tværtimod
risikerer at øge den samlede globale
udledning af drivhusgasser. Det bør
der naturligvis tages højde for i den
kommende energiaftale, siger CONCITOs videnschef Torben Chrintz.
Rapporten fra CONCITO peger på,
at det især er vigtigt at have fokus på
tidsperspektivet. Hvis vi skal have en
chance for at holde den menneskeskabte temperaturstigning under to
grader, skal udledningen af drivhusgasser i 2050 være halveret i forhold
til udledningen i år 2000, og så hjælper det ikke meget at afbrænde træ,
som har optaget CO2 for 25 eller 50
år siden.
Hvis målet er at reducere udledningen af drivhusgasser til atmosfæren
inden 2050, hjælper det heller ikke
meget at bruge levende træer til
energiproduktion fra det traditionelle
skovbrug. Her vil der gå 50- 150 år
inden nye træer har neutraliseret
CO2-udledningen fra afbrændingen af
de gamle træer, vurderer CONCITO.
Er træet derimod dødt og under
nedbrydning er det selvfølgelig bedre
at bruge det til energiproduktion end
lade det rådne op i skoven.
Udnyttelse af halm til energiformål
er ligeledes uproblematisk ud fra et

tidsperspektiv, da ny halm vil være i
stand til at opsuge den mængde
CO2, som blev udledt ved afbrænding
året før.

Brug fortsat bioenergi
Det kan være yderst kompliceret at
sætte præcise tal på klimaeffekten
ved at bruge bioenergi, og rapporten
fra den grønne tænketank skal da
heller ikke opfattes som et nej til bioenergi, eller som CONCITOs videnschef udtrykker det:
– De nye undersøgelser giver ikke
anledning til at stoppe udnyttelsen og
produktionen af bioenergi, men det er
helt afgørende, at Danmark og EU
lægger en strategi for en målrettet
anvendelse og udbygning af den begrænsede mængde af bæredygtig
biomasse, der er til rådighed. Samtidig er der behov for at få fastsat bæredygtighedskriterier for alle typer biomasse til energiformål, understreger
Torben Chrintz.
For at illustrere hvor kompleks problematikken er, kan man forestille
sig, hvad der vil ske, hvis en kornmark
erstattes af energiafgrøder. Umiddelbart vil det give et plus klimaregnskabet, fordi energiafgrøderne kan oplagre mere kulstof end korn, men regne-
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EU’s videnskabelige komite
EU's principper for udarbejdelse af klimaregnskaber er baseret på, at energiproduktion fra biomasse ikke fører
til et øget CO2-udslip. Det er derfor
bemærkelsesværdigt, at EU’s egen videnskabelige komite i ret klare vendinger i et notat fra september 2011
afviser den beregningsform.
Ifølge komiteen ignorerer EU det
faktum, at når et område bruges til
produktion af bioenergi, så kan det
samme areal ikke bruges til produktion af fødevarer eller til opbygning af
jordens kulstofpulje.
Komiteen opfordrer derfor EU til at
revidere VE-direktivet og brændstofdirektivet, og formulere mål om at
fremme bioenergi udelukkende på
basis af restprodukter og affald. Dermed vil man være sikker på, at der
reelt er tale om en CO2-neutral energiproduktion, der ikke påvirker produktionen af føde og fibre.
Endelig foreslår komiteen, at politikere og beslutningstagere kloden
rundt fastsætter et loft over forbruget
af bioenergi, så man ikke risikerer at
påvirke de naturlige økosystemer negativt. Ifølge komiteen skyldes antagelsen om at al biomasse er CO2neutral en fejlfortolkning af FN-konventionen UNFCC fra 1992.

Dansk Skovforening
Rapporten fra den grønne tænketank
fik hurtigt Dansk Skovforening på banen med en pressemeddelelse, hvor
man understreger, at træ er verdens
mest miljøvenlige råstof og nøglen til
en bæredygtig fremtid. Træ er en fornyelig resurse, det giver ikke noget

De danske skove ligger i
den tempererede zone,
der i alt omfatter otte
millioner km2 skov. Her
er den gennemsnitlige
lagring af kulstof per år
øget med 16 procent fra
perioden 1990-1999 til
2000-2007.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

stykket holder kun, hvis man ser bort
fra de konsekvenser, en nedgang i
foder- og fødevareproduktionen vil
medføre.
Hvis den manglende kornproduktion på verdensmarkedet kompenseres ved at rydde skov for at inddrage
nye landbrugsarealer, kan det øge
udledningen af CO2 fra energiafgrøderne markant. Vælger man i stedet
at intensivere det eksisterende landbrug kan det betyde øget udledning
af drivhusgasser som lattergas, men
det kan også klares uden yderligere
klimabelastning, hvis det gribes fornuftigt an.

affald, og det kan erstatte enorme
mængder kul, olie og gas.
I følge Skovforeningen kommer der
mere og mere træ i Danmarks og
Europas skove. Gennem flere hundrede år er der hvert år kun blevet fældet en del af skovenes årlige tilvækst,
målt i kubikmeter træ.
Foreningen bakkes blandt andet
op af seniorforsker Niels Heding fra
Københavns Universitet:
– Når man tynder de danske skove
foregår det på samme måde, som
når man tynder radiser. Man fjerner
nogle træer, men efter cirka et år
vil der være den samme mængde
biomasse og dermed det samme
CO2-optag, som da træerne blev
fældet.
– De danske skove ligger i den
tempererede zone, der i alt omfatter
otte millioner km2 skov. Her er den
Skovtyper

1990- 20001999 2007

Nordlige skove

3,1

3,1

Tempererede skove

2,5

2,9

Urørte tropiske skove

4,9

3,7

Genvækst i troperne

5,8

6,3

16,3

16,0

Lagring i alt

Tabel 1. Årlig lagring af milliarder tons
CO2 i jordens skove. Kilde: Science.

gennemsnitlige lagring af kulstof per
år øget med 16 procent fra perioden
1990-1999 til 2000-2007 (tabel 1).
I de nordlige skovområder har den
været konstant, mens der er andre
områder, hvor lagringen af kulstof til
gengæld er reduceret, forklarer Niels
Heding.

Kritiske forskere
Fem andre forskere fra Københavns
Universitet er ligeledes stærkt kritiske
overfor CONCITOs rapport. Det drejer
sig om Claus Felby, Karsten Raulund
Rasmussen, John Porter, Svend Christensen og Vivian Kvist Johansen.
– Der er i høj grad tale om, at
CONCITO har valgt et worst case scenarie og derfra generaliseret til hele
vores brug af træ til energi. De bruger
således det CO2-bidrag, der kommer
i forbindelse med skovrydning og
dræning af moser som argument
mod bioenergi. Størstedelen af denne
opdyrkning sker for at udvide landbrugsproduktionen og har intet med
bioenergi at gøre, skriver de fem forskere i en fælles pressemeddelelse,
hvor de også påpeger en række faktuelle fejl i rapporten fra den grønne
tænketank.
Rapporten ”Reducerer brug af biomasse atmosfærens indhold af CO2?”
kan downloades fra www.concito.info
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Mikrokraftvarme

Klar til mikrokraftvarme
med naturgas
De første naturgasbaserede danske brændselscelleanlæg er nu installeret i
Varde, og i løbet af januar 2012 vil yderligere 20 mikrokraftvarmeanlæg
være sat i drift hos private kunder i Varde kommune. Senere følger
yderligere 20 anlæg i Sønderborg.
Af Allan Nikolaj Jørgensen

Det forhøjede kvælstofindhold har
givet problemer i den del af anlægget, der omdanner naturgas til brint.
Kvælstoffet har nemlig tendens til at
indgå i en kemisk forbindelse med
brint, hvorved der dannes ammoniak,
som forgifter de oprensningstrin, der
skal sikre, at brændselscellerne kun
får tilført ren brint.
Den varierende gaskvalitet har
medført, at de oprindelige 45 anlæg,
som skulle have været opstillet i Sønderborg Kommune, er blevet ændret
til 22 anlæg i Sønderborg med SOFC
brændselsceller og 23 anlæg i Varde
Kommune med LT-PEM brændsels-

De mange anlæg er baseret på to forskellige typer brændselsceller, henholdsvis LT-PEM fra Canadiske Ballard og SOFC fra danske Topsoe Fuel
Cell. Alle anlæg bruger naturgas som
brændsel, men for LT-PEM cellernes
vedkommende er det nødvendigt at
konvertere naturgassen til ren brint,
inden det kan anvendes i brændselscellerne.
Det er Hobro-firmaet Dantherm
Power, der har stået for systemudvikling af anlæggene med integration af
brændselscellestak, reformer, styresystem, varmtvandsbeholder med
videre.
De første danske mikrokraftvarmeanlæg var brintfyrede. De blev opstillet på Lolland i 2008, og det er erfaringerne herfra, der har ført til, at man
nu har valgt at opstille en række naturgasfyrede anlæg hos professionelle
brugere (installatører).
Her kan banale driftsproblemer
umiddelbart løses, og samtidig kan
installatørerne erhverve nyttig viden,
som de kan bruge, når de senere
skal installere anlæggene hos private
kunder.

celler. Placeringen i Varde-området
sikrer en længere driftstid og færre
driftsproblemer med LT-PEM, der er
meget kritiske overfor urenheder i
brændslet.
Udvikling af nye reformere, der kan
konvertere europæisk gas til ren brint
er i gang, men det er en proces, der
tager tid, så derfor bliver de næste
20 anlæg også installeret i Varde
Kommune.

Politiske udfordringer
For de naturgasfyrede anlæg er der
endnu ikke opnået nogen politisk aftale om en særlig pris for den del af
elproduktionen, der sendes ud på
nettet. Det arbejdes der på, men for
de danske fabrikanter er det især afgørende, hvad man kan opnå af støtte på de meget større udenlandske
markeder.
Den danske brændselscelleindustri
kan kun overleve, hvis der også er
internationale muligheder, og her er
støttebetingelserne på for eksempel
de engelske og tyske markeder heldigvis betydeligt bedre end de danske
ordninger.
I dag bliver de eksisterende naturgasfyrede kedelanlæg koblet sammen

I oktober måned 2010 begyndte
Danmark at importere gas sydfra,
hvor indholdet af kvælstof varierer
med op til fem procent, mens gas fra
Nordsøen typisk indeholder maksimalt 0,3 procent kvælstof.
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Foto: Torben Skøtt/BioPress

Udfordringer med gaskvalitet
Et mikrokraftvarmeanlæg fylder ikke
meget mere end et almindeligt højskab, og kan således indpasses i
langt de fleste boliger.

Mikrokraftvarme

med brændselscellerne, og i den opstilling er det vigtigt, at kunden har et
stort energiforbrug, så brændselscelleanlægget får flest mulige driftstimer.

Tekniker fra Dantherm Power i færd
med at servicere et af de nye naturgasfyrede anlæg i Varde.

De første erfaringer

– længere indkøring af enkelte komponenter end forventet
– problemer med systemets diagnostik.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

De systemer, som Dantherm Power
nu skal installere, er ikke tidligere blevet testet uden for laboratorierne.
Denne øvelse har givet en række
erfaringer, som vil blive inddraget i
design af næste generation af anlæg
eller danne grundlag for ændringer i
installations- og servicemanualer.
I de to første testfaser vil systemerne blive integreret i husstandens varmesystem sammen med en eksisterende gaskedel.
Varmesystemernes udformning
varierer meget fra installation til installation, hvilket har givet udslag i
et forholdsvis avanceret system omkring varmelageret. Alligevel er der
opstået nogle uheldige situationer,
hvor blandt andet varmelageret ikke
understøttede styringen af den eksisterende kedel. Det har blandt andet
givet sig udslag i, at der to gange ikke
var varmt vand i hanerne på Nordenskov Skole i Varde.
I næste fase forenkles systemet
kraftigt, og for tiden er et nyt system
under udvikling i Dantherm Powers
laboratorium, hvor der jævnligt sparres med teknikere fra DONG Energy.

Systemdrift
Anlæggene blev startet i maj måned
og forventes at køre indtil næste fase,
hvor anlæggene skal installeres hos
private forbrugere.
Der har i opstartsfasen været forskellige udfordringer, herunder:
– forhøjet kabinetemperatur i de
varme måneder
– mange nedlukninger på grund af
manglende varmeforbrug
– problemer med fjernovervågning
på grund af ustabile internetforbindelser

De tre første systemer har til sammen
kørt i omkring 1.500 timer, og mange
erfaringer vil blive inddraget i design
af kommende anlæg.
Mere end 100 private naturgasforbrugere har meldt sig som interesserede i at deltage i sidste fase af
forsøgsprojektet.
For at komme i betragtning som
anlægsvært skal man have en naturgasfyret gaskedel, et forholdsvist stort
gasforbrug og have bopæl i Syd Energi’s forsyningsområde.
Allan Nikolaj Jørgensen er serviceleder i DONG Energy Heating Services
og medlem af installationsgruppen
under Dansk Mikrokraftvarme, e-mail
alnjo@dongenergy.dk

Dansk Mikrokraftvarme skaber balance i energisystemet
Dansk Mikrokraftvarme udvikler,
tester og demonstrerer små effektive energianlæg, der kan
dække el- og varmebehovet i
individuelle boliger. Målet er at
have anlæg klar til danske og
udenlandske forbrugere efter
projektets afslutning i 2012.
Det er velkendt, at kombineret el og
varmeproduktion giver en bedre
energiudnyttelse, end hvis man producerer el og varme hver for sig. Hidtil har princippet kun været anvendt
på større energianlæg, men med
brændselsceller er det lykkedes at
lave små kraftvarmeanlæg til individuelle boliger.
I dag planter vi blandt andet træer
for at reducere udledningen af C02,

men hvis 75.000 olie- eller gasopvarmede husstande skifter til mikrokraftvarme, vil CO2-reduktionen svare til,
at et område ti gange større end
Samsø bliver plantet til med skov.
Men mikrokraftvarme kan også
være med til at skabe balance i
energisystemet i takt med, at en stadig stigende del af elproduktionen
bliver baseret på sol og vind. Hvis
energiselskaberne får adgang til at
kunne fjernstyre de enkelte kunders
mikroanlæg, kan spidsbelastninger
på elnettet klares ved at skrue op
for den individuelle elproduktion.
Mikrokraftvarme kan på den måde
blive en vigtig del af fremtidens
“smart grid”, hvor intelligent elstyring og et fornuftigt samspil med
gasnettet skal gøre det muligt at

indpasse store mængder vindkraft i
energisystemet.
Bag Dansk Mikrokraftvarme står
et stærkt, nationalt konsortium af
danske energivirksomheder, der bakkes op af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Energistyrelsen og
Folketinget.
Projektet løber fra 2006 til slutningen af 2012. De første år gik med at
udvikle teknologien, og derefter blev
en serie anlæg testet på Lolland, hvor
der blandt andet blev etableret et
særskilt gasnet med brint til flere af
anlæggene. Projektet er nu inde i den
afsluttende fase, hvor en række naturgasfyrede anlæg testes i Sønderborg og Varde Kommune.
Læs mere på www.dmkv.dk
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Brændselsceller

Brændselsceller møder solceller
– og en plus en giver tre
Når private og offentlige virksomheder går sammen på tværs af faggrænser,
kan det give et gevaldigt ryk fremad. Gennem et samarbejde med forskere
inden for solceller har Danish Power Systems kunnet spare flere års
udviklingsarbejde, og dermed er man tæt på målet om at kunne
reducere prisen på brændselsceller med op til 90 procent.
Af Torben Skøtt
Det er en yderst sofistikeret produktionsteknologi, udviklet hos Risø DTU,
som Danish Power Systems nu kan
drage nytte af. Metoden, der kaldes
“slot die coating”, går ud på at fordele et plastmateriale i væskeform på et
bevægeligt transportbånd, så man får
en meget tynd plastfolie. Teknikken
er oprindelig udviklet til at fremstille
billige plastsolfangere, men for nylig
blev Danish Power Systems opmærksom på, at den også kan anvendes til
produktion af brændselsceller.
Det nye samarbejde betyder, at vi
har sparet mindst et par år af vores
udviklingsarbejde, fortæller administrerende direktør i Danish Power Systems, Hans Aage Hjuler. Han vurderer, at målet om at reducere prisen
på brændselsceller med en faktor ti
nu vil kunne nås inden for de nærmeste år, og dermed vil brændselscellerne være klar til det helt store
gennembrud.
Før det kan ske, er der dog endnu
et par ting, der skal falde på plads.
Danish Power Systems står for produktionen af de såkaldte MEA'er, der
er “hjertet” i enhver brændselscelle.
Når de er klar til markedet, skal de
enkelte celler samles i stakke, og til
sidst skal det hele integreres i et
komplet system. Her vil der typisk blive indbygget en reformer, som kan
konvertere naturgas eller flydende
brændsler til brint, der vil være forskellige styringssystemer, og hvis an-
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lægget skal bruges til kraftvarme, vil
der være en konverter, så overskydende elproduktion kan sendes ud
på nettet.
– Det er en lang kæde med forskellige led, der skal falde på plads,
så vi er naturligvis afhængige af de
andre aktører i branchen, fortæller
direktøren. Han er dog overbevist om,
at alle arbejder målrettet på at få
brændselscellerne ud på markedet i
2015 og glæder sig over, at danske
virksomheder repræsenterer hele
værdikæden fra grundforskning til
slutbruger.

EUDP bakker op
Udvikling af ny energiteknologi er en
bekostelig affære, og derfor har såvel
Risø DTU som Danish Power Systems
fået støtte fra EUDP til udvikling og
markedsmodning af henholdsvis solceller og brændselsceller.
– Det er fantastisk, at to forskellige
EUDP-projekter kan få så stor glæde
af hinanden. Det viser med al tydelighed, hvordan der skabes værdi med
de offentlige midler, som bliver investeret i fremtidens energiteknologier,
siger professor ved Risø DTU, Frederik
Krebs.

Det danske eventyr om plast-solceller
For ti år siden fik professor Frederik
Krebs fra Risø DTU en god idé til,
hvordan man kan masseproducere
solceller af plast i stedet for silicium,
der både er dyrere og mere besværligt at håndtere.
Frederik Krebs startede med to
hænder, et kemilaboratorium, et
enormt engagement og en god idé. I
dag er han leder af en 25 mand stor
og internationalt førende forskningsgruppe. Resultatet er solceller, der
kan trykkes i store mænger på en
trykkerimaskine, hvor man blot har
skiftet tryksværten ud med flydende
plast og papiret med en tynd plastfilm. Med den teknik vil man kunne
producere lige så mange kvadratmeter solceller på en time, som en fabrik for konventionelle solceller pro-

ducerer på et helt år. Plastsolcellerne er i første omgang tiltænkt forbrugerelektronik, men det er målet,
at de på længere sigt skal indgå i
energiforsyningen i større skala.
Metoden med at bruge en trykkerimaskine til masseproduktion
har også vist sig at kunne anvendes
til fremstilling af de brændselsceller, som Danish Power Systems
producerer. Her anvendes en særlig
plasttype, kaldet polybenzimidazol
(PBI), som den danske teknologivirksomhed er eksperter i at håndtere. Det er der ikke mange andre
virksomheder i verden, der kan, og
med den nye teknik forventer Danish Power Systems for alvor at få
gang i produktionen af brændselsceller.

Brændselsceller

Et kik ind i laboratoriet hos Danish
Power Systems og DTU Kemi, der udvikler og producerer HT-PEM brændselsceller. En stor del af produktionen
har hidtil været baseret på håndarbejde, men ved hjælp af en ny “trykketeknik” til solceller kan man nu
komme i gang med at masseproducere brændselscellerne.

har været baseret på håndarbejde, som
nu er på vej til industriel produktion.
Og det passer ledelsen hos Danish
Power Systems godt. Firmaet udspringer af DTU, medarbejdere består
hovedsageligt af kemiingeniører, og
man har aldrig lagt skjul på, at det er
udviklingsopgaver og ikke masseproduktion, der er den primære opgave.

Foto: Danish Power Systems

Markedet for brændselsceller

Og Thomas Steenberg, teknisk direktør hos Danish Power Systems er
helt enig i den betragtning:
– Det er et eksempel på et offentligtprivat partnerskab, som fungerer rigtig
godt. EUDP's støtte har spillet en afgørende rolle for vores resultater, og
samarbejdet med Risø DTU vil styrke
os yderligere.
Risø DTU arbejder i dag tæt sammen med Mekoprint A/S om masseproduktion af plastsolceller, men til
fremstilling af brændselsceller kommer Danish Power Systems til at
samarbejde med plastkoncernen SP

Group. Firmaet er en af de førende
leverandører af plastprodukter til den
danske fremstillingsindustri, og de
har udviklet nogle teknikker, som har
vist sig at være velegnede til massefremstilling af brændselsceller.
– Samarbejdet med Risø DTU betyder, at vi nu kan fremstille membraner i lange baner, og SP Group kan
klare den videre forarbejdning med at
dele rullerne op og få dem svejset
sammen med elektroderne, forklarer
Hans Aage Hjuler.
På den måde er det ikke bare én,
men flere af de processer, der hidtil

De brændselsceller, Danish Power
Systems producerer, hører til kategorien HT-PEM. Det står for High
Temperature Polymer Electrolyte
Membrane – altså brændselsceller
hvor membranen består af polymer,
og hvor temperaturen er højere end i
de traditionelle PEM celler, som
stammer helt tilbage fra 1950'erne.
HT-PEM har kun været kendt siden
1995, så erfaringerne er begrænsede
i forhold til den oprindelige polymer
brændselscelle. Til gengæld er det en
mere fleksibel løsning, da HT-PEM
kan bruge forskellige brændsler som
naturgas, biogas eller metanol, der
kan fremstilles ud fra biomasse.
Brændslerne skal ganske vist først
konverteres til brint, men cellerne er
ikke specielt kritiske overfor urenheder i gassen, så det er det en forholdsvis enkel proces.
Med HT-PEM kan man således
bruge den eksisterende infrastruktur.
Er der tale om stationære anlæg, vil
naturgas/biogas være en oplagt løsning, mens metanol vil være et fornuftigt valg, når det drejer sig om at
forlænge elbilernes aktionsradius.
Metanol kan købes overalt i verden,
og det kan distribueres på samme
måde som benzin og diesel.
Læs mere på http://daposy.com
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Brint

Brint vil koste en flaske rødvin om året
46 kroner er hvad det vil koste
hver dansker om året at introducere brintbiler og tankstationer i
hele landet frem mod 2025. Herefter kan teknologien stå på egne
ben og udvikle sig til at udgøre
halvdelen af bilparken i 2050.
I 2050 er det slut med at bruge fossile brændstoffer i transportsektoren,
hvis Danmarks mål om fossil uafhængighed skal nås. Da biobrændstoffer
forventes at blive reserveret til den
tunge transport, er det primært strøm
fra vindmøller, som skal holde bilerne
kørende.
Brint kan give elbiler samme rækkevidde og hurtige optankning som
konventionelle biler og kan derfor,
sammen med batterier, gøre elbiler
attraktive i hele bilparken. Hvis brintbiler bringes på markedet i 2015, tyder meget på, at de kan udgøre halvdelen af bilparken i 2050. Det viser
en ny rapport fra Partnerskabet for
Brint og Brændselsceller.
Men det tager tid at udskifte hele
bilparken, og i 2025 kan man ikke
forvente, at der vil være mere end
100.000 brintbiler på vejene. Det er
til gengæld nok til, at markedet selv
kan bære udviklingen frem mod 2050.
Da brint kan produceres ud fra el
og vand, kan de mange brinttankstationer være med til at skabe balance i
et energisystem, hvor en stor del af

18 FiB nr. 38 • december 2011

elproduktionen vil komme fra vindmøller. I perioder med overskud af
strøm kan brint produceres og lagres
ved tankstationer, og når der omvendt er for lidt el på markedet, kan
brinten omdannes til strøm ved hjælp
af brændselsceller.
Når brinten produceres på basis af
vedvarende energi, fjernes klimabelastningen og partikelforureningen
fuldstændigt for halvdelen af bilparken. Det vil kunne give besparelser
på fire milliarder kroner i helbredsomkostninger frem mod 2050, viser
rapporten.

Gennembrud i 2015
Bilproducenter har udviklet brintbiler
siden 1990'erne, hvilket har modnet
teknologien så meget, at markedsintroduktion planlægges i 2015. Brintbiler har samme størrelse og komfort

som biler på benzin og optankning af
brint er allerede standardiseret og sikrer en rækkevidde på mere end 500
kilometer på under tre minutter.
Da brintbiler er fritaget for afgifter i
Danmark, kan de være konkurrencedygtige allerede i 2015. Det gør Danmark til et af de mest attraktive steder i verden for producenter af brintbiler, og det vil kunne skabe et attraktivt hjemmemarked for danske virksomheder, som sammen med offentlige programmer har investeret to milliarder kroner siden 2001 i udvikling
af brint og brændselscelleteknologier.
Alene inden for brintproduktion og
tankstationer er eksportpotentialet for
danske virksomheder vurderet til op
imod 10 milliarder kroner om året i
perioden 2020-2050, hvilket kan
skabe grundlag for op imod 6.000 ar„
bejdspladser i Danmark.

GreenHydrogen udvikler fremtidens elektrolyseanlæg
Elektrolyseanlæg til produktion af
brint kan få stor betydning i fremtidens energisystem, og det har fået
GreenHydrogen til at gå sammen
med Siemens, DTU og Hirc om et
projekt der skal udvikle elektrolyseanlæg i megawatt størrelse.
Projektet, der har fået 21 millioner kroner i støtte fra EUDP og 12
millioner kroner fra Højteknologifonden, bygger på GreenHydrogens
eksisterende koncept omkring

alkaliske elektrolyseanlæg, og har til
formål at bevise, at det er muligt at
skalere det nuværende anlæg op i
en noget større kaliber.
GreenHydrogen står overfor at
skulle udvide betragteligt, og man er
nu gået i gang med at ansatte nye
medarbejdere og etablere et effektivt center til forskning og udvikling
af fremtidens elektrolyse anlæg.
Link: www.greenhydrogen.dk

Brint
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Figur 1: Scenarie for udbredelse af brintbiler i fra 2012 til 2050.
u 15 tankstationer i 2015
Det kræver mindre end 1.000 tankstationer at forsyne halvdelen af bilparken med brint i 2050. Udbygningen kan dog starte med kun 15 tankstationer i 2015, hvorved halvdelen
af befolkningen vil have mindre end
15 kilometer til den nærmeste tankstation. Et landsdækkende netværk
af brinttankstationer i 2015 kan sik-

res ved at etablere en infrastrukturpulje på 45 millioner kroner. Frem
mod 2025 kan tilskud til investering i
tankstationer og brændstoffet, på niveau med det som gives til biogas,
sikre, at netværket af tankstationer
opnår en udbredelse, hvor støtte ikke
længere er nødvendigt.
Rammebetingelserne til både brintbiler og tankstationer vil kræve en in-

vestering fra samfundet på 2,5 milliarder kroner frem mod 2025, svarende til 46 kroner om året for hver
dansker. Mere koster det ikke at få
100.000 brintbiler på vejene og sikre, at markedet selv kan bære udviklingen frem mod 2050.
TS
Læs mere på www.hydrogenlink.net

Danske brinttankstationer i stort EU-projekt
på en rundtur i Europa sammen med
en mobil tankstation. H2 Logic skal
levere brændselsceller til fem bybiler
fra TH!NK og forestå etablering af
tankstationer. De resterende biler
leveres fra Daimler og Hyundai/Kia.

H2 Logics kompetencer har blandt
andet betydet, at firmaet er valgt som
leverandør af tankstationer i EU’s
hidtil mest ambitiøse demonstrationsprojekt for brintbiler, kaldet H2moves Scandinavia.
Projektet skal være med til at sikre, at brintbiler kan blive et almindeligt syn på de skandinaviske og tyske
veje fra 2015. H2 Logic og en række
europæiske samarbejdspartnere har
investeret i projektet, og derudover
bidrager EU, EUDP programmet og
det norske TRANSNOVA program med
støtte. Det samlede budget er på
145 millioner kroner.
I H2moves Scandinavia skal 15
brintbiler testes i Oslo, og bilerne skal

Hydrogen Link Danmark deltager i
projektet med henblik på at sikre
koblingen til Danmark.
Læs mere på
www.scandinavianhydrogen.org

Foto: Torben Skøtt/BioPress

H2 Logic med hovedsæde i Herning har på få år skabt sig en
position som ledende producent
af tankstationer til forsyning af
brintbiler.

Danske H2 Logic er valgt som leverandør af tankstationer i EU’s hidtil mest
ambitiøse demonstrationsprojekt for brintbiler. Billedet er fra Vestforsynings
tankstation i Holsterbro, der blev indviet den 20. juni i år.
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Biogas

Nu får Danmark de første gasbiler

Foto: Volvo

Med anskaffelsen af 14 gasbiler
går Naturgas Fyn nu forrest for
at gøre natur- og biogas til et
miljøvenligt alternativ til benzin
og diesel. Med biogas i tanken vil
CO2-emissionen ikke blot blive
reduceret. Den vil være negativ,
og derudover er biogas et langt
billigere alternativ end både brint
og andre biobrændstoffer.

Af Torben Skøtt

ler, og i Sverige er der i dag 32.000
biler, der kører på gas.
– Vores tilgang er, at det ikke er
miljømæssigt ansvarligt at sidde med
hænderne i skødet, mens vi venter på
elbilerne. Ikke at der er noget galt
med elbiler – snarere tværtimod, men
der vil efter alt at dømme gå endnu
en rum tid, inden de har tilstrækkelig
rækkevidde og så kort opladningstid,
at de kan blive et reelt alternativ til
konventionelle biler, forklarer Bjarke
Pålsson, der er administrerende direktør for Naturgas Fyn.

Biogassen vinder
Moderne gasbiler kan køre på både
benzin og gas og skifter ubesværet
mellem de to typer brændstof. Sammenlignet med en benzinbil udleder
en bil, der kører på naturgas, 10-30

procent mindre CO2, og udstødningsgassen er renere. Sammenligner man
med diesel, er der ikke den store forskel på CO2-udslippet, men med naturgas i tanken kan udslippet af de
helbredsskadelige kvælstofpartikler
reduceres med op til 90 procent.
Naturgasdrevne biler kan uden
problemer køre på biogas og dermed
bliver transporten ikke blot CO2neutral. Den bliver ligefrem negativ,
fordi biogasanlæggene både producerer CO2-neutral energi og reducerer
landbrugets udslip af metan og lattergas, der som drivhusgasser er langt
værre end CO2.
Samfundsøkonomisk er biogas også det billigste alternativ til benzin og
diesel. Det fremgår af et notat, som
Energistyrelsen udarbejdede i juni
2011. Med naturgas i tanken vil

Foto: Naturgas Fyn

Foto: Naturgas Fyn

I mange år er udledningskurven for
CO2 fra transporten gået støt opad,
men nu vil Naturgas Fyn gøre sit til,
at gasbiler kan blive et mere almindeligt syn på de danske veje.
Selskabet finder det bemærkelsesværdigt, at ingen i Danmark taler om
naturgas og biogas som et alternativ
til benzin og diesel i transportsektoren. Og det til trods for, at vi har nem
adgang til naturgas, et udbredt naturgasnet og oplagte forudsætninger for
at producere og udnytte biogas.
I Europa findes der omkring 1,4
millioner køretøjer til gas, og Danmark er efterhånden det eneste land i
Europa, hvor man ikke bruger gas til
transport. Vores nærmeste nabolande, Tyskland og Sverige, har oplevet
en eksplosiv udvikling i antallet af
gasbiler inden for de seneste ti år.
Tyskland har således 93.000 gasbi-

Tyskland har 93.000 gasbiler, og i Sverige er der i dag 32.000 biler, der kører
på gas.

Naturgas Fyns flåde af gasbiler omfatter blandt andet to VW Passat Variant personbiler. De øvrige tolv biler er alle varevogne fra Volkswagen.

20 FiB nr. 38 • december 2011

Biogas • Biobrændstoffer

Lokale tankanlæg
Naturgas Fyns nye flåde af gasbiler
omfatter otte VW Caddy Maxi varevogne, fire VW Transporter varevogne
og to VW Passat Variant personbiler.
Bilerne erstatter den del af selskabets
biler, der benyttes af gasteknikerne.
Det er dem, der er allermest på farten, og bilerne bliver dekoreret, så
man ikke er i tvivl om, at det nu er
gasbiler, teknikerne kører rundt i.
Der er i øvrigt ikke kun Volkswagen,
der laver gasbiler. Det gør Citroen,
Mercedes, FIAT, Volvo og flere andre
af de store bilproducenter også.
Naturgas Fyn vil i første omgang
forsøge at få private og offentlige virksomheder med bilflåder til at se fordelene ved gasdrift.
– I praksis kan vi tilbyde kunderne
at opstille et tankanlæg, der hvor bilerne normalt har deres base. Der er tale
om en mindre enhed på størrelse med
en almindelig container, som rummer
det udstyr, der kan komprimere gassen
direkte fra den naturgasledning, der er i
jorden i forvejen. Selve optankningen af
bilen tager kun et par minutter, siger
Bjarke Pålsson.
Personbiler

Gram CO2/km

Benzin

183

Diesel

144

2G bioethanol

93

1G bioethanol

146

Naturgas

175

Biogas

-20

CO2 udslip fra forskellige brændstoffer. Kilde: Supplerende alternative
drivmidler analyser, COWI juni 2010.

Anne Grete Holmsgaard bliver
direktør for BioRefining Alliance
Den erfarne SF-politiker Anne
Grete Holmsgaard er blevet udnævnt til direktør for BioRefining
Alliance, der skal udvikle nye løsninger inden for bioraffinering.
Bag BioRefining Alliance står DONG
Energy, Novozymes, Haldor Topsøe og
Landbrug & Fødevarer. Efter en strategicamp i august måned er partnerne gået sammen for at sætte fart på
udviklingen og accelerere de løsninger,
der skal til for at styrke Danmarks position inden for bioraffinering.
Og med Anne Grethe Holmsgaard i
direktørstolen er konsortiet godt rustet til at møde de udfordringer, bioenergibranchen møder, hvor der stilles stadig stigende krav til intelligente
løsninger, der kan sikre en bæredygtig udnyttelse af jordens resurser.
Den tidligere energiordfører for SF's
folketingsgruppe er kendt som en erfaren og højt respekteret politiker, der
sætter sig grundigt ind i tingene, inden hun udtaler sig.
– Jeg glæder mig utroligt meget.
Perspektiverne er store, og det er udfordringerne bestemt også. Vi skal
dyrke vores jord på en måde, der på
én og samme gang sikrer, at vi kan
brødeføde en stærkt stigende verdensbefolkning og samtidig sikre biomasse til energi og fremtidens materialer, siger Anne Grete Holmsgaard.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

samfundsøkonomien derimod være
nogenlunde på niveau med benzin og
diesel, men det afhænger af både infrastrukturen og antal kørte kilometer.
– Vi mener, at gasbilen er et godt
bud, da den kan tanke naturgas i dag
og biogas, når det bliver tilgængeligt i
større omfang inden for få år. At vi
ikke har gasbiler i Danmark skyldes
primært, at vi har et afgiftssystem,
der gør, at bilerne med den nødvendige teknik bliver dyrere end benzin- og
dieseldrevne alternativer, siger Bjarke
Pålsson.

Inbicons anlæg til produktion af 2.
generationsbioethanol er et vigtig
skridt i retning mod en mere intelligent udnyttelse af biomasse, påpeger
den nye direktør Anne Grete Holmsgaard.
BioRefining Alliance er et nyt konsortium, der skal udbygge den danske førerposition inden for grønne
bioprodukter og skabe arbejdspladser
og grøn vækst. Alliancen er etableret
af tre store virksomheder og en stor
erhvervsorganisation inden for området, men intentionen er, at alliancen
skal være langt bredere.
TS
Læs mere på
www.biorefiningalliance.com

Anne Grete Holmsgaard
Anne Grete Holmsgaard har været
medlem af Folketinget fra 1979 til
1987 og igen fra 2001 til 2011, hvor
hun var energipolitisk ordfører for SF.
Fra 1995 til 2002 var hun direktør for
Danmarks Tekniske Universitet.
Fra 2001 til 2006 var hun formand
for Energimiljørådet og er i dag formand for Energifonden, der er en selvejende institution samt for Gate 21,
der er et privat-offentligt partnerskab
med fokus på energirenovering, resurser, strategisk energiplanlægning og
trafikhåndtering i kommunerne.
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Oslo får dansk tankstation til brint

Mandag den 21. november kunne
Oslos borgmester Fabian Stang klippe
snoren over til byens første brinttankstation, der kan levere det miljøvenlige brændstof ved et tryk på ikke mindre end 700 bar. Dermed tager det
kun tre minutter at fylde bilen eller
nogenlunde den samme tid, som det
vil tage at fylde benzin eller diesel på
bilen.
Tankstationen er etableret af danske H2 Logic A/S med støtte fra EU,
Norge og det danske EUDP program.
Det sker som led i det store H2moves Scandinavia projekt, der skal
demonstrere, at det er muligt at køre
i elbiler uden at gå på kompromis
med rækkevidde, optankningstid eller
komfort.
De næste par år vil indbyggerne i
Oslo få lejlighed til at teste brintbiler
fra Mercedes, Hyundai og Th!nk.
Sidstnævnte er en mindre bybil,
mens bilerne fra Mercedes og Hyundai har samme ydelse og komfort
som deres søstermodeller til benzin
og diesel. Forskellen er blot, at forbrændingsmotoren er skiftet ud med
brintdrevne brændselsceller, der leverer energi til en elmotor.

Foto: H2moves Scandinavia

Mens Norge er storebror inden
for olie, er det en dansk udviklet
tankstation, som fremover skal
levere brændstof til norske brintbiler. Tankstationen er en del af
en større afprøvning af elbiler,
hvor brint bruges til at sikre samme lange rækkevidde og hurtige
optankning som benzin og diesel.

H2 Logics direktør Jacob Krogsgaard demonstrerer, hvordan den nye brinttankstation kan tanke en bil på tre minutter.
at omstille transportsektoren fra olie til
vedvarende energi.
Den norske stat har valgt at være
vært for H2moves projektet på trods
af landets betydelige olieforekomster.
Det skyldes ikke mindst, at næsten al
elproduktion er baseret på vandkraft,
og derved er det muligt at producere
brint uden CO2-udslip. I de senere år
har man derfor etableret flere brinttankstationer i Oslo for på den måde
at reducere klimabelastningen og forbedre nærmiljøet. Med brint i tanken
er det kun rent vand, der kommer ud
af udstødningen, og det er noget, de
miljøbevidste byboere sætter pris på.

Markedsintroduktion i 2015
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Produktionen af brint sker ved selve
tankstationen og er baseret på elektricitet indkøbt via grønne certifikater.
Påfyldningen følger internationale
standarder, så alle brintbiler uanset
model kan anvende stationen.
Prisen er på knap ni norske kroner
per 100 gram brint. Dermed koster
det nogenlunde det samme at køre
på brint som på benzin.
Tankstationen i Oslo er blot én i
rækken af en lang række stationer
som er under planlægning i Skandinavien og Tyskland frem mod 2015,
hvor flere af de store bilfabrikanter
forventer at påbegynde en serieproduktion af brintbiler.
For at projektet skal blive en succes, er det imidlertid nødvendigt, at
de enkelte lande sikrer de nødvendige
rammebetingelser. Det er endnu ikke
faldet på plads, men det er et emne,
som er under drøftelse både nationalt
og på Europæisk plan.
TS
Læse mere på www.h2logic.dk

Foto: H2moves Scandinavia

Årtiers intensivt udviklingsarbejde hos
bilproducenterne har bragt brintteknologien til et stadie, hvor næste
skridt er serieproduktion. Ved åbningen bekræftede både Mercedes og
Hyundai deres intentioner om at påbegynde markedsintroduktion af brintbiler inden 2015. Parallelt hermed planlægger bilproducenterne også salg af
både hybridbiler og batteribiler, da alle
teknologierne er nødvendige for på sigt

Samme pris som for benzin

Oslos borgmester, Fabian Stang, stod
for den officielle del af indvielsen af
tankstationen den 21. november.

Forskning

Tilskud til energiforskning i 2012
H2 Logic er et af de
mange firmaer, som i
årenes løb har nydt godt
af støtten fra både EUDP
og Højteknologifonden.
Firmaet leverer forskellige systemløsninger inden for brændselsceller
og er førende inden for
tankstationer til brint.

I første kvartal 2012 er der nye
udbud fra både EUDP, Green
Labs DK, Højteknologifonden og
Fornyelsesfonden.

Højteknologifonden har ansøgningsfrist den 24. januar til to programmer
kaldet projekter og platforme. Førstnævnte kræver som minimum deltagelse fra et universitet og en privat
virksomhed. Det er det største af fondens programmer og er især relevant
for virksomheder, der er på forkant
med deres forretningsområde og
interesseret i at udføre deres eget udviklingsarbejde. Det andet program er
rettet mod store initiativer med henblik på at skabe en eller flere nye
teknologiplatforme.
I 2012 har Højteknologifonden
mulighed for at støtte udviklingen af
nye produkter og nye teknologier med
sammenlagt 250 millioner kroner.

Foto: H2 Logic

Fornyelsesfonden har allerede åbnet for en ny ansøgningsrunde med
ansøgningsfrist den 17. januar 2012.
Fonden støtter danske virksomheders
arbejde med udvikling og markedsmodning af grønne løsninger herunder energiteknologi. I 2012 er der
120 millioner kroner til rådighed, som
vil blive fordelt gennem to ansøgningsrunder.

EUDP og Green Labs DK har begge
ansøgningsfrist den 6. marts 2012.
Indkaldelse af ansøgninger til programmerne forventes offentliggjort i
begyndelsen af januar 2012, og der er
informationsmøder den 18. januar i
Århus og den 19. januar i København.
EUDP støtter udvikling og demonstration af ny energiteknologi, der kan
bidrage til at gøre Danmark fri for fossil energi og samtidig skabe vækst og
arbejdspladser. Projektet skal være i
fasen mellem vellykket forskning og

det kommercielle marked. Der er 371
millioner kroner til rådighed i 2012,
som vil blive fordelt gennem to ansøgningsrunder.
Green Labs DK støtter etableringen af storskala testfaciliteter for nye
teknologier, der kan gøre Danmark
fri for fossil energi. Faciliteterne skal
være i international klasse og kunne
tiltrække både danske og internationale virksomheder som kunder. Der
er 82 millioner kroner til uddeling i
2012.
TS

EU skærer ned på bureaukratiet
EU's støtteprogrammer til forskning og innovation bliver nu samlet i ét program, og samtidig bliver der skåret voldsomt ned på
bureaukratiet. Fremover skal der
skæres 100 dage af den tid, der
går, fra en deltager har ansøgt
om tilskud, og indtil pengene udbetales.
EU-Kommissionen har vedtaget en
pakke med tiltag, som skal styrke
Europas forskning, innovation og konkurrenceevne.
For første gang bliver al EU-forskning og innovation samlet i ét program, Horisont 2020. Det fokuserer
mere end nogen sinde før på at om-

sætte videnskabelige gennembrud til
innovative produkter og tjenesteydelser, der giver nye forretningsmuligheder og ændrer folks tilværelse til det
bedre. Samtidig skærer det voldsomt
ned på bureaukratiet, idet regler og
procedurer forenkles, så der kan tiltrækkes flere topforskere og et bredere spektrum af virksomheder.
Det bliver altså lettere at få støtte
fra Horisont 2020, fordi programmet
er enkelt i sin opbygning, kun har ét
regelsæt og tynges af mindre bureaukrati. Horisont 2020 er ensbetydende
med forenklet godtgørelse, én “kvikskranke” for deltagerne, mindre papirarbejde og ingen unødig kontrol og
revision.

Et af de primære mål er at afkorte
den tid, der går, fra en deltager har
ansøgt om tilskud, og indtil pengene
udbetales, med 100 dage i gennemsnit.
Kommissionen vil sætte kraftigt ind
på at åbne programmet for flere deltagere fra hele Europa ved at udnytte
synergimulighederne med midler fra
EU's samhørighedspolitik. Horisont
2020 skal sørge for, at potentielle
ekspertisecentre i svage regioner bliver udpeget og får tilbudt politisk rådgivning og støtte, mens EU-strukturfondene kan benyttes til opgradering
af infrastruktur og udstyr.
Læs mere på http://ec.europa.eu
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IEA Hydrogen Implementing
Agreement 2010

Vattenfall vil lagre brint
Sammen med en række tyske og franske samarbejdspartnere er energigiganten Vattenfall i fuld
gang med at etablere Europas første hybridkraftværk nord for Berlin. Her skal overskydende
vindkraft lagres som brint og efterfølgende bruges til transport eller til produktion af kraftvarme.

Læs mere på www.vattenfall.com

Arkivfoto: BioPress

– Det er et unikt projekt for både Tyskland og Europa
som helhed. Det kombinerer produktion af vedvarende
elektricitet, varme og brint, siger Oliver Weinmann, chef
for Vattenfall Innovation i Tyskland.
Anlægget, der bliver placeret i Prenzlau nord for Berlin, kommer til at bestå af et biogasanlæg, tre vindmøller på hver 2 MW hver, to kraftvarmeværker, en elektrolyseenhed og diverse tryktanke til lagring af brint. I perioder, hvor vindmøllerne står stille, kan brinten bruges
til produktion af kraftvarme, ligesom den naturligvis vil
kunne bruges i transportsektoren.
– Det her system giver os gode muligheder for at indpasse store mængder vindkraft i energisystemet, og så
er det også en god forretning, siger Oliver Weinmann.
Det nye hybrid-kraftværk vil blive etableret i samarbejde med Siemens, energiselskabet Enertrag, det franske olie- og gasselskab Total samt en række forskningsinstitutioner og miljøorganisationer. Initiativet, der går
under navnet “Performing Energy Alliance for Hydrogen
from Wind” er støttet af flere tyske delstater og det tyske transportministerium.
På verdensplan er Vattenfall nummer to, når det
gælder elproduktion fra havvindmøller. Virksomheden
har planer om at bygge to store vindmølleparker ud for
den tyske kyst, der vil kunne forsyne 800.000 beboere
med strøm. Vattenfalls omfattende investeringer inden
for vindenergi passer godt sammen med bestræbelserne på at lagre vindenergi som brint.

Projektet har omfattet Risø DTUs deltagelse i IEA samarbejdet “Hydrogen Implementing Agreement” i perioden
fra april 2009 til marts 2010. Risø DTU har deltaget både i
task 22, der handler om brintlagring og task 24, hvor der
samarbejdes om integration af vindkraft ved hjælp af
brintteknologi.

Risø DTU har deltaget i en række møder under IEA-samarbejdet, hvor der udveksles data om brintudviklingen i de
enkelte medlemslande. Billedet er fra Vestforsyning i Holstebro, hvor en del af den lokale vindkraftproduktion lagres som brint via elektrolyse.
Hydrogen Implementing Agreement (HIA) er en af de mange
grupper under Det Internationale Energiagentur (IEA), der fungerer som energirådgiver for de 28 medlemslande, der deltager i samarbejdet. I HIA er arbejdet især koncentreret om
igangsættelse af nye internationale arbejdsgrupper, formidling
af resultater fra igangværende og afsluttede projekter, samt
koordinering af de forskellige aktiviteter inden for udvikling af
brintteknologien.
I perioden fra 1. april 2009 til 31. marts 2010 har der været afholdt fire møder i alt, to i hver arbejdsgruppe. Der har typisk
været mellem 20 og 40 deltagere til hvert møde, hvor der er
udvekslet data om udviklingen inden for brintteknologi i de enkelte medlemslande. På møderne har Risø DTU videregivet
erfaringerne fra den danske forsknings- og udviklingsindsats
inden for brintlagring og samspillet mellem vindkraft og brint.
Erfaringerne fra de danske projekter er blevet videregivet til de
to arbejdsgrupper, ligesom Partnerskabet for brint og brændselsceller er blevet beskrevet i detaljer.

Hybrid-kraftværket kommer til at bestå af et biogasanlæg, tre vindmøller på hver 2 MW, to kraftvarmeværker,
en elektrolyseenhed og diverse tryktanke til lagring af
brint. Foto: Energitrag.
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Halm til bioethanol

Danske og amerikanske forskere har i fællesskab udviklet
et billigt alternativ til de dyre platinkatalysatorer, der i dag
bruges til at fremstille brint fra sollys og vand. Resultaterne er for nylig blevet offentliggjort i det videnskabelige
tidsskrift Nature Materials.

En undersøgelse af 1.400 halmprøver viser, at der kan
være stor forskel på, hvor let det er at nedbryde halmen,
ligesom der er forskel på mængden af aske.

I dag bruges oftest naturgas til fremstilling af brint, men overalt
forskes der i at efterligne planternes evne til at producere
brændstof fra sollys. Indtil videre er udviklingen dog blevet
bremset af mangel på billige katalysatorer, men nu er det lykkedes forskerne at erstatte den dyre platinkatalysator med et langt
billigere materiale uden at gå på kompromis med effektiviteten.
DTU-forskerne startede med at udvikle et system, der kunne
absorbere solenergi og bruge energien til at omdanne frie
brintioner til brintgas. Ved hjælp af teoretiske beregninger og
computersimulationer undersøgte forskerne forskellige brintproducerende enzymer i naturen, der virker som katalysatorer.
Her viste det sig, at molybden er et billigt materiale, der kan
sætte fart på brintproduktionen og derfor et interessant alternativ til katalysatorer af platin.
Næste skridt var at forbedre systemets evne til at absorbere
sollys – et aspekt der har stor betydning for systemets effektivitet. På DTU blev der designet en “miniskov” af siliciumsøjler,
der med deres store overflade absorberer mest muligt sollys.
Overfladen af søjlerne blev beklædt med små molybdensulfidpartikler, og når der blev lyst på søjlerne, boblede der brintgas
op med samme effektivitet som ved brug af platinkatalysatorer.
Fremstillingen af brint er imidlertid kun den ene halvdel af “solvand-systemet”, kaldet et kunstigt blad. Selvom målet er brint,
kan “bladet” ikke fungere, hvis der ikke samtidig produceres ilt.
Forskergrupper over hele verden leder derfor efter katalysatorer til fremstilling af ilt. Det er den sværeste del af opgaven,
som man forsøger at løse efter samme fremgangsmåde som
ved arbejdet med brintgas.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Billig energi fra sol og vand

Der findes en del kornsorter, som både giver et højt kerneudbytte, og hvor halmen samtidig er velegnet til energiproduktion, bioteknologiske formål eller jordforbedring.
I projektet har forskerne indsamlet 1.400 halmprøver for blandt
andet at undersøge mængden af kulstof i forskellige sorter.
Prøverne repræsenterer 106 kommercielle og 99 historiske
sorter, dyrket i forskellige år, på forskellige lokaliteter og under
forskellige forhold.
Resultaterne fra projektet tyder på, at der ikke er nogen negativ sammenhæng mellem udbyttet af kerner og anvendelsen af
halmen til bioteknologiske formål. Der findes således en del
sorter, som både giver et højt kerneudbytte og en betydelig
mængde kulstof.
En gennemgang af de kommercielle sorter viser endvidere, at
der er stor forskel på, hvor let halmen nedbrydes – et forhold
der har stor betydning, når halmen anvendes til dyrefoder, bioethanol eller jordforbedring. Kun en mindre del af de genetiske
forskelle er relateret til planternes højde, og der er ikke nogen
sammenhæng mellem nedbrydelighed og kornudbyttet. En forbedring af nedbrydeligheden vil således kunne opnås uden
markante ændringer af halmlængden og uden reduktioner i
kornudbyttet.
NærInfraRød (NIR) spektroskopi har vist sig, at være en nyttig
metode til at forudsige såvel nedbrydeligheden som mængden
af aske. Sidstnævnte har især betydning, hvis halmen skal anvendes til afbrænding i kedelanlæg. NIR spektroskopi har endvidere potentiale til at vurdere frigivelse af sukker, og dermed
halmens potentiale som råvare til fremstilling af bioethanol.

Når sollys rammer siliciumsøjlerne, spaltes vand til ilt (O2)
og frie brintioner. Efterfølgende omdannes brintionerne til
brintgas (H2).
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Lagring af brint

Forgasningsstrategi

Et af problemerne ved at bruge brint som energibærer er,
at det fylder væsentligt mere end benzin og diesel. Hidtil
har man løst problemet ved at opbevare brint under et tryk
på op til 700 bar, men nu forskes der i at finde materialer,
der kan optage og afgive brint, så man undgår de dyre og
energikrævende tryktanke.

En ny strategi for forskning og udvikling af forgasningsanlæg skal bringe teknologien ud på markedet. Meget
tyder på, at området kan blive et nyt eksporteventyr for
Danmark, og teknologien kan blive et vigtigt redskab
til at føre visionen om et energisystem uden fossile
brændsler ud i livet.

For at kunne anvende et materiale til lagring af brint skal det
have et meget stort overfladeareal i forhold til massen. Derudover skal det kunne optage og lagre brint under normale omstændigheder, ligesom det naturligvis skal kunne afgive brinten igen ved passende ydre påvirkning.

Optagelse af brint sker typisk ved, at brintmolekyler bliver til
brintatomer, som bindes kemisk i materialet, men det kan også ske ved at brintmolekylerne indfanges i meget små porer.
SiC som materiale har ved modelberegninger kunnet opfylde
begge disse formål, hvis det kan dannes med passende mikro- og nanostrukturer. Derfor har forskerne anvendt og udviklet forskellige processer til dannelse af SiC ud fra porøse kulstofskeletter, som man får ved at omdanne træ til et fast kulstofskelet ved opvarmning i vakuum.
Porestørrelserne varierer meget, fra mikroskopiske til nanoskopiske, og kan derved frembringe et meget stort effektivt
areal til optagelse af brint. Uheldigvis er disse former af SiC
ikke ledende, så det er nødvendigt at tilføre metalliske katalysatorer i form af Pt-nanopartikler. Disse og andre SiC-strukturer er nu ved at blive undersøgt nærmere for at klarlægge,
om brintoptagelse ad elektrokemisk vej kan blive en effektiv
metode til lagring af brint.

Eksempler på forskellige strukturer i SiC, der er dannet
ved en reaktion mellem SiO (gas) og C (kulstof). Billedet
er taget med elektronmikroskop.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

På Syddansk Universitet blev forskerne på et tidspunkt opmærksomme på, at stoffet SiC i en passende form, med et
stort aktivt overfladeareal, vil kunne anvendes til brintlagring. I
nærværende projekt har man derfor undersøgt en række fremstillingsprocedurer for SiC med udgangspunkt i kulstofholdige
materialer med porøs natur, herunder forskellige træsorter og
savsmuld.

Forgasningsanlæg til el- og varmeproduktion hos Weiss i
Hadsund.
Når forgasningsanlæggene tegner til at blive et nyt eksporteventyr skyldes det ikke mindst, at teknologien passer godt ind
i et fremtidigt energisystem, baseret på vedvarende energi.
Med forgasningsanlæg kan der hurtigt skrues op og ned for elproduktionen, og hvis der ikke er brug for strømmen, kan gassen konverteres til flydende brændstoffer og syntetisk naturgas. Det giver en hidtil uset fleksibilitet og mulighed for at
indpasse store mængder vindkraft i energisystemet.
Samlet set repræsenterer de danske teknologier et stærkt teknisk udgangspunkt for fremtidige internationale markedsandele, men der er fortsat behov for forskning og udvikling. Det
handler både om at opnå en større forståelse af selve forgasningsprocessen, men også at demonstrere at teknologierne
har en høj driftssikkerhed og kan præstere de ydelser, kunderne bliver stillet i udsigt. Derudover er gasrensning og konvertering af gassen til andre brændselstyper områder, der kræver
yderligere forskning og udvikling.
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Nye materialer til PEM og
DMFC brændselsceller

Træfyret kraftvarmeanlæg til
afsidesliggende områder

Nye materialer fra IRD Fuel Cell har potentiale til at kunne
halvere prisen på PEM og DMFC brændselsceller. Dermed
er forskerne kommet et stort skridt videre i bestræbelserne på at nå målene i den nationale strategi for brint og
brændselsceller.

Projektets hjørnesten har været design og etablering af et
komplet containerbaseret energianlæg med en stirlingmotor og en modstrømsforgasser til afsidesliggende områder med begrænset elnet og rigelige mængder biomasse.

Bedre og billigere materialer, der giver højere effektivitet og
længere levetid, er helt afgørende for at kunne producere
brændselsceller, som kan konkurrere med andre former for
elproduktion.

De nye materialer skal bruges til fremstilling af de såkaldte
MEA'er, der er “hjertet” i enhver brændselscelle. Materialerne
er endnu ikke blevet testet i et samlet system, men forskerne
vurderer, at der er en potentiel mulighed for, at prisen på PEM
og DMFC brændselsceller kan halveres.
En stor del af arbejdet har været grundforskning inden for materialeudvikling, og derfor har ikke mindre end fem institutter
fra tre forskellige universiteter deltaget i projektet. Det drejer
sig om Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet
og Aalborg Universitet. De øvrige deltagere har været Danish
Power Systems og IRD Fuel Cell, der har været projektleder.
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I dag er brændselscelleindustrien afhængig af ædelmetaller
som platin. Det er en begrænset resurse, så projektet har især
haft fokus på at udvikle teknologier, hvor man kan reducere
forbruget af platin og i stedet anvende materialer, som kan
fremstilles i Danmark.

Containeranlægget med modstrømsforgasser og stirlingmotor hos Amagerforbrænding.
Containeranlægget blev opstillet hos Amagerforbrænding til
COP15, og har siden opnået 1.584 driftstimer og produceret
36 MWh el. Udover etablering og drift er der gennemført en
række målinger af det flisfyrede anlæg, herunder emissionsmålinger der viste meget tilfredsstillende resultater, hvad angår NOx og CO. Et forsøg med pileflis måtte afbrydes efter
cirka tre dage på grund af støvophobninger i forgasserens
gasafgang og lange “stikkere” i pileflisen, der satte sig fast i
indfødningssystemet. Der blev ikke observeret problemer i forhold til pileflisens øvrige forbrændingstekniske egenskaber.
En anden del af projektet har været koncentreret om et pyrolyseanlæg hos Barritskov Skov- og Landbrug, hvor der er udført
en række forsøg med flis af trækasser, træ- og halmpiller. Forsøgene var succesfulde i den forstand, at der ikke var problemer med at få omsat de testede brændsler.
Ud over Amagerforbrænding og Barritskov Skov og Landbrug
har FORCE Technology og DTU, deltaget i projektet. Projektet
er blevet ledet af Stirling DK, der også har stået for etablering
og indkøring af anlæggene.
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Filtre til brændeovne duer ikke
Filtre til at reducere udledningen
af skadelige stoffer fra brændeovne har stort set ingen effekt, og
i flere tilfælde gør de mere skade
end gavn. Brug i stedet pengene
på en ny Svanemærket brændeovn, lyder rådet fra én af de forskere, som har været med til at
teste filtrene for Miljøstyrelsen.
Forureningen fra brændeovne har
været genstand for en voldsom debat
i de senere år, og det har fået Miljøstyrelsen til at undersøge, om problemet kan løses ved at montere et filter
på skorstenen.
Men resultaterne viser, at det kan
være en rigtig dårlig idé. Ingen af filtrene har nogen mærkbar effekt på
udslippet af ultrafine partikler og
PAH'er. Tværtimod er der tegn på, at
de elektrostatiske filtre faktisk øger
udslippet af de sundhedsskadelige
partikler og PAH'er.
– Det giver ingen mening at investere i et filter til en gammel brændeovn. Brug i stedet pengene på en ny
Svanemærket ovn, lyder rådet fra Ole

Schleicher fra Force Technology, der
har været med til at udarbejde undersøgelsen i samarbejde med forskere
fra Teknologisk Institut og Aarhus
Universitet.
Ifølge de officielt anvendte emissionsfaktorer er udledningen af partikler og PAH'er op til 90 procent lavere
fra de nyeste og mest moderne brændeovne og kedler i forhold til de ældre
modeller. Samtidig er forbruget af
brænde markant lavere på grund af
en meget bedre virkningsgrad, så der
er alt mulig grund til at få sendt de
gamle modeller på pension.
Undersøgelsen af de forskellige
rensningsteknologier omfatter fire filtertyper og et system, der skal sikre en
bedre lufttilførsel til forbrændingen.
De fleste filtre koster mellem 8.000
og 12.000 kroner, de er ikke specielt
kønne, og de skal renses jævnligt.
Testen er gennemført med støtte
fra Miljøstyrelsens ordning om reduktion af partikeludslip fra brændefyring
i private hjem.
Læs mere på www.mst.dk
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