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Biobrændstoffer

Re gerin gen sat ser på
me ta nol i ste det for et ha nol
Re gerin gen læg ger op til, at Fol ke tin get skal føl ge an be fa lin ger ne i CE E SA-
pro jek tet og drop pe pro duk tio nen af 2. gen era tions bio et ha nol. Det er 
for dyrt og inef fek tivt. Me ta nol og DME pas ser bed re ind i et ener gi-
sy stem, der er ba seret på 100 pro cent ved varen de ener gi.

Af Tor ben Skøtt

Det var en op lagt kli ma-, ener gi og
byg nings mi ni ster, Mar tin Li de gaard,
der i star ten af no vem ber tog imod en 
grup pe ener gi for skere for at få præ -
sen teret re sul ta ter ne fra det store
 CEESA-projekt, der vi ser, hvor dan
Dan mark kan gøre sig fri af fos si le
brænds ler in den 2050.

Mini steren var ty de lig vis be gejs tret
for pro jek tet, der vi ser, at det ik ke
blot er mu ligt at ba sere he le ener gi -
for sy nin gen på ved varen de ener gi,
men at det og så er en rig tig god for -
ret ning, som kan ska be 20.000 nye
jobs og 3-4 doble eks por ten af ener -
gi te kno lo gi.

Og så kom mer de 24 for skere bag
pro jek tet med en helt ny stra te gi til,
hvor dan trans port sek toren frem o ver
skal for sy nes med ener gi: Drop pla -
ner ne om at bru ge bi o et ha nol og bi o -
di e sel – det er alt for inef fek tivt. Vælg 

i ste det en løs ning ba seret på ter misk 
for gas ning af bi o mas se, der efter føl -
gen de kon ver teres til fly den de  brænds -
ler som me ta nol og DME, ly der an be -
fa lin gen.

Bi o et ha nol, ud vun det af halm og
an dre rest pro duk ter, har ellers været
en dansk styr ke po si tion med In bi cons 
de mon stra tions an læg i Ka lund borg,
som det helt store flagskib. Det er et
om rå de, som har lagt be slag på be ty -
de li ge for sknings mid ler gen nem de
senere år, her un der en sær be vil ling
på 200 mil lio ner kro ner som EUDP
har ad mi ni streret. Ar gu men tet har
blandt an det været, at Dan mark med
to store en zym pro du cen ter har go de
for udsæt nin ger for at bli ve en do mi -
neren de ak tør på verdens mar ke det. 

Nej til 2. generationsanlæg
Før val get lag de bå de SF og  Social -
demokratiet op til, at Dan mark skul le
etablere an læg til pro duk tion af 2.

gen era tions bio et ha nol, men de pla -
ner ser nu ud til at være drop pet.

– Pro duk tion af 2. gen era tions-
bio et ha nol er sim pelt hen for dyrt. Vi
øn sker, at Dan marks ener gi for brug
hur tigt skal om stil les og gøres mere
grønt. Med det am bi tions ni veau er vi
nødt til at priori tere be nhårdt og vur -
dere, hvor pen ge ne bru ges bedst. I
den si tu a tion har vi ik ke råd til at put -
te store sum mer i bi o et ha no lan læg,
si ger kli ma- og ener gi- og byg nings -
mi ni ster Mar tin Li de gaard til Jyl lands
Po sten.

Før val get ud ar bej de de DONG
Ener gy, No vo zy mes samt Land brug og 
Fø de varer et for slag til, hvor dan et
dansk fuld ska laan læg til pro duk tion
af bi o et ha nol på ba sis af halm kan
finans i e res. Her reg ner man med en
mer pris i for hold til et 1. gen era tions -
an læg på 4 kro ner/li ter bi o et ha nol,
svaren de til et sam let støt te be hov på
9,2 mil li ar der kro ner over en perio de

moc.a nihc-ni-e da
m :o toF

Ki na sat ser mas sivt på me ta nol og
DME som brænd stof til bå de trans -
port og hushold nin ger. I dag fore går
pro duk tio nen pri mært ved for gas ning
af kul, men i prin cip pet kan man li ge
så godt bruge bi o mas se og af fald.
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på 25 år. Se nere er be lø bet ju steret
ned til godt seks mil li ar der kro ner,
men de man ge til skud skro ner vil stort 
set ik ke ha ve no gen be tyd ning for
CO2-ud slip pet el ler op fyl del se af Dan -
marks kli ma for plig ti gel ser, hed der det 
i et no tat fra Ener gistyrel sen. En dansk
pro duk tion af 2. gen era tions bio et ha -
nol vil nem lig ik ke for træn ge fos si le
brænds ler, men kun bi o et ha nol pro du -
ceret på ba sis af land brugs af grø der.

Det er værd at be mær ke, at Mar tin 
Li de gaards ude luk kel se af 2. gen era -
tions bio et ha nol pri mært hand ler om
øko no mi. Al lere de i dag inde hol der
ben zi nen fem pro cent bi o et ha nol fra
1. gen era tions an læg, og der er i prin -
cip pet in tet til hin der for, at den slags 
an læg kan byg ges i Dan mark, så læn -
ge de ik ke kræ ver til skud.

I Gre naa er sel ska bet hvei ti a/s så -
le des langt fremme med pla ner ne om 
at etablere, hvad man be teg ner som
et bære dyg tigt 1. gen era tions an læg
til pro duk tion af bi o et ha nol, grov fo der 
og fi bre ud fra fo der hve de. Sel ska bet
op ly ser, at CO2-re duk tio nen vil være
på 70 pro cent i for hold til fos si le
brænds ler, det vil gi ve en bed re ud -
nyt tel se af dyrk nings are a ler ne, og der 
vil ik ke være be hov for stat sli ge støt -
te kro ner.

Vælg me ta nol og DME
Trans port sek toren har i år ti er væ ret
lidt af et smer tens barn for skif ten de
re gerin ger. Mens det har været mu ligt 
at dæm me op for kli ma be last nin gen
fra el og var me sek toren, har  trans -
port området vist sig at være tem me lig 
ustyr lig, og pla ner ne om at lø se pro -
ble met med bi o et ha nol og  biodiesel
er gan ske en kelt ik ke far bar, me ner
fol ke ne bag CE E SA-pro jek tet.

– Vi har et be græn set are al og be -
græn se de mæng der bi o mas se til rå -
dig hed. Der for skal vi væl ge den  tek -
nologi, som gi ver det hø je ste ud byt te
og den stør ste flek si bi li tet, og det er
alt så ik ke bi o et ha nol, for klare de lek -
tor Bri an Vad Ma thie sen fra Aal borg
Uni ver si tet på mø det med Mar tin Li -
de gaard.

I ste det pe ge de han på en mo del,
hvor knap en fjer de del af trans port -

sek torens ener gi for brug dæk kes med
el, og re sten – det vil si ge den tun ge
tra fik – klares med me ta nol og DME,
der kan frem stil les ud fra bi o mas se
og vindkraft.

Når me ta nol og DME er en mere
far bar vej end bi o et ha nol, hand ler det 
ik ke kun om, at man får om kring dob -
belt så meget brænd stof ud af bi o -
mas sen. Me ta nol pro duk tio nen kan
og så  boos tes ved at til sæt te brint, og

Me ta nol og DME
Me ta nol kal des og så for træ sprit,
da det op rin de lig blev frem stil let af
træ. Me ta nol er et me get flek si belt
brænd stof – en ke misk “byg ge sten”, 
der kan bru ges til en lang ræk ke for -
skel li ge for mål. I trans port sek toren
kan det blandt an det er stat te ben zin 
og bru ges til brænd sels cel ler.

I dag frem stil les me ta nol pri mært
ud fra na tur gas i eg ne af ver den,
hvor der ik ke er no get gas net, men
me ta nol kan og så frem stil les af bi o -
mas se, af fald el ler end da vind kraft.
Ved an ven del se af bi o mas se sker
der først en ter misk for gas ning,
hvor ef ter gas sen om for mes til me ta -
nol i en ka ta ly tisk pro ces.

DME er en for kor tel se for Di Met hy -
lEt her, og er et me get rent  diesel -
brændstof, der frem stil les ud fra
me ta nol. De to ty per brænd stof fer
har så le des man ge lig heds punk ter,
men hvor me ta nol er fly den de er
DME på gas form ved stu e tem pera -
tur og at mos færisk tryk. Tryk ket skal 
dog kun hæ ves til fem bar, el ler
tem pera turen sæn kes til mi nus 25
for at gøre DME fly den de.

Vol vo er en af de bil fa bri kan ter,
der sat ser på DME som frem ti dens
di e selb rænd stof, og i øjeblik ket  tes -
ter man 14 Vol vo FH last bi ler med
DME i tan ken hos ud valg te kun der i
fire for skel li ge om rå der i Sveri ge.

An læg til frem stil ling af DME hos
 Chem rec i Pi te å i Nords veri ge. Brænd -
stof fet frem stil les af sort lud, der er et
rest pro dukt fra pa pirin du stri en.
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det gi ver end nu en mu lig hed for at
kon ver tere over sky den de vind møl le-
el til la ger sta bi le brænds ler. 

På et se nere tids punkt fore stil ler
for sker ne sig, at man kan frem stil le
me ta nol syn te tisk ved at hi ve kul stof
ud af rø gen fra forb ræn dings an læg og 
kom bi nere det med brint. Selv e brint -
pro duk tio nen reg ner man og så med
bli ver mere avan ceret med ti den, så
man be væ ger sig væk fra al ka lisk
elek tro ly se til at bru ge høj tem pera tur
brænd sels cel ler, der har en væ sent -
ligt hø jere ef fek ti vi tet.

En sid ste for del ved me ta nol og
DME er, at mellem pro duk tet er gas,
som kan lag res i gas net tet el ler bru -
ges til kraft var me i perio der, hvor der
er over skud af fly den de brænd stof fer. 
Det styr ker den flek si bi li tet, som er
helt af gøren de for, at et ener gi sy stem 
ba seret på ved varen de ener gi kan
hæn ge sam men.

Bed re øko no mi
CE E SA-pro jek tet, der er ble vet støt tet
med 16 mil lio ner kro ner fra Det Stra -
te gi ske For sknings råd, kom mer cir ka
et år ef ter, at Kli ma kom mis sio nen ud -
gav de res rap port, hvor man lige le des 
konklu dere de, at Dan mark kan bli ve
fos sil frit i 2050.

Men når det dre jer sig om de sam -
fund sø ko no mi ske be reg nin ger, hører
enig he den op. Kli ma kom mis sio nen
men te så le des, det vil le bli ve dyrere
at gå fra fos si le brænds ler til ved -
varen de ener gi, hvor i mod CE E SA-
grup pen vur derer, at der vil være
store øko no mi ske for de le ved at drop -
pe kul, oli e og na tur gas.

– Og det er der en god for klaring
på, for tal te pro jekt le der og pro fes sor
ved Aal borg Uni ver si tet, Hen rik Lund,
da han på mø det med mini steren
blev bedt om at for klare bag grun den
for de øko no mi ske be reg nin ger:

– Den væ sent lig ste for skel be står i, 
at vi reg ner med en real ren te på tre
pro cent, hvor Kli ma kom mis sio nen
brug te en ren te på fem pro cent. Det
gør en mar kant for skel, når der skal
in ve steres mil li ard be løb i ny te kno lo -
gi, sagde pro fes soren og  understre -
gede, at der ik ke var ta le om tryl leri,
men om gan ske nøg ter ne øko no mi s -
ke kal ku ler.

Læs mere på www.ceesa.plan.aau.dk

Me ta no lan læg på vej
Dan mark har end nu sit før ste
 metanolanlæg til go de, men flere
an læg er un der overvejelse. I
 Grenaa vil iværk sæt teren Lars
Thom sen op føre et mil li ard dyrt
an læg, TK Ener gi vil byg ge an læg 
i MW-stør rel sen på Kø ge Havn,
og DONG Ener gy er lige le des be -
gyndt at reg ne på, hvad det vil
ko ste at pro du cere me ta nol ved
for gas ning af træ flis.

Lars Thom sens am bi tiø se pla ner blev
præ sen teret på Dan marks før ste me -
ta nol kon feren ce den 27. ok to ber hos
Agro Fo od Park i Skej by. Han har ik ke 
den store er faring med ener gi an læg,
men han er over be vist om, at me ta -
nol bli ver frem ti dens brænd stof, og at 
Gre naa vil være den helt op lag te pla -
cering til et an læg, der på års ba sis
kan om dan ne 200.000 tons træ flis til 
150.000 tons me ta nol. Fa brik ken,
der kom mer til at ko ste over to mil li -
ar der kro ner, skal pla ceres ved si den
af den kom men de et ha nol fa brik, så
de to an læg vil kun ne dra ge nyt te af
fæl les fa ci li te ter til hånd tering af så vel
bi o mas se som fly den de brænds ler.

TK Energi
TK Ener gi i Kø ge har lige le des store
pla ner om at etablere me ta no lan læg i 
MW-klas sen, men her har man tænkt 

sig at de le pro ces sen op i flere trin,
så man star ter med et an læg på 10
MW og der ef ter byg ger et an læg på
100 MW.

– Det ul ti ma ti ve mål er et an læg
på 1.000 MW til bi o mas se og af fald.
Det vil kun ne være klar til drift om ti
år og være med til at op fyl de  CEESA-
pro jek tets mål sæt ning om, at Dan -
mark skal kun ne dæk ke ener gi for bru -
get til trans port med me ta nol og el.
Det for tal te TK Ener gis direk tør Tho -
mas Koch om ved en  prisover ræk -
kelse den 2. no vem ber, hvor han
mod tog DI Ros kil de-Kø ge Bugts re -
gio na le ini ti a tiv pris.

DONG Ener gy
Hos DONG Ener gy, der blandt an det
er kendt for de res an læg til pro duk -
tion af 2. gen era tions bio et ha nol, har
man reg net på, hvad det vil ko ste at
byg ge et for gas ningsan læg, hvor gas -
sen efter føl gen de om dan nes til met a -
nol. Be reg nin ger ne er ud ført som en
del af REne sci en ce-pro jek tet, og iføl -
ge Mar tin Møl ler fra DONG Ener gy
New Bio So lu tion, ser øko no mi en for -
nuf tig ud.

– Vi reg ner med en pro duk tionspris 
på 5 – 5,50 kro ner/li ter benz inæ kvi -
va lent med flis som brænd sel, så det
er me get tæt på at være kon kur ren -
ce dyg tigt, for tæl ler Mar tin Møl ler. Han 
vur derer, at der kan være man ge for -
de le og ulem per ved så vel me ta nol
som et ha nol, men hvis det hand ler
om at få mest mu lig fly den de brænd -
stof ud af bi o mas sen, kan me ta nol
være en god løs ning.

– Det af hæn ger dog af, hvil ke ty-
per bi o mas se, der er ud gangs punk -
tet.  Ud viklingsmæssigt fo ku serer vi i
DONG Ener gy på at ud vik le te kno lo gi -
er, der kan hånd tere lo ka le bi o mas se -
frak tio ner som halm og ener gi af grø der 
frem for træ, si ger Mar tin Møl ler. TS

Tho mas Koch ved  pris overrækkelsen
den 10. no vem ber. I høj re hånd har
han en klump slag ge fra for gas ning af 
spil de vands slam. For gas ning af slam
er et af fir ma ets spe ci a ler, og man
for ven ter at kun ne op føre et an læg til 
slam for gas ning i 2012.

sserPoi
B/ttøkS ne broT :o toF
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Dansk for gas ning te kno lo gi
kan bli ve et guldæg
Te kno lo gi til ter misk for gas ning af bi o mas se er et af de vig ti ge red ska ber 
til at føre vi sio nen om et ener gi sy stem uden fos si le brænds ler ud i li vet. 
Dan ske virk som he der lig ger på ver dens plan langt frem me med den ne 
te kno lo gi, og mar ke det for for gas ning ste kno lo gi er stort i bå de 
Dan mark og i ud lan det.

Af Mor ten To ny Han sen

Oven stå en de er hoved konklu sio nen i
den for gas nings stra te gi, som FOR CE
Tech no lo gy for nylig har udarbejdet
for DI Bi o e ner gi. Te kno lo gi en kan bli -
ve et gul dæg for Dan mark, men der
er fort sat be hov for mål ret tet te kno lo -
giud vik ling for at nå det sid ste styk ke
ud til mar ke det.

Når for gas nings an læg ge ne teg ner
til at bli ve et nyt eks por te ven tyr skyl -
des det ik ke mindst, at  teknologien
pas ser godt ind i et frem ti digt ener gi -
sy stem, ba seret på ved varen de ener -
gi. Med for gas nings an læg kan der
hur tigt skru es op og ned for el pro -

duk tio nen, og hvis der ik ke er brug
for strøm men, kan gas sen kon ver te -
res til fly den de brænd stof fer og syn -
te tisk na tur gas. Det gi ver en hid til
uset flek si bi li tet og mu lig hed for at
ind pas se store mæng der vind kraft i
ener gi sy ste met.

Men for gas ning kan og så be ty de
en mere mil jø ven lig ud nyt tel se af bi o -
mas se end forb ræn ding, for di te kno -
lo gi en gi ver go de mu lig he der for at
re cir ku lere nærings stof fer til jord bru -
get. Det bli ver især vig tigt i takt med,
at vi kom mer til at bru ge sti gen de
mæng der af de mere be svær li ge bi o -
b rænds ler, her un der halm og nye
hur tig vok sen de ener gi af grø der som

pil og ele fant græs med et højt
askeind hold.

Pa let ten af for gas ning ste kno lo gi er
fra dan ske virk som he der dæk ker
bredt. Der er de helt små an læg, hvor 
gas sen ud nyt tes til el- og var me pro -
duk tion i mo toran læg, store an læg i
MW-klas sen der le verer gas til kraft -
værks blok ke, og en de lig er der an -
læg, hvor  gas sen kon ver teres til syn te -
tisk ben zin eller na tur gas.

En kel te te kno lo gi er til kraft var me
har man ge drift sti mer i log bo gen og
er nå et frem til at kun ne mar keds -
føres som kom mer ci el le an læg, mens 
an dre te kno lo gier er helt nye og end -
nu ik ke te stet i stør re  anlæg.

Ak tør Te kno lo gi Hoved for mål Stør rel se  Sta de

Am mon gas, Bab cock & Wil cox Vø lund Twin bed fil ter Gas 200+ MWth Pi lot

Bab cock & Wil cox Vø lund Mod strøm Kraft var me – motor 15-200 MWth Kom mer ci el

Bi o Sy ner gi Pro ces Op en core Kraft var me – motor  0-15 MWth De mon stra tion

Weiss A/S Trin delt med strøm Kraft var me – motor  0-15 MWth De mon stra tion

DONG Ener gy – Pyroneer LTCFB Kraft var me + brændsel 1-200 MWth De mon stra tion

EP En gi ne ering Vi bra tions rist (fluid bed) Kraft var me – damp mo tor 0-1 MWth Pi lot

Hal dor Top sø e Tjære reforming Gas & fly den de brændsel 15-200+ MWth Kom mer ci el

Or ga nic Fu el Tech no lo gy Lav tem pera tur pyro ly se Fly den de brænd sel  1-15 MWth Pi lot

Stir ling DK Mod strøm Kraft var me – Stir ling mo tor 0-1 MWth Kom mer ci el

Stir ling DK Pyro ly se Kraft var me – Stir ling mo tor 0-1 MWth De mon stra tion

Ski ve Fjern var me, Aa en Inge niører Fluid bed Kraft var me – mo tor 15-200 MWth De mon stra tion

Ta bel 1. Over sigt over dan ske for gas ning ste kno lo gi er. Ud over de ak tører, der er nævnt i ta bel len, har en ræk ke uni ver -
si te ter, råd gi vere og te kno lo gi virk som he der del ta get i ud vik lin gen af de for skel li ge te kno lo gi er.
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For gas ning

Dan ske le veran dører
Sam let set rep ræ sen terer de dan ske
te kno lo gi er et stærkt tek nisk ud -
gangs punkt for frem ti di ge inter na tio -
na le mar keds an de le. Selv om kun få
af te kno lo gi er ne er hyl devare, lig ger
dan ske virksomheder langt frem me i
for hold til man ge af de uden land ske
kon kur ren ter.

De dan ske le veran dører rep ræ sen -
terer en bred vif te af for skel li ge virk -
som heds ty per. Der er virk som he der
med én el ler få med ar bej dere, som i
høj grad er dre vet af grund læg gerens
per son li ge driv kraft og en tu si as me.
En ræk ke dan ske suc ceshistori er er i
vid ud stræk ning båret af den ne virk -
som heds mo del. An dre ak tører er
stør re ind u stri virk som he der, of te med 
end nu stør re ejere i ryg gen, der har
den for nød ne styr ke til at brin ge te k -
no lo gi en frem til markedet.

Dansk for gas ning ste kno lo gi har over
ti for skel li ge spor, som vist i ta bel 1.
De dæk ker over en ræk ke for skel li ge
te kno lo gi er med hver de res unik ke
ken de tegn og spe ci fik ke for de le. Der
er ik ke no get stort over lap mel lem de
en kel te spor, for di de en ten ad skil ler
sig i ska la el ler tje ner for skel li ge for mål.

Forsk ning og ud vik ling
Fæl les for al le te kno lo gi er ne – og så
de næ sten kom mer ci el le – er et fort -
sat be hov for ud vik ling. Der er bå de
be hov for at styr ke den grund læg gen -
de for stå el se af for gas nings pro ces ser -

ne og for at de mon strere, at te kno lo -
gi er ne har en høj drifts sik ker hed og
kan præ stere de ydel ser, kun den er
stil let i ud sigt. Der ud o ver er gas rens -
ning og kon ver tering af gas sen til an -
dre brænd sels ty per om rå der, der kræ -
ver yder li gere forsk ning og ud vik ling.

For at gi ve et bud på, hvad der
kræ ves for at få for gas nings an læg ge -
ne ud på mar ke det, er der i for gas -
nings stra te gi en gen nem ført en grov
vur dering af be ho vet for of fent lig
finans i ering i for bin del se med at brin -
ge to te kno lo gier frem til et kom mer -
ci elt ni veau. Det dre jer sig dels om
kraft var me pro duk tion i min dre ska la,
dels om an læg der le verer gas til en
eks i steren de kraft værks blok. For hvert 
af de to spor vil der være et år ligt
finans i e rings be hov på om kring 100
mil lio ner kro ner i fire år for at brin ge
 teknolo gierne frem til mar ke det.

Strategien
For gas nings stra te gi en er ind u stri ens
op læg til en stra te gi for forsk ning, ud -
vik ling og de mon stra tion af ter misk
bi o mas se for gas ning i Dan mark. Den
har til for mål at vir ke som in spira tion
og grund lag for ad mi ni stra torer og an -
sø gere af støt te mid ler til forsk ning,
ud vik ling og de mon stra tion i for bin -
del se med kom men de ud bud fra
blandt an det EUDP og For skEl pro -
gram mer ne.

For gas nings om rå det er spe ci elt,
for di der over en læn gere år ræk ke er
til delt mid ler til te kno lo gi en, uden der 
er kom met et stærkt kom mer ci elt
gennem brud. Men de se ne ste års re -
sul ta ter ty der på, for gas nings om rå det 
står over for en ny be gyn del se.

For gas ning ste kno lo gi en er finans i e -
ret af EUDP, Ener gi net.dk, DI  Bio energi,
FOR CE Tech no lo gy og en ræk ke le ve -
ran dører af for gas ning ste kno lo gi.

Mor ten To ny Han sen er se nior pro jekt -
le der hos For ce Tech no lo gy, e-mail 
mth@force.dk

Læs mere på http://forcebioenergy.dk

For gas nings pro ces sen
For gas ning er en pro ces, hvor et
brænd sel, for eks em pel bi o mas se,
an tæn des, men hvor man til fører
så lidt luft, at der ik ke kan ske en
egent lig forb ræn ding. I ste det for -
dam per først vand og der næst en
ræk ke flyg ti ge for bin del ser, og så
kal det for gas nings gas el ler pro dukt -
gas. Den be står  typisk af brint, let -
tere kul brin ter som  me tan, kul il te
og kul dioxid. Der ud o ver kan gas -
sen inde hol de an dre kul brin te for -
bin del ser, som det kan være nød -
ven digt at fjer ne, in den gas sen kan 
bru ges som mo torb rænd stof el ler
til frem stil ling af syn te ti ske brænds -
ler. Ny ere under sø gel ser ty der des -
uden på, at den aske, der bli ver til -
ba ge ef ter for gas ning, bed re kan
ud nyt tes som gød ning end aske fra 
forb ræn dings an læg.

Pyro ne er-an læg get ved As næ svær ket
i Ka lund borg, hvor halm for gas ses, så 
det kan bru ges i de eks i steren de
kraft værk sked ler. 
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Uf fe Jør gen sen & Jør gen E. Ole sen

Bi o mas se er i dag langt den stør ste
kil de til ved varen de ener gi bå de i
Dan mark og glo balt. Vi får i Dan mark
over fire gan ge så me get ener gi fra
bi o mas se som fra vind, men ud nyt tel -
se af bi o mas se gi ver og så an led ning
til me gen de bat. Den ene dag bli ver
det lan ceret som et bære dyg tigt bi -
drag til en CO2-neutral ener gi for sy -
ning, og den næ ste dag bli ver det be -
teg net som en mol bo histori e, hvor vi
øde læg ger mere end vi gavner ved at
tram pe rundt i øko sy ste mer ne.

Beg ge ver sio ner er rig ti ge for spe ci -
fik ke ty per bi o mas se, og det er der for 
vig tigt, at vi skel ner mel lem den bi o -
mas seud nyt tel se, der sik rer bære dyg -
ti ge løs nin ger, og den bi o mas seud -
nyt tel se vi skal hol de os fra. Det be ty -
der og så, at der ik ke er no get en kelt

svar på, om bi o e ner gi er godt el ler
skidt – det er bå de og.

Når vi skal løf te den ko los sa le ud -
for dring det er at om stil le he le vores
ener gi sy stem til ved varen de ener gi, er 
bi o mas se fort sat en vig tig spil ler i en
lang år ræk ke frem o ver. Den dag,
langt ude i frem ti den, hvor det bli ver
mu ligt at for sy ne os med ved varen de
ener gi ale ne fra sol og vind, kan bi o -
mas sen ud fa ses af ener gi for sy nin gen, 
og i ste det er stat te oli ens an ven del se 
i den petrokemiske industri til frem -
stil ling af plastik og lignende.

Go de og dår li ge eks empler
Vi vil gi ve nog le eks empler på go de
og dår li ge bi o e ner gi løs nin ger og pe ge
på nog le af de ud vik lings spor, vi skal
for føl ge for at sik re mere bære dyg tig
bi o mas se. Der er et enormt under vur -
deret po ten ti a le i at op ti mere de bi o -

lo gi ske sy ste mer i jord bru get til bå de
at pro du cere mere sam ti digt med, at
ud led nin ger ne af nærings stof fer til
vores van dmil jø og kli ma gas ser til at -
mos færen re du ceres mar kant.

Lad os star te med de dår li ge løs -
nin ger: Den klas si ske mol bo histori e
er ryd ning af regn skov, hvor ef ter
 arealerne til plan tes med so ja bøn ner
el ler oli e pal mer til pro duk tion af  bio -
diesel. Ved afb ræn din gen af regn -
sko ven ud le des enor me mæng der
CO2 og ef ter føl gen de ned bry des jor -
dens or ga ni ske stof, når jor den dræ -
nes og plø jes til dyrk ning af oli e af -
grø der ne. Selv om oli e pal mer er me -
get pro duk ti ve og le verer me get bi o -
di e sel, vi ser en ar ti kel i tids skrif tet
Sci en ce, at det kan ta ge mere end
100 år at tje ne den kul stof gæld
hjem, som blev op ta get ved ryd nin -
gen af regn sko ven.

Bi o e ner gi
– bære dyg tig løs ning el ler mol bo historie?

Ud nyt tel se af bi o mas se til ener gi pro duk tion kan være som et tve æg get sværd.
Hvis vi gri ber det for nuf tigt an, kan det være til stor gavn for kli ma et, 
mil jø et og na turen, men væl ger vi de for ker te løs nin ger, er det 
som at tis se i buk ser ne: Det gi ver var men her og nu, men på 
sigt bi dra ger det til et klamt klima.

“
Desto mere bi o gas vi ud -
nyt ter til ener gi, desto

bed re er det for kli ma et, og det
er jo ik ke den ef fekt vores ener -
gi for brug ple jer at ha ve.

Bi o gas fæl le san læg i Blå høj mel lem
Vej le og Her ning.
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Bi o mas se

Men så dan ne uklo ge løs nin ger fin -
des ik ke kun i fjer ne tre dje ver dens -
lan de. I Dan mark er det bare læn ge
si den vi ryd de de og dræ ne de vores
na turare a ler til op dyrk ning. Men vi
dyr ker sta dig hu mu sjor de, som ud le -
der me get store mæng der CO2 ved
pro duk tion af al min de li ge land brugs -
af grø der. Det be ty der, at den hve de,
der dyr kes til svi ne fo der på hu mu sjor -
de ne sæt ter et me get stort kli ma fod -
spor, og at den raps, der dyr kes til
 biodiesel på dan ske hu mu sjor de, for -
ment lig gi ver en ne ga tiv driv hus ga sef -
fekt, hvis jor dens CO2-emis sion reg -
nes med. Det ind går bare ik ke i de
gængs e livs cy klu sa na ly ser, fordi det
er for besværligt at indregne de store
forskelle mellem jordtyper.

Ved Aar hus Uni ver si tet er vi ved at
læg ge sid ste hånd på en kort læg ning
af de dan ske lav bunds jor des  hu mus -
indhold og emis sion af driv hus gas ser. 
Den vi ser blandt an det, at are a let
med de ci dere de tør ve jor de til sta dig -
hed re du ceres, men at der fort sat er
man ge jor de, hvor vi kan re du cere
afb ræn din gen af CO2.

Det kan vi må ske gøre ved at om -
læg ge dyrk nin gen af enåri ge af grø der
som hve de og raps til fleråri ge ener gi -
af grø der som pil el ler ele fant græs.
Sven ske og ir ske under sø gel ser har
nem lig vist, at der kan lag res op til tre 
tons kul stof år ligt i jor den un der en
hek tar af flerårige af grø der, sam ti digt
med at de pro du cerer bi o e ner gi over
jor den. 

Bi o gas sen fra hus dyr vin der
Fra hus dyr gød ning ud le des i dag be -
ty de li ge mæng der me tan til at mos -
færen, men når gød nin gen sen des
gen nem et bio gas an læg, op sam les
og afb ræn des me ta nen til ener gi og
om dan nes til CO2, som på vir ker kli -
ma et cir ka 20 gan ge min dre end me -
tan. Det be ty der, at ale ne afb ræn din -
gen af me tan re du cerer driv hus ga sef -
fek ten kraf tigt, og der til kom mer, at
ener giud nyt tel sen for træn ger fos sil
ener gi.

EU stil ler i dag krav om, at for -
træng nin gen af driv hus gas ser ved an -

ven del se af bi ob rænd stof fer skal væ -
re på mindst 35 pro cent, men ved
 biogas er den langt over 100 procent. 
Det be ty der po pu lært sagt, at desto
mere bi o gas vi ud nyt ter til ener gi,
desto bed re er det for kli ma et, og det 
er jo ik ke den ef fekt vores ener gi for -
brug ple jer at ha ve.

Men ik ke al bi o ga spro duk tion er
godt for kli ma et. For eksempel har
 tyske til skuds reg ler gjort det me get
at trak tivt at pro du cere bi o gas på ba -
sis af majs, og her kan kli ma ge vin -
sten være yderst tvivl som. Når maj -
sen er om dan net til bi o gas kan den

“
Hvis ele fant græs ud nyt -
tes i et  bio raffinaderi, vil

cir ka en tre dje del af  biomassen
bli ve om sat til dyre fo der og der -
med le vere lige så me get fo der,
som den hve de mark den er stat -
ter. Der til kom mer bi o et ha nol
og brænd sel til kraft var me.
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gan ske vist er stat te fos si le brænds ler, 
men der er et vist spild i gas mo toren, 
og der slip pes og så me tan ud fra den 
af gas se de majs sup pe. Da me tan er
en po tent driv hus gas, skal der kun
spil des cirka 13 procent af den pro -
du cere de me tan, før bi o ga spro ces -
sens sam le de driv hus gas for træng ning 
går i nul. Et ty pisk tab fra en gas mo -
tor er på to procent me tan, og der til
kom mer tab ved lag ring og ud bring -
ning af den af gas se de bi o mas se. En -
de lig er majs ik ke en specielt mil jø -
ven lig af grø de, så det er samlet set
en rigtig molbohistorie at bru ge majs
til pro duk tion af bi o gas.

Fra korn til fleråri ge afgrøder
En an den bære dyg tig mu lig hed er at
om læg ge kor nare a ler til pro duk tion af 
fleråri ge ener gi af grø der. Det er en
 me get ef fek tiv må de at re du cere ni -
tra tud vask nin gen på.

EUs Van dram me direk tiv kræ ver en
yder li gere kraf tig re duk tion i nærings -
stof ta bet fra dansk land brug, og det
kan være me get svært at op nå ved
fort sat korn dyrk ning på sår bare are a -
ler. Dyrk ning af fleråri ge ener gi af grø -
der kan alt så bå de sik re mere bi o -
mas se, bed re van dmil jø og en stor
 reduktion af driv hus gasser.

Om læg ning af kor nare a ler til ener -
gi af grø der vil gan ske vist re du cere
pro duk tio nen af fø de varer, men det
er over ord net set ik ke fø de vare man -
gel, der ska ber sult. Den kraf ti ge
over skuds pro duk tion af fø de varer i EU 
i slut nin gen af sid ste år hun dre de af -
hjalp ik ke ver dens  sult proble mer. De
sul ten de var nem lig så fat ti ge, at de

ik ke hav de råd til at kø be vores fø de -
varer, og for søg med at eks por tere
vores fø de varer til me get la ve pri ser
har blot gjort tin ge ne vær re ved at
ødelægge den lo ka le land brugs pro -
duk tion. Ende ligt går den dan ske
korn pro duk tion mest til at fod re gri se, 
så det er i hø jere grad vores eget
store kødforbrug, der lægger beslag
på arealerne, og ikke forsyning af
verdens fattige med føde.

Det er na tur lig vis pro ble ma tisk,
hvis en re duk tion af vores korn pro -
duk tion be ty der, at skov ryd nin gen
øges i an dre de le af ver den, men det
er ik ke nød ven digt at ryd de nyt land
for at pro du cere mere korn i ver den.
Der er ri ge ligt med land brugs land,
som dri ves dår ligt med ud byt ter langt
un der det mu li ge, så der for bør kræf -
ter ne kon cen treres om at frem me ud -
vik lin gen af bære dyg tig land brugs drift
i den 3. ver den – bi o e ner gi el ler ej.

C4-af grø der kan gi ve dob belt
så me get bi o mas se som korn
I Dan mark vil det være mu ligt at øge
bi o mas seud byt tet fra jord bru get kraf -
tigt ved at skif te til nye af grø der. I na -

turen fin des for skel li ge ty per fo to syn -
te se, og un der var me for hold er den
så kald te C4-fo to syn te se cir ka 30 pro -
cent mere ef fek tiv til at ud nyt te so -
lens ener gi end C3-fo to syn te se, som
de fle ste dan ske af grø der be nyt ter.

Ele fant græs er en af de få plan ter
med C4-fo to syn te se, der kan vok se i
Dan mark, og da den sam ti dig har en
lang vækstsæ son, kan den for ment lig 
pro du cere dob belt så me get bi o mas -
se, som en hve de af grø de i dag pro -
du cer i form af bå de halm og ker ne.
Og det er vel at mær ke med 70 pro -
cent min dre nitra tud vask ning, min dre 
driv hus ga suds lip og med min dre brug 
af pesti ci der.

Hvis ele fant græs ud nyt tes i et  bio -
raffinaderi, vil knap en tredjedel af
 biomassen bli ve om sat til dyre fo der
og der med le vere lige så me get fo der,
som den hve de mark den er stat ter.
Der til kom mer bi o e tha nol og brænd -
sel til kraft var me. Hvis det kan real i -
seres – og det er en lang pro ces – så
er der ik ke no gen ind irek te mil jø ef fek -
ter fra re du ceret fø de vare pro duk tion,
men kun po si ti ve ef fek ter på mil jø,
kli ma og ener gi for sy ning.

“
Der er dog én bi o mas se -
ud nyt tel se, som i sig selv

kan for bed re na turk va li te ten i
Dan mark: Store na turare a ler,
som i dag gror til, kan hø s tes og
bi o mas sen kan bru ges i bio gas -
an læg el ler bi oraf fi na deri er.
Der ved fjer nes der næ rings stof -
fer fra om rå det, hvil ket kan
med vir ke til en mere  va rie ret
flora og fau na.
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Øget fo kus på forsk ning
I de fle ste til fæl de er der en kon flikt
mel lem land brugs pro duk tion og na -
tur. Og det er væ sent ligt at dis ku tere, 
om de kor nare a ler, vi for ment lig skal
om læg ge for at op fyl de van dram me -
direk ti vet, skal ud nyt tes til nye na -
turare a ler el ler til at pro du cere bære -
dyg tig bi o e ner gi.

Der er dog én bi o mas seud nyt tel se, 
som i sig selv kan for bed re na turk va li -
te ten i Dan mark: Store na turare a ler,
som i dag gror til, kan hø stes og bi o -
mas sen kan bru ges i bio gas an læg el -
ler bi ora ffi na deri er. Der ved fjer nes der 
nærings stof fer fra om rå det, hvil ket
kan med vir ke til en mere vari eret flora 
og fau na. De nærings stof fer, som er
et pro blem for na turen, kan til gen -
gæld bi dra ge til at sik re en nærings -
stof for sy ning af det øko lo gi ske land -
brug, som i dag im por terer stør ste -
par ten af de res nærings stof fer fra
kon ven tio nel le land brugs be drif ter.

Nog le af de bære dyg ti ge bi o e ner gi -
løs nin ger kan vi gå i gang med her.
An dre kræ ver fort sat me gen forsk ning 
og ud vik ling, men der er des vær re en
ten dens til, at for sknings mid ler ne bli -

ver brugt på tek nisk forsk ning i kon -
ver terings pro ces ser for bi o e ner gi –
alt så hvor dan bi o mas sen om dan nes
til bi ob rænd stof fer og lig nen de.

Det er en ud bredt op fat tel se af, at
bi o mas se bare er et over skud spro -
dukt, som man kan bru ge løs af, og
så dan har det og så været hid til. Men
i frem ti den bli ver bi o mas se pro duk tio -
nens stør rel se og bære dyg tig hed helt

af gøren de para metre, og der for skal
forsk ning på dis se om rå der op priori -
teres. Mu lig he den for at for doble bi o -
mas se pro duk tio nen i Dan mark uden
at ud vi de dyrk nings are a let er en vig tig 
brik i pusle spil let om at sik re til stræk -
ke li ge mæng der fø de varer, ma teri a -
ler, ener gi og na tur. 

At ud nyt te bi o mas se til ener gi kan
være som at tis se i buk ser ne – det gi -
ver var men her og nu, men bi dra ger
til et klamt kli ma. Bi o mas seud nyt tel -
se kan dog og så være po si tivt for bå -
de ener gi for sy ning, kli ma, van dmil jø
og na tur, hvis vi væl ger de klo ge løs -
nin ger. Det kræ ver vi den og op lys -
ning, inter na tio nal cer ti fi cering, po li ti -
ske af ta ler og fo kus på fat tig doms -
proble ma tik ken. Det er ik ke let, men
der fin des ik ke let te løs nin ger på
vores store ud for drin ger.

Uf fe Jør gen sen er se nior for sker ved
In sti tut for Agro ø ko lo gi, Aar hus Uni -
ver si tet, uffe.jorgensen@agrsci.dk

Jør gen E. Ole sen er pro fes sor ved In -
sti tut for Agro ø ko lo gi, Aar hus Uni ver -
si tet, jorgene.olesen@agrsci.dk

“
Nog le af de bære dyg ti ge
bi o e ner gi løs nin ger kan

vi gå i gang med her. An dre
kræ ver fort sat me gen forsk ning
og ud vik ling, men der er des -
vær re en ten dens til, at for sk -
nings mid ler ne bli ver brugt på
tek nisk forsk ning i kon ver te -
rings pro ces ser for bi o e ner gi –
alt så hvor dan bi o mas sen om -
dan nes til bi ob rænd stof fer og
lig nen de.

Ita li en får ver dens før ste “lod ret te” skov
I den cen tra le del af Mi la no er
hånd vær ker ne i færd med at op -
føre to høj hu se, hvor der skal
vok se op til ni me ter hø je træ er
på hver eta ge. Pro jek tet, der går
un der navnet “den lod ret te skov”, 
skal være med til at ren se luf ten i
den for ure nede stor by – og så er
det jo godt for kli ma et.

Det er dog næp pe fryg ten for kli ma -
foran drin ger, der har været den direk -
te år sag til, at ar ki tek ter fra det ita li -
en ske Bo eri Stu dio har valgt at ska be 
ver dens  før ste “lod ret te skov” midt i
en af Euro pas mest for ure ne de stor -
by er.

– Na turen for svandt mere og me-
re fra mi la ne ser nes hver dag. Vores
mål er at brin ge den til ba ge igen,
 siger ar ki tekt Ste fa no Bo eri til den
inter na tio na le ar ki tek tur hjem me si de
Fresho me.

Men træ er er jo og så et vig tigt red -
skab i kam pen mod kli ma æn drin ger,

så må ske kan det usæd van li ge pro -
jekt in spirere an dre til lig nen de til tag.

De to byg nin ger på hen holds vis 76 
og 100 me ter kom mer til at hu se
træ er på 3 – 9 me ters højde, og der til 
kom mer et stør re an tal bu ske og

småplan ter. Når pro jek tet står fær digt 
i slut nin gen af 2012, vil der være li ge 
så me get bi o mas se i de “grøn ne”
byg nin ger som i 10.000 kva drat me ter 
skov, og der vil kun ne bo li ge så man -
ge men ne sker som på 50.000 kva -
drat me ter, hvis man i ste det hav de
valgt at byg ge i ét plan.

Pro jekt Bo sco Ver ti ca le, som er det 
ita li en ske navn for be byg gel sen, har
vakt be ty de lig op mærk som hed og en
del de bat blandt ind byg ger ne i Mi la -
no. Mange er for stå e ligt nok be kym -
re de for, hvad der vil ske, når en or -
kan ram mer et 27 eta gers høj hus
med ni me ter hø je træ er i al tan kas -
serne.

Kil de: http://freshome.com

Com pu ter teg ning af Pro jekt Bo sco
Ver ti ca le i Mi la no, der for ven tes at
stå fær digt i slut nin gen af 2012.
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Af Tor ben Skøtt

Det er især skov flis og træ pil ler, den
grøn ne tæn ke tank er be tæn ke lig ved. 
Al lere de i dag im por terer Dan mark
store mæng der træ til ener gi pro duk -
tion og ener gi sel ska ber som DONG
Ener gy vil i de kom men de år ud skif te 
en me get be ty de lig del af kul le ne 
på de dan ske kraft vær ker med im -
por tere de træ pil ler. Det vil i føl ge
gæl den de reg ler gi ve et plus i kli ma -
regn ska bet, men i føl ge CON CI TO vil
det ta ge ad skil li ge år ti er, in den nye
træ erne har op ta get den mæng de
CO2, som vær ker ne ud le der til  at -
mosfæren.

– De se ne ste vi den ska be li ge un -
der sø gel ser af bi o e ner gi ens  klima -
effekter vi ser, at en om fat ten de sub -
sti tu tion af kul med bi o mas se ik ke vil

være CO2-neutral, men tvært i mod
 risikerer at øge den sam le de glo ba le
ud led ning af driv hus gas ser. Det bør
der na tur lig vis ta ges høj de for i den
kom men de ener gi af ta le, si ger CON CI -
TOs vi dens chef Tor ben Chrintz.

Rap por ten fra CON CI TO pe ger på,
at det især er vi gtigt at ha ve fo kus på 
tid sper spek ti vet. Hvis vi skal ha ve en
chan ce for at hol de den men ne ske -
skab te tem pera tur stig ning un der to
gra der, skal ud led nin gen af driv hus -
gas ser i 2050 være halv eret i for hold
til ud led nin gen i år 2000, og så hjæl -
per det ik ke me get at afb ræn de træ,
som har op ta get CO2 for 25 el ler 50
år si den.

Hvis må let er at re du cere ud led nin -
gen af driv hus gas ser til at mos færen
in den 2050, hjæl per det hel ler ik ke
me get at bru ge le ven de træ er til
ener gi pro duk tion fra det tra di tio nel le
skov brug. Her vil der gå 50- 150 år
in den nye træ er har neutra li seret
CO2-ud led nin gen fra afb ræn din gen af 
de gam le træ er, vur derer CONCITO.

Er træ et der i mod dødt og un der
ned bryd ning er det selv føl ge lig bed re
at bru ge det til ener gi pro duk tion end
la de det råd ne op i sko ven.

Ud nyt tel se af halm til ener gi for mål
er lige le des uproble ma tisk ud fra et

Dan marks grøn ne tæn ke tank
CON CI TO me ner, vi ri si kerer at
øge ud led ningen af driv hus gas ser
ved at ba sere en væ sent lig del af
ener gi for sy nin gen på bi o e ner gi.
Vrøvl, si ger blandt an det  Skov -
foreningen og en grup pe for skere
fra Kø ben havns Uni ver si tet.

tids per spek tiv, da ny halm vil være i
stand til at op su ge den mæng de
CO2, som blev ud ledt ved afb ræn ding 
året før.

Brug fort sat bioenergi
Det kan være yderst kompli ceret at
sæt te præ ci se tal på kli ma ef fek ten
ved at bru ge bi o e ner gi, og rap por ten
fra den grøn ne tæn ke tank skal da
hel ler ik ke op fat tes som et nej til bi o -
e ner gi, el ler som CON CI TOs vi dens -
chef ud tryk ker det:

– De nye under sø gel ser gi ver ik ke
an led ning til at stop pe ud nyt tel sen og 
pro duk tio nen af bi o e ner gi, men det er 
helt af gøren de, at Dan mark og EU
læg ger en stra te gi for en mål ret tet
an ven del se og ud byg ning af den be -
græn se de mæng de af bære dyg tig
 bio masse, der er til rå dig hed. Sam ti -
dig er der be hov for at få fast sat bæ -
re dyg tig heds kri teri er for al le ty per bi o -
mas se til ener gi for mål, under stre ger
Tor ben Chrintz.

For at il lu strere hvor kom pleks pro -
ble ma tik ken er, kan man fore stil le
sig, hvad der vil ske, hvis en korn mark
er stat tes af ener gi af grø der. Umid del -
bart vil det gi ve et plus kli maregn ska -
bet, for di ener gi af grø der ne kan op lag -
re mere kul stof end korn, men reg ne -
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styk ket hol der kun, hvis man ser bort
fra de kon se kven ser, en ned gang i
 foder- og fø de vare pro duk tio nen vil
med føre.

Hvis den mang len de korn pro duk -
tion på ver dens mar ke det kom pen se -
res ved at ryd de skov for at ind dra ge
nye land brugs are a ler, kan det øge
ud led nin gen af CO2 fra ener gi af grø -
der ne mar kant. Væl ger man i ste det
at in ten si vere det eks i steren de land -
brug kan det be ty de øget ud led ning
af driv hus gas ser som lat ter gas, men
det kan og så klares uden yder li gere
kli ma be last ning, hvis det gri bes for -
nuf tigt an.

EU’s vi den ska be li ge ko mi te
EU's prin cip per for ud ar bej del se af kli -
maregn ska ber er ba seret på, at ener -
gi pro duk tion fra bi o mas se ik ke fører
til et øget CO2-ud slip. Det er der for
be mær kel ses vær digt, at EU’s egen vi -
den ska be li ge ko mi te i ret klare ven -
din ger i et no tat fra sep tem ber 2011
af vi ser den be reg nings form.

Iføl ge ko mi te en ig norerer EU det
fak tum, at når et om rå de bru ges til
pro duk tion af bi o e ner gi, så kan det
sam me are al ik ke bru ges til pro duk -
tion af fø de varer el ler til op byg ning af
jordens kulstofpulje. 

Ko mi te en op for drer der for EU til at
re vi dere VE-direk ti vet og brænd stof -
direk ti vet, og for mu lere mål om at
frem me bi o e ner gi ude luk ken de på
ba sis af rest pro duk ter og af fald. Der -
med vil man være sik ker på, at der
re elt er ta le om en CO2-neutral ener -
gi pro duk tion, der ik ke på vir ker pro -
duk tio nen af føde og fibre.

En de lig fore slår ko mi te en, at po li -
ti kere og be slut nings ta gere klo den
rundt fast sæt ter et loft over for bru get
af bi o e ner gi, så man ik ke ri si kerer at
på vir ke de na tur li ge øko sy ste mer ne -
ga tivt. Iføl ge ko mi te en skyl des an ta -
gel sen om at al bi o mas se er CO2-
neutral en fejl for tolk ning af FN-kon -
ven tio nen UNFCC fra 1992.

Dansk Skovforening
Rap por ten fra den grøn ne tæn ke tank
fik hur tigt Dansk Skov fore ning på ba -
nen med en pres se med de lel se, hvor
man under stre ger, at træ er ver dens 
mest mil jø ven li ge råstof og nøg len til
en bære dyg tig frem tid. Træ er en for -
ny e lig re sur se, det gi ver ik ke no get

af fald, og det kan er stat te enor me
mæng der kul, oli e og gas.

I føl ge Skov fore nin gen kom mer der 
mere og mere træ i Dan marks og
Euro pas sko ve. Gen nem flere hund re -
de år er der hvert år kun ble vet fæl -
det en del af sko ve nes år li ge til vækst, 
målt i kubikmeter træ. 

 Fore nin gen bak kes blandt an det
op af se nior for sker Ni els He ding fra
Kø ben havns Uni ver si tet:

– Når man tyn der de dan ske sko ve 
fore går det på sam me må de, som
når man tyn der ra di ser. Man fjer ner
nog le træ er, men ef ter cir ka et år 
vil der være den sam me mæng de 
bi o mas se og der med det sam me
CO2-op tag, som da træ er ne blev
fæl det.

– De dan ske sko ve lig ger i den
tem perere de zo ne, der i alt om fat ter
ot te mil lio ner km2 skov. Her er den

gennem snit li ge lag ring af kul stof per
år øget med 16 pro cent fra perio den
1990-1999 til 2000-2007 (ta bel 1). 
I de nord li ge sko vom rå der har den
været kon stant, mens der er an dre
om rå der, hvor lag rin gen af kul stof til
gen gæld er re du ceret, for klarer Ni els
He ding.

Kri ti ske forskere
Fem an dre for skere fra Kø ben havns
Uni ver si tet er lige le des stærkt kri ti ske
over for CON CI TOs rap port. Det dre jer
sig om Claus Fel by, Kar sten Rau lund
Ras mus sen, John Por ter, Svend  Chris -
tensen og Vi vi an Kvist Jo han sen.

– Der er i høj grad ta le om, at
CON CI TO har valgt et worst ca se sce -
nari e og der fra gen era li seret til he le
vores brug af træ til ener gi. De bru ger 
så le des det CO2-bi drag, der kom mer
i for bin del se med skov ryd ning og
dræ ning af mo ser som ar gu ment
mod  bio energi. Stør ste de len af den ne 
op dyrk ning sker for at ud vi de land -
brugs pro duk tio nen og har in tet med
bi o e ner gi at gøre, skri ver de fem for -
skere i en fæl les pres se med de lel se,
hvor de og så på pe ger en ræk ke fak -
tu el le fejl i rap por ten fra den grøn ne
tæn ke tank.

Rap por ten ”Re du cerer brug af bi o -
mas se at mos færens ind hold af CO2?”
kan down loa des fra www.concito.info

Skov ty per 1990-
1999

2000-
2007

Nord li ge skove 3,1 3,1

Tem perere de skove 2,5 2,9

Urør te tro pi ske skove 4,9 3,7

Gen vækst i troperne 5,8 6,3

Lag ring i alt 16,3 16,0

Ta bel 1. År lig lag ring af mil li ar der tons 
CO2 i jor dens sko ve. Kil de: Sci en ce.

De dan ske sko ve lig ger i
den tem perere de zo ne,
der i alt om fat ter ot te
mil lio ner km2 skov. Her
er den gennem snit li ge
lag ring af kul stof per år
øget med 16 pro cent fra
perio den 1990-1999 til
2000-2007.
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Af Al lan Ni ko laj Jør gen sen

De man ge an læg er ba seret på to for -
skel li ge ty per brænd sels cel ler, hen -
holds vis LT-PEM fra Ca na di ske Bal -
lard og SOFC fra dan ske Top so e Fu el
Cell. Al le an læg bru ger na tur gas som
brænd sel, men for LT-PEM cel ler nes
ved kom men de er det nød ven digt at
kon ver tere na tur gas sen til ren brint,
in den det kan an ven des i brænd sels -
cel lerne.

Det er Ho bro-fir ma et Dan therm
Po wer, der har stå et for sy ste mud vik -
ling af an læg ge ne med in te gra tion af
brænd sels cel lestak, re for mer,  styre -
system, varm tvands be hol der med
 videre.

De før ste dan ske mi kro kraft var me -
an læg var brint fyre de. De blev op stil -
let på Lol land i 2008, og det er er fa -
rin ger ne her fra, der har ført til, at man
nu har valgt at op stil le en ræk ke na -
tur gas fyre de an læg hos pro fes sio nel le 
bru gere (in stal la tører).

Her kan ba na le drifts proble mer
umid del bart lø ses, og sam ti dig kan
in stal la tører ne er hver ve nyt tig vi den,
som de kan bru ge, når de se nere
skal in stal lere an læg ge ne hos pri va te
kun der.

Ud for drin ger med gask va li tet
I ok to ber må ned 2010 be gynd te
Dan mark at im por tere gas syd fra,
hvor indholdet af kvæl stof vari erer
med op til fem pro cent, mens gas fra
Nords ø en ty pisk inde hol der mak si -
malt 0,3 pro cent kvælstof.

Det for hø je de kvæl sto find hold har
gi vet pro ble mer i den del af an læg -
get, der om dan ner na tur gas til brint.
Kvæl stof fet har nem lig ten dens til at
ind gå i en ke misk for bin del se med
brint, hvor ved der dan nes am mo ni ak, 
som for gif ter de op rens nings trin, der
skal sik re, at brænd sels cel ler ne kun
får til ført ren brint.

Den vari eren de gask va li tet har
med ført, at de op rin de li ge 45 an læg,
som skul le ha ve været op stil let i Søn -
der borg Kom mu ne, er ble vet æn dret
til 22 an læg i Søn der borg med SOFC
brænd sels cel ler og 23 an læg i Var de
Kom mu ne med LT-PEM brænd sels -

cel ler. Pla cerin gen i Var de-om rå det
sik rer en læn gere drift stid og fær re
drifts proble mer med LT-PEM, der er
me get kri ti ske over for uren he der i
brænds let.

Ud vik ling af nye re for mere, der kan 
kon ver tere euro pæ isk gas til ren brint
er i gang, men det er en pro ces, der
ta ger tid, så der for bli ver de næ ste
20 an læg og så in stal leret i Var de
Kom mu ne.

Po li ti ske ud for drin ger
For de na tur gas fyre de an læg er der
end nu ik ke op nå et no gen po li tisk af -
ta le om en særlig pris for den del af
el pro duk tio nen, der sen des ud på
net tet. Det ar bej des der på, men for
de dan ske fa bri kan ter er det især af -
gøren de, hvad man kan op nå af støt -
te på de me get stør re uden land ske
mar ke der.

Den dan ske brænd sels cel lein du stri 
kan kun over le ve, hvis der og så er
inter na tio na le mu lig he der, og her er
støt te be tin gel ser ne på for eksempel
de en gel ske og ty ske mar ke der hel -
dig vis be ty de ligt bed re end de dan ske 
ordninger.

I dag bli ver de eks i steren de na tur -
gas fyre de ke de lan læg koblet sam men 

Klar til mi kro kraft var me
med na tur gas
De før ste na tur gas ba sere de dan ske brænd sels cel le an læg er nu in stal leret i 
Var de, og i lø bet af ja nu ar 2012 vil yder li gere 20 mi kro kraft var me an læg 
være sat i drift hos pri va te kun der i Var de kom mu ne. Se nere føl ger 
yder li gere 20 an læg i Søn der borg.

Et mi kro kraft var me an læg fyl der ik ke
me get mere end et al min de ligt høj -
skab, og kan så le des ind pas ses i
langt de fle ste bo li ger.
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med brænd sels cel ler ne, og i den op -
stil ling er det vig tigt, at kun den har et 
stort ener gi for brug, så brænd sels cel le -
an læg get får flest mu li ge drift sti mer.

De før ste er farin ger
De sy ste mer, som Dan therm Po wer
nu skal in stal lere, er ik ke tid li gere ble -
vet te stet uden for la bora tori erne.

Den ne øvel se har gi vet en ræk ke
er farin ger, som vil bli ve ind dra get i
de sign af næ ste gen era tion af an læg
el ler dan ne grund lag for æn drin ger i
in stal la tions- og ser vi ce ma nu a ler.

I de to før ste test fa ser vil sy ste mer -
ne bli ve in teg reret i husstan dens var -
me sy stem sam men med en eks i ste -
ren de ga ske del.

Var me sy ste mer nes ud form ning
vari erer me get fra in stal la tion til in -
stal la tion, hvil ket har gi vet ud slag i 
et for holds vis avan ceret sy stem om -
kring var me la geret. Al li ge vel er der
op stå et nog le uhel di ge si tu a tio ner,
hvor blandt an det var me la geret ik ke
un der støt te de styrin gen af den eks i -
steren de ke del. Det har blandt an det
gi vet sig ud slag i, at der to gan ge ik ke 
var varmt vand i ha ner ne på Nor den -
skov Sko le i Var de.

I næ ste fa se fore nkles sy ste met
kraf tigt, og for ti den er et nyt sy stem
un der ud vik ling i Dan therm Po wers
 labo ratorium, hvor der jævn ligt spar -
res med tek ni kere fra DONG Ener gy.

Sy stem drift
An læg ge ne blev star tet i maj må ned
og for ven tes at køre ind til næ ste fa se, 
hvor an læg ge ne skal in stal leres hos
pri va te for bru gere.

Der har i op starts fa sen været for -
skel li ge ud for drin ger, her un der:

– for hø jet ka bi ne tem pera tur i de
 varme må ne der

– man ge ned luk nin ger på grund af
mang len de var me for brug

– pro ble mer med fjern o ver våg ning 
på grund af usta bi le inter net for bin -
del ser

– læn gere ind køring af en kel te kom -
po nen ter end for ven tet

– pro ble mer med syste mets di ag -
nostik.

De tre før ste sy ste mer har til sam men 
kørt i omkring 1.500 ti mer, og man ge 
er farin ger vil bli ve ind dra get i de sign
af kom men de an læg.

Mere end 100 pri va te na tur gas for -
bru gere har meldt sig som inter es -
sere de i at del ta ge i sid ste fa se af
for søgs pro jek tet.

For at kom me i be tragt ning som
an lægs vært skal man ha ve en na tur -
gas fyret ga ske del, et for holds vist stort 
gas for brug og ha ve bo pæl i Syd Ener -
gi’s for sy nings om rå de.

Al lan Ni ko laj Jør gen sen er ser vi ce le -
der i DONG Ener gy He a ting Ser vi ces
og med lem af in stal la tions grup pen
un der Dansk Mi kro kraft var me, e-mail
alnjo@dongenergy.dk

Dansk Mi kro kraft var me ska ber ba lan ce i ener gi sy ste met
Dansk Mi kro kraft var me ud vik ler,
te s ter og de mon strerer små ef -
fek ti ve ener gi an læg, der kan
dæk ke el- og var me be ho vet i
ind i vi du el le bo li ger. Må let er at
ha ve an læg klar til dan ske og
uden land ske for bru gere ef ter
pro jek tets af slut ning i 2012.

Det er vel kendt, at kom bi neret el og
var me pro duk tion gi ver en bed re
ener giud nyt tel se, end hvis man pro -
du ce rer el og var me hver for sig. Hid -
til har prin cip pet kun været an vendt
på stør re ener gi an læg, men med
brænd sels cel ler er det lyk ke des at
la ve små kraft var me an læg til ind i vi -
du el le bo li ger.

I dag plan ter vi blandt an det træ er 
for at re du cere ud led nin gen af C02,

men hvis 75.000 oli e- el ler ga sop var -
me de husstan de skif ter til mi kro kraft -
var me, vil CO2-re duk tio nen svare til,
at et om rå de ti gan ge stør re end
Sam sø bli ver plan tet til med skov.

Men mi kro kraft var me kan og så
være med til at ska be ba lan ce i
ener gi sy ste met i takt med, at en sta -
dig sti gen de del af el pro duk tio nen
bli ver ba seret på sol og vind. Hvis
ener gi sel ska ber ne får ad gang til at
kun ne fjern styre de en kel te kun ders
mi kroan læg, kan spids be last nin ger
på el net tet klares ved at skru e op
for den ind i vi du el le el pro duk tion.
Mi kro kraft var me kan på den må de
bli ve en vig tig del af frem ti dens
“smart grid”, hvor in tel li gent el -
styring og et for nuf tigt sam spil med
gas net tet skal gøre det mu ligt at

ind pas se store mæng der vind kraft i
ener gi sy ste met.

Bag Dansk Mi kro kraft var me står
et stærkt, na tio nalt kon sor tium af
dan ske ener gi virk som he der, der bak -
kes op af Kli ma-, Ener gi- og Byg -
nings mi ni steri et, Ener gistyrel sen og
Fol ke tin get.

Pro jek tet lø ber fra 2006 til slut nin -
gen af 2012. De før ste år gik med at
ud vik le te kno lo gi en, og  der efter blev
en seri e an læg te stet på Lol land, hvor 
der blandt an det blev etableret et
sær skilt gas net med brint til flere af
an læg ge ne. Pro jek tet er nu in de i den 
af slut ten de fa se, hvor en ræk ke na -
tur gas fyre de an læg te stes i Søn der -
borg og Var de Kom mu ne.

Læs mere på www.dmkv.dk

Tek ni ker fra Dan therm Po wer i færd
med at ser vi cere et af de nye na tur -
gas fyre de an læg i Var de.

sserPoi
B/ttøkS ne broT :o toF

mailto:alnjo@dongenergy.dk
http://www.dmkv.dk/


Brændselsceller

16 FiB nr. 38 • de cem ber 2011

Af Tor ben Skøtt

Det er en yderst so fisti keret pro duk -
tions tek no lo gi, ud vik let hos Ri sø DTU, 
som Da nish Po wer Sy stems nu kan
dra ge nyt te af. Me to den, der kal des
“slot die coa ting”, går ud på at for de -
le et plast ma teri a le i væ ske form på et 
be væ ge ligt trans port bånd, så man får 
en me get tynd plast fo li e. Tek nik ken
er op rin de lig ud vik let til at frem stil le
bi lli ge plast sol fan gere, men for ny lig
blev Da nish Po wer Sy stems op mærk -
som på, at den og så kan an ven des til 
pro duk tion af brænd sels cel ler.

Det nye sam ar bej de be ty der, at vi
har sparet mindst et par år af vores
ud vik lings ar bej de, for tæl ler ad mi ni -
streren de direk tør i Da nish Po wer Sy -
stems, Hans Aa ge Hju ler. Han vur de -
rer, at må let om at re du cere pri sen
på brænd sels cel ler med en fak tor ti
nu vil kun ne nås in den for de  nær -
mes te år, og der med vil  brænd sels -
cel lerne være klar til det helt store
gen nem brud.

Før det kan ske, er der dog end nu
et par ting, der skal fal de på plads.
Da nish Po wer Sy stems står for pro -
duk tio nen af de så kald te ME A 'er, der
er “hjer tet” i en hver brænd sels cel le.
Når de er klar til mar ke det, skal de
en kel te cel ler sam les i stak ke, og til
sidst skal det he le in teg reres i et
komplet sy stem. Her vil der ty pisk bli -
ve ind byg get en re for mer, som kan
kon ver tere na tur gas el ler fly den de
brænds ler til brint, der vil være for -
skel li ge styrings sy ste mer, og hvis an -

Brænd sels cel ler mø der sol cel ler
– og en plus en gi ver tre

læg get skal bru ges til kraft var me, vil
der være en kon ver ter, så over sky -
den de el pro duk tion kan sen des ud 
på net tet.

– Det er en lang kæ de med for -
skel li ge led, der skal fal de på plads,
så vi er na tur lig vis af hæn gi ge af de 
an dre ak tører i bran chen, for tæl ler
direk tøren. Han er dog over be vist om, 
at al le ar bej der mål ret tet på at få
brænd sels cel ler ne ud på mar ke det i
2015 og glæ der sig over, at dan ske
virk som he der rep ræ sen terer he le
vær di kæ den fra grund forsk ning til
slut bru ger.

EUDP bak ker op
Ud vik ling af ny ener gi te kno lo gi er en
be ko ste lig af fære, og der for har så vel
Ri sø DTU som Da nish Po wer Sy stems 
få et støt te fra EUDP til ud vik ling og
mar keds mod ning af hen hold svis sol -
cel ler og brænd sels cel ler.

– Det er fan tastisk, at to for skel li ge 
EUDP-pro jek ter kan få så stor glæ de
af hin an den. Det vi ser med al ty de lig -
hed, hvor dan der ska bes vær di med
de of fent li ge mid ler, som bli ver in ve -
steret i frem ti dens ener gi te kno lo gi er,
si ger pro fes sor ved Ri sø DTU, Fre derik 
Krebs.

Det dan ske even tyr om plast-sol cel ler
For ti år si den fik pro fes sor Fre derik
Krebs fra Ri sø DTU en god idé til,
hvor dan man kan massepro du cere
sol cel ler af plast i ste det for si li cium, 
der bå de er dyrere og mere be svær -
ligt at håndtere.

Fre derik Krebs star te de med to
hæn der, et ke mi la bora torium, et
enormt en ga ge ment og en god idé. I 
dag er han le der af en 25 mand stor 
og inter na tio nalt føren de for sknings -
grup pe. Re sul ta tet er sol cel ler, der
kan tryk kes i store mæn ger på en
tryk keri ma ski ne, hvor man blot har
skif tet tryks vær ten ud med fly den de
plast og pa piret med en tynd plast -
film. Med den tek nik vil man kun ne
pro du cere li ge så man ge kva drat me -
ter sol cel ler på en ti me, som en fa -
brik for kon ven tio nel le sol cel ler pro -

du cerer på et helt år. Plast sol cel ler -
ne er i før ste om gang til tænkt for -
bru gere lektro nik, men det er må let,
at de på læn gere sigt skal ind gå i
ener gi for sy nin gen i stør re ska la.

Me to den med at bru ge en tryk -
keri ma ski ne til mas se pro duk tion
har og så vist sig at kun ne anvendes 
til frem stil ling af de brænd sels cel -
ler, som Da nish Po wer Sy stems
pro du cerer. Her an ven des en sær lig 
plast ty pe, kal det po ly ben zi mi da zol
(PBI), som den dan ske te kno lo gi -
virk som hed er eks per ter i at hånd -
tere. Det er der ik ke man ge an dre
virk som he der i ver den, der kan, og
med den nye tek nik for ven ter Da -
nish Po wer Sy stems for al vor at få
gang i pro duk tio nen af brænd sels -
cel ler.

Når pri va te og of fent li ge virk som he der går sam men på tværs af fag græn ser,
kan det gi ve et ge val digt ryk frem ad. Gen nem et sam ar bej de med for skere 
in den for sol cel ler har Da nish Po wer Sy stems kun net spare flere års 
ud vik lings ar bej de, og der med er man tæt på må let om at kun ne 
re du cere pri sen på brænd sels cel ler med op til 90 pro cent.
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Og Tho mas Ste en berg, tek nisk di -
rek tør hos Da nish Po wer Sy stems er
helt enig i den betragtning: 

– Det er et eks em pel på et of fent ligt-
pri vat part ner skab, som fun gerer rig tig 
godt. EUDP's støt te har spil let en af -
gøren de rol le for vores re sul ta ter, og
sam ar bej det med Ri sø DTU vil styr ke
os yder li gere.

Ri sø DTU ar bej der i dag tæt sam -
men med Me ko print A/S om mas se -
pro duk tion af plast sol cel ler, men til
frem stil ling af brænd sels cel ler kom -
mer Da nish Po wer Sy stems til at
sam ar bej de med plast kon cer nen SP

Group. Fir ma et er en af de føren de
le veran dø rer af plast pro duk ter til den
dan ske frem stil lings in du stri, og de
har ud vik let nog le tek nik ker, som har
vist sig at være vel eg ne de til mas se -
frem stil ling af brænd sels cel ler.

– Sam ar bej det med Ri sø DTU be ty -
der, at vi nu kan frem stil le mem bra -
ner i lang e ba ner, og SP Group kan
klare den vi dere for ar bejd ning med at 
de le rul ler ne op og få dem svejset
sam men med elektro der ne, for klarer
Hans Aa ge Hju ler.

På den må de er det ik ke bare én,
men flere af de pro ces ser, der hid til

har været ba seret på hånd ar bej de, som
nu er på vej til ind u stri el pro duk tion.

Og det pas ser le del sen hos Da nish 
Po wer Sy stems godt. Fir ma et ud -
sprin ger af DTU, med ar bej dere be står 
hoved sa ge ligt af ke miin ge niører, og
man har al drig lagt skjul på, at det er
ud vik lings op ga ver og ik ke mas se pro -
duk tion, der er den pri mære op ga ve.

Mar ke det for brænd sels cel ler
De brænd sels cel ler, Da nish Po wer
Sy stems pro du cerer, hører til ka te -
gori en HT-PEM. Det står for High
Tem pera ture Po ly mer Elec tro ly te
Mem bra ne – alt så brænd sels cel ler
hvor mem bra nen be står af po ly mer,
og hvor tem pera turen er hø jere end i
de tra di tio nel le PEM cel ler, som
stam mer helt til ba ge fra 1950'er ne.

HT-PEM har kun været kendt si den 
1995, så er farin ger ne er be græn se de 
i for hold til den op rin de li ge po ly mer
brænd sels cel le. Til gen gæld er det en 
mere flek si bel løs ning, da HT-PEM
kan bru ge for skel li ge brænds ler som
na tur gas, bi o gas el ler me ta nol, der
kan frem stil les ud fra bi o mas se.
Brænds ler ne skal gan ske vist først
kon ver teres til brint, men cellerne er
ik ke spe ci elt kri ti ske over for uren he -
der i gas sen, så det er det en for -
holds vis en kel pro ces.

Med HT-PEM kan man så le des
bru ge den eks i steren de in fra struk tur.
Er der ta le om sta tio nære an læg, vil
na tur gas/bi o gas være en op lagt løs -
ning, mens me ta nol vil være et for -
nuf tigt valg, når det dre jer sig om at
forlæn ge el bi ler nes ak tions ra dius.
Me ta nol kan kø bes over alt i ver den,
og det kan dis tri bu eres på sam me
må de som ben zin og di e sel.

Læs mere på http://daposy.com

Et kik ind i la bora tori et hos Da nish
Po wer Sy stems og DTU Kemi, der ud -
vik ler og pro du cerer HT-PEM brænd -
sels cel ler. En stor del af pro duk tio nen 
har hid til været ba seret på hånd ar -
bej de, men ved hjælp af en ny “tryk -
ke tek nik” til sol celler kan man nu
kom me i gang med at mas se pro du -
cere brænd sels cel ler ne.

s
met syS re
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I 2050 er det slut med at bru ge fos si -
le brænd stof fer i trans port sek toren,
hvis Dan marks mål om fos sil uaf hæn -
gig hed skal nås. Da bi ob rænd stoffer
for ven tes at bli ve re ser veret til den
tunge trans port, er det pri mært strøm 
fra vind møl ler, som skal hol de bi ler ne 
køren de. 

Brint kan gi ve el bi ler sam me ræk -
ke vid de og hur ti ge op tank ning som
kon ven tio nel le bi ler og kan der for,
sam men med bat teri er, gøre el bi ler
at trak ti ve i he le bi lpar ken. Hvis brint -
bi ler brin ges på mar ke det i 2015, ty -
der meget på, at de kan ud gøre halv -
de len af bi lpar ken i 2050. Det vi ser
en ny rap port fra Part ner ska bet for
Brint og Brænd sels cel ler.

Men det ta ger tid at ud skif te he le
bi lpar ken, og i 2025 kan man ik ke
for ven te, at der vil være mere end
100.000 brint bi ler på ve je ne. Det er
til gen gæld nok til, at mar ke det selv
kan bære ud vik lin gen frem mod 2050.

Da brint kan pro du ceres ud fra el
og vand, kan de man ge brint tank sta -
tio ner være med til at ska be ba lan ce i 
et ener gi sy stem, hvor en stor del af

el pro duk tio nen vil ko mme fra vind -
møl ler. I perio der med over skud af
strøm kan brint pro du ceres og lag res
ved tank sta tio ner, og når der om -
vendt er for lidt el på mark edet, kan
brin ten om dan nes til strøm ved hjælp 
af brændselsceller.

Når brin ten pro du ceres på ba sis af
ved varen de ener gi, fjer nes kli ma be -
last nin gen og par ti kel forure nin gen
fuldstæn digt for halv de len af bi lpar -
ken. Det vil kun ne gi ve be sparel ser
på fire mil li ar der kro ner i  helbreds -
omkostninger frem mod 2050, vi ser
rap por ten.

Gennem brud i 2015
Bi lpro du cen ter har ud vik let brint bi ler
si den 1990'er ne, hvil ket har mod net
te kno lo gi en så me get, at mar keds in -
tro duk tion plan læg ges i 2015.  Brint -
bi ler har sam me stør rel se og kom fort

som bi ler på ben zin og op tank ning af
brint er al lere de stan dar di seret og sik -
rer en ræk ke vid de på mere end 500
kilometer på un der tre mi nut ter. 

Da brint bi ler er fri ta get for af gif ter i
Dan mark, kan de være kon kur ren ce -
dyg ti ge al lere de i 2015. Det gør Da n -
mark til et af de mest attraktive ste -
der i ver den for pro du cen ter af brint -
bi ler, og det vil kun ne ska be et at trak -
tivt hjem me mar ked for dan ske virk -
som he der, som sam men med of fent -
li ge pro gram mer har in ve steret to mil -
li ar der kro ner si den 2001 i ud vik ling
af brint og brænd sels cel le te kno lo gi er.

Ale ne in den for brint pro duk tion og
tank sta tio ner er eks port po ten ti a let for 
dan ske virk som he der vur deret til op
imod 10 milliarder kro ner om året i
perio den 2020-2050, hvil ket kan
ska be grund lag for op imod 6.000 ar -
bejds pladser i Dan mark.

Brint vil ko ste en fla ske rød vin om året

46 kro ner er hvad det vil ko ste
hver dan sker om året at in tro du -
cere brint bi ler og tank sta tio ner i 
he le lan det frem mod 2025. Her -
ef ter kan te kno lo gi en stå på eg ne 
ben og ud vik le sig til at ud gøre
halv de len af bi lpar ken i 2050.

Gre en Hy dro gen ud vik ler frem ti dens elektro ly se an læg
Elektro ly se an læg til pro duk tion af
brint kan få stor be tyd ning i frem ti -
dens ener gi sy stem, og det har få et
Gre en Hy dro gen til at gå sam men
med Si e mens, DTU og Hirc om et
pro jekt der skal ud vik le elektro ly se -
an læg i me ga watt stør rel se.

Pro jek tet, der har få et 21 mil lio -
ner kro ner i støt te fra EUDP og 12
mil lio ner kro ner fra Høj te kno lo gi fon -
den, byg ger på Gre en Hy dro gens
eks i steren de kon cept om kring

 alkaliske elektro ly se an læg, og har til 
for mål at be vi se, at det er mu ligt at
ska lere det nu væren de an læg op i
en no get stør re ka li ber.

Gre en Hy dro gen står over for at
skul le ud vi de be trag te ligt, og man er 
nu gå et i gang med at an sat te nye
med ar bej dere og etablere et ef fek -
tivt cen ter til forsk ning og ud vik ling
af frem ti dens elektro ly se an læg.

Link: www.greenhydrogen.dk
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15 tank sta tio ner i 2015
Det kræ ver min dre end 1.000 tank -
sta tio ner at for sy ne halv de len af bi l -
par ken med brint i 2050. Ud byg nin -
gen kan dog star te med kun 15 tank -
sta tio ner i 2015, hvor ved halv de len
af be folk nin gen vil ha ve min dre end
15 ki lo me ter til den nær me ste tank -
sta tion. Et lands dæk ken de netværk
af  brint tankstationer i 2015 kan sik -

H2 Lo gic med hoved sæ de i Her -
ning har på få år skabt sig en
 position som le den de pro du cent 
af tank sta tio ner til for sy ning af
brint bi ler.

H2 Lo gics kom pe ten cer har blandt
an det be ty det, at fir ma et er valgt som 
le veran dør af tank sta tio ner i EU’s 
hid til mest am bi tiø se de mon stra-
tions pro jekt for brint bi ler, kal det H2-
moves Scan di na vi a.

Pro jek tet skal være med til at sik -
re, at brint bi ler kan bli ve et al min de -
ligt syn på de skan di na vi ske og ty ske
ve je fra 2015. H2 Lo gic og en ræk ke
euro pæ i ske sa mar bejds part nere har
in ve steret i pro jek tet, og der ud o ver
bi dra ger EU, EUDP pro gram met og
det nor ske TRANS NO VA pro gram med 
støt te. Det sam le de bud get er på
145 mil lio ner kro ner.

I H2mo ves Scan di na vi a skal 15
brint bi ler te s tes i Oslo, og bi ler ne skal 

Danske brint tank sta tio ner i stort EU-pro jekt
på en rund tur i Euro pa sam men med
en mo bil tank sta tion. H2 Lo gic skal
le vere brænd sels cel ler til fem  by biler
fra TH!NK og fore stå etablering af
tank sta tio ner. De re steren de bi ler
 leveres fra Daim ler og Hyun dai/Kia.

 Hydrogen Link Dan mark del ta ger i
pro jek tet med hen blik på at sik re
kob lin gen til Dan mark.

Læs mere på
www.scandinavianhydrogen.org

Dan ske H2 Lo gic er valgt som le veran dør af tank sta tio ner i EU’s hid til mest
am bi tiø se de mon stra tions pro jekt for brint bi ler. Bi lle det er fra Vest for sy nings
tank sta tion i Hol ster bro, der blev ind vi et den 20. ju ni i år.

sserPoi
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res ved at etablere en in fra struk tur -
pul je på 45 mil lio ner kro ner. Frem
mod 2025 kan til skud til in ve stering i 
tank sta tio ner og brænd stof fet, på ni -
veau med det som gi ves til bi o gas,
sik re, at netvær ket af tank sta tio ner
op når en ud bre del se, hvor støt te ikke
længere er nødvendigt.

Ram me be tin gel ser ne til bå de brint -
bi ler og tank sta tio ner vil kræ ve en in -
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Fi gur 1: Sce nari e for ud bre del se af brint bi ler i fra 2012 til 2050.

ve stering fra sam fun det på 2,5  mil -
liarder kro ner frem mod 2025, sva -
ren de til 46 kro ner om året for hver
dan sker. Mere ko ster det ik ke at få
100.000 brint bi ler på ve je ne og sik -
re, at mar ke det selv kan bære ud vik -
lin gen frem mod 2050.

TS

Læs mere på www.hydrogenlink.net
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Nu får Dan mark de før ste gasbiler

Af Tor ben Skøtt

I man ge år er ud led nings kur ven for
CO2 fra trans porten gå et støt op ad,
men nu vil Na tur gas Fyn gøre sit til,
at gas bi ler kan bli ve et mere  al min de -
ligt syn på de dan ske ve je.

Sel ska bet fin der det be mær kel ses -
vær digt, at in gen i Dan mark ta ler om
na tur gas og bi o gas som et al ter na tiv
til ben zin og di e sel i trans port sek to -
ren. Og det til trods for, at vi har nem 
ad gang til na tur gas, et ud bredt na tur -
gas net og op lag te for udsæt nin ger for
at pro du cere og ud nyt te bi o gas.

I Euro pa fin des der om kring 1,4
millioner køre tø jer til gas, og Dan -
mark er efter hån den det ene ste land i 
Euro pa, hvor man ik ke bru ger gas til
trans port. Vores nær me ste na bo lan -
de, Tysk land og Sveri ge, har op le vet
en eks plo siv ud vik ling i an tal let af
gas bi ler in den for de se ne ste ti år.
Tysk land har så le des 93.000 gas bi -

Med an skaf fel sen af 14 gas bi ler
går Na tur gas Fyn nu forrest for
at gøre na tur- og bi o gas til et
mil jø ven ligt al ter na tiv til ben zin
og di e sel. Med bi o gas i tan ken vil 
CO2-emis sio nen ik ke blot bli ve
re du ceret. Den vil være ne ga tiv,
og der ud o ver er bi o gas et langt
bi l li gere al ter na tiv end bå de brint 
og an dre bi ob rænd stof fer.

ler, og i Sveri ge er der i dag 32.000
bi ler, der kører på gas.

– Vores til gang er, at det ik ke er
mil jø mæs sigt an svar ligt at sid de med
hæn derne i skø det, mens vi ven ter på 
el bi ler ne. Ik ke at der er no get galt
med el bi ler – snarere tvært i mod, men 
der vil ef ter alt at døm me gå end nu
en rum tid, in den de har til stræk ke lig
ræk ke vid de og så kort op lad nings tid,
at de kan bli ve et re elt al ter na tiv til
kon ven tio nel le bi ler, for klarer Bjar ke
Påls son, der er ad mi ni streren de di -
rek tør for Na tur gas Fyn.

Bi o gas sen vinder
Mo der ne gas bi ler kan køre på bå de
ben zin og gas og skif ter ube svæ ret
mel lem de to ty per brænd stof. Sam -
men lig net med en ben zin bil ud le der
en bil, der kører på na tur gas, 10-30

pro cent min dre CO2, og ud stød nings -
gas sen er re nere. Sam men lig ner man 
med di e sel, er der ik ke den store for -
skel på CO2-ud slip pet, men med na -
tur gas i tan ken kan ud slip pet af de
hel breds ska de li ge kvæl stof par tik ler
re du ceres med op til 90 pro cent.

Na tur gas drevne bi ler kan uden
 problemer køre på bi o gas og der med
bli ver trans por ten ik ke blot CO2-
neutral. Den bli ver lige frem ne ga tiv,
for di bi o ga san læg ge ne bå de pro du -
cerer CO2-neutral ener gi og re du cerer 
land bru gets ud slip af me tan og lat ter -
gas, der som driv hus gas ser er langt
vær re end CO2.

Sam fund sø ko no misk er bio gas og -
så det bi llig ste al ter na tiv til ben zin og
di e sel. Det frem går af et no tat, som
Ener gistyrel sen ud ar bej de de i ju ni
2011. Med na tur gas i tan ken vil

Tysk land har 93.000 gas bi ler, og i Sveri ge er der i dag 32.000 bi ler, der kører
på gas.

Na tur gas Fyns flå de af gas bi ler om fat ter blandt an det to VW Pas sat Vari ant per son bi ler. De øv ri ge tolv bi ler er al le vare -
vog ne fra Volks wa gen.
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sam fund sø ko no mi en der i mod være
no gen lun de på ni veau med ben zin og 
diesel, men det af hæn ger af bå de in -
fra struk turen og an tal kør te ki lo me ter.

– Vi me ner, at gas bi len er et godt
bud, da den kan tan ke na tur gas i dag 
og bi o gas, når det bli ver til gæn ge ligt i 
stør re om fang in den for få år.  At vi
ik ke har gas bi ler i Dan mark skyl des
pri mært, at vi har et af gifts sy stem,
der gør, at bi ler ne med den nød ven di -
ge tek nik bli ver dyrere end ben zin- og
di e seldrevne al ter na ti ver, si ger Bjar ke 
Påls son.

Lo ka le tan kan læg
Na tur gas Fyns nye flå de af gas bi ler
om fat ter ot te VW Cad dy Maxi vare -
vog ne, fire VW Trans por ter vare vog ne
og to VW Pas sat Vari ant per son bi ler.
Bi ler ne er stat ter den del af selskabets 
bi ler, der be nyt tes af ga stek ni ker ne.
Det er dem, der er al ler mest på far -
ten, og bi ler ne bli ver de koreret, så
man ik ke er i tvivl om, at det nu er
gas biler, tek ni ker ne kører rundt i.

Der er i øv rigt ik ke kun Volks wa gen,
der la ver gas bi ler. Det gør Citro en,
Mer ce des, FI AT, Vol vo og flere an dre
af de store  bil producenter og så.

Na tur gas Fyn vil i før ste om gang
for sø ge at få pri va te og of fent li ge virk -
som he der med bil flå der til at se for -
de le ne ved gas drift.

– I prak sis kan vi til by de kun der ne
at op stil le et tan kan læg, der hvor bi ler -
ne nor malt har de res ba se. Der er ta le 
om en min dre en hed på stør rel se med 
en al min de lig con tai ner, som rum mer
det ud styr, der kan kom pri me re gas sen 
direk te fra den na tur gas led ning, der er i 
jor den i for ve jen.  Sel ve op tank nin gen af 
bi len ta ger kun et par mi nut ter, si ger
Bjar ke Påls son.

Per son bi ler Gram CO2/km

Benzin 183

Diesel 144

2G bi o et ha nol 93

1G bioethanol 146

Naturgas 175

Biogas -20

CO2 ud slip fra for skel li ge brænd stof -
fer. Kil de: Suppleren de al ter na ti ve
driv mid ler an a ly ser, CO WI ju ni 2010.

An ne Gre te Holms gaard bli ver 
direk tør for Bi oRe fi ning Al li an ce
Den er far ne SF-po li ti ker An ne
Gre te Holms gaard er ble vet ud -
nævnt til direk tør for Bi o Re fi ning
Al li an ce, der skal ud vik le nye løs -
nin ger in den for  bio raffinering.

Bag Bi oRe fi ning Al li an ce står DONG
Ener gy, No vo zy mes, Hal dor Top sø e og 
Land brug & Fø de varer. Ef ter en stra -
te gi camp i au gust må ned er part ner -
ne gå et sam men for at sæt te fart på
ud vik lin gen og ac ce lerere de løs nin ger, 
der skal til for at styr ke Dan marks po -
si tion in den for bi oraf fi ne ring.

Og med An ne Gre the Holms gaard i 
direk tør sto len er kon sor ti et godt ru s -
tet til at mø de de ud for drin ger,  bio -
energibranchen mø der, hvor der stil -
les sta dig sti gen de krav til in tel li gen te 
løs nin ger, der kan sik re en bære dyg -
tig ud nyt tel se af jor dens re sur ser.
Den tid li gere ener giord fører for SF's
fol ke tings grup pe er kendt som en er -
faren og højt re spek teret po li ti ker, der 
sæt ter sig grun digt ind i tin ge ne, in -
den hun ud ta ler sig.

– Jeg glæ der mig utro ligt me get.
Per spek ti ver ne er store, og det er ud -
for drin ger ne be stemt og så. Vi skal
dyr ke vores jord på en må de, der på
én og sam me gang sik rer, at vi kan
brø de fø de en stærkt sti gen de ver -
dens be folk ning og sam ti dig sik re bi o -
mas se til ener gi og frem ti dens ma -
teri a ler, si ger An ne Gre te Holms -
gaard.

Bi oRe fi ning Al li an ce er et nyt kon -
sor tium, der skal ud byg ge den dan -
ske fører po si tion in den for grøn ne
 bio produkter og ska be ar bejds pladser 
og grøn vækst. Al li an cen er eta bleret
af tre store virk som he der og en stor
er hvervs or ga ni sa tion in den for om rå -
det, men  intentionen er, at al li an cen
skal være langt bre dere. TS

Læs mere på
www.biorefiningalliance.com

An ne Gre te Holms gaard
An ne Gre te Holms gaard har været
med lem af Fol ke tin get fra 1979 til
1987 og igen fra 2001 til 2011, hvor
hun var ener gi po li tisk ord fører for SF.
Fra 1995 til 2002 var hun direk tør for
Dan marks Tek ni ske Universitet.

Fra 2001 til 2006 var hun for mand
for Ener gi mil jørå det og er i dag for -
mand for Ener gi fon den, der er en selv -
e jen de in sti tu tion samt for Ga te 21,
der er et pri vat-of fent ligt part ner skab
med fo kus på ener giren o vering, re sur -
ser, stra te gisk ener giplan læg ning og
tra fik hånd tering i kom mu ner ne.

In bi cons an læg til pro duk tion af 2.
gen era tionsbi o et ha nol er et vig tig
skridt i ret ning mod en mere in tel li -
gent ud nyt tel se af bi o mas se, på pe ger 
den nye direk tør An ne Gre te Holms -
gaard.
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Mand ag den 21. no vem ber kun ne
Oslos borg me ster Fa bi an Stang klip pe 
snoren over til by ens før ste brinttank -
sta tion, der kan le vere det mil jø ven li -
ge brændstof ved et tryk på ik ke min -
dre end 700 bar. Der med ta ger det
kun tre mi nut ter at fyl de bi len el ler
no gen lun de den sam me tid, som det
vil ta ge at fyl de ben zin el ler di e sel på
bi len.

Tank sta tio nen er etableret af dan -
ske H2 Lo gic A/S med støt te fra EU,
Nor ge og det dan ske EUDP pro gram.
Det sker som led i det store H2-
moves Scan di na vi a pro jekt, der skal
de mon strere, at det er mu ligt at køre
i el bi ler uden at gå på kom pro mis
med ræk ke vid de, op tank nings tid el ler 
kom fort.

De næ ste par år vil ind byg ger ne i
Oslo få lej lig hed til at te ste brint bi ler
fra Mer ce des, Hyun dai og Th!nk.
Sidst nævn te er en min dre by bil,
mens bi ler ne fra Mer ce des og Hyun -
dai har sam me ydel se og kom fort
som de res sø ster mo del ler til ben zin
og di e sel. For skel len er blot, at  for -
brændingsmotoren er skif tet ud med
brint drevne brænd sels cel ler, der le -
verer ener gi til en el mo tor.

Mar keds in tro duk tion i 2015
År ti ers in ten sivt ud vik lings ar bej de hos 
bi lpro du cen ter ne har bragt brint te k -
no lo gi en til et sta di e, hvor næ ste
skridt er seri e pro duk tion. Ved åb nin -
gen be kræf te de bå de Mer ce des og
Hyun dai de res in ten tio ner om at på be -
gyn de mar keds in tro duk tion af brint bi -
ler in den 2015. Paral lelt her med plan -
læg ger bi lpro du cen ter ne og så salg af
bå de hy brid bi ler og bat teri bi ler, da al le 
te kno lo gi er ne er nød ven di ge for på sigt 

at om stil le trans port sek toren fra oli e til 
ved varen de ener gi.

Den nor ske stat har valgt at være
vært for H2moves pro jek tet på trods
af lan dets be ty de li ge oli e fore kom ster. 
Det skyl des ik ke mindst, at næ sten al 
el pro duk tion er ba seret på van d kraft,
og der ved er det mu ligt at pro du cere
brint uden CO2-ud slip. I de se nere år
har man der for etableret flere brint -
tank sta tio ner i Oslo for på den må de
at re du cere kli ma be last nin gen og for -
bed re nær mil jø et. Med brint i tan ken
er det kun rent vand, der kom mer ud
af ud stød nin gen, og det er no get, de
mil jø be vid ste by bo ere sæt ter pris på.

Sam me pris som for ben zin
Pro duk tio nen af brint sker ved selv e
tank sta tio nen og er ba seret på elek -
tri ci tet ind købt via grøn ne cer ti fi ka ter.
På fyld nin gen føl ger inter na tio na le
stan dar der, så al le brint bi ler uan set
mo del kan an ven de sta tio nen.

Pri sen er på knap ni nor ske kro ner
per 100 gram brint. Der med ko ster
det no gen lun de det sam me at køre
på brint som på ben zin.

Tank sta tio nen i Oslo er blot én i
ræk ken af en lang ræk ke sta tio ner
som er un der plan læg ning i Skan di -
na vi en og Tysk land frem mod 2015,
hvor flere af de store bil fa bri kan ter
for ven ter at på be gyn de en seri e pro -
duk tion af brintbiler. 

For at pro jek tet skal bli ve en suc -
ces, er det imid ler tid nød ven digt, at 
de en kel te lan de sik rer de nød ven di ge
ram me be tin gel ser. Det er end nu ik ke
fal det på plads, men det er et em ne,
som er un der drøf tel se bå de na tio nalt
og på Euro pæ isk plan. TS

Læ se mere på www.h2logic.dk

Oslo får dansk tank sta tion til brint
Mens Nor ge er store bror in den
for oli e, er det en dansk ud vik let 
tank sta tion, som frem o ver skal
le vere brænd stof til nor ske brint -
bi ler. Tank sta tio nen er en del af
en stør re af prøv ning af el bi ler,
hvor brint bru ges til at sik re sam -
me lang e ræk ke vid de og hur ti ge
op tank ning som ben zin og di e sel.

H2 Lo gics direktør Ja cob Krogs gaard de mon strerer, hvor dan den nye brint tank -
sta tion kan tan ke en bil på tre mi nut ter. 

Oslos borg me ster, Fa bi an Stang, stod 
for den of fi ci el le del af ind vi el sen af
tank sta tio nen den 21. no vem ber.

aivanidnacS se vo
m2
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http://www.h2logic.dk/dk/shownews.asp?lang=dk&id=365
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Til skud til ener gi forsk ning i 2012
I før ste kvar tal 2012 er der nye
ud bud fra bå de EUDP, Gre en
Labs DK, Høj te kno lo gi fon den og
For ny el ses fon den.

For ny el ses fon den har al lere de åb -
net for en ny an søg nings run de med
an søg nings frist den 17. ja nu ar 2012. 
Fon den støt ter dan ske virk som he ders 
ar bej de med ud vik ling og mar keds -
mod ning af grøn ne løs nin ger her un -
der ener gi te kno lo gi. I 2012 er der
120 mil lio ner kro ner til rå dig hed, som 
vil bli ve for delt gen nem to an søg -
ningsr un der.

Høj te kno lo gi fon den har an søg nings -
frist den 24. ja nu ar til to pro gram mer
kal det pro jek ter og plat for me. Først -
nævn te kræ ver som mini mum del ta -
gel se fra et uni ver si tet og en pri vat
virk som hed. Det er det stør ste af fon -
dens pro gram mer og er især re le vant
for virk som he der, der er på for kant
med de res for ret nings om rå de og
inter es seret i at ud føre de res eget ud -
vik lings ar bej de. Det an det program er 
ret tet mod store ini ti a ti ver med hen -
blik på at ska be en el ler flere nye
 teknologiplatforme.

I 2012 har Høj te kno lo gi fon den
mu lig hed for at støt te ud vik lingen af
nye pro duk ter og nye te kno lo gi er med 
sammen lagt 250 mil lio ner kro ner.

EUDP og Gre en Labs DK har beg ge
an søg nings frist den 6. marts 2012.
Ind kal del se af an søg nin ger til pro -
gram mer ne for ven tes of fent lig gjort i
be gyn del sen af ja nu ar 2012, og der er 
in for ma tions mø der den 18. ja nu ar i
År hus og den 19. ja nu ar i Kø ben havn.

EUDP støt ter ud vik ling og de mon -
stra tion af ny ener gi te kno lo gi, der kan 
bi dra ge til at gøre Dan mark fri for fos -
sil ener gi og sam ti dig ska be vækst og 
ar bejds pladser. Pro jek tet skal være i
fa sen mel lem vel lyk ket forsk ning og

det kom mer ci el le mar ked. Der er 371 
mil lio ner kro ner til rå dig hed i 2012,
som vil bli ve for delt gen nem to an -
søg ningsr un der.

Gre en Labs DK støt ter etablerin -
gen af stor ska la test fa ci li te ter for nye 
 tek nologier, der kan gøre Dan mark
fri for fos sil ener gi. Fa ci li te ter ne skal
være i inter na tio nal klas se og kun ne
til træk ke bå de dan ske og inter na tio -
na le virk som he der som kun der. Der
er 82 mil lio ner kro ner til ud de ling i
2012. TS

EU's støt te pro gram mer til forsk -
ning og in no va tion bli ver nu sam -
let i ét pro gram, og sam ti dig bli -
ver der skåret vold somt ned på
bureau kra ti et. Frem o ver skal der
skæres 100 da ge af den tid, der
går, fra en del ta ger har an søgt
om til skud, og ind til pen ge ne ud -
be ta les.

EU-Kom mis sio nen har ved ta get en
pak ke med til tag, som skal styr ke
Euro pas forsk ning, in no va tion og kon -
kur ren ce evne. 

For før ste gang bli ver al EU-forsk -
ning og in no va tion sam let i ét pro -
gram, Hori sont 2020. Det fo ku serer
mere end no gen sin de før på at om -

sæt te vi den ska be li ge gennem brud til
in no va ti ve pro duk ter og tje ne ste y del -
ser, der gi ver nye for ret nings mu lig he -
der og æn drer folks til værel se til det
bed re. Sam ti dig skærer det vold somt
ned på bureau kra ti et, idet reg ler og
pro ce durer fore nkles, så der kan til -
træk kes flere top for skere og et bre de -
re spektrum af virk som he der.

Det bli ver alt så let tere at få støt te
fra Hori sont 2020, for di pro gram met
er en kelt i sin op bygning, kun har ét
re gel sæt og tyn ges af min dre bureau -
kra ti. Hori sont 2020 er ens be ty den de 
med fore nklet godt gørel se, én “kvik -
skran ke” for del ta ger ne, min dre pa -
pir ar bej de og in gen unø dig kon trol og
re vi sion.

EU skærer ned på bureau kra ti et
Et af de pri mære mål er at af kor te

den tid, der går, fra en del ta ger har
an søgt om til skud, og ind til pen ge ne
ud be ta les, med 100 da ge i gennem -
snit.

Kom mis sio nen vil sæt te kraf tigt ind 
på at åb ne pro gram met for flere del -
ta gere fra he le Euro pa ved at ud nyt te
sy ner gi mu lig he der ne med mid ler fra
EU's sam hørig heds po li tik. Hori sont
2020 skal sør ge for, at po ten ti el le
eks per ti se cen tre i sva ge re gio ner bli -
ver ud pe get og får til budt po li tisk råd -
giv ning og støt te, mens EU-struk tur -
fon de ne kan be nyt tes til op gra dering
af in fra struk tur og ud styr.

Læs mere på http://ec.europa.eu

H2 Lo gic er et af de
man ge fir ma er, som i
åre nes løb har nydt godt 
af støt ten fra bå de EUDP 
og Høj te kno lo gi fon den.
Fir ma et le verer for skel li -
ge systemløs nin ger in -
den for brænd sels cel ler
og er føren de in den for
tank sta tio ner til brint.

cigoL 2
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http://ec.europa.eu/danmark/eu-politik/alle_emner/videnskabelig/2011/111130_horizon2020_da.htm
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Ti tel: IEA Hy dro gen Imple men ting Ag re e ment 
Task 22 og Task 24

Kon takt: Ri sø DTU, Al lan Schrø der Pe der sen,
✉ alpe@risoe.dtu.dk, ✆ 4677 5705

Sagsnr.: For skEL-10280

Til skud fra: PSO

Til skud: 110.000 kro ner

IEA Hy dro gen Imple men ting
Ag re e ment 2010
Pro jek tet har om fat tet Ri sø DTUs del ta gel se i IEA sam ar -
bej det “Hy dro gen Imple men ting Ag re e ment” i perio den
fra april 2009 til marts 2010. Ri sø DTU har del ta get bå de i
task 22, der hand ler om brint lag ring og task 24, hvor der
sam ar bej des om in te gra tion af vind kraft ved hjælp af
brint te kno lo gi.

Hy dro gen Imple men ting Ag re e ment (HIA) er en af de man ge
grup per un der Det Inter na tio na le Ener gi a gen tur (IEA), der fun -
gerer som ener giråd gi ver for de 28 med lemslan de, der del ta -
ger i sam ar bej det. I HIA er ar bej det især kon cen treret om
igangs æt tel se af nye inter na tio na le ar bejds grup per, for mid ling
af re sul ta ter fra igang væren de og af slut te de pro jek ter, samt
ko or di nering af de for skel li ge ak ti vi te ter in den for ud vik ling af
brint te kno lo gi en.

I perio den fra 1. april 2009 til 31. marts 2010 har der været af -
holdt fire mø der i alt, to i hver ar bejds grup pe. Der har ty pisk
været mel lem 20 og 40 del ta gere til hvert mø de, hvor der er
 ud veks let da ta om ud vik lin gen in den for brint te kno lo gi i de en -
kel te med lemslan de. På mø der ne har Ri sø DTU vi dere gi vet
er farin ger ne fra den dan ske for sknings- og ud vik lings ind sats
in den for brint lag ring og sam spil let mel lem vind kraft og brint.
Er farin ger ne fra de dan ske pro jek ter er ble vet vi dere gi vet til de 
to ar bejds grup per, lige som Part ner skabet for brint og brænd -
sels cel ler er ble vet be skre vet i de tal jer.

Ri sø DTU har del ta get i en ræk ke mø der un der IEA-sam ar -
bej det, hvor der  ud veks les da ta om brin tud vik lin gen i de
en kel te med lemslan de. Bi lle det er fra Vest for sy ning i Hol -
ste bro, hvor en del af den lo ka le vind kraft pro duk tion lag -
res som brint via elektro ly se.

sser P oi
B :o to fvi krA

Vat ten fall vil lag re brint
Sam men med en ræk ke ty ske og fran ske sa mar -
bejds part nere er ener gi gi gan ten Vat ten fall i fuld
gang med at etablere Euro pas før ste hy brid-
kraft værk nord for Be rlin. Her skal over sky den de
vind kraft lag res som brint og efter føl gen de bru -
ges til trans port el ler til pro duk tion af kraft var me. 

– Det er et unikt pro jekt for bå de Tysk land og Euro pa
som hel hed. Det kom bi nerer pro duk tion af ved varen de
elektri ci tet, var me og brint, si ger Oli ver Wein mann, chef 
for Vat ten fall In no va tion i Tysk land.

An læg get, der bli ver pla ceret i Prenz lau nord for Be r -
lin, kom mer til at be stå af et bio gas an læg, tre vind møl -
ler på hver 2 MW hver, to kraft var me vær ker, en elektro -
ly se en hed og di ver se tryk tan ke til lag ring af brint. I pe -
rio der, hvor vind møl ler ne står stil le, kan brin ten bru ges
til pro duk tion af kraft var me, lige som den na tur lig vis vil
kun ne bru ges i trans port sek toren.

– Det her sy stem gi ver os go de mu lig he der for at ind -
pas se store mæng der vind kraft i ener gi sy ste met, og så
er det og så en god for ret ning, siger Oli ver Wein mann.

Det nye hy brid-kraft værk vil bli ve etableret i sam ar -
bej de med Si e mens, ener gi sel ska bet Ener trag, det fran -
ske oli e- og gas sel skab To tal samt en ræk ke for sk nings -
in sti tu tio ner og mil jø or ga ni sa tio ner. Ini ti a ti vet, der går
un der navnet “Per for ming Ener gy Al li an ce for Hy dro gen
from Wind” er støt tet af flere ty ske del sta ter og det ty -
ske trans port mi ni sterium.

På ver dens plan er Vat ten fall num mer to, når det
gæl der el pro duk tion fra hav vind møl ler. Virk som he den
har pla ner om at byg ge to store vind møl le par ker ud for
den ty ske kyst, der vil kun ne for sy ne 800.000 be bo ere
med strøm. Vat ten falls om fat ten de in ve sterin ger in den
for vin de ner gi pas ser godt sam men med be stræ bel ser -
ne på at lag re vin de ner gi som brint.

Læs mere på www.vattenfall.com

Hy brid-kraft vær ket kom mer til at be stå af et bio gas an -
læg, tre vind møl ler på hver 2 MW, to kraft var me vær ker, 
en elektro ly se en hed og di ver se tryk tan ke til lag ring af
brint. Fo to: Ener gitrag.

mailto:alpe@risoe.dtu.dk
http://www.vattenfall.com/en/pressreleasedetailhidden.htm?newsid=8CE3A972A9C347F0A4008E0642FB0BB7
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Halm til bioethanol
En under sø gel se af 1.400 halm prø ver vi ser, at der kan
være stor for skel på, hvor let det er at ned bry de hal men,
lige som der er for skel på mæng den af aske.

I pro jek tet har for sker ne ind sam let 1.400 halm prø ver for blandt 
an det at under sø ge mæng den af kul stof i for skel li ge sorter.
Prø ver ne rep ræ sen terer 106 kom mer ci el le og 99 hi sto ri ske
sor ter, dyr ket i for skel li ge år, på for skel li ge  lokaliteter og un der 
for skel li ge for hold.

Re sul ta ter ne fra pro jek tet ty der på, at der ik ke er no gen ne ga -
tiv sammen hæng mel lem ud byt tet af ker ner og an ven del sen af 
hal men til bi o te kno lo gi ske for mål. Der fin des så le des en del
sor ter, som bå de gi ver et højt ker neud byt te og en be ty de lig
mæng de kul stof.

En gennem gang af de kom mer ci el le sor ter vi ser endvidere, at
der er stor for skel på, hvor let hal men ned bry des – et for hold
der har stor be tyd ning, når halmen an ven des til dyre fo der, bi o -
et ha nol el ler jord for be dring. Kun en min dre del af de gen e ti ske 
for skel le er re la teret til plan ter nes høj de, og der er ik ke no gen
sammen hæng mel lem ned bry de lig hed og kor nud byt tet. En for -
be dring af ned bry de lig he den vil så le des kun ne op nås uden
mar kan te æn drin ger af halm læng den og uden re duk tio ner i
kor nud byt tet. 

NærIn fraRød (NIR) spektro sko pi har vist sig, at være en nyt tig
me to de til at for udsi ge så vel ned bry de lig he den som mæng den 
af aske. Sidst nævn te har især be tyd ning, hvis hal men skal an -
ven des til afb ræn ding i ke de lan læg. NIR spektro sko pi har end -
vi dere po ten ti a le til at vur dere fri gi vel se af suk ker, og der med
hal mens po ten ti a le som rå vare til frem stil ling af bi o et ha nol.

Der fin des en del korn sor ter, som bå de gi ver et højt  kerne -
udbytte, og hvor hal men sam ti dig er vel eg net til ener gi pro -
duk tion, bi o te kno lo gi ske for mål el ler jord for be dring.

sserPoi
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Ti tel: OP US: Op ti meret brug af hve de halm for bio-
et ha nol pro duk tion og under sø gel se af rest -
pro duk ter nes er nærings mæs si ge og pro bio ti -
ske  foderværdi

Kon takt: Kø ben havns Uni ver si tet, Det bi o vi den ska be -
li ge Fa kul tet (KU LI FE), Ja kob Ma gid, 
✉ jma@life.ku.dk, ✆ 3528 3491

Sagsnr.: EN MI 2104-05-0055

Til skud fra: DSF

Til skud: 2.500.000 kro ner

Ti tel: Hy dro gen frem stil ling vha. sol lys

Kon takt: DTU Fy sik, Ib Chor ken dorff, 
✉ Ibchork@fysik.dtu.dk, ✆ 4525 3170

In fo: www.cinf.dtu.dk

Sagsnr.: EN MI 2104-07-0056

Til skud fra: DSF

Til skud: 2.258.000 kro ner

Bi llig ener gi fra sol og vand
Dan ske og ameri kan ske for skere har i fæl les skab ud vik let 
et bi lligt al ter na tiv til de dyre pla tinka ta ly sa torer, der i dag 
bru ges til at frem stil le brint fra sol lys og vand. Re sul ta -
terne er for ny lig ble vet of fent lig gjort i det vi den ska be li ge
tids skrift Na ture Ma teri als.

I dag bru ges of test na tur gas til frem stil ling af brint, men over alt
for skes der i at efter lig ne plan ter nes evne til at pro du cere
brænd stof fra sol lys. Ind til vi dere er ud vik lin gen dog ble vet
brem set af man gel på bi lli ge ka ta ly sa torer, men nu er det lyk ke -
des for sker ne at er stat te den dyre pla tin ka ta ly sa tor med et langt 
bi lli gere ma teri a le uden at gå på kom pro mis med ef fek ti vi te ten.

DTU-for sker ne star te de med at ud vik le et sy stem, der kun ne
ab sor bere so le ner gi og bru ge ener gi en til at om dan ne fri e
 brint ioner til brint gas. Ved hjælp af te ore ti ske be reg nin ger og
com pu ter si mu la tio ner under søg te for sker ne for skel li ge brint -
pro du ceren de en zy mer i na turen, der vir ker som ka ta ly sa torer. 
Her vi ste det sig, at mo lyb den er et bi lligt ma teri a le, der kan
sæt te fart på brint pro duk tio nen og der for et inter es sant al ter -
na tiv til ka ta ly sa torer af pla tin. 

Næ ste skridt var at for bed re sy ste mets evne til at ab sor bere
sol lys – et aspekt der har stor be tyd ning for sy ste mets ef fek ti -
vi tet. På DTU blev der de sig net en “mini skov” af si li cium søj ler,
der med de res store over fla de ab sor berer mest mu ligt sol lys.
Over fla den af søj ler ne blev be klædt med små mo lyb den sul fid-
par tik ler, og når der blev lyst på søj ler ne, boble de der brint gas
op med sam me ef fek ti vi tet som ved brug af pla tin ka ta ly sa torer.

Frem stil lin gen af brint er imid ler tid kun den ene halv del af “sol- 
vand-sy ste met”, kal det et kun stigt blad. Selv om må let er brint,
kan “bla det” ik ke fun gere, hvis der ik ke sam ti dig pro du ceres ilt. 
For sker grup per over he le ver den le der der for ef ter ka ta ly sa -
torer til frem stil ling af ilt. Det er den svære ste del af op ga ven,
som man for sø ger at lø se ef ter sam me frem gangs må de som
ved ar bej det med brint gas.

Når sol lys ram mer si li cium søj ler ne, spal tes vand til ilt (O2)
og fri e brin tio ner. Efter føl gen de om dan nes brin tio ner ne til
brint gas (H2).

mailto:jma@life.ku.dk
mailto:Ibchork@fysik.dtu.dk
http://www.cinf.dtu.dk
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Ti tel: Brint lag ring på kul stof hol di ge ma teri a ler ved
hjælp af ke misk bin ding af brint på over fla den

Kon takt: Syd dansk Uni ver si tet, In sti tut for Fy sik og
Ke mi, Per Mor gen, ✉ per@ifk.sdu.dk, 
✆ 6550 3529

Sagsnr.: EN MI 2104-05-0073

Til skud fra: DSF

Til skud: 1.800.000 kro ner

Lag ring af brint
Et af pro ble mer ne ved at bru ge brint som ener gi bærer er,
at det fyl der væ sent ligt mere end ben zin og di e sel. Hid til
har man løst pro ble met ved at op be vare brint un der et tryk
på op til 700 bar, men nu for skes der i at fin de  ma te rialer,
der kan op ta ge og af gi ve brint, så man und går de dyre og
ener gi kræ ven de tryktanke.

For at kun ne an ven de et ma teri a le til lag ring af brint skal det
ha ve et me get stort over fla de are al i for hold til mas sen.  Derud -
over skal det kun ne op ta ge og lag re brint un der nor ma le om -
stæn dig he der, lige som det na tur lig vis skal kunne af gi ve brin -
ten igen ved pas sen de yd re på virk ning.

På Syd dansk Uni ver si tet blev for sker ne på et tids punkt op -
mærk som me på, at stof fet SiC i en pas sen de form, med et
stort ak tivt over fla de are al, vil kun ne an ven des til brint lag ring. I
nær væren de pro jekt har man der for under søgt en ræk ke frem -
stil lings pro ce durer for SiC med ud gangs punkt i kul stof hol di ge
ma teri a ler med porøs na tur, her un der for skel li ge træ sor ter og
savs muld. 

Op ta gel se af brint sker ty pisk ved, at brint mo le ky ler bli ver til
brin ta to mer, som bin des ke misk i ma teri a let, men det kan og -
så ske ved at brint mo le ky ler ne ind fanges i me get små porer.
SiC som ma teri a le har ved mo del bereg nin ger kun net op fyl de
beg ge dis se for mål, hvis det kan dan nes med pas sen de mi -
kro- og na no struk turer. Der for har forskerne an vendt og ud vik -
let for skel li ge pro ces ser til dan nel se af SiC ud fra porø se kul -
stof ske let ter, som man får ved at om dan ne træ til et fast kul -
stof ske let ved op varm ning i va kuum.

Porestør rel ser ne vari erer me get, fra mi kro sko pi ske til na no -
sko pi ske, og kan der ved frem brin ge et me get stort ef fek tivt
are al til op ta gel se af brint. Uhel dig vis er dis se for mer af SiC
 ikke le den de, så det er nød ven digt at til føre me tal li ske ka ta ly -
sa torer i form af Pt-na no par tik ler. Dis se og an dre SiC-struk -
turer er nu ved at bli ve under søgt nær mere for at klar læg ge,
om brin top ta gel se ad elektro ke misk vej kan bli ve en ef fek tiv
me to de til lag ring af brint.

Eks empler på for skel li ge struk turer i SiC, der er dan net
ved en re ak tion mel lem SiO (gas) og C (kul stof). Bi lle det
er ta get med elektron mi kro skop.

Ti tel: Op læg til dansk FUD-stra te gi for ter misk
 biomasseforgasning

Kon takt: FOR CE Tech no lo gy, Mor ten To ny Han sen, 
✉ mth@force.dk, ✆ 7215 7755

Sagsnr.: For skEL 10674 og ENS 64010-0466

Til skud fra: PSO og EUDP

Til skud: 150.000 kro ner (PSO) 
150.000 (EUDP)

Forgasningsstrategi
En ny stra te gi for forsk ning og ud vik ling af for gas nings -
an læg skal brin ge te kno lo gi en ud på mar ke det. Me get
 tyder på, at områ det kan bli ve et nyt eks por te ven tyr for
Dan mark, og te kno lo gi en kan bli ve et vig tigt red skab 
til at føre vi sio nen om et ener gi sy stem uden fos si le
brænds ler ud i livet. 

Når for gas nings an læg ge ne teg ner til at bli ve et nyt  eksport -
eventyr skyl des det ik ke mindst, at te kno lo gi en pas ser godt ind 
i et frem ti digt ener gi sy stem, ba seret på ved varen de ener gi.
Med for gas nings an læg kan der hur tigt skru es op og ned for el -
pro duk tio nen, og hvis der ik ke er brug for strøm men, kan gas -
sen kon ver teres til fly den de brænd stof fer og syn te tisk na tur -
gas. Det gi ver en hid til uset flek si bi li tet og mu lig hed for at
indpasse store mængder vindkraft i energisystemet.

Sam let set rep ræ sen terer de dan ske te kno lo gi er et stærkt tek -
nisk ud gangs punkt for frem ti di ge inter na tio na le mar keds an de -
le, men der er fort sat be hov for forsk ning og ud vik ling. Det
hand ler bå de om at op nå en større for stå el se af selv e for gas -
nings pro ces sen, men og så at de mon strere at te kno lo gi er ne
har en høj drifts sik ker hed og kan præ stere de ydel ser, kun der -
ne bliver stil let i ud sigt. Der ud o ver er gas rens ning og kon ver -
tering af gas sen til an dre brænd sels ty per om rå der, der kræver 
yder li gere forsk ning og udvikling.

For gas nings an læg til el- og var me pro duk tion hos Weiss i
Hadsund.
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Ti tel: Bi o mas se- og fly den de bi ob rænd sel ba seret
 poly-generation i ik ke-net tilslut tet og net-
til slut tet drift

Kon takt: Stir ling DK Aps, Mads Brix Ni el sen,
✉ mbn@stirling.com, ✆ 8818 4819

Sagsnr.: ENS 63011-0081

Til skud fra: EUDP

Til skud: 4.990.000 kro ner

Træ fyret kraft var me an læg til 
af si deslig gen de om rå der
Pro jek tets hjør ne sten har været de sign og etablering af et 
komplet con tai ner ba seret ener gi an læg med en stir ling-
mo tor og en mod strøms for gas ser til af si deslig gen de om rå -
der med be græn set el net og ri ge li ge mæng der bi o mas se.

Con tai neran læg get med mod strøms for gas ser og stir ling-
mo tor hos Ama ger forb ræn ding.

Con tai neran læg get blev op stil let hos Ama ger forb ræn ding til
COP15, og har si den op nå et 1.584 drift sti mer og pro du ceret
36 MWh el. Ud o ver etablering og drift er der gen nem ført en
ræk ke må lin ger af det flis fyre de an læg, her un der emis sions -
må lin ger der vi ste me get til freds stil len de re sul ta ter, hvad an -
går NOx og CO. Et for søg med pi le flis måt te af bry des ef ter
cirka tre da ge på grund af stø vophob nin ger i for gas serens
 gasafgang og lang e “stik kere” i pi le fli sen, der sat te sig fast i
ind fød nings sy ste met. Der blev ik ke ob ser veret pro ble mer i for -
hold til pi le fli sens øv ri ge forb ræn ding stek ni ske egen ska ber.

En an den del af pro jek tet har været kon cen treret om et pyro ly -
se an læg hos Bar ritskov Skov- og Land brug, hvor der er ud ført
en ræk ke for søg med flis af træ kas ser, træ- og halm pil ler. For -
sø ge ne var suc ces ful de i den for stand, at der ik ke var pro ble -
mer med at få omsat de te ste de brænds ler.

Ud over Ama ger forb ræn ding og Bar ritskov Skov og Land brug
har FOR CE Tech no lo gy og DTU, del ta get i pro jek tet. Pro jek tet 
er ble vet le det af Stir ling DK, der og så har stå et for etablering
og ind køring af an læg ge ne.
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Nye ma teri a ler til PEM og
DMFC brænd sels cel ler
Nye ma teri a ler fra IRD Fu el Cell har po ten ti a le til at kun ne
halvere pri sen på PEM og DMFC brænd sels cel ler. Der med 
er for sker ne kom met et stort skridt vi dere i be stræ bel ser -
ne på at nå må le ne i den na tio na le stra te gi for brint og
brænd sels cel ler.

Bed re og bi lli gere ma teri a ler, der gi ver hø jere ef fek ti vi tet og
læn gere le ve tid, er helt af gøren de for at kun ne pro du cere
brænd sels cel ler, som kan kon kur rere med an dre for mer for
 elproduktion.

I dag er brænd sels cel lein du stri en af hæn gi g af ædel me tal ler
som pla tin. Det er en be græn set re sur se, så pro jek tet har især 
haft fo kus på at ud vik le te kno lo gi er, hvor man kan re du cere
for bru get af pla tin og i ste det an ven de ma teri a ler, som kan
frem stil les i Dan mark.

De nye ma teri a ler skal bru ges til frem stil ling af de så kald te
ME A 'er, der er “hjer tet” i en hver brænd sels cel le. Ma teri aler ne
er end nu ik ke ble vet te stet i et sam let sy stem, men for sker ne
vur derer, at der er en po ten ti el mu lig hed for, at pri sen på PEM
og DMFC brænd sels cel ler kan halveres.

En stor del af ar bej det har været grund forsk ning in den for ma -
teri a leud vik ling, og der for har ik ke min dre end fem in sti tut ter
fra tre for skel li ge uni ver si te ter del ta get i pro jek tet. Det dre jer
sig om Dan marks Tek ni ske Uni ver si tet, Syd dansk Uni ver si tet
og Aal borg Uni ver si tet. De øv ri ge del ta gere har været Da nish
Po wer Sy stems og IRD Fu el Cell, der har været pro jekt le der.
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Fil tre til bræn de ovne du er ik ke

Fil tre til at re du cere ud led nin gen
af ska de li ge stof fer fra bræn de -
ovne har stort set in gen ef fekt, og 
i flere til fæl de gør de mere ska de
end gavn. Brug i ste det pen ge ne
på en ny Sva ne mær ket bræn de -
ovn, ly der rå det fra én af de for -
skere, som har været med til at
 teste fil tre ne for Mil jøstyrel sen.

For ure nin gen fra bræn de ovne har
været gen stand for en vold som de bat
i de se nere år, og det har få et Mil jø -
styrel sen til at under sø ge, om pro ble -
met kan lø ses ved at mon tere et fil ter
på skor ste nen.

Men re su lta ter ne vi ser, at det kan
være en rig tig dår lig idé. In gen af fil -
tre ne har no gen mærk bar ef fekt på
ud slip pet af ul tra fi ne par tik ler og
PAH'er. Tvært i mod er der tegn på, at
de elektrosta ti ske fil tre fak tisk øger
ud slip pet af de sundheds ska de li ge
par tik ler og PAH'er.

– Det gi ver in gen me ning at in ve -
stere i et fil ter til en gam mel bræn de -
ovn. Brug i ste det pen ge ne på en ny
Sva ne mær ket ovn, ly der rå det fra Ole
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FiB står for Forsk ning i Bi o e ner -
gi, Brint & Brænd sels cel ler. Bla -
det ud kom mer fire gan ge om
året i en trykt og elektro nisk ud -
ga ve, og der ud o ver ud kom mer
der ot te elektro ni ske ny heds bre -
ve om året. Gra tis abon ne ment
kan teg nes på www.bi o press.dk
el ler ved hen ven del se til Bi o -
Press på tele fon 8617 8507.

FiB ud gi ves med støt te fra Ener -
gi net.dk og Ener gi te kno lo gisk
Ud vik lings- og De mon stra tions -
pro gram (EUDP), der ad mi ni stre -
res af Ener gistyrel sen.

Schlei cher fra For ce Tech no lo gy, der
har været med til at ud ar bej de under -
sø gel sen i sam ar bej de med for skere
fra Te kno lo gisk In sti tut og Aar hus
Universitet.

Iføl ge de of fi ci elt an vend te emis -
sions fak torer er ud led nin gen af par tik -
ler og PAH'er op til 90 procent la vere
fra de ny e ste og mest mo der ne bræn -
de ovne og ked ler i for hold til de æl dre 
mo del ler. Sam ti dig er for bru get af
bræn de mar kant la vere på grund af
en me get bed re virk nings grad, så der
er alt mu lig grund til at få sendt de
gam le mo del ler på pen sion.

Under sø gel sen af de for skel li ge
rens ning ste kno lo gi er om fat ter fire fil -
ter ty per og et sy stem, der skal sik re en 
bed re luft til før sel til forb ræn din gen.

De fle ste fil tre ko ster mel lem 8.000
og 12.000 kro ner, de er ik ke spe ci elt
køn ne, og de skal re nses jævn ligt.

Te sten er gennem ført med støt te
fra Mil jøstyrel sens ord ning om re duk -
tion af par ti ke luds lip fra bræn de fyring
i pri va te hjem.

Læs mere på www.mst.dk

http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Luft/Luft+nyheder/Filtre_til_braendeovne.htm

