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Brændselsceller

Foto: Danish Power Systems

Danish Power Systems har, sammen med partnere på DTU og
et universitet i Tjekkiet, opnået
den hidtil bedste holdbarhed
for de såkaldte HT-PEM brændselsceller. Over en 9.000 timer
lang test kunne forskerne konstatere, at nedbrydning af cellerne var på kun 0,00008 procent i timen!

Danske brændselsceller sætter
verdensrekord i levetid
Brændselsceller nedbrydes langsomt over tid, på samme måde som
det sker med batterier. En begrænset holdbarhed kan naturligvis være
ødelæggende for rentabiliteten i et
anlæg, så det er vigtigt at kunne
dokumentere, at produkterne har
en lang levetid.
Og det går heldigvis i den rigtige
retning. Anlæggene bliver hele tiden
bedre og bedre, og for nylig kunne
Danish Power Systems annoncere,
at man havde sat en ny rekord for
de såkaldte HT-PEM brændselsceller, der kan bruge metanol som
brændstof.
I samarbejde med blandt andet
DTU Energi og University of Chemistry and Technology i Tjekkiet har
Danish Power Systems gennemført
en 9.000 timer lang holdbarhedstest af firmaets HT-PEM brændselsceller. Resultaterne viste, at cellerne
blev nedbrudt med en halv mikrovolt
i timen. Det svarer til en nedbrydning på 0,00008 procent!
– Vi har aldrig hørt eller læst om
så lav en nedbrydning, så det her er
ganske enkelt en verdensrekord, fortæller en stolt direktør for Danish
Power System, Hans Aage Hjuler.
Resultaterne fra DTU er nu indsendt
som en videnskabelig publikation,
der ventes offentliggjort inden længe.

Ny test i Tjekkiet
Samme type brændselscelle fra Danish Power Systems er i øjeblikket
ved at blive testet i Tjekkiet ved en
endnu højere strømstyrke end ved
den første test på DTU. Cellen er
fortsat i drift, og har nu passeret
13.000 timer med en nedbrydning
på kun fire mikrovolt i timen. Det
svarer til 0,0007 procent. Testen i
Tjekkiet er en del af EU-projektet CISTEM, som er koordineret af den tyske forskningsinstitution Next Energy
i Oldenburg nær Bremen.
De meget lave nedbrydningsrater
er uhyre vigtige for de kommercielle
energisystemer, der er på vej til
markedet. Systemerne baseres på
celler fra Danish Power Systems,
der integreres i forskellige typer anlæg, der alle kan bruge metanol
som brændstof.
Metanol er billigt at fremstille og
kan udvindes ud fra biomasse. Her
samarbejder Danish Power Systems
med virksomheden SerEnergy i Aalborg, som har fået støtte fra blandt
andet EUDP.

Tæt på kommercialisering
Danish Power Systems har de senere år satset intensivt på at øge
eksporten af brændselsceller, hvor
de har succes med fremstillingen af

den særlige højtemperatur-plast,
der indgår i cellerne, og som kun
ganske få virksomheder i verden
mestrer. Teknologien er nu så moden, at en egentlig kommercialisering er rykket meget nærmere.
– Denne verdensrekord er en milepæl i vores arbejde hen mod en
kommercialisering. Fordelen er, at
systemerne kan producere el stort
set uden forurening og på brændsler
fremstillet af “grønne” materialer.
Brændselsceller kan for eksempel
bruges til elektriske køretøjer, der
fejer og gør rent i byer, hvor man
ikke ønsker støj og forurening eller
til nødstrømsforsyning til de mobiltelefontårne, som står ude i landskabet overalt i hele verden. Med
den holdbarhed, som rekorden er
udtryk for, nærmer vi os med hastige skridt et gennembrud for produktion i stor skala, fortæller Hans
Aage Hjuler.
Den øgede eksport kombineret
med tilgangen af flere og flere forskningsopgaver for såvel danske som
udenlandske virksomheder har gjort
det nødvendigt for Danish Power
Systems at investere i ansættelse
af flere medarbejdere samt nye
arbejds- og produktionsfaciliteter i
i det nye domicil i Kvistgaard, der
blev indviet i august måned.
TS
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Brint er også til
den tunge transport
Brint er stille og roligt på vej ind i den tunge del af transportsektoren.
Selvom brint fylder markant mere end både biobrændstoffer og fossile
brændstoffer, har brint så mange miljømæssige fordele, at der i dag
findes både busser, lastbiler, toge og sågar fly med brint i tanken.
Af Torben Skøtt
Det har i mange år været god latin,
at biobrændstoffer er det eneste
realistiske alternativ til fossile brændstoffer, når det handler om den
tunge transport.
På mange punkter minder biobrændstoffer nemlig om de fossile
af slagsen: Begge er baseret på
kulbrinter, hvilket giver en høj energitæthed, brændstoffet er flydende
og kan med små justeringer håndteres og udnyttes i eksisterende
motorer.
Brint kan fremstilles ud fra sol og
vind, og når det efterfølgende anvendes til fremstilling af el i en
brændselscelle, udledes der kun
rent vand. Det er således et meget
miljøvenligt brændstof, men det fylder meget. Ved et tryk på 700 bar,
som er standard inden for brintbiler,
fylder brint 6,4 gange så meget som
benzin, og det har fået mange til
helt at udelukke brint som brændstof til den tunge transport.
Men i dag er der faktisk flere og
flere, der arbejder seriøst på at få
lastbiler, busser, tog, færger og så-
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gar fly væk fra de fossile brændstoffer og over på brint. Senest har
amerikanske Nikola lanceret en
brintdrevet lastbil med 1.000 hestekræfter under hjelmen og en rækkevidde på omkring 1.500 kilometer,
og PowerCell i Sverige har for nyligt
leveret brændselscellestakke til en
34 tons tung lastbil i Schweiz. I
Norge sættes den første brintdrevne
færge i drift i 2021, Tyskland får i
2017 brintdrevne tog på skinnerne,
og for et par måneder siden lettede
verdens første fire-sædede, brintdrevne passagerfly fra Stuttgart
lufthavn.
– Vi begynder at se, at der faktisk
er et meget stort potentiale for brint
til den tunge transport, siger direktør
i Partnerskabet for brint og brændselsceller, Tejs Laustsen Jensen.
Han begrunder det blandt andet
med, at teknologien er inde i en rivende udvikling, og at udviklingsomkostningerne for den tunge transport
i mange tilfælde er mindre end for
personbiler.
Dertil kommer, at busser, tog,
færger og i vist omfang lastbiler
har et relativt fast kørselsmønster,

som passer godt til brint. Der er
fortsat langt mellem tankstationer
til brint, men det spiller ikke den
store rolle, når der er tale om en
fast daglig rute.

Busser
Hos Ballard Power Systems Europe
bekræfter udviklingsdirektør Kristina
Fløche Juelsgaard, at brint er ved at
få fodfæste inden for den tunge
transport. Firmaet servicerer i dag
42 ud af 72 brintdrevne busser i
Europa, og venter spændt på et
stort EU-projekt, hvor yderligere
146 busser, skal ud på det europæiske vejnet.
– Flere og flere fravælger dieseldrevne busser af miljøhensyn, og
når vi taler om el, kan det være en
udfordring at få monteret en stor,
tung batteripakke. Her er det ofte
lettere at finde plads til brændselsceller og brintanke, der ikke vejer
mere, end at de sagtens kan være
på taget, forklarer Kristina Fløche
Juelsgaard, der samtidig fremhæver
en hurtig optankning og en lang
rækkevidde som et stort plus for
brintteknologien.

Toyota, der hører til blandt de
førende leverandører af brintbiler,
har ligeledes fået øjnene op for, at
busser med brint i tanken kan blive
et interessant marked. Til næste år
sender de en brintbus på gaden, og
planen er, at den japanske bilproducent skal levere 100 brintdrevne
busser til Tokyo frem mod de olympiske lege i 2020.
Bussen er i øvrigt indrettet, så
den i en nødsituation kan fungere
som et selvstændigt kraftværk. Japanerne har for længst erfaret, at
det kan være risikabelt at basere
elforsyningen på atomkraftværker,
så efter ulykken på Fukushimaværket i 2011 har rigtig mange japanerne valgt at installeret deres
eget mikrokraftvarmeværk, der typisk bruger naturgas som brændsel.

Tog
Hos Ballard Power Systems oplever
man, at det ikke kun er busselskaber, der begynder at interessere sig
for brint. Den kollektive trafik bliver
mere og mere bevidst om, at der
skal findes et alternativ til diesel og
her er brint et godt bud på et miljøvenligt brændsel:
– Vi ser en stærkt stigende interesse for eltog, der ikke kræver køreledninger, og ligesom for busser er
det forholdsvist enkelt at få plads til
brændselsceller og brinttanke i et
tog, forklarer Kristina Fløche Juelsgaard.
I september præsenterede Alstom deres nye brinttog, Coradia
iLint, på InnoTrans-messen i Berlin.
Togproducenten, der i årenes løb
har leveret over 2.400 tog, kan nu
tilbyde jernbaneselskaber en samlet
pakke, der indbefatter tog, vedligeholdelseskontrakter og den nødvendige infrastruktur til brint.

Coradia iLint er baseret Alstroms
gennemprøvede dieseltog Coradia
Lint 54. Det har kun taget to år at
udvikle toget, som produceres på
Alstroms største fabrik i Salzgitter
syd for Hannover. Alstrom ser et
stort marked for brinttog i Europa,
herunder ikke mindst Tyskland, hvor
de første brinttog kommer på skinner i 2017.
Herhjemme har regeringen ikke
umiddelbart nogen planer om at få
togselskaberne til at skifte diesel ud
med brint, men den tidligere socialdemokratiske regering var positive
over for brint i de danske toge. I et
svar til Folketingets transportudvalg
i februar 2015 fra daværende transportminister Magnus Heunicke (S)
hedder det således:
“Hybridtog med brændselsceller
er muligvis den mest lovende alternative elteknologi”, skriver ministeren og tilføjer, at brinttog kan
være relevante som regionaltog i
Midt- og Vestjylland eller på Fyn.

Tankstationer
Hos Nel Hydrogen Solutions, der leverer brinttankstationer, kan man
registrere en stigende interesse for
fleksible tankstationer, der kan forsyne såvel personbiler som busser
og lastbiler med brint.
– De seneste to tankstationer, vi
har leveret, er designet til både privatbilister samt busser og lastbiler,
fortæller direktør i NEL Hydrogen
Solutions, Jacob Krogsgaard.
Firmaet, der tidligere hed H2 Logic, skal levere en tankstation til biler og busser i Riga i Letland, samt
en station i Trondheim. Sidstnævnte
bliver udstyret med et solcelledrevet
elektrolyseanlæg og skal levere brint
til Norges største distributør af dagligvarer, Asko.

Billeder (fra ventre):
1. Verdens første brintdrevne passagerfly letter fra Stuttgart lufthavn,
© DLR.
2. Brintbusser i havnebyen Aberdeen i Skotland, © Aberdeen
City Council.
3. Brinttog fra Alstom, der nu er
solgt til blandt andet Tyskland,
© Alstom.
4. 34 tons tung brintlastbil, der
bringer dagligvarer ud for Coop
i Schweiz.
Danmark har med sine ti brinttankstationer et af verdens mest
fintmaskede net til distribution af
brint, men skal man en tur sydeller nordpå, skal man planlægge
turen godt, hvis man ikke vil risikere
at løbe tør undervejs. Det er en
kæmpe udfordring og en væsentlig
årsag til, at der kun er 64 indregistrerede brintbiler i Danmark.
Problemet med den manglende
infrastruktur er langt mindre, når
brint skal anvendes til den tunge
transport. Busser, tog, færger og i
en vis udstrækning lastbiler har et
fast kørselsmønster, så hvis der
først er en tankstation i området,
er det lettere at få den tunge transport væk fra de fossile brændstoffer
og over på brint.
Hos Nel Hydrogen Solutions ser
man også brintdrevne busser og
lastbiler som en løftestang til at få
sat skub i salget af brint.
– Det skal ikke være nogen hemmelighed, at der er en dårlig businesscase, at have ti tankstationer til
knap 70 biler. Det er svært at få hele
kæden til at hænge sammen, før vi
har et passende aftag af brint, og her
kan den tunge transport hjælpe til.
Det er noget, vi kigger meget på for
tiden, slutter Jacob Krogsgaard. I
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Norge vil være først med brintfærger
I 2015 blev Norge det første
land i verden, der satte en batteridrevet færge i drift. Nu vil
man gå et skridt videre og være
det første land i verden, der
sætter en brintdrevet færge i
drift. Merprisen i forhold til en
konventionel færge ventes at
blive på omkring 100 millioner
kroner.
Af Torben Skøtt

Mangler regler
Statens Vejvæsen skal nu i gang
med at udarbejde de nærmere specifikationer for den nye brintfærge.
Planen er, at der skal være prækvalifikation i sidste halvdel af 2017 og
valg af leverandør i første halvdel af
2018. Målet er, at færgen kan blive

leveret og testet i første kvartal
2021.
Norsk industri hilser det velkommen, at der nu er udarbejdet en
tidsplan for projektet, men man
frygter, at manglende regler inden
for området kan forsinke projektet.
– I dag findes der ikke nogle regler på området. De skal skabes fra
bunden, og det kan i værste fald
betyde et halv eller et helt års prøvesejlads uden passagerer, siger Gørvell-Dahll fra Norsk Industri. Han
vurderer, at man var kommet hurtigere i mål, hvis man i stedet havde
satset på at udvikle et brintdrevet
fragtskib.
De norske miljøorganisationer er
naturligvis begejstrede for, at der nu
bliver sat turbo på bæredygtig skibsfart, mens andre mener, at det hele
går lidt for stærkt.
– Industri og rederier har brug for
tid til at udvikle den nye batteriteknologi, før vi bliver introduceret til
en endnu en nul-udslipsteknologi,
siger Hege Økland fra NCE Maritime
Cleantech til Tekniks Ukeblad.
Kilde: www.tu.no og www.tu.no.

Foto: Mynewsdesk

I år 2000 søsatte Norge verdens
første færge til flydende metangas
(LNG) og i dag er landet førende inden for LNG-færger. 15 år senere
blev den batteridrevne færge Ampere taget i brug, og endnu en gang
kunne nordmændene konstatere, at
det betaler sig at være med fremme, når det handler om miljøvenlig
transport:
– Projektet med at udvikle Ampere har givet et meget fint spinoff
til norsk industri, ligesom vi har set
det inden for LNG. I de første år var
det kun norske færger, der sejlede

på LNG. Senere kom offshore-fartøjerne til, og nu er resten af skibsfarten på vej mod LNG, siger specialrådgiver i Statens Vejvæsen, Edvard
Sandvik, til Teknisk Ukeblad.
Ifølge bladet har Statens Vejvæsen nu fået til opgave at forhandle
en række kontrakter på plads, så
Norge i 2021 kan søsætte verdens
første brintdrevne passagerfærge.
Vejvæsenet vurderer, at merprisen for en brintdrevet færge i forhold til en færge med diesel i tanken vil være på omkring 100 millioner norske kroner, men man regner
med, at de penge er givet godt ud.
Det giver en mere miljøvenlig skibsfart i Norge og i sidste ende internationalt. Eksport af norsk udstyr og
ekspertise kan gøre investeringen i
en brintfærge til en god forretning.

Ampere, der sejler på Sognefjorden, har i løbet af det første år tilbagelagt en afstand, der svarer til halvanden gange rundt om jorden ved ækvator. Færgen forsynes med el fra to batteripakker, hver med en kapacitet på 500 kWh.
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Brintdrevet megatruck med 1.000 hestekræfter
En ny brintdreven lastbil fra
Nikola Motor Company med
1.000 hestekræfter og en rækkevidde på omkring 1.500 kilometer skal tage kampen op
med de traditionelle dieseldrevne lastbiler.
Af Torben Skøtt
Amerikanske Nikola Motor Company
ser dieseldrevne lastbiler som en
forældet teknologi og har planer om
at revolutionere transportbranchen
ved at etablere et netværk at brinttankstationer og masseproducere
eldrevne lastbiler med batterier og
brint i tanken.
Den 1. december præsenterede
selskabet prototypen på sin nye
Nikola One-lastbil, som er udstyret
med en batteripakke på 320 kWh,
en brændselscelle på 200 kW og
fire elmotorer. Den samlede effekt
er på ikke mindre end 1.000 hestekræfter og 2.700 Nm – dobbelt så
meget som lastbiler på vore breddegrader kan præstere. Rækkevidden
er på mellem 1.300 og 1.900 kilometer, når tanken er fyldt helt op
med 100 kg brint.

Nikola-One har vagt betydelig opsigt i sit hjemland USA, hvor der allerede ved præsentationen lå reservationer på knap tre milliarder dollars i fremtidige ordrer. Det på trods
af, at bilerne først kan leveres fra
2020. Fabrikken, der skal producere de mange lastbiler, er endnu
ikke opført, og selskabet skal først
have etableret et landsdækkende
net af brinttankstationer.
Oprindeligt skulle Nikola-One have været en eldrevet hybrid med et
stort batteri og en gasturbine til at
oplade batteriet for på den måde at
sikre en tilstrækkelig lang rækkevidde. Den version vil stadig blive tilbudt lande, hvor der ikke er brinttankstationer, men i dag satser Nikola Motor Company primært på at
kunne levere nul-emissionslastbiler.
Det indebærer blandt andet, at brinten til selskabets tankstationer vil
blive fremstillet energi fra store solcelleanlæg.
Mange af kunderne lægger vægt
på de miljømæssige fordele ved at
vælge brint frem for diesel, men
ifølge Nikola Motor Company kan
de også se frem til en pæn besparelse på driftsomkostningerne. En
eldrevet lastbil bruger kun omkring
halvt så meget energi som en die-

seldrevet af slagsen, og med svingende priser på fossilt brændstof
kan det betyde en hel del på den
lange bane.

Samarbejder med Ryder
Flere iagttagere har stillet spørgsmålstegn ved, om Nikola Motor
Company nu også kan levere varen.
Det er en kæmpe opgave selskabet
har kastet sig ud, men ved præsentationen af Nikola One afviste selskabets grundlægger og administrerende direktør, Trevor Milton, enhver
spekulation om at lastbilen måske
aldrig vil komme på markedet.
– Vi er ekstremt stolte over, at vi
i dag kan fremvise den mest avancerede lastbil, der nogensinde er
bygget, og at vi har indledt et tæt
samarbejde med Ryder, der er et af
de bedste brands i Amerika, sagde
Trevor Milton blandt andet.
Ryder skal blandt andet stå for
salg og service fra selskabets 800
lokaliteter, der er spredt ud over det
meste af USA. Selskabet er med en
omsætning på over fire milliarder
dollars en af de største aktører inden for den amerikanske transportbranche.
Læs mere på nikolamotor.com.
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Foto: Vestas

Kampen om den billige
vindmøllestrøm

– brint kan øge værdien
Brint kan være med til at skabe
balance i et energisystem, der i
stigende grad bliver baseret på
sol og vind. Og det er en langt
billigere løsning end at bruge
overskydende el til fjernvarme
og eksportere strøm til udlandet via dyre kabelforbindelser.
Af Mikael Sloth
I 1980'erne argumenterede jyske
vindmølleproducenter for, at det var
bedre at bygge vindmøller end læhegn – underforstået, at det var en
god samfundsinvestering, selvom
mange aktører i samtiden var af den
modsatte opfattelse.
Det har ændret sig siden da, og
nu er problemet i stedet, at vindmøllestrøm er blevet billig – næsten
for billig.
Ældre vindmøller uden støtte opnår en meget lav elpris tæt ved eller
under driftsomkostningerne, og konventionelle kraftværker presses ud
af markedet, da vindmøller reducerer den gennemsnitlige pris, som
kan opnås.
Selvom løsningen umiddelbart
burde være at øge værdien af vindmøllernes produktion, udbygges ka-
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paciteten for at omdanne el til fjernvarme med lav markedsværdi. Ligeledes foretages der betydelige samfundsinvesteringer i udlandsforbindelser, som kan eksportere subsidieret
el i perioder, hvor prisen er lav, for
igen at importere el når prisen er høj.
Vindmøllestrøm omdannes allerede i dag til brint og anvendes som
brændstof i biler, hvilket giver en betydelig værdiforøgelse.
Dog er brint som brændstof, ifølge en nylig analyse fra Dansk Energi, ikke relevant før 2035 – hvis nogensinde.

Energistyrelsen har heller ikke
inkluderet brint til transport i deres
energiscenarier frem mod 2050,
selvom brint er den energiteknologi i
Danmark med den højeste samfundsinvestering i forskning og udvikling det seneste årti.
Den umiddelbare konklusion må
derfor være at “læhegn” er bedre
end “vindmøller”. Det vil sige, at
fjernvarme med lav værdi og dyre
udlandsforbindelser er bedre end
værdiforøgende brint til transport!
I Danmark er der i dag både læhegn og vindmøller, dog tjenes der

Udlandsforbindelser
COBRA: 6,7 mio. kr./MW
VIKING: 14,2 mio. kr./MW

Ingen netforbindelse
Ingen netafgifter

Brintproduktion

El-eksport
205 kr/MWh

Fjernvarme
205 kr/MWh

Elektrolysekapacitet
3,7 mio. kr./MW

Værdien af vindmøllestrøm eksklusive afgifter og subsidier.

Brint
900 kr/MWh

Brint

nok mere på møllerne. Tilsvarende
er fjernvarme og udlandsforbindelser
relevante, men brint giver den største værdiforøgelse.

“

Indirekte kan brintproduktion tilbyde vindmølleejere en højere afregning
for strømmen, da værdiforøgelsen i markedet som brændstof
er større end ved afsætning til
elnettet.

af brint og sælges til en pris, der er
konkurrencedygtig med benzin per
kørt kilometer. Det skyldes, at brintbiler udnytter energien dobbelt så
effektiv som benzinbiler. Hertil kommer, at brint eliminerer transportens
forurening og afhængighed af fossile
brændstoffer.
Indirekte kan brintproduktion tilbyde vindmølleejere en højere afregning for strømmen, da værdiforøgelsen i markedet som brændstof er
større end ved afsætning til elnettet.

Brint uden nettilslutning
Brint er mere værd
MegaBalance-projektet, støttet af
Energinet.dk, har analyseret perspektiverne ved at anvende vindmøllestrøm til produktion af brint
til transportformål – herunder værdien og potentialet for balancering
af elnettet ved at variere brintproduktionen alt efter elprisen og behovet.
Den gennemsnitlige elpris på
spotmarkedet i Danmark i 2016 har
indtil nu været på 205 kroner/MWh.
Det er optimistisk set den pris, der
kan opnås, hvis vindmøllestrøm afsættes til fjernvarme eller eksport til
udlandet. I praksis er prisen dog betydeligt lavere, da fjernvarmeproduktion eller eksport af vindmøllestrøm
typisk sker, når der er rigeligt med
el på markedet.
Til sammenligning er værdien af
vindmøllestrøm 900 kroner/MW, når
strømmen anvendes til fremstilling

Uden brint skal der i stedet investeres betydelige beløb i udlandsforbindelser, i takt med at mængden af
vindmøllestrøm øges frem mod
2050. For COBRA-forbindelsen til
Holland beløber det sig til 6,7 millioner kroner per MW kapacitet og
for VIKING LINK til England mere
end det dobbelte.
Til sammenligning kræver brintproduktion kun en investering på
3,7 millioner kroner per MW elektrolysekapacitet med den nuværende
teknologi – altså den halve investering for en samtidig betydelig større
værdiforøgelse og samfundsnytte af
strømmen i Danmark.
Herved opstår også en potentiel
fremtidig kamp om den billige vindmøllestrøm, selvom virkeligheden er
en helt anden i dag.
De betydelige investeringer i udlandsforbindelser og afgiftsjusteringer for at gøre det muligt at bruge
el til fjernvarme, øger indirekte om-

MW
4.000
Balanceringsbehov - elnet peak MW

3.900 MW

Elektrolysekapacitet - installeret MW

3.000

2.000

46%
1.800 MW

1.000
700 MW

800 MW

8.500 MW
vindmøller

35 % brintbiler
i bilparken

0

År 2035

17.500 MW
vindmøller

50 % brintbiler
i bilparken

År 2050

Behov for balancering af elnettet og produktion af brint i 2035 og 2050.

kostningerne i elnettet og dermed
elprisen for brintproduktion, hvis
denne er koblet til elnettet.
Det skyldes, at der stadig skal
betales diverse netafgifter, som
blandt andet skal dække udlandsforbindelser, selvom brintproduktionen potentielt hjælper til med at
balancere elnettet.
Med de seneste års faldende priser på vindmøllestrøm kan det snart
blive attraktiv for virksomheder, der
producerer brint, at investere i opstilling af nye vindmøller uden netopkobling og subsidier end at koble
brintproduktionen til elnettet.
Hertil kommer, at ældre vindmøller uden støtte vil kunne opnå en
højere afregningspris ved at koble
sig på brintproduktion udenom elnettet.

“

Med de seneste års faldende priser på vindmøllestrøm kan det snart blive attraktiv for virksomheder, der
producerer brint, at investere
i opstilling af nye vindmøller
uden netopkobling og subsidier
end at koble brintproduktionen
til elnettet.

Stort behov for balancering
Hvis vindmøllestrøm på sigt anvendes til brintproduktion udenom elnettet, tabes et stort balanceringspotentiale, som i stedet skal dækkes af blandt andet betydelige investeringer i nye udlandsforbindelser.
For brint tabes en potentiel gevinst for balancering af elnettet,
som kunne bidrage til at reducere
prisen på brint.
En af konklusionerne fra MegaBalance projektet er netop, at der
er behov for en betydelig balanceringskapacitet frem mod 2050,
selv ved udlandsforbindelser på
samlet 6.000 MW.
I 2050 vil der således være et
årligt “eloverløb” på 5,49 TWh. Det
vil sige strøm, som er i overskud,
og som ikke kan afsættes via udlandsforbindelser uden fortsat udbygning. Alternativt må vindmøllerne stoppes.
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Hvis en del af strømmen i stedet
anvendes til brintproduktion og forsyning af 50 procent af bilparken
kan “eloverløbet” i 2050 reduceres
med 20 procent. Dermed kan dansk
produceret vindmøllestrøm skabe
værdi i Danmark.
Foruden “eloverløb” kan brint
være med til at løse det øjeblikkelige balanceringsbehov – det vil sige
perioder, hvor elproduktionen er
større end efterspørgslen.

Nu skal autoteknikere på kursus
i biler med brændselsceller
I dag kan brændselsceller erstatte forbrændingsmotorer i både
busser, biler og lastbiler, og det
stiller krav til fremtidens autoteknikere. Danmark og Skotland
satser på at blive de første lande
i Europe, der kan introducere et
uddannelsesforløb inden for
køretøjer med brændselsceller.

“

Hvis en del af strømmen
i stedet anvendes til
brintproduktion og forsyning
af 50 procent af bilparken kan
“eloverløbet” i 2050 reduceres
med 20 procent. Dermed kan
dansk produceret vindmøllestrøm skabe værdi i Danmark.

Det er et nyt projekt, finansieret af
EU-programmet Erasmus+, der skal
sammensætte et uddannelsesforløb, som er tilpasset fremtidens
autoteknikere. Danmark, Belgien og
Skotland, som alle besidder knowhow inden for brint og brændselscelleteknologien, bidrager til projektet, der har fået titlen FCH Train.
Uddannelsesforløbet vil inkludere
to træningssessioner: Den første vil
finde sted i Belgien hos Van Hool.
De har gennem deres rolle som verdens førende producent af brændselscellebusser skabt en betydelig
erfaring på området. Den anden
træningssession vil foregå hos uddannelsesinstitutionen Mercantec i
Viborg.
Når indholdet og omfanget af uddannelsesforløbet er på plads, vil
det i første omgang blive prøvet af

I 2035 kan den installerede brintproduktionskapacitet for 35 procent
af bilparken dække mere end det
maksimale øjeblikkelige balanceringsbehov på 700 MW, som forventes at opstå, når der er installeret 8.500 MW vind.
I 2050 kan brintproduktion til
50 procent af bilparken dække 46
procent af balanceringsbehovet på
3.900 MW ved 17.500 MW vind.
Brint vil kunne levere en konkurrencedygtig balancering, da investeringen i første omgang er sket med
henblik på at levere brændstof af
høj værdi. Det vil sige brint kan betale den højeste pris for strømmen i
en balanceringssituation og samtidig
opnå en gevinst, som kan reducere
brintprisen. For elnettet opnås balancering uden betydelige investeringer i udlandsforbindelser.
Samlet set kan brint bidrage med
både værdiforøgelse og balancering
af vindmøllestrøm. Der er ingen
grund til kun at bygge læhegn!
Mikael Sloth er grundlægger af det
tidligere H2 Logic, som i dag er en
del af norske NEL, hvor Mikael
Sloth nu er vicedirektør for forretningsudvikling.
Læs mere på www.nelhydrogen.com.

10 FiB nr. 58 • december 2016

hos Auto Teknisk Center, som er en
del Mercantec i Viborg.
– Mercantec har en enorm erfaring med at udvikle og levere teknikeruddannelser til autoindustrien.
Det er derfor et stort privilegie, at vi
igennem projektsamarbejdet FCH
Train i fremtiden også vil kunne tilbyde et kursus for teknikere inden
for brint- og brændselscellekøretøjer. Det vil ikke kun resultere i jobskabelse inden for sektoren. Det vil
også bidrage til kommercialisering
af brændselscelleteknologien, siger
John Hansen, der er uddannelsesog IT-chef hos Mercantec.
Projektpartnerne går efter at få
kurset akkrediteret og efterfølgende
implementeret i både det danske og
skotske uddannelsessystem. Danmark og Skotland vil hermed være
de første lande i Europe, der kan
introducere et uddannelsesforløb
inden for brint- og brændselscellekøretøjer. Kurset vil være åbent for
både nationale og internationale
studerende.
For mere information om FCH
Train projektet kontakt projektleder Daniela Laursen fra Ballard
Power Systems Europe på dla@
ballardeurope.com.
TS

Foto: Toyota



Et kik ned i motorrummet på Toyota Mirai, der er verdens første serieproducerede brintbil.

Foto: Kawasaki

Svalbard er på vej til at skrotte
Norges eneste kulfyrede kraftværk til fordel for grøn strøm
fra fastlandet. Et søkabel til
øgruppen er en dyr løsning,
men hvis man i stedet vælger at
sejle flydende brint til øen, vil
man kunne spare en krone per
kWh og endnu mere, hvis man
supplerer op med solcellestrøm
i sommerhalvåret.

Svalbard kan blive verdens første
brintsamfund
Af Torben Skøtt
Energiforsyningen til verdens nordligste by, Longyearbyen på Svalbard,
er blevet et varmt emne i klimadebatten. I dag får byens godt 2.000
indbyggere el og fjernvarme fra et
kulfyret kraftvarmeværk – det eneste
i Norge. Konsekvensen er et CO2udslip på 40 tons per indbygger,
eller fire gange mere end en borger
på fastlandet udleder.
Det har medført en større debat,
hvor flere politikere har talt varmt
for, at etablere et 1.000-kilometer
langt søkabel, så overskydende
vind- og vandkraft kan transporteres
fra fastlandet til Norges nordligste
øgruppe.
Et sådant kabel koster imidlertid
tre milliarder kroner og fem milliarder, hvis man vælger den mere
sikre løsning at have to kabler til
øerne. Det har fået Skandinaviens
største uafhængige forskningsinstitution, SINTEF, til at regne på, hvad
det koster, hvis man i stedet for et
søkabel sejler flydende brint til
Svalbard. Det skriver SINTEF på
sin hjemmeside.
Konklusionen er, at brintløsningen kan spare Norge for over 100
millioner kroner om året, selv når
udgifterne til etablering af et helt nyt
brintdrevet kraftværk i Longyearbyen
er regnet med. Omregnet til energi-

enheder vil et søkabel koste en krone mere per kWh end elproduktion
på et brintdrevet kraftvarmeværk.

Andre løsninger
Forskerne hos SINTEF har også set
på andre løsninger, herunder en
kombination af lokale solcelleanlæg
suppleret med importeret brint om
vinteren. Den model vil give en yderligere besparelse på 20 øre/kWh i
forhold til et søkabel.
Der er også regnet på, hvad det
vil koste at forsyne Longyearbyen
med lokal produceret vindkraft, men
ifølge SINTEF vil det være dyrere
end et søkabel til fastlandet. Dertil
kommer, at vindmøller på Svalbard
formentlig vil møde på betydelig
modstand fra miljøorganisationer.
Det er imidlertid ikke kun hensynet til klimaet og økonomien, der
taler til fordel for en brintløsning. Et
brintdrevet kraftværk vil bestå af en
række modulopbyggede brændselscelleanlæg, og det er en meget fleksibel løsning, der samtidig giver en
høj forsyningssikkerhed. Et enkelt
modul kan fejle, men det vil være
usandsynligt, at alle moduler falder
ud på én gang.

– Vi vurderer, at det er en realistisk pris efter at have drøftet det
med flere potentielle producenter,
fortæller projektleder Anders Ødegård fra SINTEF.
Men bliver brinten lidt dyrere er
det heller ikke noget problem. Prisen skal helt op på 65 kroner/kg
brint, før økonomien kan sidestilles
med et søkabel.
Et af de selskaber, der kan blive
en mulig leverandør af brint til Svalbard er Green State uden for Bergen. Her oplyser virksomheden leder, Elaine Frihammer, at selskabet
vil kunne sælge brint til 22 kroner
på fastlandet.
Selskabet har endnu ikke erfaringer med at levere flydende
brint, men man er i færd med at
undersøge markedet, herunder
levering af brint til Japan, hvor
man vurderer at prisen skal ned
på 20-45 kroner/kg brint, leveret
i en Japans havn.
– Vores mål er, at grøn brint fra
Norge i 2030 vil kunne leveres til
30 kroner/kilo på kajen i Japan. Det
vil kræve et stort løft i hele værdikæden, men det er ikke urealistisk
at vi kan nå det i 2030, siger Elaine
Frihammer til SINTEF.

Hvad koster brint
Beregningerne er baseret på, at
brint, leveret i Longyearbyen, vil
koste 35 kroner/kg.

Alle priser i artiklen er norske kroner.
Læs mere på www.sintef.no.
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Brint • Biobrændstoffer

Kompakt containeranlæg konverterer
CO2 og brint til flydende brændstof

Foto: VTT Technical Research Centre of Finland

Det er ikke nødvendigt at bruge biomasse for at kunne fremstille et bæredygtigt alternativ
til benzin og diesel. CO2-indholdet i atmosfæren vil, sammen med brint fra vedvarende
energianlæg, kunne konverteres
til både flydende og gasformige
brændsler.
Af Torben Skøtt
Flydende brændstoffer består grundlæggende set af kulbrinter og brint.
Det gælder uanset om brændstoffet
er fossilt eller baseret på biomasse.
I dag bliver der i stigende grad
produceret både gasformige og flydende brændstoffer på basis af biomasse. Ligesom med fossile brændsler er der imidlertid tale om en begrænset ressource, så hvorfor ikke
udnytte luftens indhold af kulstof i
stedet. Det er filosofien bag et nyt
demonstrationsanlæg, som det tyske selskab INERATE har udviklet i
samarbejde med flere partnere, herunder Technical Research Center of
Finland (VTT).
Anlægget, der har til huse på
University of Technology i den finske
by Lappeenranta, består i store træk
af tre enheder:
1. En enhed der trækker CO2 ud fra
luften – udviklet af VTT.
2. Et elektrolyseanlæg der producerer brint ved hjælp af solenergi.
Anlægget er udviklet af Lappeenranta University of Technology
(LUT).
3. En kemisk reaktor, der er det
centrale i anlægget, og som er
i stand til at omdanne brint (H)
og kulstof (C) til flydende brændstof. Teknologien er baseret på
forskning på Karlsruhe Institute
of Technology (KIT) og bliver nu
kommercialiseret af INERATEC,
der er en spin-off virksomhed
fra KIT.
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Pilotanlægget, der kan konvertere
CO2 og brint til blandt andet diesel
og benzin, har til huse på University
of Technology i den finske by Lappeenranta.
Slutproduktet kan være benzin, diesel eller petroleum, ligesom det vil
være muligt at konvertere biogas til
flydende brændstoffer.

Minder om Audis anlæg
Anlægget i Lappeenranta er på
mange måder unikt, men grundlæggende set er der ikke tale om nogen
ny opfindelse. Bilproducenten Audi
har i samarbejde med tyske Sunfire
udviklet en lignende teknologi, og
kunne for halvandet år siden indvie
et pilotanlæg i Dresden, hvor slutproduktet er diesel. Audi har godkendt det nye brændstof til deres
luksusbiler, og betegner det som et
bedre og mere miljøvenligt brændstof end fossil diesel. Det er CO2neutralt, indeholder ikke svovl og
har et højt cetantal, så det er let at
antænde.
Ifølge Sunfire har systemet en
samlet virkningsgrad på omkring 70
procent. Det opnås blandt andet
gennem en speciel elektrolyseteknologi, hvor man udvinder brint fra
damp ved hjælp af såkaldte faststofoxid elektrolyseceller (SOEC).

I næste trin reagerer brinten
med CO2 i en syntesereaktor under
højt tryk og temperatur, hvorved
der dannes en form for råolie, der
kan raffineres til syntetisk diesel.
Det kan bruges i ren form i dieselmotor eller blandes op med fossilt
diesel.

Decentral produktion
INERATE påpeger i en pressemeddelelse, at selskabets teknologi
adskiller sig fra andre ved at være
modulopbygget. Teknikken fylder
ikke mere, end det hele kan være
i en skibscontainer, og derved bliver det muligt at etablere en decentral produktion af flydende
brændstoffer.
– Vi kan levere modulopbyggede
anlæg, der er et reelt alternativ til
de store kemiske anlæg, der traditionelt anvendes til at konvertere
gas til flydende brændstof, forklarer
ingeniør Tim Böltken fra INERATE i
pressemeddelelsen.
Læs mere på www.kit.edu
og www.vttresearch.com.

Biomassekedler

Nye EU-krav til biomassekedler fra 2017

Af Lene Skov Halgaard

Andersen kedler Aps

A++
A+
A
B
C
D
E
F
G

CE-krav, og tilføjer på den måde nye
minimumskrav til biomassekedler på
det europæiske marked, siger Jes
Sig Andersen. Han ser i øvrigt den
største udfordring i de nye krav i forhold til støv ved lavlast.

Super Heat 15

Krav til støv er en udfordring

A+

Fra april 2017 gælder nye EU-krav
om energimærkning af biomassekedler op til 70 kW. Vi kender alle
det farvestrålende energimærke,
som går fra G og op til A++ fra
køleskabe, frysere og diverse andre
energiforbrugende produkter. Nu bevæger ordningen sig videre til også
at gælde energiproducerende produkter fra april måned. Det betyder,
at biomassekedler op til 70 kW skal
have et energimærke sat på. Formålet er at gøre det lettere for forbrugere at træffe et valg og vælge
det mest energibesparende opvarmningsprodukt.

stille oplysninger til rådighed på deres hjemmeside. For eksempel skal
energimærket vises ved annoncering. På den måde ønsker EU at
hæve informationsniveauet.

EU vil booste brug af biomasse

Ecodesign krav fra 2020

Energimærket afspejler for biomassekedler virkningsgraden ved lavlast
og ved nominel ydelse (almindelig
last). Men EU har ønsket at booste
brugen af biomasse. Derfor ganges
virkningsgraden med en biomassefaktor, så biomassekedler rykker højere op på skalaen. En anden mulighed for at rykke op på skalaen er at
lave en pakkeløsning med for eksempel en kedel, solvarme og intelligent
termostatstyring.
– Min vurdering er, at danske biomassekedler vil ligge på linje med
varmepumper og moderne gasfyr –
primært A+ og måske nogle enkelte
i A++ siger seniorkonsulent hos Teknologisk Institut, Jes Sig Andersen.
Han forklarer videre, at der udover talgymnastik også vil være krav
til fabrikanter og forhandlere om at

Fra januar 2020 har EU indført den
såkaldte Ecodesign-forordning, som
stiller yderligere krav til biomassekedler op til 500 kW. Kravene omfatter energieffektivitet og emissioner.
– Ecodesign er en ekstra tilbygning til de nuværende europæiske

15 kW
2017

2015/1187

Energieffektiviteten opgøres med 85
procent vægt på lavlast og kun 15
procent vægt på nominel ydelse.
Støv er en større udfordring ved lavlast end ved nominel ydelse og med
størst vægt på førstnævnte vil støvkravene i Ecodesign efter min vurdering blive sværest at leve op til,
konkluderer Jes Sig Andersen.
Han forklarer videre, at ingen vil
kunne dumpe med førstkommende
nye krav til energimærkning. Det er
et spørgsmål om at beregne et indeks ud fra virkningsgrad, strømforbrug og biomassefaktor og generere
en label, som sættes på kedlen.
– Med ecodesign indføres for første gang fælles europæiske krav til
fastbrændselskedler. Jeg vurderer,
at kravene indebærer en konkurrencefordel for de danske kedelfabrikanter, da vi allerede har krav i
brændeovnsbekendtgørelsen, som
svarer til grænseværdierne i Ecodesign, slutter Jes Sig Andersen.
Lene Skov Halgaard er kommunikationskonsulent hos Teknologisk
Institut.

Foto: Teknologisk Institut

Næste år vil det kendte Energimærke blive obligatorisk på alle
biomassekedler. En særlig biomassefaktor vil hjælpe danske
kedler til en høj placering i klasse A+ og dermed booste brugen af biomasse til opvarmning.

Danske biomassekedler vil ligge på
linje med varmepumper og moderne
gasfyr, vurderer seniorkonsulent hos
Teknologisk Institut, Jes Sig Andersen.
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Biogas

Skal halmen i biogasanlæg?
Ja, selvfølgelig skal den det, vurderer mange forskere, der beskæftiger sig med
bioenergi. Samfundsøkonomisk er det bedre at bruge halm i et biogasanlæg
end på en ethanolfabrik, et fjernvarmeværk eller et kraftvarmeværk, men
for biogasanlæggene er det ikke specielt attraktivt: Det er besværligt, og
så er det faktisk lige så dyrt som at bruge majs.
Af Torben Skøtt

Kulstofpuljen
Kulstof (C) findes overalt i vores naturlige miljø, og kulstof bliver hele
tiden udvekslet mellem atmosfæren, landjorden og oceanerne. Ved
at opbygge jordens kulstofpulje og
undgå at kulstoffet frigives til atmosfæren i form af CO2, kan drivhuseffekten begrænses samtidig
med, at landbrugsjorden bliver
mere frugtbar.
– Kulstofindholdet i landbrugsjorden blev reduceret i alle de år, hvor
det var tilladt at brænde halm af
på markerne. Det er et kæmpe problem, fortalte Julie Houge Hansen.
Men hun understregede samtidig,
at vi kan gøre meget for at bevare
jordens indhold af kulstof eller måske ligefrem øge det.
Ifølge hendes beregninger vil der
på årsbasis være omkring fem millioner tons halm til rådighed til ener-

Foto: Torben Skøtt/BioPress

I årtier har halm været brugt til simpel opvarmning, og det er ikke mange år siden, der blev vrænget på næsen af dem, der mente, at halm kan
gøre mere gavn i et biogasanlæg end
på et varmeværk.
I dag peger flere og flere forskere
imidlertid på, at der er større perspektiver i at få halmen omsat til
biogas end at bruge den til produktion af el og varme eller som råstof
på en ethanolfabrik.
Tidligere i år på Biogasbranchens
årsdag kunne professor Henrik Wenzel fra Syddansk Universitet fortælle,
at halm kan omsættes til biogas for
130 kroner/GJ, hvorimod ethanol
vil koste omkring 230 kroner/GJ.
Og i følge Henrik Wenzel har vi mere
brug for biogassen, fordi den kan
bruges til den tunge transport, hvor-

imod bioethanol i vid udstrækning
vil blive brugt i personbiler, hvor det
er bedre at bruge el fra vindmøller
og solceller.
I december på Biogasbranchens
økonomiseminar var Julie Houge
Hansen fra Syddansk Universitet
indbudt til at fortælle om sit Ph.d.studie, der handler om jordens kulstofpulje, og hun var ikke i tvivl om,
at jorden har langt bedre af, at halmen bliver brugt i biogasanlæg end
til andre former for energiproduktion.
– Hvis man bruger halm i et biogasanlæg svarer det til, at man har
nedmuldet mellem 64 og 86 procent
af halmen. Det er ikke uvæsentligt i
et land, hvor klimaet er højt på dagsordenen, hvor energisektoren gerne
vil bruge halm, og hvor landmændene vil nedmulde halmen for at bevare jordens frugtbarhed, konkluderede Julie Houge Hansen.

Sønderjysk Biogas i Bevtoft, hvor man har planer om at afgasse op mod 50.000 tons halm om året.
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Biogas

giformål, men hvis vi brænder halmen af, som det sker i dag, bør vi
i virkeligheden lade 75 procent af
halmen blive på marken – ellers reduceres jordens kulstofpulje.
Når halm nedmuldes på marken,
vil en stor del af kulstoffet være frigivet til atmosfæren efter blot få år,
men der vil også være en tungtomsættelig del, som vil være tilbage i
jorden efter 100 år.
Det interessante er, at efter 100
år vil der være nogenlunde den
samme mængde kulstof tilbage i
jorden, uanset om halmen er blevet
nedmuldet eller har været en tur
igennem et biogasanlæg. I biogasprocessen er det nemlig kun den
letomsættelige del, der bliver omdannet til gas – resten føres tilbage
til landbrugsjorden. Det er til gavn
for både klimaet og jordens frugtbarhed.
– Biogasanlæggenes evne til at
føre kulstof tilbage til jorden er ikke
bare “nice to have”. Det er “need to
have”, hvis vi skal bruge betydelige
mængder halm til energiformål. Hvis
vi ikke bruger bioforgasning, har vi
meget mindre halm til rådighed, forklarede Julie Houge Hansen.

Biogasanlæggene har
brug for fast føde
Biogasproducenterne har for længst
erfaret, at det er vanskeligt at få
økonomi i et anlæg, der kun får tilført gylle, hvoraf 95 procent består
af vand. Anlæggene har brug for
“fast føde”, og med halm kan man
mere end fordoble gasproduktionen.
Organisk affald er en anden oplagt mulighed for at booste gaspro-

duktionen, men i takt med at der
bygges flere og flere anlæg, stiger
manglen på brugbart affald.
En tredje mulighed, som en del
anlæg benytter sig af, er energiafgrøder primært i form af majs. Ud
fra et klimamæssigt og samfundsmæssigt synspunkt er det en dårlig
løsning, men for biogasanlæggene
kan det være fristende – primært
fordi det er langt lettere at håndtere majs end halm, der typisk
kræver én eller anden form for forbehandling.

“

Hvis man bruger halm i
et biogasanlæg svarer
det til, at man har nedmuldet
mellem 64 og 86 procent af
halmen. Det er ikke uvæsentligt i et land, hvor klimaet er
højt på dagsordenen, hvor
energisektoren gerne vil bruge
halm, og hvor landmændene
vil nedmulde halmen for at
bevare jordens frugtbarhed.

– Vores erfaring er, at det koster
nogenlunde det samme at bruge
halm og majs, og det er alt andet
lige lettere at få majs ind i et biogasanlæg, fortalte Boe Madsen fra
Madsen Bioenergi på Brancheforeningens økonomiseminar.
– Halm i form af dybstrøelse er til
gengæld billigt, og vi håber på, at vi
med tiden kan komme op på så
store mængder, at vi helt kan undvære majs. For tiden får vi dybstrøelse neddelt ved hjælp af et mobilt

Organisk kulstof i jord
Forbud mod
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af halm
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Udviklingen af kulstofindholdet i landbrugsjorden. Bemærk at kulstofpuljen har været stabil siden 1990.
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anlæg til en fast pris, men vi holder
løbende øje med, om der kommer
ny teknikker på markedet, og hvad
de andre anlæg gør.

Lurepasser
Hos Brancheforeningen for Biogas
har man indtryk af, at der er en betydelig interesse blandt medlemmerne for at bruge halm, men at man
gerne vil se tiden lidt an. Øjnene er
ikke mindst rettet mod Danmarks
største biogasanlæg ved Bevtoft i
Syddanmark, der er under indkøring,
og hvor man satser på at kunne
håndtere op imod 50.000 tons
halm om året.
– Der har været mange bud på,
hvordan man mest effektiv får omsat halm til biogas, så det er forståeligt at mange anlæg venter lidt og
ser, hvad “naboen” gør, siger sekretariatsleder i Brancheforeningen for
Biogas, Bruno Sander Nielsen.
De teknologier han henviser til,
kan opdeles i to hovedgrupper: De
avancerede, hvor halmen findeles
ved hjælp af for eksempel et briketteringsanlæg, og de mere enkle løsninger, hvor man foretager en mere
grov neddeling af halmen og lader
bakterierne klare resten ved at forlænge opholdstiden i reaktorerne.
Hvilke teknologier der vinder på
sigt, må tiden vise, men i øjeblikket
hælder de fleste anlæg til de mere
enkle løsninger. Mange biogasanlæg har erfaret, at det, der umiddelbar kan virke som en smart løsning,
ofte ender med at blive et dyrt bekendtskab, når alle omkostninger til
driftstab, service og vedligeholdelse
I
er regnet med.

Al halm
Al halm, afgasset

40

År

60

80

100

Nedbrydning af kulstofindholdet i landbrugsjorden
ved tilførsel af henholdsvis rå halm og afgasset halm.
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Når teknologivirksomheden
mangler kapital
Ny undersøgelse sætter fokus på virksomheder, der udvikler energiteknologi,
og som har svært ved at skaffe den nødvendige kapital til produktion og
markedsføring. Erfaringerne viser nemlig, at det kan være en vanskelig
opgave, og det gør, at mange udviklingsprojekter bliver tabt på gulvet.

Alle virksomheder, der arbejder med
teknologiudvikling, kender formentlig
til begrebet “dødens gab” – en kritisk fase som opstår, når det er lykkedes at udvikle en bestemt teknologi, og virksomheden skal i gang
med en egentlig produktion og markedsføring.
Energiforskningsprogrammerne er
bekendt med problemet, og blandt
andet EUDP lægger stor vægt på, at
der er en fornuftig sammenhæng
mellem udvikling af en konkret energiteknologi og det kommercielle potentiale. Ansøgerne skal gerne have
det, der skal til for at tiltrække den
nødvendige private kapital, hvis de
skal have støtte fra EUDP.
For at sætte fokus på problemet
har EUDP og Innovationsfonden
for nylig offentliggjort en interviewundersøgelse af 23 danske virksomheders erfaringer med at tiltrække
privat kapital til videreudvikling og
kommercialisering af ny energiteknologi. Undersøgelsen, der er udarbejdet af Damvad Analytics, viser
med al tydelighed, at det kan være
en krævende proces at skaffe risikovillig kapital, eller som en af virksomhederne udtrykker det: ”Der er

Investorer kræver ofte medbestemmelse, og konflikter med investorer
skyldes ofte uoverensstemmelser
om strategien, hedder det i rapporten fra Damvad Analytics.
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mange frøer, der skal kysses, før
pengekasserne springer op”.

Eksport på 71 milliarder
Den danske bruttoeksport af energiteknologi udgjorde i 2015 over 71
milliarder kroner. Det svarer til 11
procent af den samlede vareeksport. Damvad’s undersøgelse peger
på, at hvis danske virksomheder

skal fastholde deres styrkeposition
på det globale marked for grøn
energiteknologi, så skal koblingen
mellem den offentlige støtte og private investorer styrkes.
I dag risikerer udviklingsprojekter
nemlig at ende blindt, fordi det ikke
lykkes for virksomhederne at skaffe
private investorer, der er parate til at
finansiere den videre udvikling.

Arkivfoto:BioPress

Af Torben Skøtt

Business

Og på baggrund af de 23 interviews,
som Damvad Analytics har gennemført, er der meget som tyder på, at
der er en overrepræsentation af virksomheder, som selv vurderer, at de
er i stand til at tiltrække kapital, end
det antal, som rent faktisk formår at
gøre det.

”

Der er mange frøer, der
skal kysses, før pengekasserne springer op.

Vanskeligt at finde investorer
Det fremgår af rapporten fra Damvad Analytics, at det efter finanskrisen er tæt på umuligt at få lånefinansieret virksomhedernes udvikling

i banken. I stedet forsøger virksomhederne typisk at få en aftale om
kapitalindskud med en venturefond
eller en industriel investor, som kan
være fra virksomhedens egen værdikæde.
De fleste af de 23 virksomhedsledere, der er interviewet, har været
i dialog med 10-50 potentielle investorer, før det er lykkedes at komme i mål med en aftale.
– Man skal have passion, og
tro 100 procent på det man gør.
Det smitter af på en investor. Så
skal man være god til at kommunikere og kunne argumentere for,
hvad man bruger pengene på, lyder det fra en af de virksomheder, der har været med i undersøgelsen.

Virksomhederne peger også på, at
der inden for cleantech er relativt få
venturefonde i Danmark og få af de
såkaldte ”business angels”. Det vil
sige investorer, der bidrager med både kapital, viden, erfaring og netværk.

”

Man skal have passion,
og tro 100 procent på det
man gør. Det smitter af på investor. Så skal man være god
til at kommunikere og kunne
argumentere for, hvad man
bruger pengene på.

Læs mere på
http://innovationsfonden.dk.

Syv gode råd til virksomheder der mangler kapital
På baggrund af 23 interview har
Damvad Analytics opstillet syv
punkter, som det er vigtigt at
være opmærksom på, hvis man
som virksomhed skal tiltrække
ny kapital. De syv punkter er
ikke oplistet i prioriteret rækkefølge, men efter processen i et
investorforløb.

som virksomheden. Hvor tidligt investorerne hentes ind har stor betydning for, hvor store ejerandele
virksomheden må afgive. En investor kræver ofte medbestemmelse, og konflikter med en investor
skyldes ofte uoverensstemmelser
om strategien.

1. Kommunikation og forretningsplaner er afgørende
Det er ofte relativt nemt at få kontakt med en investor, men de fleste virksomheder skal i dialog med
10-50 potentielle investorer, før
det lykkes at lave en aftale.
Det er vigtigt med en opdateret
forretningsplan, der er let at kommunikere, da teknologien og forretningsmodellen kan være vanskelig
at forstå for investoren.

3. Der er få energiinvestorer
i Danmark.
Virksomhederne peger på, at det er
vanskeligt at finansiere væksten
ved hjælp af lån. Samtidigt er der
relativt få venturefonde og investorer, der udover at tilføre kapital også går aktivt ind i virksomheden.
Det er derfor endnu vigtigere at afstemme forventninger og strategi i
forhold til selve investorprocessen
og afsøge mulighederne for at finde
investorer i udlandet.

2. Match mellem investor og
firmaets strategiske interesser
Virksomhederne skal lægge en velovervejet plan for, hvornår de har
brug for investorer, hvor stor en
ejerandel de er klar til at afgive, og
om de kan finde en investor, der
matcher de kriterier.
Det er vigtigt at time og planlægge, hvornår investorer hentes
ind i virksomheden og finde en investor, der har samme tidshorisont

4. Det kan være en fordel
med en industriel investor
Når virksomheden er længere i
sin udvikling og har et produkt,
der er klar til markedet, kan en
industriel investor være at foretrække frem for ventureinvestorer.
Industrielle investorer har i højere
grad fokus på at udvikle virksomheden og kan ofte åbne op for
helt nye markeder i og uden for
landets grænser.

5. Patenter og radikal
innovation foretrækkes
Det siger 85 procent af de adspurgte virksomheder, som alle har
udtaget patenter inden eller sideløbende med, at investoren er kommet ind. Det hænger sammen
med, at de fleste investorer foretrækker at investere i virksomheder, der har en radikal innovation.
6. Det er vigtigt med klar
forståelse af marked og
tidlig kommerciel succes
Investorerne lægger vægt på en
klar markedsforståelse, og at teknologien er inden for et lovende
marked. Derudover er det afgørende, at virksomheden kan udvise
tidlig kommerciel succes og forretningsforståelse.
7. Teamet i virksomheden er
afgørende for investoren
Det kan være en barriere for firmaer, som startes af forskere, hvis de
ikke formår at hente personer ind
med en mere kommerciel baggrund.
Flere virksomheder påpeger, at det
har været afgørende for kunne tiltrække investorer, at de både har
haft medarbejdere med teknisk forståelse og medarbejdere med forretningsmæssige og kommercielle
kompetencer.
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Danske forskere får
adgang til milliarder

Foto: Claas

Danske forskere og virksomheder får adgang til fonden
Breakthrough Energy Ventures, som er stillet til rådighed
af Bill Gates og andre milliardærer. Fonden vil investere
mere end en milliard dollars i
nye teknologier fra 2017.

Er fire promille en god idé?
Jorden kan lagre kulstof, hvilket
er en vigtig bestanddel af drivhusgassen CO2. Spørgsmålet er,
om den danske landbrugsjord
kan lagre tilstrækkeligt med kulstof til at nedsætte vores udledning af drivhusgasser væsentligt.
Når talen i visse kredse falder på
begrebet ”fire promille”, er det ikke
en alkoholpromille, der er tale om. I
stedet er det en mulighed fremført
af Frankrig – herunder det franske
fødevare- og landbrugsministerium –
for at begrænse udledningen af drivhusgasser. Det skriver DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug på sin hjemmeside.
Konceptet 4 per 1.000 går i al
sin enkelthed ud på, at hvis verdens
jorde kan lagre yderligere fire promille kulstof (C) om året, så er det
tilstrækkeligt til at standse den årlige globale stigning i udledning
af drivhusgassen kuldioxid (CO2) til
atmosfæren. De tiltag, konceptet
foreslår, er reduceret jordbearbejdning, øget plantedække, flere mellemafgrøder, mere skov, bedre management af græsarealer, længere
græsningsperioder og forbedring af
udpinte jorde.
Det lyder meget besnærende,
men har ideen nogen gang på
jorden? Det har professor Jørgen
E. Olesen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet en mening om:
– Jeg mener ikke, det er realistisk, siger han. De øverste 50 cm af

18 FiB nr. 58 • december 2016

den danske landbrugsjord indeholder omkring 100 tons kulstof per
hektar. Hvis Danmark skal lagre
yderligere fire promille (0,4 procent)
kulstof i jorden, skal der således
lagres yderligere 0,4 tons kulstof
per hektar om året, siger eksperten
i klima og landbrug.
– I så fald skal vi producere yderligere seks tons tørstof per hektar,
som vi skal føre tilbage til jorden.
Det er, vel at mærke, udover den
mængde biomasse, som vi i forvejen høster til foder, fødevarer og
bioenergi, forklarer Jørgen E. Olesen. Der er tanker om, at produktiviteten i landbruget kan øges, men
også at denne øgede produktion
skal bruges til foder eller bioenergi,
ikke til kulstof i jorden, uddyber Jørgen E. Olesen.
Han afviser, at reduceret jordbearbejdning, øget plantedække og
længere græsningsperioder kan skabe balance i drivhusregnskabet.
– Bundlinjen er, at det er vigtigt
at øge den totale mængde af biomasse, så der både er noget at
høste til fødevarer, foder og energi,
og noget til jorden. Der er ingen tvivl
om, at jordens indhold af kulstof
skal forbedres for at sikre en mere
frugtbar og velfungerende jord. De
tiltag, som konceptet 4 per 1.000
foreslår, er helt på linje med denne
målsætning. Men jeg tvivler på, at
målet med 4 per 1.000 kan nås,
konkluderer Jørgen E. Olesen.
Læs mere på http://dca.au.dk.

Som en del af Mission Innovation
er der for nylig blevet etableret en
ny cleantechfond – Breakthrough
Energy Ventures. Fonden vil fra
2017 investere mere end en milliard dollars i nye teknologier, som
har potentiale til at skabe markante CO2-reduktioner. Danske
aktører har sammen med aktører
fra de øvrige lande under Mission
Innovation mulighed for at få del
i midlerne.
– Jeg tror, at danske aktører
har et rigtigt godt udgangspunkt i
forhold til de områder, som Breakthrough Energy Ventures har udpeget til deres investeringer. Det
gælder for eksempel på vindområdet, men også i forhold til systemintegration og energilagring,
hvor Danmark har en række styrkepositioner, udtaler energi-, forsynings- og klimaminister Lars
Chr. Lilleholt i en pressemeddelelse.
Breakthrough Energy Ventures
etableres som en fond med en
tidshorisont på 20 år. Midlerne
fra fonden vil blive investeret over
hele værdikæden fra forskning til
kommercialisering, og alle energirelaterede sektorer kan komme i
betragtning. Det vil sige både elproduktion og transmission, systemintegration og energilagring,
transport, landbrug, fremstillingsvirksomhed og bygninger.
Forskere fra lande, der står
uden for “Mission Innovation”
har ikke mulighed for at søge
penge fra Breakthrough Energy
Ventures.
Læs mere om Breakthrough
Energy Ventures på
www.b-t.energy.

Kort nyt

Grøn brændstoffabrik
reddet fra nedrivning

Nye mål for biobrændstoffer frem mod 2030

Opgraderingsanlæg
til små biogasanlæg

LTU Green Fuels fabrik i Piteå i
Nordsverige bliver alligevel ikke
revet ned.

EU vil have et forpligtende mål
på 3,6 procent avancerede biobrændstoffer i 2030.

EU-projekt skal være med til at
synliggøre ny teknologi til mindre
biogasanlæg.

Læs mere på www.nyteknik.se.

Den 30. november præsenterede
EU-Kommissionen sin store “vinterpakke”, der blandt andet indeholder
et revideret VE-direktiv. Heri foreslås
det blandt andet, at leverandører af
brændstof forpligtes til at aftage
avancerede biobrændstoffer svarende til mindst 3,6 procent af det
brændstof, de sælger til landtransport, søfart og luftfart i 2030.
Det nye mål i 2030 er en delmængde af et samlet mål for vedvarende energi til transport på 6,8
procent. Her tæller el til transport,
biobrændstoffer produceret på brugt
madolie og dyrefedt med, så det er
med at holde tungen lige i munden,
når man ser på tallene.
– Set med vores øjne er det et
vigtigt og positivt signal efter en periode, hvor både kommission og medlemslande ikke rigtig orkede flere
diskussioner om den ene eller den
anden type biobrændstoffer. Nu
handler det så om at få sikret, at
målet ikke bliver reduceret under
forhandlingerne med Parlamentet og
Rådet, siger direktør i BioRefining
Alliance, Anne Grete Holmsgaard.

Det er forskere fra Sverige, Polen og
Tyskland, der i EU-projektet Record
Biomap skal udbrede kendskabet til
de fremskridt, der er sket inden for
mindre biogasanlæg. Der bliver fokus på små, effektive opgraderingsanlæg, så biogassen kan bruges til
transport, men forskerne vil også se
på, hvordan man kan gøre forbehandlingen og selve biogasprocessen mere effektiv.
– Her i Uppsala fortsætter det
arbejde, vi begyndte på i EU-projekterne SE Biomethane og Biogas3,
fortæller en af forskerne i det nye
projekt, Gustav Rogstrand fra SP
Institut for Landbrug og Fødevarer
(tidligere JTI). Han ser frem til, at
der nu skal etableret et netværk af
aktører fra en række europæiske
lande, så man i fællesskab kan
være med til at give de mindre biogasanlæg et løft.
I det nye projekt vil man blandt
andet kortlægge rammebetingelserne i 15 europæiske lande og se på,
hvordan man kan sætte skub i den
teknologiske udvikling og fremme
kenskabet til biogasanlæg.
Læs mere på http://app.bwz.se.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Fabrikken lukkede i foråret efter i en
årrække at have produceret 1.000
tons grøn diesel (DME) via forgasning af sortlud, der er et restprodukt
fra papirindustrien. Teknikken fungerede tilfredsstillende, men den
grønne diesel kunne ikke konkurrere
på almindelige markedsvilkår, så da
den svenske energistyrelse ikke længere ville støtte produktionen, blev
anlægget lukket og indstillet til nedrivning. Det skriver tidsskriftet Ny
Teknik.
Nu har Luleå University of Technology skaffet i alt otte millioner
kroner fra forskellige sponsorer, så
man kan undgå en nedrivning.
– Det er et stort kompliceret anlæg med ti kilometer rør og 1.400
ventiler, og hvis vi skal kunne starte
det op igen, er vi nødt til at holde
det vedlige, siger Richard Gebart,
professor ved Luleå University of
Technology.
Universitet vil gerne kunne bruge
anlægget til at teste nye typer af råvarer og brændstof, herunder fremstilling af brændstof til fly. Målet er
at man kan være klar med et nyt
projekt allerede i 2017.

Kilde: http://biorefiningalliance.com.
LTU Green Fuels fabrik i Piteå med
ti kilometer rør og 1.400 ventiler.
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Affaldsraffinaderi
tager form

Ni millioner kroner
til GreenLab

Bæredygtig flis fra
danske skove

Byggeriet af verdens første REnescience-anlæg skrider hastigt
frem i det nordvestlige England.

GreenLab i Skive får nu statsstøtte til demonstration og udvikling af nye energiteknologier.

De første biomasseproducenter i
Danmark er nu blevet godkendt
til at levere bæredygtigt skovflis.

I februar 2016 begyndte byggeriet
af det første REnescience-anlæg i
fuld skala, og allerede fra foråret
2017 skal det stå klar. Derfor er der
travlhed på byggepladsen i Northwich i det nordvestlige England.
– Nu begynder anlægget virkelig
at tage form. Hele området, hvor vi
skal producere biogas, som vi omdanner til grøn strøm, er ved at
være klar. Og vi er i gang med at
installere de to store bioreaktorer,
hvor vi med enzymer og vand trækker alle de organiske dele ud af affaldet, siger Flemming Kanstrup,
projektleder i DONG Energy, i en
pressemeddelelse.
REnescience-anlægget i Northwich kommer til at håndtere helt
almindeligt, blandet husholdningsaffald. Affaldet bliver blandet med
vand og enzymer i to store bioreaktorer, der hver er over 50 meter
lange og har en diameter på over
5 meter.
Når affaldet kommer ind i anlæggets bioreaktorer, går selve processen i gang, hvor enzymerne opløser madrester, etiketter og lignende organisk affald og laver det om
til en væske, der kan bruges til produktion af biogas. Biogassen bliver
derefter brugt i en motor, der trækker en elgenerator med en effekt på
5 MW. Den resterende del af affaldet går enten til genbrug eller bliver
brugt som brændsel.
Anlægget i Northwich kan håndtere 120.000 tons affald om året,
hvilket svarer til husholdningsaffaldet fra omkring 110.000 britiske
hjem. Affaldet vil blive leveret af den
engelske affaldsleverandør FCC
Environment, der i forvejen står for
indsamling af husholdningsaffald i
regionen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen
har tildelt erhvervsparken GreenLab
Skive 9 millioner kroner i støtte. Det
sker som led i en større indsats,
hvor regeringen vil løfte en række
områder i landet med lav vækst.
GreenLab Skive er betegnelsen
for en kommende erhvervspark, der
skal etableres ved Kaastrup i Skive.
Visionen er at etablere en erhvervspark som et fremtidens energi- og
ressourcelandskab, hvor virksomheder inden for fremstilling af blandt
biogas, solenergi og vindmøller kan
demonstrere og udvikle fremtidens
energiteknologier i et test- og produktionscenter.
Erhvervsparken bliver Danmarks
største og første fuldskalaanlæg for
opgradering af biogas og metanisering. Omdrejningspunktet i GreenLab
Skive bliver etableringen af et såkaldt P2G-anlæg, som omdanner
vindenergi til gas, der herefter lagres
i gasnettet.
Idéen i erhvervsparken er gennem samarbejde i energisymbiosen
at skabe vækst og tiltrække nye
virksomheder til Skive. Projektet udvikles i samarbejde mellem Skive
Kommune, Energifonden Skive og
en række virksomheder.

Siden sommerferien har skoventreprenørens brancheforening Danske
Maskinstationer og Entreprenører
arbejdet med udvikle et ledelses- og
dokumentationssystem, der sikrer,
at skoventreprenører producerer
bæredygtig biomasse.
Og nu er de her! Det tre første
Godkendte Biomasseproducenter i
Danmark fik i starten af november
deres godkendelse på plads og er
nu klar til at levere bæredygtig biomasse fra de danske skove.
Efter en testperiode henover
efteråret i samarbejde med Verdo
og NEPCon lever systemerne op til
de krav, der er i brancheaftalen for
biomasse.
– Ordningen “Godkendt Biomasseproducent” gør det nemt og sikkert for varmeværkerne at vælge leverandør. En godkendt biomasseproducent lever op til de krav, der
er i brancheaftalen for biomasse
fra skov og kan nemt overdrage den
information, varmeværkerne har
brug for, udtaler formanden for
Danske Maskinstationer og Entreprenører, Claus Danefeldt Clemmensen, i en pressemeddelelse.

Affaldet forbehandles i en roterende
tromle, hvor det varmes op og tilsættes enzymer.

20 FiB nr. 58 • december 2016

Foto: DONG Energy

Læs mere på www.renescience.com.

Læs mere på www.greenlabskive.dk.

Kort nyt

Assens får verdens
mest avancerede
spildevandsanlæg

Brænde dækker
varmeforbruget i
400.000 boliger

Eksport af bioenergiteknologi kommer på en
andenplads efter vind

Med støtte fra MUDP skal Assens
have et nyt spildevandsanlæg
med fokus på genbrug, miljø og
energioptimering

I 2015 brugte danskerne 22.900
TJ brænde. Det svarer til varmeforbruget i knap 390.000 husstande.

Med en eksport på otte milliarder
kroner kommer bioenergien ind
på en anden plads, når det handler
om eksport af energiteknologi.

Den danske vandbranche får endnu
et fyrtårn – et projekt, der skal demonstrere det ypperste, Danmark
kan præstere inden for rensning af
spildevand. Miljøministeriets udviklingsprogram MUDP har for nylig bevilget støtte til projektet HEPWAT,
der gennemføres i Assens 20172018. Budgettet er på 43 millioner
kroner, og MUDP finansierer cirka
en tredjedel, mens de medvirkende
firmaer og institutioner medfinansierer resten.
Assens Forsyning har lagt en ambitiøs strategi på vandområdet og
afsat over 200 millioner kroner til at
bygge et nyt renseanlæg, der skal
kunne mere end nogen andre renseanlæg i verden. Det nye anlæg
skal blandt andet reducere udslippet af lattergas og svovlbrinte og
forbedre håndteringen af miljøfremmede stoffer. Desuden skal anlægget være bedre til at omdanne organisk stof til bioenergi og introducere
renseprocesser, som bruger mindre
energi. Med de nye processer overføres mere organisk stof til biogasfremstilling, og der renses kvælstof
med mindre brug af luft og organisk
stof end ved traditionelle processer.
Det hele bindes sammen i den
integrerede styring og overvågning,
hvor historik, online data og fremskrivninger bestemmer, hvilke sammensætninger af spildevandet der
er optimale økonomisk og procesmæssigt. Det bliver muligt at tilrettelægge rensningen af spildevandet,
således at man til enhver tid påkalder den type spildevand, som giver
mest værdi og det bedste miljø.

Undersøgelsen, der er udarbejdet
for Energistyrelsen og Miljøstyrelsen
af EA Energianalyser vurderer, at der
er cirka 842.000 brændeovne, pejse og masseovne i Danmark. Dertil
kommer omkring 46.200 brændekedler.
Det samlede forbrug af brænde
i Danmark er fire procent højere i
2015 end i en opgørelse fra 2013,
men forbruget er sammenligneligt
med en undersøgelse fra 2011.
I undersøgelsen for 2015 er
40.000 husstande udvalgt tilfældigt
til at deltage i en spørgeskemaundersøgelse, hvor de via digital post
er blevet spurgt om deres brændeforbrug. I alt har 13.229 husstande
svaret, og 4.506 har oplyst, at de
har en eller flere brændeovne/pejseindsatse, masseovne eller åbne
pejse i boligen. Svarene er vægtet
og opregnet til at dække hele landet. Det er et langt større antal svar
sammenlignet med tidligere undersøgelser, der byggede på telefoninterviews med tilfældigt udvalgte
borgere. Resultaterne fra stikprøven
regnes derfor for mere retvisende
end tidligere.

Danmark er begunstiget af en ganske betydelig klynge af virksomheder, der arbejder med bioenergiteknologi. Det viser en opgørelse som
DI Bioenergi har udarbejdet sammen med FORCE Technology og
Innovationsnetværket for biomasse.
Klyngen omfatter 1.200 virksomheder med 11.500 ansatte og en
samlet omsætning på ikke mindre
end 25 milliarder kroner.
I 2014 eksporterede danske virksomheder for knap 44 milliarder
kroner energiteknologi, heraf otte
milliarder kroner bioenergiteknologi.
Den suverænt største eksportør er
vindmølleindustrien, men med otte
milliarder kroner i eksport kommer
bioenergien ind på en anden plads.
Næsten halvdelen af eksporten
på de otte milliarder kroner udgøres
af forbrændingsteknologi. Her tæller
store kraftværksprojekter i udlandet
godt med, men der er også en betydelig underskov af mindre virksomheder, som eksporterer biokedler og
andet relateret udstyr.

Læs mere på https://ens.dk.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Over 13.000 husstande har bidraget med oplysninger til brændestatistikken for 2015.

Kilde: http://energi.di.dk.
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Nyt elektrofilter kan fjerne 98-99 procent
af støvet fra halmfyring
Aarhus Universitet har i samarbejde med Maskinfabrikken REKA og Magnussen & Speiermann
udviklet et elektrofilter, der er så effektivt, at det
kan reducere udslippet af støvpartikler fra biomassefyrede anlæg med 98-99 procent.
Små halm- og træfyrede kedler kan være en væsentlig kilde til luftforurening, da røgen har et stort indhold af støvpartikler. For at opfylde kravene til nye anlæg i den europæiske standard EN 303-5 er der behov for et system til
rensning af røgen. Især for halmfyrede kedler er det en
stor udfordring, da der hidtil ikke har været egnede filtre
på markedet.

En tredje mulighed er elektrofiltre, hvor røgen ledes gennem et kraftigt elektrisk felt. Her påføres støvpartiklerne
en elektrostatisk ladning, som efterfølgende bliver tiltrukket af nogle opsamlerplader med modsat polaritet. Støvpartiklerne sætter sig fast på pladerne, som med jævne

Foto: Martin Glerup

Støvet er så finkornet, at det ikke kan udskilles med en
cyklon. Posefiltre er ikke egnede, og de er forholdsvis
dyre i både indkøb og drift. Der kræves en stor røgsuger
for at overvinde tryktabet over filteret, og poserne er desuden sårbare over for høje røggastemperaturer, hvilket
ofte forekommer ved mindre halmkedler.

Direktør for Maskinfabrikken REKA, Christian Larsen,
ved styretavlen til elektrofilteret hos Ulbjerg Varmeværk.
mellemrum renses. I traditionelle elektrofiltre sker det
ved at banke på opsamlepladerne, så støvet falder af.

Foto: Maskinfabrikken REKA

Ved halmfyring består støvet hovedsageligt af alkalisalte,
der har en meget lav ledningsevne. Det betyder, at der
kun skal være et meget tyndt lag opfanget støv, før den
elektriske modstand bliver så stor, at filterets renseevne
reduceres drastisk. Et så tyndt støvlag kan ikke fjernes via
den beskrevne “banketeknik”, så traditionelle elektrofiltre
kommer hurtigt til kort over for støvet fra halmkedler.

Test på AU-Foulum med biomassefyring, hvor elektrofilteret er henholdsvist slukket og tændt.

I projektet har Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab i samarbejde med Maskinfabrikken REKA og
Magnussen & Speiermann udviklet et elektrofilter, hvor de
opsamlede støvpartikler bliver skrabet af. Systemet kører
med succes ved Ulbjerg Varmeværk og AU-Foulum, hvor
filteret reducerer udslippet af støv med 98-99 procent (se
nedenstående tabel).

Titel:

Elektrofilter til biobrændselsanlæg

Kedeleffekt

Kontakt:

Aarhus Universitet, Erik Fløjgaard
Kristensen,  8715 7659,
u erikf.kristensen@eng.au.dk

Brændsel

Sagsnr.:

ENS 64014-0132

Emission efter filter

Tilskud fra:

EUDP

Renseeffekt

Tilskud:

2.870.000 kroner
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Røggastemperatur
Emission før filter

222 kW

215 kW

Hvedehalm

Flis

210 °C

190 °C

3

160 mg/nm3

21,0 mg/nm3

1,3 mg/nm3

98 procent

99 procent

1.150 mg/nm

Testresultater ved fyring med henholdsvis halm og flis.
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MycoFuelChem – nye veje for produktion
af biobrændstoffer og biokemikalier
I MycoFuelChem-projektet har forskere ved
Aalborg Universitet i samarbejde med DTU,
Washington State University, Novozymes og
Solum opnået banebrydende ny viden, som
kan føre til nye veje for produktion af jetfuel
og højværdige kemikalier.
MycoFuelChem er et projekt under Innovationsfonden,
som undersøger muligheden for at producere biokemikalier og biobrændstof direkte fra biomasse i målrettede
“cellefabrikker” (se figuren i højre spalte). Projektet er
under afslutning, og har opnået en række banebrydende
resulter og publikationer foruden uddannelse af fem ph.d.studerende.
Projektet har undersøgt kendte mikrosvampe som Aspergillus-arter for deres evne til at producere kulbrinter.
Teamet bag projektet har som de første i verden fundet,
at Aspergillus carbonarius under visse betingelser, såsom lav iltspænding, naturligt producerer en række dieselkomponenter, der er direkte anvendelige som transportbrændstof. Teamet har haft succes med at identificere
og opregulere de gener, som er ansvarlige for produktionen
og har derved kunnet øget den mængde, som produceres.
Foruden arbejdet med at forbedre de naturlige processer
i den valgte mikrosvamp har forskerne arbejdet med at
overføre gener fra en blågrøn bakterie til produktion af to
specifikke kulbrinter, pentadecan og heptadecan. De er
begge væsentlige komponenter i jetfuel og hører ikke til
blandt de kulbrinter, som svampe producerer.
Som de første i verden er det lykkedes at lave en aktiv
stamme af Aspergillus carbonarius, som specifikt producerer jetfuel-komponenter ved vækst på biomassebaseret sukker. I fremtiden vil der blive arbejdet målrettet på
at forbedre denne proces, så det kan blive muligt at opsamle det ønskede produkt direkte under produktionen.

Genregulering
Svampecelle
Svampe-cellefabrik:
Biobrændstof

Glykose
Svampe-cellefabrik:
Enzymer

Myko
booster

Svampe-cellefabrik:
Biokemikalier

Lignocellulaser
Cellulaser

Små
sukre
Organiske syrer

Kulbrinter

Have/park-aﬀald og
husholdningsaﬀald

Princippet i en “cellefabrik” hvor biomasse omsættes
direkte til biobrændstof og biokemikalier.
på verdensmarkedet som for eksempel ravsyre. Svampen producerer ikke ravsyre naturligt, men citronsyre i
relativt store mængder. Ved at indsætte et særligt gen og
opregulere det protein, der transporterer ravsyre ud af
svampen, er det imidlertid lykkedes for forskerne at ændre svampens produktion fra citronsyre til ravsyre og
æblesyre i store mængder.
Endvidere har teamet vist, at det er muligt at anvende
have/park-affald og husholdningsaffald som vækstsubstrater og til produktion af enzymer, og at mikrosvampe
kan producere produkterne fra biomasse-hydrolysater.
Titel:

MycoFuelChem – Konsolideret behandling af biomasse til avancerede brændsler
og værdifulde bestanddele i svampecellefabrikker

Kontakt:

Aalborg Universitet, Birgitte Kiær Ahring
 9940 2591, u bka@bio.aau.dk

Sagsnr.:

ENMI 11-116803

Tilskud fra:

Innovationsfonden

Tilskud:

19.900.000 kroner

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Aspergillus carbonarius har endvidere vist sig som en
god producent af organiske syrer, der har en høj værdi

Genmodiﬁcering

Have/park-affald og husholdningsaffald kan anvendes som vækstsubstrater og til produktion af enzymer.
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Alger som råstof til fremtidens bioraffinaderi

Biomasse er en begrænset ressource, og i takt med at
de fossile brændsler udfases, og verdens befolkning
bare vokser, stiger presset på jordens landbrugs- og
skovarealer. Over 70 procent af jordens overflade er
imidlertid dækket af hav, og her kan der dyrkes enorme
mængder biomasse, hvis vi forstår at gøre det rigtigt.
Alger kræver kun tilførsel af sollys, vand, CO2 og de
næringssalte, der forekommer naturligt i saltvand fra
havet, og de er i stand til at reproducere sig selv inden
for få dage til en måned.
Forskere har i årevis arbejdet med, hvordan alger mest
effektivt kan bruges til fremstilling af blandt andet energi
og fødevarer, og inden for de senere år er forskningen
for alvor begyndt at tage fart. Tidligere blev der fokuseret
meget på energiproduktion, men i dag er fokus rettet
mod at bruge alger til fremstilling af forskellige højværdiprodukter. Energien er ikke blevet glemt, men det er
primært restprodukterne, der skal bruges til det formål.
Et af de store danske forskningsprojekter om alger, der
for nylig er blevet afsluttet, er MAB3, som Innovationsfonden har støttet med godt 20 millioner kroner. Teknologisk Institut har stået for ledelsen af projektet, og arbejdet er udført i samarbejde med en række virksomheder
og førende forskere fra både Danmark, Irland, Tyskland
og Italien.

Foto: Teknologisk Institut

I MAB3 har forskerne haft fokus på to brune algearter,
nemlig fingertang og sukkertang. Der er blevet arbejdet
med både dyrkning og høst, ligesom forskerne har demonstreret, hvordan algerne kan bruges som råvarer i et
moderne bioraffinaderi. Her bliver biomassen forbehandlet og skilt ad ved hjælp af enzymer, så man får mulighed
for at producere både højværdiprodukter og brændstof. I
princippet kan der fremstilles et utal af produkter ud fra
alger, men i MAB3 har man fokuseret på at bruge indhol-

Algernes kemiske sammensætning varierer meget, afhængig af blandt andet lokalitet og høsttidspunkt.
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Foto: Teknologisk Institut

Alger kan bruges til produktion af både brændstof og en lang række højværdiprodukter, men
der er også udfordringer, viser et stort projekt
støttet af Innovationsfonden. Den kemiske sammensætning af algerne varierer meget, og der
er behov for at udvikle nye højværdiprodukter
for at forbedre økonomien.

Makroalger som fingertang og sukkertang kan dyrkes på
reb eller stykker af tekstil i passende længder. De hægtes fast til lange liner, der er spændt ud mellem bøjer i
havoverfladen.
det af protein og fedtsyrer til fiskefoder, mens restprodukterne med fordel vil kunne indgå i en produktion af
biogas eller bioethanol.
Gennem MAB3-projektet har forskerne erfaret, at den
kemiske sammensætning af algerne kan variere meget.
Det afhænger blandt andet af den konkrete lokalitet, og
hvornår algerne er høstet, og det kan blive en udfordring,
når der skal etableres anlæg i industriel skala.
En anden udfordring er økonomien. Her er der behov for
at optimere dyrkning- og høstmetoderne, ligesom det er
vigtigt at fokusere på, hvordan algerne bedst kan bruges
til forskellige højværdiprodukter.
Arbejdet fortsætter i de kommende år i et nyt projekt,
MAB4, som Innovationsfonden støtter med 12 millioner
kroner. I projektet vil der være særlig fokus på, hvordan
algernes indhold af bioaktive stoffer varierer med årstiderne, og hvordan man bedst kan bevare de bioaktive
stoffer i forbindelse med høst og lagring. Endvidere skal
projektet udvikle og optimere bæredygtige, enzymatiske
ekstraktionsmetoder til produktion af højværdiprodukter.
Endelig skal der foretages en livscyklusvurdering (LCA)
af algedyrkning, og det skal undersøges, hvordan algerne kan være med til at fjerne næringsstoffer fra havet.
Titel:

MAB3 – Bioraffinaderi på makroalger med
produktion af biobrændstof og fiskefoder

Kontakt:

Teknologisk Institut, Anne-Belinda Bjerre
 7220 2912, u anbj@teknologisk.dk

Sagsnr.:

ENMI 11-116872

Tilskud fra:

Innovationsfonden (tidligere Det
Strategiske Forskningsråd)

Tilskud:

20.410.000 kroner
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Effektiv produktion af brint
– baseret på induktiv opvarmning

Brint er et vigtigt grundstof, der bruges i store mængder i
mange forskellige industrier, ligesom det i stigende grad
er ved at vinde indpas i energisektoren, blandt andet som
brændstof til biler med brændselsceller.
I dag produceres brint typisk ud fra metangas i en proces, hvor der skal tilføres store mængder varme til reaktionen, der forløber ved cirka 800-900°C.
I et typisk brintanlæg leveres den nødvendige varme ved
forbrænding af metangas i et kammer placeret uden for
reaktoren. Anlæggene er tit meget store, og en af hovedudfordringerne er at få skabt en effektiv tilførsel af varme
til den katalysator, der holder brintreaktionen i reaktoren
i gang.
I nærværende projekt er det blevet undersøgt, om det
er muligt at udvikle en mere fleksibel teknologi baseret
på induktionsopvarmning af katalysatoren, der samtidig
giver mulighed for at benytte grøn strøm. Ved at inkorporere magnetiske materialer i katalysatoren kan induktionsvarme nemlig afsættes direkte til den kemiske reaktion, der producerer brint.
Til daglig kender vi bedst induktion fra komfurer, hvor de
magnetiske svingninger bliver til varme i gryder og stegepander, når disse indeholder materialer, hvor det inducerede magnetfelt kan omsættes til varme. Det kan også
ske i materialer, der bruges til at katalysere den kemiske
reaktion mellem metan og damp til brint. Udfordringen er,
at det kræver meget høje temperaturer at holde processen i gang.
Projektet har vist, at det er muligt at få dette til at lykkes
ved at bruge en special fremstillet katalysator med indukTitel:

Brintproduktion baseret på induktiv
opvarmning

Kontakt:

Haldor Topsøe, Kim Aasberg-Petersen,
 4527 2000, u kap@topsoe.dk

Sagsnr.:

ENS 64013-0511

Tilskud fra:

EUDP

Tilskud:

6.720.000 kroner

Foto: Søren Bastholm Vendelbo, Teknologisk Institut

Anlæg til fremstilling af brint er ofte meget store,
og en af de store udfordringerne er at få skabt en
effektiv tilførsel af varme til den katalysator, der
holder brintreaktionen i gang. I nærværende projekt er der udviklet en mere fleksibel teknologi
baseret på induktionsopvarmning, men der er
behov for yderligere udvikling, før processen kan
anvendes i kommercielle anlæg.

Forsøgsopstilling på Teknologisk Institut. En glasreaktor
med en indbygget spole sikrer opvarmning af katalysatoren, som holder brintreaktionen i reaktoren igang.
tionsmodtagelige nanopartikler, der sikrer magnetisk
induktion ved høje temperaturer. Konceptet er blevet
påvist i laboratoriet, man forsøgene har også vist, at der
skal bruges meget energi for at danne et tilstrækkeligt
stort magnetfelt, der kan sikre en tilstrækkelig høj temperatur i reaktoren.
Det er således nødvendigt at opnå en højere effektivitet,
hvis processen skal kunne anvendes i kommercielle anlæg. I det videre arbejde vil der derfor være fokus på at
opnå en større afsætning af energi ved også at bruge
andre materialer til de katalytiske nanopartikler, samt
kigge på tilsætning af andre materialer i en blanding med
katalysatorerne.
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Keramiske membraner til
iltblæst forgasning

Effektiv forbehandling af
biomasse til bioethanol

Nyudviklede membraner til iltseparation kan
øge elvirkningsgraden for termiske forgasningsanlæg til biomasse.

Ny viden om centrale enzymer skal være med til
at sikre en optimal udnyttelse af de biomasser,
som anvendes til produktion af 2G-bioethanol.

Iltblæst forgasning er kendt for at være den teknologi,
der mest effektivt kan omsætte biomasse til el, men i dag
er teknologien ikke rentabel, da det er dyrt at producere
rent ilt ved anvendelse af konventionelle teknologier.
Derfor arbejder forskere på DTU Energi på at udvikle en
teknologi, hvor membraner til iltseparation integreres i en
termisk forgasser, så man på den måde kan øge virkningsgraden. Membranerne er keramiske materialer, der
ved temperaturer på over 600 °C kan fraseparere 100
procent rent ilt fra for eksempel luft.
Det er imidlertid en udfordring at finde materialer, der
kan klare de krævende betingelser i et forgasningsanlæg. I nærværende projekt er der arbejdet med at opskalere en rørformet iltmembran, og der er udført test med
at integrere membranerne i en biomasseforgasser. Sideløbende hermed er der arbejdet med at teste forskellige
materialer med henblik på at forbedre membranernes
ydelse samt mekaniske integritet.
Projektet er et vigtigt skridt i retning af yderligere integration af iltseparationsmembraner til biomasseforgasning.
Opfølgningsprojekter vil undersøge flere scenarier med
termisk og kemisk integration i biomasseforgassere,
samt videreudvikle mere stabile membranmaterialer.

GT enzymer opbygger biomasse

GH enzymer
nedbryder biomasse

GHT enzymer
omdanner biomasse

Nedbrydningen af biomasse foregår ved enzymatiske reaktioner, der er grundpillen i produktion af 2G-bioethanol.
For at kunne udnytte biomasse optimalt er det afgørende, at de enzymatiske reaktioner bliver videreudviklet,
hvilket kræver ny viden om tre centrale enzymer: glykosyltransferaser (GT), glykosylhydrolaser (GH) og transglykosylaser (GTH).

Foto: Kasper Haagen Skovse, DTU Energi

I SET4Future-projektet har partnerne i fællesskab udviklet nye metoder til at identificere aktiviteten af alle tre
klasser af enzymer. Teknologierne er dels baseret på
robotteknologi, hvor tusindvis af prøver kan analyseres
på få timer og dels på udvikling af en helt ny teknologi til
at studere nedbrydning af komplekse kulhydrater fra biomasse. Sidstnævnte metode har ført til opstart af en virksomhed, GlycoSpot IVS, som producerer og sælger det
nye kit til afprøvning af enzymaktivitet.

Rørformede keramiske iltmembraner.

Partnerne har også anvendt veldefinerede oligosakkarider, fremstillet ved kemisk syntese, til at karakterisere
enzymer, som er vigtige for effektiv nedbrydelse af biomasse. Disse modelstoffer gør det muligt at opklare,
hvordan naturens katalysatorer fungerer helt ned i
molekylær detalje.
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Effektiv fremstilling
af 2G bioethanol

Nyt værktøj til beregning af
klimagevinsten ved biogas

Med en nyudviklet GMO-gærtype fra Terranol
kan mere end 90 procent af både C5 og C6 sukkerarterne i halm omdannes til ethanol. Omdannelsen til ethanol sker inden for 48 timer ved
anvendelse af en begrænset mængde gær.

Biogasproducenter har nu mulighed for at afprøve et beregningsværktøj, der kan beregne klimagevinsten ved biogas fra et bestemt biogasanlæg. Der er tale om en prototype og ikke om et
færdigudviklet værktøj.

Projektet har haft til formål at videreudvikle og demonstrere Terranols GMO-gær til fermentering af C5-sukre.
På de første halmbaserede ethanolanlæg kunne man kun
omsætte C6-sukre til ethanol, men med nye gærtyper som
Terranols GMO-gær er man blevet i stand til at omsætte
både C5- C6-sukre til ethanol.
Udviklingsarbejdet er sket i samarbejde med DONG/
Inbicon, og i projektet er GMO-gæren blevet testet i større industriel skala på Inbicons anlæg i Kalundborg. Resultaterne herfra viser blandt andet, at Terranols gær
giver et udbytte tæt på det teoretiske maksimale, og processen er både robust og hurtig. Mere end 90 procent af
C5 og C6 sukkerarterne blev således omdannet til ethanol inden for 48 timer ved anvendelse af en relativ lav
mængde gær. Ved Inbicons pilotanlæg i Skærbæk blev
der endvidere udviklet en fermenteringsprotokol med delvis tømning og genopfyldning, demonstreret i et 300 liter
stort anlæg. Her blev der opnået et ethanol-udbytte på
ikke mindre end 93 procent.

Foto: Inbicon

Næste skridt i teknologiudviklingen og kommercialiseringen vil være anvendelse af gæren i fuldskalaanlæg.

Brugeren af værktøjet skal indtaste oplysninger om
de biomasser, der er anvendt i biogasanlægget, producerede gasmængder, og en række informationer
om blandt andet procesenergiforbrug og metantab fra
anlægget. Værktøjet beregner derefter den samlede
udledning af drivhusgasser, som produktionen af biogassen giver anledning til, og resultatet sammenlignes med udledningen ved brug af fossil energi.
Metoden er en forsimplet livscyklusbetragtning, der
indregner udledninger fra produktionskæden og tager
hensyn til, at biogassen er produceret af forskellige
biomasser. Værktøjet er blandt andet tiltænkt biogasproducenter, der ønsker at sælge opgraderet biogas
til transportformål via naturgasnettet, men det kan
også anvendes til den løbende registrering af tilførte
biomasser, som skal indberettes en gang om året til
Energinet.dk for at anvendelsen af biogassen kan få
tilskud.
Opgraderet biogas kan bidrage til at opfylde kravet
om iblanding af biobrændstoffer i transportbrændstoffer, men det kræver at biogassen er bæredygtighedscertificeret og opfylder kriterierne i VE-direktivet. Værktøjet er opbygget efter VE-direktivets retningslinjer og supplerer beregningsværktøjet BioGrace, der ofte bruges i forbindelse med flydende
biobrændstoffer.
Energistyrelsen har offentliggjort prototypen for at
illustrere, hvordan klimagevinsten fra et biogasanlæg
kan beregnes, og for at give potentielle brugere mulighed for at afprøve værktøjet, inden det er færdigudviklet. Brugeren er selv ansvarlig for de data, der
indsættes, og for beregningerne i øvrigt. Energistyrelsen vil meget gerne høre kommentarer til prototypen
fra brugerne.
Læs mere på https://ens.dk.

Nye gærtyper gør det muligt at omdanne både C5 og
C6 sukkerarterne til bioethanol.
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DYBSTRØELSE
– også til ældre biogasanlæg
Det er ikke kun nye, moderne
biogasanlæg, der kan booste
gasproduktionen ved at tilføre
dybstrøelse. Alle biogasanlæg
kan i princippet være med, viser
erfaringerne fra Ribe Biogas.
Under overskriften “Vi gamle kan
også håndtere dybstrøelse” kunne
Erik Husted fra Ribe Biogas fortælle
deltagerne til Biogasbranchens økonomiseminar, hvordan et ældre biogasanlæg fra 1990 klarer udfordringen med at håndtere dybstrøelse.
– Vi så på mange forskellige systemer, inden vi besluttede os for
at investere i et enkelt og robust
anlæg, bygget op omkring en såkaldt PreMixer og en Triolet Mixer,
fortalte Erik Husted.
Sidstnævnte er en traditionel
mixer, som er kendt i landbruget.
Den snitter og mikser dybstrøelsen,
hvorefter blandingen føres ind i PreMixeren, der er en ny maskintype,
som blandt andet indeholder en
macerator, der kan sikre en yderligere findeling af biomassen. I PreMixeren tilføres der varm, afgasset
gylle fra reaktoren, hvorefter blandingen på ny føres ind i reaktortanken.
– Det er en robust løsning med
lave driftsomkostninger og en forholdsvis begrænset investering. Biomassen er ikke helt så findelt, som
ved de mere avancerede løsninger,
men vores filosofi er, at vi hellere vil

bruge penge på større reaktorer end
på yderligere findeling, lød det fra
Erik Husted.
Anlægget ved Ribe Biogas kan
håndtere 7-8 tons dybstrøelse i
timen, og lidt mere hvis der er tale
om majs. Er det kyllingemøg er
kapaciteten på omkring 12 tons i
timen. Elforbruget ligger på 6,5-8
kWh per tons tilført biomasse.
Da biomassen ikke skal igennem
en fortank, men fødes direkte ind i
reaktoren kan systemet køre med et
relativt højt tørstofindhold, ligesom
man undgår, at der udvikles gas i
fortanken.
Anlægget hos Ribe Biogas er
installeret i en nybygget hal, som
også bruges til opbevaring af biomasse. Under neddeling af biomasse opstår der en tåge af ammoniakdampe over PreMixeren. Det problem vil man nu forsøge at løse ved
at montere en sænkbar “emhætte”
over mixeren.
Derudover vil man investere i et
anlæg, der kan frasortere sten fra
dybstrøelsen. I det hele taget opfordrer man landmændene til at være
mere påpasselige med, hvad der
blandes i bunken med dybstrøelse.
– Der er en tendens til, at dybstrøelse bliver betragtet som en affaldsbunke. Det skal vi væk fra –
det giver for mange problemer på
biogasanlæggene, sluttede Erik
Husted.
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