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Dall Energy har indgået en kontrakt om at levere en forgasserovn til det franske energiselskab Dalkia. Selskabet står
for driften af 440 større og
mindre fjernvarmeværker i
Frankrig, så det kan meget vel
blive et gennembrud for den
danske iværksættervirksomhed.
Går det efter planen, vil Dall
Energy komme til at levere
5-10 anlæg om året alene til
Dalkias kunder.

Dall Energy foran stort

europæisk gennembrud
Af Torben Skøtt
Der ligger flere års forberedelser bag
den kontrakt, som Dall Energy har
indgået med energiselskabet Dalkia,
men ifølge Dall Energys direktør,
Jens Dall Bentzen, kan det også
blive en kontrakt, som kan få stor
betydning i årene fremover.
– Den franske fjernvarmesektor
fungerer noget anderledes end i
Danmark, hvor det enkelte varmeværk selv står for køb, drift og vedligeholdelse af værket. I Frankrig
står Dalkia for driften af 440 fjernvarmeværker, hvoraf mange får
meget svært ved at opfylde de nye
emissionskrav fra EU. Der er således et kæmpestort marked for opførelse af nye miljøvenlige værker,
og for os kan det betyde, at vi kommer til at levere 5-10 anlæg om
året alene til Frankrig, siger Jens
Dall Bentzen.
Det første anlæg fra Dall Energy
skal opføres i byen Rouen, hvor
det skal erstatte et ældre kulfyret
anlæg.

Nye grænseværdier
Dalkia besøgte Dall Energi første
gang i 2015, og siden da har ikke
mindre en syv delegationer været på

Dalkia ville ikke nøjes med at teste det danske haveaffald, som forbehandles på Komteks anlæg i Holsted, så man sendte to lastbiler med fransk
haveaffald til afbrænding på værket i Sønderborg.
besøg for at se Dall Energys forgasserovn efter i sømmene. Udgangspunktet har været anlægget hos
Sønderborg Fjernvarme, men der
har også været tid til at studere forbehandling af haveaffald hos Komtek i Holsted.
På et tidspunkt ville franskmændene gerne sikre sig, at anlægget
nu også kunne håndtere fransk
haveaffald. Derfor sendte man to
lastbiler med haveaffald til anlægget
i Sønderborg, så man ved selvsyn
kunne studere, hvordan ovnen
klarede den opgave.
Det gik efter planen, og for et år
siden besluttede Dalkia, at de ville
satse på Dall Energys teknologi.
Emissionerne fra Dall Energys ovn
ligger nemlig langt under de nye
grænseværdier i EU, og da ovnen
samtidig er meget fleksibel, hvad
angår valg af brændsel, kan det gå
hen og blive en god forretning.
– Dalkia bliver nemlig afregnet
efter en bestemt varmepris, så de
har en klar interesse i at kunne
bruge brændsler, som er billigere
end for eksempel skovflis. Dertil

kommer, at der flere steder i Frankrig er krav om, at brændslet skal
stamme fra lokalområdet, så her er
det igen en fordel at have en ovn,
som kan håndtere mange forskellige
typer brændsler, forklarer Jens Dall
Bentzen.

17 millioner fra EU
Sammen med ordren til Dalkia følger et tilskud på knap 17 millioner
kroner fra EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. En
del af midlerne går til at bygge selve
ovnen, men der er også afsat penge
til videreudvikling af teknologien,
ligesom der er en pulje til strategi
og markedsføring.
Det er ikke første gang, Dall
Energy får offentlige støttekroner til
udviklingsarbejdet. Såvel EUDP som
det nu lukkede ForskEl-program har
bidraget til udvikling af teknologien.
– Vi var aldrig kommet dertil, hvor
vi er i dag, hvis ikke de danske energiforskningsprogrammer havde bakket os op. Det er helt afgørende for
en nystartet iværksættervirksomhed,
pointerer Jens Dall Bentzen.
I

FiB nr. 65 • september 2018 3

Forgasning

Forgasserovn redder
økonomien i nordjysk
varmeværk
Midt i september indvier Sindal et nyt biomassebaseret kraftvarmeanlæg, og
dermed kan forbrugerne ånde lettet op. Med det gamle naturgasfyrede
værk havde de udsigt til en prisstigning på 3-4.000 kroner om året, men
det bliver ikke aktuelt efter, at værket har investeret i et anlæg, der
kan bruge både flis og haveaffald, og hvor elproduktionen kan
afregnes til samme pris som fra et biogasanlæg.
Af Torben Skøtt
Med udgangen af 2018 ophører
hovedparten af støtten til de decentrale naturgasbaserede kraftvarmeværker, og det kan få store konsekvenser for varmeprisen i de mange
lokalsamfund, hvor man i god tro
har investeret i små naturgasfyrede
kraftvarmeværker.
I Sindal ville det ifølge formanden
for det lokale varmeværk, Bjarne
Christensen, komme til at koste en
gennemsnitlig husstand 3-4.000
kroner om året, og det bliver man jo
ikke ligefrem populær af, som formanden udtrykker.

For fem år siden begyndte man
derfor at se sig om efter alternativer
til naturgas, og det førte bestyrelsen
langt omkring: Skulle man bygge et
helt nyt anlæg, og hvad med teknologien? Skulle det være solenergi,
bioenergi eller noget helt tredje?
Efter mange grundige overvejelser
faldt valget på Dall Energys prisbelønnede forgasserovn og et såkaldt
ORC-anlæg fra italienske Turboden,
så der fortsat kan produceres både
el og varme i Sindal. Ovnen fra Dall
Energy udmærker sig ved at udlede
markant færre skadelige stoffer end
traditionelle ristefyrede anlæg, ligesom den kan afbrænde såvel skov-

flis som det langt billigere haveaffald. Princippet er baseret på en
kombination af forgasning og forbrænding, og når der er tale om
forgasning, kan værket forvente at
få samme afregningspris for strømmen som et biogasanlæg.
Med en lav brændselspris og en
høj el-afregningspris kan varmeværket således gå en lys fremtid i
møde. Målet er, at man som minimum kan holde varmeprisen på
det nuværende niveau eller endnu
bedre, sænke prisen.
– Og det er jo slet ikke så ringe
endda, som formanden formulerer
det på nordjysk.

Figur 1. Biomasse føres med kran
fra brændselslageret til indføderen,
som skubber biomassen ind i forgasseren, hvor biomassen omdannes til gas. Gassen afbrændes i to
trin, hvorefter røggassen afgiver sin
energi til termoolie-systemet. Termoolien driver ORC-turbinen, som producerer el og varme. Restenergien
fra røggassen udnyttes til fjernvarme
i røggasskrubberen.
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Dall Energy har tidligere leveret anlæg til fjernvarmeværkerne i Bogense og Sønderborg, ligesom man har
solgt et mindre anlæg til en kunde
i USA, men det er første gang, firmaet leverer et anlæg, der både
skal producere el og varme.
Til mindre varmeværker som det
i Sindal vil det blive for dyrt og kompliceret at installere en dampturbine,
så derfor har man valgt et såkaldt
ORC-anlæg, hvor der anvendes olie
i stedet for damp. Derved kan man
nøjes med et lavere tryk og en lavere
temperatur end ved et dampbaseret
anlæg, og det giver ikke blot en
lavere anlægspris – det er også lettere at håndtere for personalet på
et mindre varmeværk.
Ulempen er en relativ lav elvirkningsgrad på omkring 20 procent,
men da det primære formål med
værket i Sindal er at levere varme
til lokalsamfundet, har det mindre
betydning.

I Sindal er princippet forfinet
yderligere, så forgasningen nu foregår i to trin: Først pyrolyse hvorefter
tjærestofferne i gassen afbrændes
ved tilsætning af en begrænset
mængde ilt. Gassen brændes færdig i efterbrænderen, og i oliekedlen
overføres energien i den varme røggas til termoolie, som ledes til ORC
anlægget (se figur 1).
I forhold til en traditionel ristefyret ovn byder forgasserovnen på
en lang række fordele: Når først der
er gang i forgasningen, kan man
hurtigt skrue op og ned for effekten,
og det er muligt at reducere effekten til omkring ti procent af den
nominelle effekt og stadig have en
fornuftig virkningsgrad. Ovnen er
desuden superfleksibel, hvad angår
valg af brændsler, og miljøbelastningen er minimal, da forgasningen
foregår i et tempo, så partikler fra
brændslet ikke bliver revet ud sammen med røgen.
Anlægget i Sindal kan levere 5
MW varme og 800 kW el.

Sindals nye kraftvarmeværk.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

ORC-anlæg til el

Foto: Torben Skøtt/BioPress
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Et kik ind i maskinhallen. Forgasserovnen er de to sorte tårne til venstre.

Lang under grænseværdierne
I Sindal blev der fyret op i ovnen
sidst i juni, og de efterfølgende målinger har vist, at udslippet af skadelige stoffer i røgen ligger langt under
grænseværdierne.
– Støv er cirka 90 procent under
grænseværdien, CO cirka 99 procent under grænseværdien og kvælstofilter (NOx) omkring 30 procent
under grænseværdien. Kravene
strammes i december 2018, men
alle målinger ligger også væsentligt
under de kommende grænseværdier, fortæller direktør for Dall Energy,
Jens Dall Bentzen.
For tiden er personalet hos Sindal
Varmeforsyning ved at blive trænet i
at betjene anlægget, og midt i august påbegyndte man en afleveringstest, hvor anlægget skal køre uden
stop i 14 dage. Går det efter planen, vil anlægget kunne overdrages
til Sindal Varmeforsyning.
Anlægget bliver officielt indviet
den 15. september af energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr.
Lilleholt (V).
Læs mere om Dall Energys teknologi
på www.dallenergy.com.

ORC-anlægget fra italienske Turboden kan levere 800 kW el.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Udviklingen af Dall Energys forgasserovn er gennem årene blevet
støttet af EUDP og det nu lukkede
ForskEl-program. EUDP har endvidere ydet godt otte millioner kroner
i støtte til det 65 millioner kroner
dyre anlæg i Sindal. Derudover har
Styrelsen for Forskning og Uddannelse (tidligere Styrelsen for Forskning og Innovation) bidraget med
en halv million kroner.
Dall Energy præsenterede den
første prototype af ovnen i 2009, og
siden da er der foretaget en række
forbedringer. Princippet er baseret
på, at man kombinerer de bedste
egenskaber fra forgasning og forbrænding. I traditionelle fjernvarmekedler afbrændes brændslet på en
rist i bunden af kedlen, men i en
forgasserovn er processen opdelt i
flere trin.
Brændslet føres ind i siden af
ovnen og falder ned i bunden, hvor
der tilføres begrænsede mængder
ilt, så det ikke antændes, men afgiver gas på samme måde som i en
modstrømsforgasser. Herefter siver
gasserne op gennem brændselslaget og bliver antændt højere oppe
i ovnen, hvor der tilsættes luft.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Forgasning og forbrænding

Direktør for Dall Energy, Jens Dall
Bentzen.
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Fremtidens forgasningsanlæg
skal levere metangas
Forgasningsanlægget hos Dansk
Gasteknisk Center, leveret af det
østrigske firma Highterm Research
GmbH. Gassen fra anlægget består
af CO, H2 og CO2 samt lidt tjære,
der skal fjernes ved hjælp af en
såkaldt tjærekrakker.

Dansk Gasteknisk Center tester for tiden et forgasningsanlæg, der på sigt skal kunne
levere gas til naturgasnettet.
Målet er, at man på den måde
kan konvertere langt større
mængder biomasse til grøn
gas, end biogasanlæggene kan
håndtere.
Af Torben Skøtt
Biogasanlæggene har for alvor fået
vind i sejlene og konverterer stadig
stigende mængder gylle og restprodukter til metangas, som kan distribueres og lagres i naturgasnettet.
Anlæggene er velegnede til biomasser med et relativt højt vandindhold,
men de har svært ved at håndtere
træ og andre former for fast biomasse. Her skal man bruge et termisk
forgasningsanlæg, der kan omdanne
over 90 procent af energiindholdet i
biomassen til gas. Det er markant
mere end for et biogasanlæg, hvor
det typisk er halvdelen af energiindholdet, der bliver til gas.
En af ulemperne ved termisk forgasning er, at det ikke er metangas,
der produceres, men såkaldt synte-

segas, der består af en blanding af
kulilte (CO), kuldioxid (CO2) og brint
(H2). Derudover indeholder gassen
ofte en del tjære, som skal fjernes,
hvis gassen skal bruges som motorbrændstof.
Biogas kan forholdsvis let opgraderes til naturgaskvalitet, men det
bliver lidt mere kompliceret, når det
drejer sig om syntesegas.
– De teknikker, der i dag anvendes til at konvertere syntesegas til
metangas, kræver meget store an-

læg, hvis produktionen skal være
rentabel. Det er typisk anlæg med
en effekt på 200 MW eller mere, og
det passer ikke specielt godt til biomasse, hvor det ofte handler om at
udnytte lokale ressourcer til energiformål, fortæller projektleder hos
Dansk Gasteknisk Center, Niels
Bjarne Rasmussen.
Han er med i projektet SYNFERON, der skal gøre konvertering af
biomasse og affald til flydende og
gasformige biobrændsler langt lettere end i dag. Det skal blandt andet ske ved, at man kombinerer termisk med biologisk forgasning, så
biogasanlægget kan være med til at
omdanne syntesegas til metangas.

Tester østrigsk forgasser
DGC har i de seneste måneder prøvekørt et forgasningsanlæg i laboratoriestørrelse fra det østrigske firma

Syntesegas – Produktion
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Norsk tankstation til flydende biogas

Arkivfoto: BioPress

Highterm Research GmbH. Gassen
består af CO, H2 og CO2 samt lidt
tjære, der skal fjernes ved hjælp af
en såkaldt tjærekrakker (se figuren
på side 6). Delene hertil er anskaffet, men anlægget er endnu ikke
samlet og sat i drift. Det vil ske i
løbet af efteråret 2018.
Når det er på plads, skal en metaniseringsenhed, som er fremstillet
på DTU, installeres hos DGC for at
omdanne syntesegassen til biogas,
hvis sammensætning vil minde meget om den gas, som de landbrugsbaserede biogasanlæg leverer.
– Projektet skrider støt og roligt
fremad og de resultater, der er opnået på DTU, ser meget lovende
ud. Det er noget bedre end det, vi
kan se i litteraturen i dag, fortæller
Niels Bjarne Rasmussen.
Han er optimistisk, ikke mindst
fordi han har været i kontakt med
forskere i Finland, som tilsyneladende har opnået meget lovende
resultater med små effektive anlæg,
der kan konvertere syntesegas til
metangas.
– Hvis det holder vand, er der
store perspektiver i teknologien, for
så kan vi bygge anlæg, der kun fylder en brøkdel af et biogasanlæg.
Det vil for alvor gøre det interessant
at bygge anlæg, der kombinerer termisk og biologisk forgasning, slutter
Niels Bjarne Rasmussen.
I

Sidst i august gik håndværkerne
i gang med at opføre Norges første tankstation til flydende biogas. Målet er, at 20 procent af
den tunge transport i Norge
kører på biogas i 2030.
Det er AGA, Norges førende gasleverandør, der står bag tankstationen
til flydende biogas i Oslo. Selskabet
har bygget tankstationer til biogas
siden 2009 og driver i dag 19 tankstationer med komprimeret biogas.
– Vores ambition er, at 20 procent af den tunge transport i Norge
kører på biogas i 2030, men vi kan

ikke gøre det alene, så vi skal have
myndighederne på banen, siger
salgschef hos AGA, Lars Tveitan
Østvold, i en pressemeddelelse.
Med flydende biogas i tanken opnår man samme rækkevidde som
med diesel, og de store lastbilproducenter som Volvo, Iveco og Scania
bygger nu lastbiler med tanke til flydende biogas.
AGA har haft møder med flere af
de store transportfirmaer i Norge, og
de er generelt meget positive over
for flydende biogas, hvis prisen kan
matche diesel, og der er tilstrækkeligt med tankstationer.
TS

SYNFERON

Biogasanlæg dropper bioethanolprojekt

SYNFERON er en ny teknologiplatform, der skal gøre konvertering af biomasse og affald til
flydende og gasformig biobrændsel langt lettere end i dag.

Lemvig Biogasanlæg og Lemvig
Kommune har valgt at trække
sig ud af forskningsprojektet
Segrabio, der havde som mål at
konvertere blandt andet dybstrøelse til biogas og bioethanol.

SYNFERON har et samlet budget
på 21 millioner kroner, hvoraf
Innovationsfonden bidrager med
17 millioner kroner.
SYNFERON består af medarbejdere fra Dansk Gasteknisk Center, forskningsgrupper fra DTU,
virksomhederne Aquaporin A/S og
Biosystemer ApS, Iowa State University i USA samt den østrigske
virksomhed Highterm Research
GmbH, der har leveret forgasningsanlægget.

I Danmark er der gennem årene
investeret betydelige beløb i teknologier, der kan fremstille bioethanol på basis af restprodukter som
eksempelvis halm, men det er aldrig lykkedes at få et anlæg i kommerciel drift.
Ved halmbaseret bioethanol går
omkring 40 procent af udgifterne
til halm, så hvis man i stedet for
halm kunne anvende eksempelvis
dybstrøelse, ville udgifterne til

brændsel kunne reduceres markant. Dermed ville det være muligt
at opnå en rentabel produktion.
– Det virker bare ikke. Det er
ikke lykkedes at lave en indføder,
der kan få dybstrøelsen ind i anlægget, og det er grunden til, at vi
har valgt at trække os ud af projektet, siger Lars Kristensen, der er
direktør for Lemvig Biogas.
TK Energy, der er tovholder på
projektet, skulle efter planen have
bygget et demonstrationsanlæg,
der efterfølgende skulle testes hos
Lemvig Biogas i 3.000 timer.
Projektet fik i 2016 tilsagn fra
EUDP om 14 millioner kroner i
støtte. Det samlede budget er på
godt 23 millioner kroner.
TS
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Polygeneration
– fremtidens energianlæg
Udfordringerne med at skabe balance i energisystemet kan løses med en ny
type energianlæg, der kan veksle mellem at producere el og konvertere el
til transportbrændstof. Det kaldes polygeneration, og er baseret på en
kombination af termisk forgasning og keramiske celler, der kan
fungere som både brændsels- og elektrolyseceller.
Af Rasmus Ø. Gadsbøll
Nogle af de helt store udfordringer i
fremtidens energisystem bliver indpasning af store mængder sol og
vind i elsystemet samt fremstilling
af brændstof til den tunge del af
transportssektoren.
På DTU har en gruppe forskere
set nærmere på, hvor såkaldte polygenerationsanlæg kan løse de udfordringer. Det er anlæg, hvor man
kombinerer termisk forgasning med
keramiske brændsels- og elektrolyseceller af typen SOFC/SOEC.
Med et polygenerationsanlæg får
man mulighed for både at producere el, varme og transporbrændstoffer med en fleksibilitet, der passer
fint ind i fremtidens energisystem

Biomasse
Luft

Totrinsforgasser
Gas

“

Projektet har vist, at ved
at kombinere totrinsforgasning med SOFC- brændselsceller kan der opnås virkningsgrader fra biomasse til el
på op til 42 procent.
stor efterspørgsel på el, vil anlægget
kunne producere el på basis af biomasse med en høj virkningsgrad.
(se figur 1). Anlægget har således
to driftstilstande, der på figur 1 er

Gas

Brændstof- Brændstof
syntese
og varme

Ilt

El
El og varme

med store mængder sol- og vindel
på markedet. Når vindmøllerne producerer på fuld kraft, vil anlægget
kunne konvertere el til transportbrændstof, og når der omvendt er

Brint
SOFC/
SOEC

Konstant tilførsel

Damp

Elproduktion

Elforbrug og syntese

Figur 1. Polygenerationanlæg kan være med til at skabe balance i elnettet ved enten at producere el, eller konvertere el til transprotbrændstof.
Anlægget har således to driftstilstande, der her er markeret med henholdsvis røde og grønne pile.
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markeret med henholdsvis grønne
og røde pile.

Op til 42 procent el
Forsøg med totrinsforgasser ved DTU
Kemiteknik har vist, at forgasseren
relativt enkelt kan udstyres med det
nødvendige udstyr, så gassen kan
bruges til både SOFC-brændselsceller og til fremstilling af flydende
brændstof via syntese med brint.
Projektet har vist, at ved at kombinere totrinsforgasning med SOFCbrændselsceller kan der opnås virkningsgrader fra biomasse til el på
op til 42 procent, og der er potentiale til at hæve virkningsgraden til
62 procent.
Såvel SOFC-brændselsceller som
syntese stiller normalt strenge krav
til gassens renhed, men ved totrinsforgasning har det vist sig, at et
simpelt aktivt kulfilter er tilstrækkeligt. Korte test uden gasrensning
havde i øvrigt ikke nogen effekt på
den spænding, brændselscellerne
leverede.
For at kunne producere brændstoffer effektivt kræves det endvidere, at gassen er fri for kvælstof,
hvilket gør det nødvendigt at bruge
ilt til forgasseren i stedet for luft.
Det er dog vigtigt at projektere og
analysere anlægsdriften, da en sådan omstilling kan beskadige anlægget og påvirke gaskvaliteten.
Målinger på anlægget viser, at
ved at blande 30 procent ren ilt i
CO2 opnås næsten samme para-

Foto: DTU

Foto: DTU

Foto: BioPress

Polygeneration

Tre komponenter der er blevet anvendt til udvikling af polygenerationsanlægget: Til venstre totrinsforgasser på DTU
Kemiteknik, i midten gasbatterier og til højre SOFC-brændselsceller.
metre, som når der udelukkende
bruges luft til forgasningsprocessen.
Derudover er der stort potentiale i
at bruge blandinger af damp/ilt eller
ren ilt.

nomi ved polygeneration opnås ved
meget svingende elpriser, som vil
blive mere almindelige i takt med,
at en større og større del af elproduktionen bliver baseret på sol og
vind.

Fordobler energiudbyttet

“

En teknisk-økonomisk analyse foretaget af DTU Mekanik viser høje
virkningsgrader ved polygeneration
ved begge driftstilstande (se tabel
tabel 1), ligesom integration af el
via elektrolyse mere end fordobler
energiudbyttet af biobrændstoffer
sammenlignet med et system, der
kun anvender biomasse.
Analysen viser endvidere, at polygeneration er mere rentabelt end to
separate systemer til fremstilling af
henholdsvis el og transportbrændstof. Det skyldes dels, at produktionen kan tilpasses de svingende elpriser på markedet, dels at investeringsomkostninger mindskes ved at
benytte keramiske celler, der kan
bruges som både brændsels- og
elektrolyseceller. Den bedste økoDriftstilstand

Analysen viser endvidere, at polygeneration
er mere rentabelt end to separate systemer til fremstilling
af henholdsvis el og transportbrændstof.

God økonomi i store anlæg
Gennem projektet er der set nærmere på opskaleringspotentialet af
totrinsforgasseren, idet produktionsomkostningerne kan sænkes markant, når anlægsstørrelsen passerer
en indfyret effekt på 50-100 MW.
Sammen med brændselsfleksibiliteten giver opskaleringen gode
muligheder for at etablere rentable
anlæg.

Virkningsgrad

Virkningsgrad
inklusiv fjernvarme

Elproduktion

46 procent

90 procent

Brændstofproduktion (SNG)

69 procent

85 procent

Forgasningsteknologien er karakteriseret ved at have høj varmeintegration og konvertering af tjærestoffer, men er begrænset af de nuværende reaktordesigns. Via et længere udviklingsarbejde er der blevet
udviklet en række nye koncepter,
der primært er baseret på større
modstrøms- og fluidbed-reaktorer.
Disse koncepter opnår virkningsgrader på 83-93 procent, som er
mere end hvad kommercielle teknologier kan præstere, og udvalgte
koncepter kan anvende såvel træ
som halm og indgå som en del af
et polygenerationanlæg. Der er i
øjeblikket indsendt patentansøgning
på ét af koncepterne, og der har
været flere diskussioner med industrielle interessenter.
Arbejdet med at udvikle konceptet bag polygeneration er støttet af
ForskEL-programmet gennem projektet Biomass Gasification Polygeneration. DTU kemiteknik er tovholder på projektet. De de øvrige partnere er DTU Mekanik, Dansk Gasteknisk center og Dall Energy.
Rasmus Ø. Gadsbøll er post.doc
ved DTU Kemiteknik, e-mail:
rgad@kt.dtu.

Tabel 1. Virkningsgrader for et anlæg baseret på polygeneration. SNG står
for syntetisk naturgas.
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Konvertering og forædling
af grøn strøm kan blive et
nyt dansk industrieventyr
Tekst Carsten Vittrup og
Anders Bavnhøj Hansen
Nordsøen er den globale vugge for
storskala offshore-vindkraft. I dag er
her installeret cirka 11 GW havvind,
hvilket svarer til cirka 60 procent af
hele verdens kapacitet. Men det er
blot den spæde begyndelse. Flere
scenarier peger på, at havmøllekapaciteten i Nordsøen i 2030 vil
være mere end fem gange større
og dække op mod 10 procent af
Europas elforbrug.
En analyse fra Windeurope peger
endog på et økonomisk havmøllepotentiale i Nordsøen på 350-400
GW i 2030, hvoraf 80-100 GW ligger i den attraktive danske del af
Nordsøen med lavt vand og god
vind. Det svarer til cirka halvdelen
af Europas elforbrug.

Batterier rækker ikke
Stærke, internationale eltransmissionsforbindelser er en central del af
løsningen, men det kan næppe stå
alene, når vindandelen i hele Nordsøregionen stiger markant (se figur
1). Og det er ikke ukompliceret at
få lov at etablere nye, stærke eltransmissionsforbindelser ned gennem Europa.
Ellagring i batterier vil kunne udglatte elproduktionen over nogle
timer og således også udnytte infra-
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strukturen bedre. Men selv med
markante prisfald på batterier bliver
det næppe rentabelt at lagre elproduktion i dagevis.

Vindkraft til flere sektorer
En central del af løsningen er at
nyttiggøre den grønne, billige og
rigelige elproduktion i andre energisektorer.
El til varme og el til transport er
vigtige elementer i denne elektrificering og forventes i de kommende
år med elbiler og varmepumper at
levere markante energieffektiviseringer og fortrænge betydelige
mængder fossile brændsler.
El til højværdiprodukter er måske
knapt så modent, men potentialet
er stort. Med power-to-gas (PtG)
kan el via elektrolyse omdannes til
brint, som kan lagres og anvendes i
blandt andet brændselsceller.
Brint kan også konverteres til metangas, der kan distribueres og lagres i naturgasnettet, ligesom metangas kan konverteres til højværdiprodukter som flydende brændstof,
kunstgødning, plast med videre
(PtX). Ud over brint kræver det en
kulstofkilde, som for eksempel kan
være CO2 fra opgradering af biogas.
På lidt længere sigt kan det også
være kulstof fra termisk forgasning,
opsamling af CO2 fra industrien eller
måske udvinding direkte fra luften.

Elektrolyse = stor fleksibilitet
I forhold til integration af store
mængder vindkraft har elektrolyse
en meget stor fleksibilitet. Elbiler
og individuelle varmepumper kan
tidsforskyde deres elforbrug i nogle
timer. Fjernvarmen er mere fleksibel
og kan med store akkumuleringstanke ofte tidsforskyde forbruget
over dage. Men elektrolysen kan
køre fuldt fleksibelt efter elprisen.
Elektrolysen vil således også kunne
køre for fuld kraft i ugevis eller helt
undlade at køre i lange perioder.
Elektrolysens primære værdi er
dog at forædle store mængder grøn
el til svært undværlige højværdiprodukter, der traditionelt er baseret på
fossil gas og olie. Der er en stigende
international efterspørgsel efter VEbaserede alternativer. Således er
markedsprisen på for eksempel VEbrændstof, VE-plast, VE-methanol i
dag væsentligt højere end de tilsvarende fossile produkter.

Danmark står stærkt
Danmark har en række styrkepositioner til produktion af VE-baserede
højværdiprodukter til et internationalt marked:

• Danmarks placering nær rigelige
vindressourcer forventes at fastholde konkurrencedygtige elpriser
til elektrolyse.

Analyser peger på, at Nordsøens vindkraftressourcer på sigt kan dække op
mod halvdelen af Europas elforbrug. Det stiller store krav til teknologier,
der kan konvertere og forædle grøn strøm til forskellige højværdiprodukter, og på det område står Danmark stærkt.
Foto: Shutterstock

• Overskudsvarme fra PtG/PtX-processer har værdi i fjernvarmen.
• Danmarks stærke, grønne brand
og høje VE-andel kan øge troværdigheden omkring VE-produktet.
• Danmark har et veludbygget gassystem, med en stigende andel
biogas. Gassektoren har stærke
kompetencer til også at håndtere andre gasser (for eksempel
brint og CO2), og den danske
undergrund er mange steder velegnet til mulige bufferlagre af nye
typer gas.
• Danmark har stor erfaring og energipolitisk fokus på sammentænkning og samarbejde på tværs af
energisystemer.
Gassektoren har en central rolle i
nyttiggørelse af vedvarende elproduktion ved PtG/PtX. Uanset om
de endelige VE-produkter, som kunderne efterspørger, primært er gasformige eller ej, så skal VE-gassen
fra elektrolysen håndteres, lagres,
konverteres eller transporteres over
større eller mindre afstande. Et
samspil mellem nye og kendte discipliner inden for gassektorens kompetenceområde.
Hvis det lykkes på tværs af de
danske energisektorer at finde gode
løsninger til at udnytte de mulige
værdistrømme ved PtG/PtX, så synes Danmark at have en stærk po-

sition til at forædle Nordsøregionens
rigelige vindkraftressourcer til højværdi VE-produkter til afsætning på
et internationalt marked.
Carsten Vittrup er energistrategisk
rådgiver hos Energinet.dk, e-mail
cvt@energinet.dk.

Anders Bavnhøj Hansen er chefingeniør hos Energinet.dk, e-mail
abh@energinet.dk.
Læs mere om perspektiverne for
PtG/PtX i et dansk energisystem i
Energinets nye scenarieanalyse
energinet.dk/systemperspektiv2035.
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Figur 1. Vindkraft og solenergiens andel af elforbruget i Tyskland,
England, Holland og Danmark under følgende forudsætninger:

• 2020 er fra Energinets Analyseforudsætninger 2017.
• ST 2030 er ENTSO-E/ENTSOGscenariet for 2030 med mindst VE
• GCA 2040 er scenariet for 2040 med mest VE.
Læs mere om forudsætningerne i ”Systemperspektiv 2035”.
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Brint

Nu har Danmark et af
Europas største brintanlæg
Den 3. september blev et af Europas største og mest avancerede brintanlæg
indviet i Hobro. Den placering er ikke helt tilfældig, for i Hobro er man
tæt på både vindkraft, højspændingsnet, gasnet og gaslagre. På den
måde kan anlægget være med til at skabe balance i energisystemet
og få den grønne strøm ind i transportsektoren.
Af Torben Skøtt
Det er franske Air Liquide, der sammen med en række partnere står
bag det det nye elektrolyseanlæg
HyBalance. Det er ikke blot et af
Europas største elektrolyseanlæg,
men også et af de mest avancerede. Effekten er på 1,2 MW, og det
betyder, at anlægget vil kunne producere omkring 500 kg brint om
dagen.
– Brint rummer et meget stort
potentiale i forhold til omstilling af
energisystemet, og hos Air Liquide
er vi stolte af at være en del af HyBalance-projektet. Vi har forpligtiget
os til at udvikle teknologier, der kan
reducere udledningen af drivhusgasser, og HyBalance er en del af løsningen, sagde Francois Darchis,
senior vice president i Air Liquid,
ved indvielsen.
Chief operating officer i Air Liquid,
Erwin Penfornis, supplerede ved at
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sætte nogle tal på udviklingen af
brint til transport:
– Det er ikke mange år siden,
der kun var nogle få demonstrationsprojekter, men i dag er der
10.000 brintbiler og 300 brinttankstationer i verden.
– Det smukke ved brint er, at det
kan gøre transportsektoren klimavenlig. Transporten står for omkring
25 procent af verdens udledning af
klimagasser, og det er en kæmpe
udfordring at få vendt udviklingen.
Her har brint virkelig noget at byde
på, sagde Erwin Penfornis.

PEM-elektrolyse

mere avanceret teknologi kaldet
PEM-elektrolyse. Det er i princippet
det samme som en PEM-brændselscelle, men processen er vendt
om, så slutproduktet er brint i stedet for strøm
Ifølge Air Liquid får man med
PEM-elektrolyse en højere virkningsgrad og et mere fleksibel anlæg, der
hurtigt kan tilpasses de varierende
mængder strøm på markedet. Det
er vigtigt, for et meget væsentligt
formål med elektrolyse er at kunne
konvertere “overskydende” vindmøllestrøm til en energiform, som kan
lagres og bruges i blandt andet
transportsektoren.

I langt hovedparten af alle brintanlæg anvendes alkalisk elektrolyse. Det er en velkendt teknologi,
som mange kan huske fra fysiktimerne, hvor vand spaltes til brint
og ilt, når der tilføres strøm via to
elektroder. I Hobro har Air Liquide
imidlertid valgt at bruge en nyere og

Til venstre: Bart Biebuyck.
Til højre: Paneldebat med fra venstre
Tejs Lausten Jensen (moderator),
Anders Korsgaard, Filip Smeets,
Erwin Penfornis og Rune H.
Gjermundbo.

Foto: HyBalance

Støtte fra EU og EUDP
Elektrolyse kan altså stabilisere elnettet, og det er en meget væsentlig grund til, at det 110 millioner
kroner dyre anlæg i Hobro har fået
knap 60 millioner kroner i støtte
fra EU's Fuel Cells and Hydrogen 2
Joint Undertaking (FCH JU) og knap
20 millioner kroner fra det danske
EUDP-program.
– HyBalance er et historisk projekt for FCH JU, fordi det er frontløberen for vore store demonstrationsprojekter inden for elektrolyse,
og det er det første anlæg med en
effekt på over én MW, sagde Bart
Biebuyck, CEO for FCH JU, ved
indvielsen.
– I Danmark dækker vindmøllerne
allerede 40 procent af vores elforbrug, og vi ved, at andelen af vindmøllestrøm i elnettet stiger i årene
fremover. Derfor er det helt afgørende, at vi udvikler teknologier, som
kan binde energisystemerne sammen, sagde formanden for EUDP's
bestyrelse, Thea Larsen, som en
blandt flere begrundelse for hvorfor
EUDP har valgt at støtte HyBalance.

Danmark er oplagt
I Danmark har vi hidtil kunnet løse
udfordringen med at skabe balance
i elnettet ved at forstærke og udbygge forbindelserne til udlandet, men
hvad gør vi den dag, hvor vores nabolande producerer lige så meget grøn
strøm, som vi gør?
– Brint er en del af løsningen –
måske den helt afgørende del af
løsningen, sagde Rune H. Gjermundbo fra Gas Storage Denmark, der
ejer og driver Danmarks to underjordiske gaslagre.
Han begrundede det med, at
effekten fra et elektrolyseanlæg

Foto: Torben Skøtt/BioPress

kan ændres inden for få sekunder,
underjordiske gaslagre har en virkningsgrad på 99,9 procent og har
tilstrækkelig kapacitet til at kunne
lagre energien fra sommer til vinter.
– Vi kan konvertere brint og CO2
til metangas, så vi kan bruge den
eksisterende infrastruktur, eller vi
kan konvertere brint og CO2 til grøn
metanol, som kan erstatte den
sorte olie i transportsektoren, sagde
Rune H. Gjermundbo.
– Vi mangler endnu de helt store
elektrolyseanlæg, men de kommer.
Danmark er det oplagte sted at placere sådanne anlæg, for vi har det,
der skal til: vindmøller, et veludbygget naturgasnet, gaslagre og et velfungerende elnet, lød det fra Rune
H. Gjermundbo.

Vi skal have et brintnet
Blandt de mange talere ved indvielsen var også Filip Smeets fra Hydrogenics, der har leveret elektrolysedelen til anlægget i Hobro.
– Sol og vind gør det ikke alene.
Vi har brug for en teknologi, der kan
konvertere grøn strøm til grønne
brændstoffer, og her kan elektrolyseanlæg spille en meget vigtig
rolle, sagde Filip Smeets.
Han vurderede, at især decentrale anlæg vil komme til at fylde
meget i ”energilandskabet” i de
kommende år, men at de centrale
anlæg på sigt vil komme til at dominere markedet.
– Vi skal have modet til at etablere et helt nyt net til distribution
af brint. Det kan være udmærket at
bruge det eksisterende gasnet som
en overgangsløsning, men på den
lange bane vil et særskilt brintnet
have mange fordele, pointerede Filip
Smeets.

Til venstre: Anlægget set fra oven.
Til højre: Borgmester for Mariagerfjord Kommune, Mogens Jespersen,
klippede snoren til anlægget.

Lagre til flydende brændstof
Når talen falder på at bruge brint til
lagring af grøn strøm, tænker de
fleste på rene brintlagre, eller brint
der konverteres til metangas, så
man kan bruge naturgasnettet og
de eksisterende gaslagre.
Men der er også en tredje mulighed, og det er metanol, der kan lagres og distribueres på samme måde
som benzin og diesel. Det fortalte
Anders Korsgaard om ved indvielsen
af HyBalance. Han var i mange år
direktør for SerEnergy, der har specialiseret sig i at bruge grøn metanol
som brændstof til brændselsceller:
– Da vi stiftede SerEnergy i 2008
valgte vi at fokusere på det, vi så
som den helt store udfordring i et
fremtidigt energisystem: lagring af
overskydende el fra sol og vind.
– I Europa har vi et veludbygget net til håndtering af flydende
brændstof, og vi har lagre, der kan
dække hele Europas forbrug af benzin og diesel i 3-4 måneder, så for
os var grøn metanol det oplagte
valg. Det giver mulighed for at bruge
den eksisterende infrastruktur, og
metanol kan med høj virkningsgrad
konverteres tilbage til el i de perioder, hvor der er mangel på grøn
strøm.
– Alt for få kender til fordelene
ved at bruge metanoldrevne brændselsceller, men jeg tror det kommer,
og vi kan se, at i Kina fylder metanol mere og mere i transportsektoren, sagde Anders Korsgaard. I
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Ammoniak

Anlæg til grøn ammoniak
på vej til GreenLab Skive
Siemens Gamesa og Energifonden Skive har indgået en samarbejdsaftale
om at undersøge mulighederne for at bruge grøn ammoniak til
lagring af overskudsstrøm fra vindmøller. Målet er etablering
af et pilotanlæg i GreenLab Skive.
Af Torben Skøtt

Nye produktionsformer
Ammoniak fremstilles ved at kvælstof (N2) og brint (H2) reagerer med
hinanden. De to kvælstofatomer er
bundet meget stærkt til hinanden,
så det kræver meget energi og en
effektiv katalysator at skille dem ad.
I dag fremstilles ammoniak på
store fabrikker, hvor processen foregår under høje tryk og temperaturer.
Hver gang produktionen startes op
skal der tilføres ekstra energi, så
derfor kører fabrikkerne normalt i
døgndrift. Det er ikke noget problem, så længe der anvendes fossile brændstoffer, men det kan blive
vanskeligt, hvis hele energiforbruget
skal dækkes af sol og vind. Der er
således behov for at få udviklet nye
produktionsmetoder, som ikke kræ-

Foto: GreenLab Skive

En af verdens største vindmølleproducenter, Siemens Gamesa, ser
fremstillingen af grøn ammoniak
som en mulighed for at lagre energi
fra både havvindmøller og landbaserede vindmøller. Der skriver
GreenLab Skive i en pressemeddelelse.
I fremtidens grønne og bæredygtige energiforsyning er lagring og
omdannelse af energi og ressourcer
som bekendt en af de helt store
udfordringer.
– En af løsningerne kan være at
anvende overskudsstrøm fra vindmøller til produktionen af grøn ammoniak. Den løsning vil bidrage
dobbelt positivt. Dels ved at udnytte

den overskudsstrøm, der produceres, når vinden blæser rigtig meget,
og dels ved at skabe et nyt, bæredygtigt produkt; grøn ammoniak,
forklarer Jens Schiersing Thomsen
fra Siemens Gamesa.
I en konventionel ammoniakproduktion bruger man i dag store
mængder fossil energi, så omlægning til en grøn produktion af ammoniak vil give et stort plus i klimaregnskabet. Siemens Gamesa og
Energifonden Skive vil derfor undersøge, hvordan der kan etableres et
pilotanlæg til produktion af grøn
ammoniak i GreenLab Skive i løbet
af de kommende år. Afklaring af anlæggets størrelse og kapacitet er del
af det undersøgelsesarbejde, som nu
går i gang.

GreenLab Skive hvor Siemens Gamesa Renewable Energy og Energifonden Skive har vil undersøge mulighederne
for at opføre et anlæg til fremstilling af grøn ammoniak.
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Ammoniak

Fabrik til fremstilling af ammoniak
på basis af fossile brændstoffer.

Foto: Shutterstock

Industriel symbiose

ver så meget energi. Derved vil man
lettere kunne basere produktionen
på grøn strøm fra sol og vind, ligesom mindre anlæg kan gøre kunstgødning tilgængelig for langt flere
mennesker.

Ammoniak til tung transport
I dag bliver ammoniak primært brugt
til fremstilling af kunstgødning, men
i princippet er der intet til hinder for,
at ammoniak også kan bruges som
brændstof til transport – især til den
tunge del af transportsektoren, hvor
det er vanskeligt at få indpasset
andre former for vedvarende energi.
Ved afbrænding af ammoniak frigives der store mængder energi, og
det vil kun kræve mindre ændringer
at omstille eksempelvis dieselmotorer og gasturbiner til ammoniak.
En anden mulighed er at spalte
ammoniak og bruge brinten i brændselsceller, på samme måde som
man kan konvertere metanol og
metangas til brint.
Ammoniak indeholder ikke kulstof
(C), så der udledes ikke CO2, som
når vi afbrænder biomasse og fossile brændstoffer. De eneste restprodukter er vand (H2O) og nitrogen (N2).
En af fordelene ved at bruge ammoniak som energibærer er, at det

er forholdsvis let at opbevare og
håndtere. Ammoniak bliver flydende
ved minus 33 grader, og hvis det
opbevares ved et tryk på 20 bar
kræver det kun en fordobling af
tankkapaciteten for at opnå samme
rækkevidde som ved diesel.
Til sammenligning bliver brint
først flydende ved minus 252 grader, og selv ved så lav en temperatur fylder det 3,6 gange mere end
benzin. Til transportformål er det
blevet standard at opbevare brint
ved et tryk på 700 bar, hvor det fylder 6,4 gange mere end benzin.

Etableringen af et pilotanlæg til produktion af grøn ammoniak i GreenLab Skive bliver et væsentligt element i GreenLab Skive og center for
energiintegration og -lagring. Ydermere arbejder GreenLab Skive og
Danmarks Tekniske Universitet med
oprettelse af et nationalt center,
hvori GreenLab Skive indgår som er
et vigtigt element.
– Vi glæder os utroligt meget til
dette samarbejde, som tager fat på
netop en af de store udfordringer i
vores energisystem med overskudsstrøm og lagring, siger direktør i
GreenLab Skive, Christopher Sørensen og fortsætter:
– Det bliver også en løsning, som
er et godt match for vores industrielle symbiose og det fælles interne
net til udveksling af energi og ressourcer. Dels spiller ammoniak en
vigtig rolle i landbruget, men der er
også potentiale for yderligere anvendelse som brændstof til forbrændingsmotorer. Så vi glæder os over,
at endnu en god samarbejdspartner
vil være med til at udforske, forme
og fremme den grønne omstilling –
og fremtidens grønne forretning
sammen med os.
Læs mere om grøn ammoniak som
brændstof på energi.case.dtu.dk.

Nye medlemmer til Innovationsfondens bestyrelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til
nye medlemmer til bestyrelsen
Innovationsfonden.
Danmarks Innovationsfond er en
statslig fond med selvstændig bestyrelse. Fonden udgør sammen
med Den Frie Forskningsfond og
Danmarks Grundforskningsfond de
tre centrale statslige forskningsfonde i Danmark.
Danmarks Innovationsfond investerer i iværksættere, forskere og
virksomheder med viden og ideer,

der skaber vækst og arbejdspladser i Danmark.
I 2017 investerede fonden i alt
1,3 milliarder kroner i nye projekter gennem sine programmer, herunder blanty andet Grand Solutions, InnoBooster, InnoFounder
og Erhvervsforsker.
Forslag til nye bestyrelsesmedlemmer med tilhørende bilag skal
være ministeriet i hænde senest
mandag den 1. oktober 2018,
klokken 12.
Læs mere på: ufm.dk.
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Find viden om biomasseforbrænding gennem IEA
Af Morten Tony Hansen
IEA Bioenergy Task 32 arbejder på
at støtte teknologiudviklingen og udbredelsen af effektiv og miljøvenlig
biomasseforbrænding. Arbejdet inddeles i treårige forløb, og det indeværende forløb lakker nu mod enden. Perioden afsluttes med en fælles konference for alle arbejdsgrupper (tasks), hvor resultaterne af deres anstrengelser fremlægges.
IEA Bioenergy Task 32 holder sig
til emner der foregår “inden for porten” på et biomassefyret anlæg. Det
vil blandt andet sige forbehandling
af brændsler, bedre forbrænding,
færre emissioner af partikler og
aerosoler samt recirkulering og brug
af restprodukter.

Forbehandling af brændsler
Task 32 leder et tværgående projekt, der beskriver teknikker til at
gøre besværlige brændsler mere
anvendelige for termiske processer.
Det gennemføres sammen med
andre arbejdsgrupper, og der udarbejdes seks studier, hvoraf fire ligger klar nu. Det drejer sig om:
– biomasse-torrefaction som alternativ til træpiller til samfyring
– forbehandling af restprodukter fra
skoven
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– dampeksplosion til samfyring og
fuld biomassefyring
– udvaskning af sukkerrørsaffald og
restprodukter fra palmeoliemøller.

Små anlæg er i fokus
Brændeovne og små kedler er årsag
til emission af relativt mange partikler. Task 32 har både i forrige og
nuværende periode arbejdet med
design af brændeovne og kedler,
med røgrensningsudstyr og med
måling af emissioner.
Ligesom i bilindustrien er der stor
forskel på, hvordan fyringsanlæg opfører sig på en testbænk og ude hos
den enkelte forbruger. De tyske og
østrigske medlemmer har på den
baggrund foreslået nye testmetoder,
der i højere grad minder om forholdene hos brugerne.
I projektet er Task 32 under østrigsk ledelse ved at udgive en rapport om prøvningsmetoder for brændeovne. En tilsvarende rapport for
biomassekedler udarbejdes under
tysk ledelse i næste periode, hvor
der også forventes et nyt mærkningssystem for kedler.
Ud over arbejdet for at minimere
forureningen fra fyringsanlæggene
interesserer Task 32 sig også for,
hvordan man i det hele taget måler
forureningen og ikke mindst udslippet af partikler. Under tysk ledelse

er rapporten “Status of PM emission
measurement methods and new
developments” nu blevet færdig.
Heri gennemgåes mulighederne for
at finde en harmoniseret og virkelighedsnær målemetode til at bestemme partikelemissionen fra biomassefyrede anlæg.
Gruppen har også fokus på hvordan de helt små partikler dannes og
hvor skadelige de er. Her er Schweiz
i front – blandt andet på baggrund
af en tilbagevendende konference
om emissioner og nanopartikler.
Task 32 har afholdt workshop i
2016 og udgivet “Report on health
aspects of biomass combustion particles”, der kan hentes på hjemmesiden. I tilgift er der udarbejdet et
notat, der formulerer gruppens politik på området.

Hvad kan asken bruges til?
Holland koordinerer et projekt om
mulighederne for at bruge asken fra
anlæg, der helt eller delvist fyrer
med biomasse. Studiet gennemføres sammen med VGB Powertech,
ECOBA og det hollandske Vliegasunie, der alle er involveret i markedsføringen af flyveaske fra kulfyrede kraftværker, ligesom de er involveret i forskellige udviklingsprojekter.
Fra dansk side bidrager Nicolai Bech
fra Emineral A/S.

Teknologisk Institut, foto: BioPress

Sønderborg Fjernvarme, foto: BioPress

Ved årsskiftet overtager Danmark ledelsen af IEA Bioenergi Task 32.
Gennem de seneste tre år har gruppen haft stor fokus på brændeovne og små kedler, ligesom man har brugt ressourcer på at få
de mange succeshistorier ud til en bredere kreds.
Succeshistorierne skal ud
IEA Bioenergy er meget opmærksom
på, hvordan formidling af gode erfaringer kan inspirere andre til at følge
samme spor. Et tværgående projekt
beskriver udvalgte succeshistorier,
der blandt andet har betydet skift
fra fossile brændsler til biobrændsler og bidraget til at opfylde FN's
bæredygtighedsmål. Danmark figurerer med to blandt i alt ni succeshistorier. Det er lavemissionsovnen
fra Dall Energy og forgasningsanlægget i Skive.
Herudover er Task 32 ved at afslutte et projekt om biomassebaserede varmeanlæg til rumopvarmning
og i industrien. Projektet koordineres af Sverige og er kendetegnet
ved en række korte og flotte posters, der kan læses på en tablet.
Læseren kan på den måde få adgang til en række eksempler på moderne biomassekedler. Fra Danmark
kandiderer både biomassefyrede anlæg i fjernvarmen og i industrien.
Inden for biomassekraftvarme
til fjernvarme og industriel anvendelse er der mange steder potentiale i at bruge en større del af varmen. Et projekt sætter fokus på
emnet og på innovative koncepter i
mindre skala. Projektet koordineres
af Østrig, og fra dansk side bidrages
med det innovative kraftvarmeanlæg

hos Sindal Varmeforsyning (se artiklen på side 4-5).

Workshops og webinarer
IEA Bioenergy har de senere år intensiveret indsatsen for at informere
og sprede viden om bioenergiens
muligheder. I den forgangne periode
har der været afholdt en række webinarer som opfølgning på gennemførte projekter eller problemstillinger.
Task 32 holder også workshops –
enten for at indhente viden om et
givent emne til brug i et projekt eller
for at præsentere resultaterne af et
projekt. I perioden kan nævnes emner som effektive og renere brændeovne, aerosoler fra biomasseforbrænding, emissionsmålemetoder
samt fremstilling og brug af affaldsfraktionen SRF.
Senest har Task 32 medvirket i
IEA Bioenergy's fremstød i Asien og
beskrevet succeshistorier og perspektiver med henblik på at støtte
sydøstasiatiske landes beslutningsproces om at blive medlem af IEA
Bioenergy.

Danmark overtager ledelsen
Task 32 har gennem en årrække
været ledet af hollandske Jaap Koppejan, men fra næste år overtager
undertegnede ledelsen i samarbejde
med EUDP. Den svenske landere-

præsentant, Anders Hjørnhede fra
RI.SE, deltager som medleder.
Arbejdsprogrammet for 20192021 har været under udvikling i
løbet af 2018 og fortsætter det
eksisterende fokus på nogle områder kombineret med nye emner.
Aktiviteterne forventes at koncentrere sig om:
– forbedring af små fyringsanlæg
– integration af effektive og brændselsfleksible kraftvarmeanlæg
– højtemperaturvarme til industrielle
processer
– samarbejde med andre arbejdsgrupper.
Det forventes, at de 12 medlemslande fortsætter som medlemmer,
og at Danmark med undertegnede
som landerepræsentant bliver dybere involveret i projekterne end
tidligere, herunder at Teknologisk
Institut bidrager med viden til projekterne om små fyringsanlæg.
Rapporter, præsentationer, webinarer med videre findes på hjemmesiderne for IEA Bioenergy eller
Task 32.
Morten Tony Hansen er seniorkonsulent hos Ea Energianalyse og kan
kontaktes med spørgsmål eller ønske om at modtage nyhedsbreve på
mth@eaea.dk.
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Danske brinttankstationer gør Island grønnere
Den 15. juni blev to nye brinttankstationer åbnet på Island.
Tankstationerne er blevet bygget og leveret af Nel Hydrogen
i samarbejde med deres lokale
partner på Island, Skeljungur.
En tredje tankstation forventes
klar til brug i starten af 2019.
Af Sofie Ulrik Neergaard
Direktør for Nel Hydrogen, Jacob
Krogsgaard, er stolt af at være
leverandør af brinttankstationerne:
– Hvis der er ét sted på jorden,
hvor grøn energi er en reel mulighed,
så er det på Island. Nel Hydrogen
har nu efterhånden stor erfaring med
at bygge brinttankstationer, og det er
rigtig vigtigt at tænke i netværk. Hvis
infrastrukturen ikke er med, er det
svært at få flere til at køre på brint.
Derfor er det godt, at vi leverer flere
tankstationer på én gang.
Netværkstanken er også kernen i
det europæiske projekt H2ME2, som
har støttet projektet. Brinttankstationerne er produceret på Nels egen
fabrik i Herning. Tankstationerne gør
nu brug af 700 kW elektrolyse, men
er forberedt på at kunne skaleres til
mange megawatt, som Krogsgaard
formulerer det. Nok til at kunne
klare en flåde af brintkøretøjer.
Tankstationerne, som ligger lidt
uden for Reykjavík (Vesturlandsvegur)

Fra åbningen af en af de nye brinttankstationer på Island. Det Skeljungurs
mærke Orkan står for den daglige drift af tankstationerne.
og ved lufthavnen i Reykjanesbær,
får de næste par måneder deres
brint leveret. Derefter vil brinten blive produceret lokalt af ON Power
ved deres geotermiske kraftværk,
Hellisheiði, 25 kilometer uden for
Rejkjavik.

Står til søs med brændselsceller i MW-klassen
Industrigiganten ABB vil i samarbejde med Ballard Systems
udvikle brændselsceller med
en effekt på tre MW til større
passagerskibe.
Det er ikke første gang, at ABB beskæftiger sig med brændselsceller
til skibsfart. Sidste år meddelte
virksomheden, at de tester et 100
kW-anlæg på et krydstogtskib, ligesom de deltager i EU-projektet
Marandra, hvor et forskningsfartøj
udstyres med brændselsceller. Det
skriver Ny Teknik.
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En effekt på tre MW er nærmest
gigantisk, når det handler om
brændselsceller, men det er langtfra nok til at kunne erstatte dieselmotorerne på et stort passagerskib. Brændselsceller er et supplement, så man for eksempel kan
lukke ned for dieselmotorerne, når
et krydstogtskib ligger i havn.
Ifølge FN's Maritime Organisation, IMO, skal skibsfarten halvere
CO2-udslippet i 2050 i forhold til
2008-niveauet. Det betragtes som
skibsfartens bidrag til at opfylde
målene i Paris-aftalen.
TS

De to nye tankstationer er med til
at skabe et netværk af brinttankstationer på Island. Dermed er det muligt for flere og flere brintbiler at køre
hele øen rundt uden at løbe tør for
brint. At dette allerede nu er muligt,
beviste Jacob Krogsgaard efter åbningen af tankstationerne. I en spritny Toyota Mirai kørte han en udvidet
version af Golden Circle på 422 kilometer uden at skulle tanke brint.
Krogsgaard: – Jeg kan anbefale
alle at kører denne tur. Ikke kun fordi man oplever en helt exceptionel
natur, men også fordi man kommer
helt tæt på de geotermiske kilder,
som producerer den brint, vi kører
på. Det gør jo også, at man kan
køre de mange kilometer med god
samvittighed, fordi man ikke udleder
andet end rent vand.
Sofie Ulrik Neergaard er konsulent
i Brintbranchen, e-mail
sun@brintbranchen.dk

Brint • Brændselsceller

Den Danske Brint- og
Brændselscelledag 2018

Biobrændstoffer udgør
90 procent af VE i
transportsektoren

Mandag den 19. november afholder Brintbranchen den årlige
Danske Brint- og Brændselscelledag i samarbejde med EUDP
og InnovationsFonden. Arrangementet foregår på Syddansk
Universitet i Odense fra klokken
10 til 16.

Det er begrænset, hvor meget
grøn strøm transportsektoren
lægger beslag på. 90 procent
af den mængde vedvarende
energi (VE), som bruges til
transport stammer fra biobrændstoffer.

Af Line Strauss Jørgensen
Dagen kommer til at forløbe med
både præsentationer, taler og netværksmuligheder, så det er en god
mulighed for at kunne opdatere sig
på, hvad der foregår på brint- og
brændselscelleområdet.
En række projektledere vil præsentere deres projekter, de foreløbige resultater og perspektiver. Derudover vil der være oplæg fra EUDP
og InnovationsFonden samt fra det
europæiske energiforskningsprogram FCH JU. De repræsenterede
projekter vil deltage med posters,
som deltagerne kan kigge nærmere
på og diskutere i mere uformelle
rammer.
Hvert år påbegyndes og afsluttes
en lang række projekter på brint-,
elektrolyse- og brændselscelleområdet under EUDP og Innovationsfonden. Det er et område, som er

i rivende udvikling, og som der er
stort fokus på i denne tid.
Brint- og brændselscelleteknologier kommer til at spille en afgørende rolle i omstillingen til grønne og
bæredygtige energisystemer. Disse
teknologier kan være med til at sikre stabilitet i energisystemerne og
integration energisektorerne imellem. Hvis vi skal nå i mål med den
grønne omstilling og på sigt gøre os
uafhængige af fossile energikilder,
kræver det, at vi formår at skabe
en større sammenkædning i energisystemet. Det kræver nye løsninger
og nye teknologier, og de kan i høj
grad udvikles på brint- og brændselscelleområdet.
Den Danske Brint- og Brændselscelledag er et initiativ, der sætter
fokus på det store arbejde, der foregår på dette område i en lang række sammenhænge for at facilitere
den grønne omstilling.
Alle interesserede er meget velkomne, og deltagelse er gratis. Du
kan læse mere om den Danske
Brint- og Brændselscelledag på
www.brintbranchen.dk.
Line Strauss Jørgensen er kommunikationskonsulent i Brintbranchen,
e-mail lsj@brintbranchen.dk.

Tallene kan ses i Energistatistik
2018 fra Drivkraft Danmark,
hvoraf det også fremgår, at iblanding af biobrændstoffer i benzin
og diesel indtil nu har sparet
klimaet for over 5,5 millioner
tons CO2.
Frem til 2010 udgjorde vedvarende energi kun en forsvindende andel af energiforbruget
til vej- og jernbanetransport. Med
Biobrændstofloven blev der i
2010 indført et krav om, at benzinselskaberne skulle iblande biobrændstoffer svarende til 5,75
procent (energi) i al benzin og
diesel. Det har betydet, at vedvarende energi over få år gik fra
at udgøre få promille til i dag at
udgøre mere end seks procent af
det samlede energiforbrug til vejog jernbanetransport, skriver
Drivkraft Danmark på sin hjemmeside.
Bioethanol og biodiesel udgør
tilsammen mere end 90 procent
af den samlede mængde VE til
transport. Forbruget af grøn strøm
til elbiler er yderst begrænset –
langt hovedparten går til togdriften. Når elbilerne får et kommercielt gennembrud, og elektrificeringen af jernbanedriften er tilendebragt, vil vi se en stigende
andel VE-el i transportsektoren.
En foreløbig opgørelse for
2017 viser, at forbruget af vedvarende energi til vej- og jernbanetransport ligger på niveau med
2016, og at biobrændstoffer fortsat udgør omkring 90 procent af
den samlede mængde.
Læs mere på
www.drivkraftdanmark.dk.
Statistikken kan hentes her.
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Politiet i London vil køre i brintbiler

London arbejder målrettet på at blive
en nul-emissions-by i 2050, og det
har fået politiet i den engelske hovedstad til at indlede et samarbejde
med Toyota om at etablere verdens
største flåde af brintdrevne politibiler. Det skriver Toyota på sin blog.
Toyota skal i første omgang levere
11 Mirai-brintbiler til politiet i London. De skal bruges til forskellige
opgaver, og der vil således både
være biler i politiets velkendte farver
og helt anonyme personbiler.
London råder i dag over fem brinttankstationer, men der kommer løbende nye tankstationer til i takt
med, at der kommer flere brintbiler
på gaden. Toyotas brintbil kan køre
knap 500 kilometer på en fuld tank.
Londons politidirektør Neil Jerome
er begejsret for, at brintbiler nu bliver en del af politiets mange køretøjer og lægger især vægt på, at bilerne er helt fri for udslip af skadelige
stoffer. Han har en ambition om, at

Foto: Toyota

Politiet i London investerer i 11
nye brintbiler fra Toyota. Det sker
med støtte fra det europæiske
FCHJU-program. På sigt er det
målet at få etablere verdens
største flåde af politibiler med
brint i tanken.

Toyota skal i første omgang levere 11 brintbiler til politiet i London. Senest
i 2020 skal 550 køretøjer af poliets køretøjer være som nul- eller ultralavemissionskøretøjer i 2020.
550 køretøjer af politiets køretøjer
skal være som nul- eller ultralavemissionskøretøjer i 2020.
– I samarbejde med Londons
borgmester arbejder vi løbende på,
at politiet skal være med til at sikre
et godt miljø i byen, og en stor del
af det arbejde handler om at have
en grøn flåde af køretøjer, lyder det
fra politidirektøren.

Toyotas direktør i Enegland, Mark
Roden, er ligeledes begejsret for, at
politiet har valgt Mirai, som et grønt
alternativ til benzinbiler. De er på
gaden mange timer om dagen og
kan på den måde være med til at
sende et signal om, at brintbiler er
et godt bud på fremtidens køretøj.
Kilde: blog.toyota.co.uk.

Brint kan snart blive 40 procent billigere end i dag
Nye plastmaterialer til elektrolyseanlæg kan skære 40 procent
af prisen på brint. Det vurderer
forskere ved norske Sintef og
NTNU.
Det er forskere ved forskningsinstitutionen Sintef og Norges teknisknaturvidenskabelige universitet NTNU,
der har fundet frem til nye plastmaterialer, som kan reducere prisen på
vandelektrolyse markant. Det skriver
Sintef på sin hjemmeside.
I dag er der to kommercielle teknologier, der kan bruges til at spalte
vand til ilt og brint: Alkalisk elektrolyse, der har været kendt siden
1920'erne og PEM-elektrolyse, der
er baseret på de velkendte PEM-
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brændselsceller, men hvor processen er vendt om, så slutproduktet
er brint i stedet for el.
Ved alkalisk elektrolyse nedsænkes to elektroder i en elektrolyt
(vand med opløste salte), der leder
elektrisk ladede partikler mellem
elektroderne, mens man ved PEM-

SINTEF
SINTEF er et af Europas største
uafhængige forskningsinstitutter,
der forsker i blandt andet teknologi, naturvidenskab, medicin og
samfundsforhold. SINTEF har
2.000 ansatte og udførte sidste
år 5.700 forskningsopgaver.

elektrolyse anvender en membran
som elektrolyt.
Et anlæg baseret på PEM-elektrolyse fylder langt mindre end et alkalisk elektrolyseanlæg, det har en høj
virkningsgrad, og det kan hurtigt
reguleres op og ned i takt med udbuddet af vindmøllestrøm på markedet. Ulempen er, at det er en relativ
dyr teknologi, da membranen er
baseret på ædelmetaller.
Nu har norske forskere imidlertid
fundet frem til nye plastmaterialer
der kan erstatte de dyre membraner, og de vurderer, at det kan reducere prisen ved PEM-elektrolyse
med op til 40 procent.
Kilde: www.sintef.no.

Brændeovne

Nu bliver det snart muligt at fjerne
partikler fra brændeovne
Af Torben Skøtt
Det er godt et halvt år siden exodrafts søsterselskab, PHX Innovation, præsenterede filteret på et
seminar på Teknologisk Institut, og
man er nu ved at få det godkendt
hos det tyske prøvningsinstitut DIbT.
I marts 2019 bliver filteret præsenteret på VVS-messen i Frankfurt, og
derefter bliver det markedsført.
– Vi overdrager det snart til vores
søsterselskab exodraft, hvorefter vi
går i gang med at udvikle et elektrostatisk filter til brændekedler, fortæller projektleder hos PHX Innovation, Per Holm Hansen.
Markedet for filtre til kedler kan
på nogle punkter virke mere interessant end til brændeovne, blandt
andet fordi der stilles større krav til
kedler, og fordi der eksempelvis i
Tyskland kan opnås tilskud til anlægget. Alligevel har PHX Innovation
valgt at være først med et filter til
brændeovne, hvilket ikke mindst
hænger sammen med den megen
debat om forurening fra brændefyring, og at markedet for filtre til
brændeovne på sigt kan blive meget stort.
– Vi vil gerne vise, at der findes
løsninger, der kan reducere partikeludslippet fra brændeovne markant,

siger direktør hos PHX Innovation,
Peter Hermansen.

Det skal dog efterses/serviceres en
gang om året for at sikre, at alt er
som det skal være.

Design og service
Under hele udviklingsforløbet har
PHX Innovation arbejdet meget med
design og service af filteret. Det er
således lykkedes at få filteret og
den indbyggede røgsuger til at virke
som en naturlig del af en stålskorsten, ligesom det er lykkedes at
gøre filteret selvrensende.
– Da vi startede med at udvikle
filteret, var der to funktioner, vi ville
have implementeret: Filteret skulle
være udstyret med en indbygget
røgsuger, og det skulle være selvrensende, fortæller Per Holm Hansen og uddyber:
– Røgsugeren har to funktioner:
Den sikrer et tilstrækkelig træk i
skorstenen – ikke mindst ved optænding af ovnen – og den hjælper
til med at køle og renholde kritiske
steder i filteret.
Det sidste er vigtigt, for hvis filteret er beskidt, mister det sin effektivitet. Den selvrensende funktion er
aktiv mindst en gang i døgnet og
ofte flere gange afhængig af, hvordan brændeovnen bruges. Effektiviteten er således ikke afhængig af,
at skorstensfejeren kommer og renser det, da det holder sig selv rent.

Samarbejder med DTU
PHX Innovation har arbejdet meget
med at udvikle elektroden i filteret,
der er en meget vigtig komponent
for at få kunne opretholde en høj
effektivitet. Firmaet har under hele
udviklingsforløbet haft tæt dialog og
samarbejde med DTU, som har bistået med komplicerede beregningsprogrammer og efterfølgende test
for at finde frem til den helt rigtige
elektrode. Der er indsendt patentansøgning på elektroden og den
automatiske rensefunktion.
For PHX Innovation har det været vigtigt at kunne dokumentere,
at driften af filteret er stabil, og at
vedligeholdelsen kan holdes på et
absolut minimum. Der er efterhånden gennemført omkring 150 tests,
og man har valgt at måle både den
samlede masse og antallet af små
partikler i røgen. Resultaterne viser,
at filteret kan fjerne godt 70 procent af den samlede mængde partikelmasse, men når det drejer sig
om de helt små partikler på mellem 20 og 400 nanometer, er virkningsgraden oppe på mellem 80
og 90 procent.
I
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På VVS-messen i Frankfurt i
marts 2019 præsenterer den
fynske producent af røgsugere,
exodraft, en nyhed, der kan
vende op og ned på vores opfattelse af brændefyring: Et
elektrostatisk filter, der kan
fjerne langt hovedparten af partiklerne i brænderøg.

Kort nyt

Toyota præsenterer
en ny brintlastbil

Flere penge til
forskning i 2019

Forskningskommunikationsprisen 2019?

Toyota vil ikke blot være en af de
førende producenter af brintbiler.
De vil også have lastbilerne til at
droppe diesel til fordel for brint,
og for nyligt kunne Toyota løfte
sløret for den nyeste version af
deres brintlastbil.

Regeringen foreslår at fastholde
det høje ambitionsniveau for det
offentlige forskningsbudget for
2019 og afsætter 22,9 milliarder
kroner til forskning. Det er et løft
på 160 millioner kroner i forhold
til 2018.

Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer til indstilling af
kandidater til Forskningskommunikationsprisen 2019, der overrækkes ved et arrangement i forbindelse med Forskningens Døgn.
Med prisen følger 200.000 kr.

I april 2017 rullede Toyotas første
brintdrevne lastbil ud på vejene i og
omkring Los Angeles. I dag har lastbilen tilbagelagt omkring 16.000
kilometer, og sidst i juli præsenterede den japanske bilproducent version
II, hvor rækkevidden er øget fra lidt
over 300 til omkring 480 kilometer.
Den nye model er en såkaldt
klasse otte lastbil med en effekt på
670 hestekræfter. Brændselscellerne af samme type, som Toyota
anvender i deres brintbil Mirai, og
derudover er bilen udstyret med en
12 kWh batteripakke. Version II er i
første omgang tiltænkt markedet for
distributionskørsel i havneområderne
omkring Long Beach og Los Angeles.
Ifølge Toyota kører der 16.000 lastbiler rundt i de to havne, og man
forventer at det vil stige til 32.000
lastbiler i 2030.
Toyota har endnu ikke løftet sløret
for, hvornår man forventer at kunne
sende en kommerciel udgave af den
brintdrevne lastbil på markedet.

Ud af det samlede offentlige forskningsbudget er der afsat en samlet
forskningsreserve på 958 millioner
kroner, som forhandles i løbet af
efteråret 2018. Midlerne til forskningsreserven stammer fra provenuet fra aftalen om førtidspension
og fleksjob. Det fremgår af regeringens forslag til finanslov for 2019.
Blandt andet vil regeringen styrke
den grønne forskning ved at afsætte
i alt 420 millioner kroner i regi af
Danmarks Innovationsfond og udviklings- og demonstrationsprogrammer inden for miljø, energi og fødevarer.
Regeringen afsætter 436 millioner kroner i 2019 til strategiske
initiativer inden for forskning- og
udvikling i forlængelse af den forsknings- og innovationspolitiske strategi “Danmark – klar til fremtiden”.
Blandt andet afsættes 207 millioner
kroner til at etablere særlige Pionercentre, der skal arbejde på fundamentale forskningsmæssige nybrud
og konkurrere med de allerbedste
forskningsmiljøer internationalt.

Hvert år uddeler Uddannelses- og
Forskningsministeriet Forskningskommunikationsprisen til en forsker
eller forskningsgruppe, der gør en
særlig indsats for at kommunikere
deres forskning til en bredere kreds.
Prisen skal således skabe større
opmærksomhed om og anerkendelse af den gode videnskabsformidling, gerne præsenteret gennem
nye og innovative kommunikationskanaler og -former.
Prisen overrækkes ved et arrangement i forbindelse med Forskningens Døgn i 2019. Med prisen følger 200.000 kroner.
Såvel offentligt- som privatansatte
forskere kan indstilles til prisen. Der
stilles ingen krav til kandidatens fagområde, og prismodtager kan være
en anerkendt forsker eller en projektgruppe af anerkendte forskere.
Ved en anerkendt forsker forstås en
person, der igennem en årrække
har været videnskabelig aktiv, og
som har fungeret som forsker på
mindst lektor- eller seniorforskerniveau.
Alle kan indstille kandidater til
prisen, men man kan ikke indstille
sig selv. Inden man indstiller en
kandidat, skal man indhente kandidatens accept.
Indstillinger indsendes via Styrelsen for Forskning og Uddannelses
ansøgningssystem e-grant. Frist for
indstilling er tirsdag den 26. oktober
2018 klokken 12.00.

Læs mere på: newsroom.toyota.co.jp.

Foto: Toyota

Læs mere på: www.ufm.dk.

Den nye udgave af Toyotas brintdrevne lastbil med 670 hestekræfter og en
rækkevidde på omkring 480 kilometer.
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EU beslutter retningen
for forskningsmidler i
2019

12 danske virksomheder
henter 150 millioner
kroner fra EU

Agro Business Park, INBIOM og
Udenrigsministeriet undersøger
forretningsmulighederne for danske virksomheder inden for bioenergi og specielt biogas på det
Brasilianske marked.

EU har nu offentliggjort sine opdaterede arbejdsprogrammer for
Horizon 2020 og sætter dermed
rammerne for, hvilke forskningsog innovationsemner man kan
søge støtte til i 2019.

Indtil nu er det i år lykkedes 12
danske virksomheder at opnå
støtte fra EU’s forskningsprogram
Horizon 2020. Samlet set drejer
det sig om knap 150 millioner
danske kroner.

Det danske konsulat i Sao Paulo
har gennemført en omfattende
undersøgelse af biogassektoren i
Brasilien. Flere danske virksomheder har bidraget med ønsker til
undersøgelsen, som belyser det
meget store potentiale på det brasilianske marked.
Som en del af samarbejdet inviteres virksomheder fra Brasilien til
Danmark i efteråret 2018, hvor de
får mulighed for at møde danske
virksomheder og institutioner inden
for biogassektoren.
Tilsvarende inviteres danske virksomheder til at deltage i en tur til
Brasilien i efteråret, hvor Udenrigsministeriet, Agro Business Park og
INBIOM vil arrangere møder med
brasilianske virksomheder og institutioner for at belyse konkrete forretningsmuligheder for de danske virksomheder. Programmet fastlægges
ud fra de deltagende virksomheders
ønsker.

Millionvis af euro bliver hvert år uddelt af EU gennem Horizon 2020 –
EU’s rammeprogram for forskning
og innovation. EU har nu offentliggjort de forsknings- og innovationsemner, som bliver støttet i 2019.
Det sker i form af de såkaldte arbejdsprogrammer, som løber fra
2018-2020. Man kan også allerede
nu få en fornemmelse af de forsknings- og innovationsemner, som
EU vil lægge fokus på i 2020 –
selvom arbejdsprogrammerne bliver
opdateret igen om et år. Arbejdsprogrammerne ligner langt hen ad
vejen dem, som allerede har været
offentliggjort.
Hvis man overvejer at søge et
konkret forskningsemne i Horizon
2020, er der masser af hjælp at
hente. Eurocenters rådgivere er klar
til at hjælpe dig med spørgsmål, og
holder løbende kurser og webinarer
om alt fra den gode ansøgning til
afrapporteringen.

Læs mere på: www.agropark.dk.

Læs mere på: ufm.dk.

De 12 virksomheder har haft succes
med at søge midler fra det særlige
SMV-instrument for små og mellemstore virksomheder. En af virksomhederne er Dall Energy, som har
fået knap 17 millioner kroner til at
opføre en multibrændselsovn for et
energiselskab i Frankrig. Derudover
skal en del af midlerne bruges til at
videreudvikle teknologien, så ovnen
bliver endnu mere fleksibel hvad
angår valg af brændsel.
Dall Energy har opnået stor succes med deres multibrændselsovn,
der er baseret på forgasning af
brændslet, hvorefter gassen brændes af i den øverste del af ovnen.
Ovnen har et meget lavt udslip af
skadelige stoffer og kan anvende
en lang række forskellige typer
brændsler herunder have/parkaffald. Ordren til det franske energiselskab kan meget vel betyde et
gennembrud for Dall Energy på det
europæiske marked.
1st Mile har bistået Dall Energy
med at udarbejde ansøgningen til
EU, ligesom 1st Mile har hjulpet
Dall Energy igennem opstartsfasen
med EU.
Andre ansøgere har fået rådgivning af Copenhagen EU Office, som
er en del af det landsdækkende
rådgivernetværk EU-DK Support. Udover gratis EU-rådgivning er det muligt for ansøgere at søge midler via
tilskudsordningen EUopSTART til at
dække deres udgifter forbundet med
selve ansøgningen til Horizon 2020.
Ordningen forvaltes af Styrelsen for
Forskning og Uddannelse.
Næste ansøgningsfrist er den 10.
oktober 2018

Foto: .Torben Skøtt/BioPress

Eksport af dansk
bioenergiteknologi
til Brasilien

Læs mere på: ufm.dk.
Dall Energy er blandt de 12 virksomheder, som har fået støtte fra Horizon
2020. Pengene skal blandt andet gå til at videreudvikle firmaets forgasserovn.
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Sydkorea investerer
massivt i brint

Polske selskaber ser
på brinttog

Hyundai vil producere
brintbusser

I Sydkorea har regeringen og
industrien aftalt at investere 15
milliarder kroner i udvidelsen af
infrastrukturen til brint.

Polsk kulmineselskab og en
national jernbanetransportør vil
undersøge mulighederne for at
bruge brintdrevne tog.

Hyundai vil ind på markedet for
brintdrevne busser og lastbiler,
så man kan få sat gang i en masseproduktion af brændselsceller.

Initiativet skal være med til at placere Sydkorea i toppen af det globale marked for brintdrevne køretøjer. Det skriver Vätgas Sverige på
sin hjemmeside.
Ifølge konsulentfirmaet McKinsey
& Co. vil brændselscelleindustrien
globalt kunne genere en årligt værditilvækst 2,5 milliarder dollar og
skabe mere end 30 millioner arbejdspladser i 2050.
Den sydkoreanske bilproducent
Hyundai har i dag to brintbiler på
programmet: ix35 og den helt nye
SUV Nexø. Alligevel halter landet
bagefter, når det handler om den
nødvendige infrastruktur til brint,
men det skal der nu rettes op på.
I 2020 forventer Hyundai at kunne levere 16.000 brintbiler, og det
er planen at antallet af brinttankstationer skal øges fra i dag 16 til
310 stationer. Til sammenligning
har Japan i dag 101 brinttankstationer og planlægger at opføre yderligere 80 stationer i 2020.

De to virksomheder underskrev i juni
en hensigtserklæring om anvendelse af brint til transportformål. Det
skete under Impact'18-konferencen
i Krakow, hvor der var fokus på den
kommercielle anvendelse af brint.
Det skriver International Railway
Journal (IRJ).
Det er kulmineselskabet JSW og
jernbanetransportøren PKP Cargo,
der vil fremme innovative løsninger,
som kan reducere togenes energiforbrug og emissioner af skadelige
stoffer. JSW-præsident Daniel Ozon
siger til IRJ, at de har indgået et
væddemål om, hvorvidt brint går
hen og bliver fremtidens brændstof.
Ifølge JSW's strategiplan vil selskabet frem mod 2030 være med
til at udvikle nye brintteknologier.
Der bliver dog næppe tale om grøn
brint, men derimod brint som er
fremstillet på basis af kul.
– Vi satser på at kunne bruge
den meget brintholdige gas, som
dannes, når kul konverteres til koks,
forklarer Daniel Ozon til IRJ.
Præsidenten for PKP Cargo,
Czeslaw Warsewicz, forventer, at
brintdrevne og dermed emissionfrie
toge kan være med til at gøre selskabet mere konkurrencedygtig.

Den koreanske bilproducent Hyundai var først på markedet med en
brintdrevet personbil, og nu har man
planer om at producere både busser
og lastbiler med brint i tanken. Som
led i et regeringsprojekt vil man have
1.000 brintbusser på gaden inden
2020, og man er langt fremme med
at udvikle en fem tons brintdrevet
renovationsbil. Det fortalte vicepræsident for Hyundais brændselscellegruppe, Kim Sae-hoon, i et interview med Korea Herald.
– Teknologisk set har brintbiler
nået et passende niveau, så vores
største udfordring er at få reduceret
produktionsomkostningerne, sagde
Kim Sae-hoon.
Han forestiller sig, at de brændselscellemoduler firmaet i dag bruger i brintbilerne også kan bruges i
busser og lastbiler. På den måde
kan man for alvor få sat gang i en
masseproduktion af brændselscellemoduler, og udviklingsomkostningerne til busser og lastbiler vil være
relativt begrænsede.
I juni meddelte Hyundai, at man
fremover vil samarbejde med Audi
om at udvikle nye brintbiler. Samtidig meddelte Audi, at man vil producere en mindre serie brintbiler i
2020.
– Alliancen med Audi betyder,
at vi kan arbejde sammen om de
12 mærker inden for volkswagen
group, sagde Kim Sae-hoon.

Læs mere på: www.vatgas.se.

Foto: .Hyundai

Læs mere på: www.railjournal.com.

Foto: .Hyundai

Foto: .Shutterstock

Læs mere på: koreaherald.com.
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Grænsen for tilbageførsel af aske
til skov og mark kan hæves
Nye undersøgelser viser, at man uden problemer kan hæve grænsen for, hvor store mængder aske, der må føres tilbage til skov og mark.
Det giver ikke øget udvaskning af tungmetaller
og kvælstof fra jordbunden, og det medfører
ikke et større udslip af drivhusgasser.

dosering kan øges. Gruppen tæller ti ph.d.-studerende
og postdocs, og undersøgelserne spænder fra feltforsøg
i plantage og mark, over undersøgelse af plantevækst
og jordbundsorganismer i drivhus, til toksikologi-studier i
laboratoriet. Der er deltagere fra Københavns Universitet,
Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet.

I Danmark betragtes aske fra biomassefyrede kraftvarmeværker og fjernvarmeværker som affald, der kun må tilføres jorden i små mængder. I dag må der kun spredes
op til tre tons aske/hektar tre gange over en periode på
70 år, da man er bekymret for forurening med tungmetaller (især cadmium), toksiske effekter af tungmetaller på
organismerne i skoven samt øget udslip af drivhusgasser.

Gruppen konkluderer, at man uden problemer kan øge
den maksimale dosering. De finder ingen negative effekter af at tilføre ni tons aske/hektar på én gang til en plantage bestående af rødgran – den mest almindelige energiskov i Danmark. Det giver ikke øget udvaskning af
tungmetaller og kvælstof fra jordbunden. Det medfører
heller ikke et større udslip af drivhusgasser som lattergas
(N2O), metan (CH4) eller kuldioxid (CO2) ved øget nedbrydning af jordens organiske stof. Forskerne ser heller
ikke toksiske effekter på jordbundens organismer eller
akkumulering af tungmetaller i fødekæden.

I projekt Ashback har en gruppe forskere gennem fem år
undersøgt de miljømæssige konsekvenser af askeudbringning, ligesom man har undersøgt, om den maksimale

Foto: Simon Skov

Konklusionen er, at en sådan øget dosering af aske vil
gøre udbringningen mere rentabel og være til stor gavn
for jordens frugtbarhed og modvirke forsuringen.
Titel:

ASHBACK – Tilbageførsel af aske fra
biobrændsel i energianlæg til skov og
mark; økotoksikologiske konsekvenser

Kontakt:

Københavns Universitet, Biologisk Institut,
Søren Christensen,  2926 6884,
u schristensen@bio.ku.dk

Sagsnr.:

ENMI 12-132655

Tilskud fra: Innovationsfonden

Der gøres klar til udspredning af aske.

Tilskud:

20.630.000 kroner
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Partnerskabet for termisk forgasning
Partnerskab for Termisk Forgasning har siden
efteråret 2014 arbejdet på at koordinere, styrke
og målrette indsatsen inden for forskning, udvikling og demonstration af termiske forgasningsanlæg.
Termisk forgasning af biomasse kan være med til at skabe
balance i energisystemet i takt med, at en større og større andel af elforsyningen bliver baseret på sol og vind.
Derudover kan gassen konverteres til metangas og lagres i gasnettet, ligesom gassen kan bruges til fremstilling
af flydende brændstoffer og på den måde erstatte benzin
og diesel.
I Danmark har været der forsket i termisk forgasning
gennem mere end 25 år. Enkelte teknologier til kraftvarmeanlæg vil i dag kunne markedsføres som kommercielle anlæg, mens flere af de teknologier, som skal
kunne levere brændstof til transportsektoren, har behov
for yderligere udviklingsmidler og gode rammevilkår for
at kunne konkurrere med eksempelvis biogas.
Siden 2014 har Partnerskabet for Termisk Forgasning
med støtte fra EUDP arbejdet på at koordinere, styrke
og målrette den danske indsats inden for udvikling termiske forgasningsanlæg. Det er sket gennem seks
arbejdspakker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Status for termisk forgasning
Termisk forgasning og det danske energisystem
Strategi for termisk forgasning
Rammebetingelser
Implementering af strategien
Organisering af opstart af partnerskabet.

De forskellige arbejdspakker er gennemført af partnerskabets medlemmer og andre udvalgte aktører. Alle
arbejdspakker er nu afsluttet, og rapporterne kan findes
på www.forgasning.dk.
Den seneste rapport “Strategiudspil termisk forgasning”
blev offentliggjort i juni 2018. Rapporten konkluderer
blandt andet, at Danmark på verdensplan er langt fremme med forgasningsteknologier, og markedet for forgasningsteknologier er stort i såvel Danmark som udlandet.
Et af de områder hvor partnerskabet ser nye muligheder,
er en kombination af forgasnings- og biogasanlæg. Et
biogasanlæg udnytter kun halvdelen af energien i bioTitel:

Partnerskab for Termisk Forgasning

Kontakt:

DGC, Niels Bjarne Rasmussen,
 2147 1752, u nbr@dgc.dk

Info:

www.forgasning.dk

Sagsnr.:

ENS 64014-0138

Tilskud fra: EUDP
Tilskud:

2.000.000 kroner
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massen. Den resterende del vil et termisk anlæg kunne
udnytte og spildvarmen fra processen vil kunne bruges i
biogasanlægget. Begge anlæg vil kunne have fælles
anlæg til metanisering og opgradering af gassen til naturgaskvalitet, og endelig vil man i fællesskab kunne levere
et bedre gødningsprodukt.
En af de helt store barrierer for forgasningsteknologien
er, at selskabsøkonomien ofte er for dårlig til, at man kan
tiltrække investorer. Partnerskabet har derfor beskrevet
rammevilkårene for fire forskellige anvendelser af teknologien og vurderet, hvordan vilkårene vil se ud for fremtidige anlæg. Det drejer sig om forgasning til kraftvarme,
forkoblede forgassere til større kraftvarmeværker, samt
anlæg til fremstilling af syntetisk naturgas på basis af
henholdsvis biomasse og affald.
Partnerskabets sekretariat er placeret hos Dansk Gasteknisk Center. I løbet af projektperioden har partnerskabet stået bag tre arrangementer, og der er publiceret
seks artikler til relevante fagblade.
Partnerskabet har haft et budget på fire millioner kroner
over en treårig periode. Heraf er halvdelen finansieret
med tilskud fra EUDP, mens den anden halvdel stammer
fra medlemsbidrag. På den kommende generalforsamling i foråret 2019 vil det blive besluttet, hvordan aktiviteterne kan finansieres fremover.

Afsluttede projekter • 2-2018

Ny viden om mikroorganismer i biogasanlæg

Levetid for keramiske
brændselsceller

Ved hjælp af nye DNA-baserede teknikker har
en gruppe forskere etableret en oversigt over
de mikroorganismer, som man finder i de danske biogasanlæg. Det kan være med til at øge
driftsstabiliteten og gasproduktionen.

Lang levetid og høj driftssikkerhed er afgørende
for et kommercielt gennembrud for keramiske
brændselsceller (SOFC). Et stort EU-projekt
peger på en mulig stor bidragyder til nedbrydning af cellerne.

Arkivfoto: BioPress

SOFC-brændselsceller hører til de såkaldte højtemperaturbrændselsceller, der typisk arbejder ved temperaturer
fra 600 til 900 °C. Anlæggene er kendetegnet ved en
høj virkningsgrad og stor brændselsfleksibilitet, men det
er nødvendigt at øge levetiden og forbedre driftssikkerheden for at sikre en succesfuld kommercialisering af
teknologien. En SOFC-enhed til produktion af strøm
skal have en levetid på mindst ti år svarende til mellem
40.000 og 100.000 driftstimer.
I et stort EU-projekt med deltagere fra seks lande har forskerne identificeret en mulig stor bidragyder til nedbrydning af SOFC-brændselsceller. En række eksperimenter
har vist, at grænsefladen mellem cellekatoden og den
metalliske sammenkobling er en nøglefaktor, der påvirker effekten fra en SOFC-celle. Kontaktmodstanden mellem katoden og metalliske sammenkobling stiger over tid
og påvirker således levetiden i negativ retning.

Produktion af biogas fra husholdnings- og industiaffald,
gylle, samt spildevandsslam er en vigtig energikilde i Danmark, og det bliver endnu vigtigere i fremtiden. Biogassen
produceres af en masse forskellige mikroorganismer, og
vor viden om disse er endnu begrænset. Et større projekt
støttet af Innovationsfonden, “NomiGas”, har siden 2014
sat fokus på, hvordan en øget viden om disse mikrobielle
samfund kan øge driftsstabilitet og gasproduktion samt
mindske driftsproblemerne.

Projektet er primært finansieret gennem EU's 7. rammeprogram, men har derudover modtaget støtte ForskElprogrammet. Projektet blev afsluttet i maj 2013.

Generelt er der et stort potentiale for større driftsstabilitet og højere gasproduktion i de danske anlæg, blandt
andet med nye metoder til forbehandling til specielt gyllebaserede anlæg, nye anlægsdesigns samt ændrede temperaturforhold. Deltagerne i NomiGas er Aalborg, Aarhus
og Lunds Universiteter, Teknologisk Institut i Aarhus,
biogasanlæg i Maabjerg og Billlund, samt Krüger AS.

Foto: Haldor Topsøe

Via nye DNA-baserede teknikker er der etableret en
oversigt over de mikroorganismer, som man finder i de
danske anlæg (www.midasfieldguide.org). Denne oversigt indeholder også en beskrivelse af, hvilke kendte funktioner de enkelte mikroorganismer har i biogasproduktionen. Der er endvidere foretaget omfattende analyser
af sammenhænge mellem de mikrobielle samfund og en
række driftsparametre, som kan bruges i overvågning
og driftsoptimering. Der er blandt andet fundet indikatororganismer til kontrol af visse typer skumningsproblemer.
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For 150 kroner om måneden kan vi
slippe helt for fossile brændsler

150 kroner om måneden per dansker. Mere koster det ikke at slippe helt for fossile brændsler. Teknologierne er her, men grøn omstilling kræver politisk handling,
konkluderer to nyuddannede ingeniører i deres speciale.
– Vi snakker som om, det er helt
umuligt at slippe af med fossile
brændsler. Det er absolut muligt.
Teknologien er her, og det koster
kun 0,5 procent af vores bruttonationalprodukt (BNP) eller en lille
pizza og et Netflixabonnement per
dansker om måneden at omstille til
grøn energi. Det handler om vilje!
Det siger den nyuddannede ingeniør i Energiteknologi, Anders Winther Mortensen. Sammen med Kasper Dalgas Rasmussen har de i
deres speciale dykket ned i den
varmeste ende af klimadebatten,
skriver Syddansk Universitet på sin
hjemmeside.
De peger på beregninger fra Energistyrelsen, som i 2014 vurderede,
at det vil koste 10 milliarder kroner
årligt eller 0,5 procent af vores BNP
at slippe helt for fossile brændsler
som olie, kul og gas. Samtidig har
forskere fra Aarhus Universitet regnet ud, at de estimerede samfundsomkostninger ved luftforurening i
Danmark årligt beløber sig til 28
milliarder kroner.

Den største udfordring er at få fly
på vingerne og fragtskibe til at sejle
grønt, men allerede i dag er det teknisk muligt at lave fly- og skibsbrændstof fra bæredygtige energikilder som biogas og biomasse,
pointerer de to ingeniører.
– Vi kan endda lave brændstof
baseret på CO2 fra atmosfæren,
som så reageres med brint produceret fra vind- og solstrøm. Den
form for brændstoffer kaldes elektrobrændstoffer og kan ved en FischerTropsch proces, som har været
kendt siden 2. Verdenskrig, omformes til flybrændstof, benzin og
diesel, forklarer Kasper Dalgas
Rasmussen.
De to ingeniører i Energiteknologi
undrer sig over, at vi bliver ved med
at tale så meget om miljøet samtidig med, at den globale udledning
af CO2 fra fossile brændsler fortsætter med at stige.
– Markedskræfterne redder os
ikke. Ifølge vores speciale, bliver
fossile kulbrinter aldrig udkonkurreret af bæredygtige kulbrinter, før
vi ikke kan hive mere gas, kul eller
olie op af jorden. Med det nuværende kulbrinteforbrug sker det først om
1.350 år. I forhold til den globale
opvarmning har vi kun 18 år, understreger Anders Winther Mortensen.
TS
Kilde: www.sdu.dk.

