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Vol vo har i man ge år ar bej det på
at gøre DME til frem ti dens brænd -
stof til di e sel mo torer. For ti den
gennem føres et felt for søg med 14 
last bi ler hos ud valg te kun der, og
bort set fra en kel te ind kørings -
proble mer fun gerer det fint.

En di e sel mo tor be hø ver ik ke nød ven -
dig vis at ha ve di e sel i tan ken. Rudolf
Di e sel, der op fandt mo toren, brug te
så le des jord nød de o li e i de før ste mo -
torer, men plan te o li en blev dog hur -
tigt ud kon kur reret af den fos si le olie.

I dag er der igen kom met fo kus på
plan te o li e og an dre brændstoffer, der 
kan re du cere kli ma be last nin gen og
for bed re nær mil jø et. Fæl les for de
man ge al ter na ti ver er, at de alle kan
an tæn des ved kom pres sion i ste det
for med gnist fra tænd rør. 

Hos Vol vo har man især fo ku seret
på di met hy let her, og så kal det DME,
som frem ti dens brænd stof til di e sel -
mo torer. I dag frem stil les DME pri -
mært ud fra me ta nol, der of te be teg -
nes som et sø sterb rænd stof til DME.
Me ta nol bli ver især frem stil let af na -
tur gas, men i prin cip pet er der in tet til 
hin der for, at ud gangs punk tet kan
være bi o mas se el ler for skel li ge ty per
af fald.

Før ste trin er en for gas ning, en ten
bi o lo gisk el ler ter misk. Bi o gas sen kan 
om sæt tes direk te til me ta nol, mens
gas sen fra den ter mi ske pro ces først
skal om sæt tes til me tan, før den kan
bli ve til me ta nol.

Rent 
I Sveri ge har virk som he den Chem rec
op ført et an læg, der kan frem stil le så -
kaldt Bio-DME ud fra sort lud. Det er
et rest pro dukt fra pa pir in du stri en, som
i te ori en vil kun ne er stat te en fjer de -
del af al ben zin og di e sel i Sveri ge.

– Som di e selb rænd stof gi ver Bio-
DME det hø je ste ener giud byt te i for -
hold til rå ma teri a let, og man kan køre 
fem gan ge læn gere per hek tar end
med bi o di e sel, for klarer An ders Röj,
der er brænd sto feks pert hos Vol vo
Technology.

Bio-DME re du cerer CO2-ud led nin -
gen med 95 pro cent, og det er et  me -
get rent brænd stof. Det inde hol der ik -

ke svovl og mæng den af CO, NOx og
HC er væ sent ligt la vere end fra ben zin 
og di e sel. Der for kan DME og så bru -
ges som gas i køk ke net og til op varm -
ning af hu se, som man ser det man -
ge ste der i Ki na.

Testkørsler
Et af de fir ma er, der har te stet Bio-
DME over en læ ngere perio de er
Post Nord, mo der sel skab til Post Dan -
mark A/S og det sven ske sø ster sel -
skab Po sten AB.

– Bort set fra nog le små pro ble mer
i star ten har det fun geret godt, for tæl -
ler chauf før Ni klas Jans son fra Post
Nord til Svensk Åkeri tid ning. Han har
igen nem det se ne ste halv e år kørt i
en last bil med Bio-DME i tan ken, dels 
i Stock holm, dels mel lem Stock holm
og Jönköping.

Vol vo har suc ces med DME som brændstof

– Den væ sent lig ste for skel i for hold 
til de sæd van li ge bi ler er tank ning,
der skal fore gå på spe ci el le tank sta -
tio ner, si ger Ni klas Jans son.

Sam ar bej det mel lem Post Nord og
Vol vo Trucks star te de for et år si den
og er en del af et ud vik lings pro jekt
støt tet af EU og den sven ske ener gi -
styrel se. For søgene med Bi oD ME
fore går i sam ar bej de med Chem rec,
der står for pro duk tionen, og Pre em
som står for dis tri bu tio nen af brænd -
stof fet.

– Det er en god må de, hvor på vi
kan bi dra ge til ud vik lin gen af nye mil -
jø ven li ge brænd stoffer, hvil ket er vig -
tigt for os og vores kun der. Det er et
lang sig tet pro jekt blandt flere, hvor vi
hjæl per med at ud vik le mor gen da -
gens løs nin ger, si ger Hen rik Bo ding,
der er mil jø chef hos Post Nord.

I pro jek tet bli ver he le kæ den fra
brænd stof pro duk tion til slut bru ger
 tes tet, og ind til vi dere ty der alt på, 
at Bi oD ME kan bli ve et godt al ter na tiv 
til di e sel – og så uden for Sve ri ges 
græn ser. TS

Læs mere på: www.volvotrucks.com
og www.akeri.se

Et kik ind i mo tor rum met på en af de
Vol vo last bi ler, der kører på Bio-DME.

Frem til 2012 te ster Vol vo 14 last bi ler med DME i tan ken hos ud valg te kun der
i Sveri ge. Fore lø big ty der alt på, at Bi oD ME kan bli ve et godt al ter na tiv til di e sel.
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http://www.volvotrucks.com/trucks/denmark-market/da-dk/newsmedia/pressreleases/Pages/pressreleases.aspx?pubId=11336
http://www.akeri.se/svensk-akeritidning/nyheter/2011/10/26/lovande-resultat-fran-postnord-volvos-test-med-biodme
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Kore an ske Hyun dai/Kia på be gyn -
der til næ ste år en min dre seri e -
pro duk tion af de res brint bil. Pla -
nen er at pro du cere 1.000 bi ler
frem til 2014, hvor ef ter en egent -
lig mas se pro duk tion med 10.000
bi ler om året kan star te op i 2015.

Pro duk tio nen star ter op i den syd -
kore an ske by Ul san, der er hjem sted
for ver dens  stør ste bil fa brik, ejet af
Hyun dai Mo tor. De før ste 1.000
brint bi ler med mo del be teg nel sen
 Tucson ix35 FCEV vil bli ve til budt på
le a sing kon trak ter. På den må de kan
kun der ne hol des ska deslø se ved
drifts fejl, og fa brik ken får mu lig hed 
for at få ret tet even tu el le bør ne syg -
dom me, in den mas se pro duk tio nen
star ter op i 2015.

De før ste eks emplarer vil pri mært
bli ve til budt kun der i Syd kore a og Ca -
li for ni en, og først i 2015 vil brint bi len
bli ve lan ceret på det euro pæ i ske
mar ked. Til den tid for ven tes pro duk -
tio nen at være nå et op på 10.000
eks emplarer om året.

Pri sen skønnes at bli ve på om kring 
300.000 kro ner, og bi len kan så le -
des bli ve sær de les inter es sant for

dan ske forbrugere, hvis af gifts fri ta gel -
sen for brint bi ler bli ver fast holdt.

Dan ske H2Lo gic, der er blevet
inter na tio nalt kendt for de res eks per -
ti se in den for brint tank sta tio ner, for -
ven ter, at 15 dan ske by er vil være
ud styret med tank sta tio ner til brint i
2015. Der med vil der højst være 150 
ki lo me ter mel lem hver sta tion, og da
brint bi len fra Hyun dai/Kia har en ræk -

ke vi dde på godt 500 ki lo me ter, vil
brint bi len være et re elt al ter na tiv til
ben zin- og di e seldrevne bi ler.

Tuc son ix35 FCEV er ud styret med
en 100 kW brænd sels cel le og et 21
kW Li-ion bat teri. Fa brik ken op gi ver
top hastig he den til 160 ki lo me ter/
ti men. TS

Læs mere på: www.fuelcelltoday.com

Seri e pro duk tion af brint bi ler fra 2012

I 2015 for ven ter Hyun dai/Kia at kun ne sen de 10.000 eks emplarer af de res
brint bil, Tuc son ix35 FCEV, på ga den.

Dan therm Po wer med hoved sæ de 
i Ho bro har le veret et brænd sels -
cel le sy stem til kore an ske GS Pla -
tech. An læg get ind går i et større
sy stem, der skal de mon strere,
hvor dan af fald kan om dan nes til
ren ener gi i form af el.

Det Syd kore an ske sel skab GS Pla -
tech er kendt for at kun ne ud nyt te
plas ma for gas ning ste kno lo gi til be -
hand ling af or ga nisk, fast af fald. I
pro ces sen bli ver af fal det om dan net
til brint, og det er den ne brint, der
nu skal om dan nes til el i et an læg
fra Dan therm Po wer.

– Det er den før ste de mon stra tion
af et “af fald-til-ener gi-sy stem”, som
ud nyt ter beg ge te kno lo gi er, ud ta ler
Je sper Them sen, ad mi ni streren de
direk tør hos Dan therm Po wer. Han
vur derer, at sy ste met mar kerer en

 milepæl in den for ud vik lin gen af  in tel -
ligente af falds løs nin ger, og ta ler for et 
stærkt sam ar bej de mel lem Dan therm 
Po wer og GS Pla tech.

GS Pla tech vil pro mo vere løs nin gen 
yder li gere over for glo ba le kun der, og
var i den for bin del se for ny lig vært
ved en ræk ke rund vis nin ger i sam ar -
bej de IS WA, der er en inter na tio nal
kon gres for bære dyg tig af falds hånd -
tering. Del ta ger ne blev præ sen teret
for sy ste mets po ten ti a le i for hold til to 
mil jø mæs si ge nøg le para metre: mil jø -
ven lig af falds hånd tering og bære dyg -
tig ener gi for sy ning. 

Ud vik lin gen af brænd sels cel le sy -
ste met er fore gå et med støt te fra det
Ener gi te kno lo gi ske Ud vik lings- og De -
mon stra tions pro gram, EUDP. TS

Læs mere på
www.dantherm-power.dk

Dan therm Po wer le verer brænd sels cel ler til Syd korea

Mi kro kraft var me an læg fra Dan therm
Po wer.
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http://www.fuelcelltoday.com/news-events/news-archive/2011/november/initial-commercial-production-run-of-hyundai-ix35-tucson-fcev-confirmed
http://www.dantherm-power.dk/Forside.aspx?M=News&PID=185398&NewsID=442
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Bi o e ner gi • Brint

Nor disk  Mi nis terråd og EU-Kom -
mis sio nen vil ud for ske mu lig he -
der ne for at frem me  udnyttelsen
af bi o e ner gi  i Øster søre gio nen.

Den nor disk-bal ti ske re gion har et
stort po ten ti a le in den for ud vik lin gen
af bi o e ner gi. Der er en me get ef fek tiv
ind u stri in den for skov brug i re gio nen, 
og bru gen af over skud spro duk ter fra
land bru get er om fat ten de. Det var et
af de hoved syns punk ter, som blev
frem sat af føren de eks per ter på et
mø de om bi o e ner gi ar ran geret af Nor -
disk Mini ster råd på Bal tic De ve lop -
ment For um Sum mit i Gdansk den
26. ok to ber.

Nor disk Mini ster råd øn sker nu at
frem me sam ar bej det i re gio nen for at 
ud for ske de po ten ti el le sy ner gi er mel -
lem sek torer som skov brug, land brug, 
ener gi og af falds hånd tering.

– Vi skal fjer ne os fra bru gen af
fos si le brænds ler og be væ ge os i ret -
ning af bi o ba sere de bære dyg ti ge
sam fund, og her i den ne re gion har vi 
ud vik let den te kno lo gi, der skal til for

at fore ta ge den ne be væ gel se. Vi har
mu lig he den for at mø de ud for drin ger -
ne, og hvis vi kan ud for ske dis se mu -
lig he der, er vi og så i stand til at hjæl -
pe an dre på den ne må de, sag de
Hall dór Ás gríms son, gen eral sek re tær
for Nor disk Mini ster råd, på mø det.

Gustav Me lin, ad mi ni streren de
direk tør for Sven ska Bi o e ner gifö re nin -
gen, og præ si dent for Euro pe an Bi o -
mass As so ci a tion, ser og så Øster sø -
re gio nen som en po ten ti el vej vi ser
mod et biobaseret samfund.

– Bi o e ner gi ud gør 69 procent af al
ved varen de ener gi i Euro pa, hvil ket er 
me get mere end an de len af vind- og
so le ner gi. Me get af den ne ener gi
kom mer fra skov brug, og her har
Øster søre gio nen me get at by de på,

her un der vel ud vik let kno whow in den
for en ræk ke te kno lo gi er, under stre -
ge de han i sit op læg.

Tid li gere på året ar ran gere de Nor -
disk Mini ster råd kon feren cen “Grøn
vækst i Øster søre gio nen” i sam ar bej -
de med EU-Kom mis sio nen og Bal tic
De ve lop ment For um.

Nu vil Nor disk Mini ster råd og EU-
Kom mis sio nen ud for ske de vi dere
mu lig he der for at frem me bi o e ner gi -
om rå det. Den før ste works hop vil bli -
ve af holdt i marts 2012 i Det Euro -
pæ i ske Mil jøa gen tur i Kø ben havn i
sam ar bej de med det nor di ske net -
værk for skov brug un der Nor disk
Mini ster råd. TS

Kil de: www.norden.org

Øster søre gio nen vi ser ve jen in den for bi o e ner gi

Øster søre gio nen har en me get ef fek tiv ind u stri in den for skov brug, og bru gen
af over skud spro duk ter fra land bru get er om fat ten de. Nor disk Mini ster råd øn -
sker nu at frem me sam ar bej det i re gio nen for at ud for ske de po ten ti el le sy ner -
gi er mel lem sek torer som skov brug, land brug, ener gi- og af falds hånd tering.

Kø ben havn bli ver
 testcenter for brint
I et nyt trans port pro jekt er Kø -
ben havn og Lon don ble vet
udpeget som test cen tre for
brint køre tø jer med til høren de
in fra struk tur. I alt skal 30 køre -
tø jer, her un der sco o tere, taxaer 
og per son bi ler te stes i de to
by er.

Pro jek tet, der har få et støt te fra
The Fu el Cells & Hy dro gen Joint
Under ta king (FCH JU), skal over en 
tre årig perio de under sø ge, hvor dan 
man bedst får in teg reret et brint ba -
seret trans port sy stem i de to stor -
by er. I Lon don sat ser man på
etablere et fæl les dis tri bu tions sy -
stem til by ens tre brint tank sta tio -
ner, mens man i Kø ben havn vil
under sø ge, hvor dan  systemet kan
ind gå i et lands dæk ken de netværk
for brint fra 2015.

Læs mere på www.hydrogennet.dk

sserPoi
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http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/fra-fossile-braendsler-til-bioenergi-de-nordisk-baltiske-lande-viser-vejen
http://www.hydrogennet.dk/fileadmin/user_upload/PDF-filer/Nyheder/HyTEC_press_release_project_final.pdf
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Ved den se ne ste ud de ling af mid ler fra
For ny el ses fon den har Hvei ti få et 3,5
mil lio ner til vi dereud vik ling af de res
bi oraf fi nering ste kno lo gi, 4 En vi har få -
et knap 9 mil lio ner til et pro jekt om
gen brug af fly ve a ske, Pig Ci ty har få et 
godt 8 mil lio ner til et mil jø- og ener gi -
sy stem, og en de lig har For ny el ses fon -
den be vil get 7,5 mil lio ner kro ner til et 
pro jekt om kraft var me og kul sto flag -
ring, som Black Car bon står bag.

Hvei ti er langt frem me med pla ner -
ne om at etablere et stort an læg til
bi ora ffi nering ved Gre naa Havn. Her
vil man på års ba sis raf fi nere 500.000 
tons foderhve de til bi o et ha nol, pro -
tein fo der, kostfibre samt CO2, der
kan bru ges af blandt an det gart neri er
og fødevareind u stri en. CO2-re duk tio -
nen bli ver på ikke min dre end 70 pro -
cent eller dob belt så me get, som
VE-direk ti vet fore skri ver.

Ved at kom bi nere pro duk tio nen af
et ha nol, fo der og fø de varer bli ver der
glo balt set fri gi vet 0,71 hek tar land -
brugs jord for hver 0,69 hek tar land -
brugs jord, der bli ver brugt i Dan mark
til pro duk tion af foderhve de. Det  skyl -
des in tro duk tio nen af pro teinfoder,
som er et bi pro dukt fra pro duk tio nen
af et ha nol. Et kg pro tein pro du ceret
ud fra korn kan nem lig er stat te 0,68
kg korn og 0,60 kg so ja pro tein.

Støt ten fra For ny el ses fon den skal
bru ges til at vi dereud vik le fo der pro tei -
net, så nærings vær di en øges. Der ud -
o ver vil der bli ve ud vik let et dis tri bu -
tions sy stem, der skal gøre det at trak -
tivt for land mænd at væl ge det dan -
ske fo der pro tein frem for im por teret
sojaprotein fra Sydamerika.

Pig City
Pig Ci ty er en vi sion om at etablere
en jord løs svi ne- og to mat pro duk tion i 

Gal ten ved År hus. Pro jek tet blev i
2007 ud valgt som et af seks vin der -
pro jek ter i Real da ni as kon kur ren ce
om frem ti dens land brugs byg geri. Ide -
en er at kom bi nere svi ne pro duk tion
med gart neri, så le des at der kom mer
til at gå svin i “stu en”, sam ti dig med
at der dyr kes to ma ter på “1. sal”. På
den må de kan nærings stof fer, var me, 
CO2 og vand fra svi ne pro duk tio nen
an ven des til pro duk tion af to ma ter,
og der vil ik ke være be hov for jord til
ud bring ning af gyl le.

Be vil lin gen fra For ny el ses fon den på 
8,1 mil lion kro ner er gi vet til et  del -

18 mil lio ner til bi o e ner gi fra For ny el ses fon den

element af he le Pig Ci ty konceptet,
nem lig ud vik ling af et sam let mil jø- og 
ener gi sy stem til pro duk tions an læg get. 
Sy ste met skal om dan ne gyl le og an -
den bi o mas se til ener gi, vand og gød -
nings pro duk ter i bå de fast og fly den -
de form.

Kulstoflagring
Black Car bon hol der til hos Aar sti der -
ne i Bar rit ved Ju els min de, hvor man
for år til ba ge etablere de et an læg,
der kan om dan ne træ til el, var me og 
så kaldt bi o char, som kan bru ges til at 
op byg ge jor dens kul stof pul je.

Pro ces sen er ba seret på pyro ly se,
hvor træ via en ufuldstæn dig  for bræn -
ding om sæt tes til gas og en rest frak -
tion, der kan bru ges til jord for be dring. 
Gas sen ud nyt tes i en stir ling-mo tor,
hvor den bli ver brugt til pro duk tion af
el og var me.

For ny el ses fon den har for ny lig
ud delt 69 mil lio ner kro ner til en
ræk ke nye pro jek ter, her af 18
mil lio ner kro ner til fire pro jek ter 
om bioenergi. Pro jektstøt ten er
en del af de i alt 760 mil lio ner,
som For ny el sesfon den ud de ler i
pe rio den 2010 – 2012.

An læg get hos Aar sti der ne, der pro du cerer ener gi og le verer så kaldt bi o char til
op byg ning af jor dens kul stof pul je, skal nu mo di fi ceres, så det kan le veres som
en fær dig en hed i en con tai ner til land brug, skov brug og min dre virk som he der.

Fly ve a ske fra Maa bjerg vær ket, pak ket 
i big bags, på vej til de po ni. Nu vil
virk som he den 4 En vi ud vik le et an -
læg, der kan ren se asken, så næ -
rings stof fer ne kan bru ges som gød -
ning. De ud skil te tung me tal ler og pro -
ce svæ sker for ven tes og så at kun ne
gen an ven des.

sserPoi
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Bi o e ner gi

Se mi nar om forgasningsgas
Den 20. de cem ber, klok ken 13 – 16

Ho tel Crow ne Pla za, Ørestads Bou le vard 114, 2300 København S

DI Bi o e ner gi af hol der den 20. de cem ber 2011 et se mi nar om for gas nings gas –
frem ti dens garant for ba lan ce i ener gi sy ste met.

Gas er et ef fek tivt brænd sel til blandt an det trans port og el pro duk tion. Dan mark
har i dag en ræk ke styr ke po si tioner på om rå det, og der er for ny lig ble vet ud ar-
bej det en for gas nings stra te gi med støt te fra EUDP, Ener gi net.dk og ud valg te le -
veran dører. På se mi naret vil den færdig e stra te gi bli ve præ sen teret, og der vil
være oplæg fra flere anlægsleverandører.

Til mel ding til An net te Ny som, anny@di.dk, se nest tors dag den 15.de cem ber. 
Del ta gel se er gra tis.

Pro gram:

13.00 – 13.10

13.10 – 13.30

13.30 – 13.50

13.50 – 14.30

Vel komst
Kristi ne van het Er ve Grun net, DI Bi o e ner gi

Hvor for er VE gas vig tig i den frem ti di ge ener gi for sy ning
Ste en Ve ster vang, Ener gi net.dk

VE gas og en ny Ener gi af ta le
Ste en Ga de, MF, SF (TBC)

Præ sen ta tion ” Stra te gy for re se arch, de ve lop ment and de -
mon stra tion of ther mal bi o mass ga si fi ca tion in Den mark”
Mor ten To ny Han sen, FOR CE Tech no lo gy

14.30 – 14.50 Pau se

14.50 – 15.10

15.10 – 15.50

Frem ti den for dansk for gas ning ste kno lo gi – hvor for er ud -
vik ling og de mon stra tion vig tig?
Knut Ber ge, Knut Conn sult (TBC)

Dan ske styr ke po si tio ner

Bi o Sy ner gi Pro ces, Hen rik Hou mann Ja kob sen

Hal dor Top sø e, Poul Erik Høj lund

Bab cock & Wil cox Vø lund, Ro bert He eb

DONG, An ders Dan Boi sen

15.50 Af slut ning
Kristi ne van het Er ve Grun net, DI Bi o e ner gi

An læg get skal nu mo di fi ceres, så
det kan le veres som en fær dig en hed 
i en con tai ner til land brug, skov brug
og min dre virk som he der. Der ud o ver
skal der ud vik les en for ret nings mo del, 
som inde bærer, at de finans i erings -
mæs si ge og drifts mæs si ge for plig tel -
ser over la des til Black Car bon, mens
vær ten til gen gæld for bi o mas se mod -
ta ger var me og bi o char.

I Euro pa fin des der mere end
100.000 de cen tra le bi o mas se ba -
sere de kraft var me an læg, hvor af man -
ge er ned slid te og med for del kan er -
stat tes af et an læg fra Black Car bon.
En så dan ud vik ling vil bå de ud vi de
den for ny bare an del af ener gi pro duk -
tio nen, for bed re land brugs jor den og
reducere CO2-udledningen.

For ny el ses fon den støt ter pro jek tet
med 7,5 mil lio ner kro ner.

Fly ve a ske uden tungmetaller
Fly ve a ske fra bi o mas se fyre de an læg
inde hol der tung me tal ler. Der for skal
kraft vær ker ne de po nere langt ho ved -
par ten af fly ve a sken, men nu er virk -
som he den 4 En vi ved at færdig ud vik -
le et an læg, som kan ren se asken.
Må let er at kun ne bru ge næ rings stof -
fer ne som gød ning, lige som det for -
ven tes, at tung me tal ler og  proces -
væsker kan gen bru ges.

I pro jek tet er der især fo kus på an -
læg gets ef fek ti vi tet, le ve tid og ren -
seevne. Det skal do ku men teres, at as -
ken ef ter rens ning over hol der gæl den -
de græn se vær di er, og der ud o ver skal
det under sø ges, om pro ce svæ s ken
kan gen bru ges som fly den de vej salt. 

I 2020 vil der i EU bli ve afb rændt
cirka 300 millioner tons bi o mas se.
Det vil øge mæng den af for ure net fly -
ve a ske be trag te ligt, men 4 En vi for -
ven ter, at de res an læg kan ren se
asken så ef fek tivt, at alt kan gen an -
ven des.

Kom mer ci a li serin gen af an læg get
skal ske gen nem ener gi sel ska ber i
EU, som forb ræn der bi o mas se. An -
læg get kan pris mæs sigt kon kur rere
med de po ni og vil sam ti dig gi ve ener -
gi sel ska ber ne en grøn og bæredygtig
profil. 

For ny el ses fon den støt ter pro jek tet
med knap ni mil lio ner kro ner ud af et
sam let bud get på 15 mil lio ner. TS

Kil de: www.fornyelsesfonden.dk

mailto:anny@di.dk
http://www.fornyelsesfonden.dk/projektdb/0/25
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Re gerin gen vil med æn drin ger ne
til Finans lo ven for 2012 af sæt te
yder li gere 439 mil lio ner til forsk -
ning, ud vik ling og de mon stra tion
af ny ener gi te kno lo gi.

Det sam le de be løb til ener gi forsk ning
en der der med på sam me ni veau som 
sid ste år med over 1,2 mil li ard kro ner.

Re gerin gen har valgt at for hø je de
sam le de of fent li ge for sknings be vil lin -
ger i for hold til VK-re gerin gens finans -
lovs for slag for 2012. Det kom mer ik -
ke mindst for sknin gen og ud vik lin gen
af ny ener gi te kno lo gi til go de.

– Støt ten til ener gi forsk ning er med 
re gerin gens finans lov sud spil ble vet
red det fra en kraf tig be skæring. Vi har 
valgt at af sæt te næ sten en halv mil li -
ard mere end det, der med sik ker hed 
var af sat fra den tid li gere re gering. På 
sigt vil re gerin gen ger ne op priori tere
for sknings- og ud vik lings mid ler ne til
grøn ne ener gi te kno lo gi er, men som
red nings ak tion i en øko no misk hård
perio de, sy nes jeg, at vi ram mer et
rig tig flot ni veau i næ ste års finans lov, 
si ger kli ma-, ener gi- og  byg nings mi -
nis ter, Mar tin Li de gaard.

Re gerin gen af sæt ter i Finans lovs -
for sla get over en mil li ard kro ner til
ener gi forsk ning, ud vik ling og de mon -

stra tion. Der med nås et sam let ni -
veau i 2012 på 1,2 mil li ard med det
for ven te de til skud fra EU's for sknings -
mid ler. 

Re gerin gen læg ger op til, at der i
2012 af sæt tes 371 mil lio ner kro ner
til EUDP og 215 mil lio ner til Det Stra -
te gi ske For sknings råd.

– Som ny re gering vil vi sik re, at
kli ma- og ener gi forsk nin gen bi dra ger

Flere pen ge til ener gi forsk nin gen

til det store po ten ti a le in den for grøn
vækst og ny ener gi te kno lo gi. Ener gi -
forsk nin gen gi ver mu lig hed for, at for -
skere og virk som he der kan ud vik le ny
te kno lo gi, vi selv skal bru ge her hjem -
me, og som der er stor inter na tio nal
efter spørg sel ef ter, si ger Mar tin Li de -
gaard. TS

Kil de: http://kemin.dk

Den nye re gering øn sker flere
suc ces ful de vækstvirk som he-
der in den for mil jø- og vel færds -
om rå det. Der for lan cerer Er -
hvervs- og Vækst mi ni steri et nu
et nyt til bud til 300 virk som he-
der ret tet mod for ny el se og in-
no va tion.

300 virk som he der med op til 50 an -
sat te, som ud vik ler pro duk ter og ser -
vi ces, der for bed rer mil jø et el ler vel -
fær den, får nu et nyt til bud fra  For -
nyelsesfonden un der Er hvervs- og
Vækst mi ni steri et. Til skud til pri vat
råd giv ning skal gøre virk som he der ne
end nu skar pere til at ind dra ge bru ger -
ne, ud vik le de res pro duk ter og ind ta -
ge nye mar ke der. Må let er på sigt at
ska be øget glo balt salg.

For ny el ses fon den har af sat i alt 10 
millioner kroner til For ny el ses råd giv -
ning, der be står af to til bud:

• For ny el ses tjek ket, der er et kort tjek 
af 3-4 ugers varig hed. Det skal gi ve 
et øjebliks bil le de af virk som he dens
ud vik lings mu lig he der og mun de ud i 
en hand lings plan. 200 virk som he -
der kan få be talt op til 25.000
kroner.

• For ny el ses for lø bet, der er et læn -
gere varen de for løb af 3-4 må ne -
ders varig hed. For lø bet gi ver kon -
kre te red ska ber til og træ ning i bru -
ger dre ven in no va tion. 100 virk som -
he der kan få be talt op til 50.000
kroner.

Til bud det om for ny el ses råd giv ning gi -
ves gen nem lan dets fem re gio na le

Væksthu se. Væksthu se ne vil ak tivt
fin de virk som he der, der kan ha ve
gavn af råd giv nin gen, lige som al le
virk som he der kan hen ven de sig til
Væksthu se ne for at sø ge om råd giv -
nin gen. De fire pri va te råd giv nings-
virk som he der, der er ud pe get til at
stå for for ny el ses råd giv nin gen, er:

– Core te am A/S & Co pen ha gen
 Living Lab ApS

– De sig nit A/S, Brøn dum
– Fli ess A/S
– VIA De sign ApS.

Læs mere på
www.fornyelsesfonden.dk

300 virk som he der får til skud til in no va tion

– Som ny re gering vil vi
sik re, at kli ma- og ener gi -
forsk nin gen bi dra ger til
det store po ten ti a le in-
den for grøn vækst og 
ny ener gi te kno lo gi, si ger
kli ma-, ener gi- og  byg -
nings mi nis ter, Mar tin
 Lidegaard.

grej bjenS net sraC :o toF

http://kemin.dk/da-dk/sider/forside.aspx
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Bi o e ner gi • Mi kro kraft var me

I gennem snit er der tre gan ge så
man ge af de kræft frem kal den de
tjærestof fer PAH'er i et vil la kvar -
ter som på en af Dan marks mest
tra fi kere de ve je. Det vi ser en ny
under sø gel se fra Aar hus Uni ver -
si tet, der igen ud rå ber bræn de -
ovnen som den store syn der.

Mo der ne bræn de ovne er langt mere
mil jø ven li ge end for år til ba ge, og
myn dig he der ne har utal li ge gan ge for -
søgt at ned brin ge luft forure nin gen via
kam pag ner om kor rekt bræn de fyring.

Men i føl ge DCE - Na tio nalt Cen ter
for Mil jø og Ener gi ved Aar hus Uni ver -
si tet – det tid li gere DMU – er der lang 
vej end nu, før be bo er ne i om rå der
med man ge bræn de ovne kan træk ke
vej ret frit på de kol de vin ter da ge.

En ny rap port fra det na tio na le
cen ter vi ser nem lig, at der er tre gan -
ge så man ge af de kræft frem kal den -
de tjærestof fer PAH'er i luf ten over vil -
la er ne i Jyl lin ge, som der er på H.C.
An der sens Bou le vard i Kø ben havn,
der dag ligt pas seres af 60.000 køre -
tø jer.

Må lin ger af PAH’er, navn lig ben -
zo[a]pyren, er fore ta get gen nem et
helt år i perio den 2010-2011 i Jyl lin -

ge, mens der kon ti nu er ligt må les for
PAH’er på H.C. An der sens Bou le vard i 
Kø ben havn. I føl ge se nior for sker Tho -
mas El ler mann fra Aar hus Uni ver si tet, 
er års mid del kon cen tra tio nen i Jyl lin ge 
på 0,6 na no gram per ku bik me ter luft, 
men som døgn mid del er der målt kon -
cen tra tio ner på op til 12,5 na no gram
per ku bik me ter luft.

– Re sul ta ter ne vi ser, at der er ba -
sis for at re vur dere be ho vet for må lin -

Bræn de ovne for ure ner fortsat

ger af PAH un der luft pro gram met i
det na tio na le over våg nings pro gram
NO VA NA. I det nu væren de over våg -
nings pro gram ind går kun én må lesta -
tion, men af hæn gig af PAH-ni veau et 
i an dre om rå der af lan det kan der
være be hov for at etablere fire el ler
syv luft må lesta tio ner, si ger Tho mas
El ler mann.

Rap por ten si ger ik ke no get om pro -
ble met med de hø je kon cen tra tio ner
af PAH'er skyl des gam le og inef fek ti ve 
ovne el ler dår li ge fyrings va ner.

PAH'er er vidt ud bred te mil jø gif te
med sund heds ska de li ge ef fek ter, der
stam mer fra ufuldstæn dig forb ræn -
ding af or ga nisk ma teri a le som træ
og fos si le brænds ler. Ben zo[a]pyren
er den mest ud bred te, under søg te og 
sam ti dig en af de mest sund heds ska -
de li ge PAH’er. TS

Kil de: http://www.dmu.dk

Ind i vi du el bræn de fyring er fort sat kil -
de til en be ty de lig for ure ning  med de 
kræft frem kal den de PAH'er.

Test af mi kro kraft var me
Virk som he den Dansk Mi kro kraft -
var me vil til de cem ber in stal lere 
20 na tur gas drevne brænd sels cel -
le an læg hos 20 test fa mi li er i Var -
de Kom mu ne, skri ver Jyd ske Vest -
ky s ten.

For sø get skal ba ne vej for, at
pri va te for bru gere får eget kraft var -
me an læg i bryg ger set. Må let er at
pri va te for bru gere fra 2015 kan
skif te na tur gas fyret ud med et mi -
kro kraft var me an læg, som bå de
pro du cerer el og var me.

Med et mi kro kraft var me an læg
kan for bru geren “op spare” over sky -
den de strøm hos el sel ska bet og
bru ge det se nere. Den pro du cere -
de var me be nyt tes i husstan dens
var me sy stem. Et var me la ger sik rer, 
at var men gem mes, til der er brug
for den. TS

Nyt bi o e ner gi kon sor tium
Mand ag den 14. no vem ber lød
startskud det til et nyt of fent ligt-
pri vat kon sor tium kal det Bi oRe fi -
ning Al li an ce. Bag kon sor ti et står 
DONG Ener gy, No vo zy mes, Hal -
dor Top sø e samt Land brug &
 Fødevarer.

– Bi o mas se forsk nin gen og –ud vik lin -
gen er al lere de langt frem me, og her i
Dan mark har vi nog le helt sær li ge for -
udsæt nin ger og kom pe ten cer, der kan 
skær pe vores styr ke po si tion yder li gere. 
Med Bi oRe fi ning Al li an ce får Dan mark
et mar kant af sæt i kon kur ren cen på
vi den og pro duk ter til det glo ba le, bi o -
ba sere de mar ked og mu lig he den for at 
ska be en ny vækst- og eks por tin du stri, 
si ger be styrel ses for mand for Bi oRe fi -
ning Al li an ce Char les Ni el sen, der er
R&D direc tor i DONG Ener gy.

Grund la get for Bi oRe fi ning Al li an ce er
en vi sion ud ar bej det på grund lag af
en stra te gi-camp i au gust 2011 med
godt 70 eks per ter fra for sknin gen, er -
hvervs li vet og po li tik. Den gang gik ini -
ti a ti vet un der navnet RE new Euro pe,
men i dag har man valgt at kal de
kon sor ti et for Bi oRe fi ning Al li an ce.

Per spek ti ver ne for bi o pro duk ter er
store. Hvis det lyk ke des Dan mark at
ud vik le blot en del af løs nin gen på
vores af hæn gig hed af oli e, kan det
bli ve til en god for ret ning. Det før ste
og vig ti ge skridt på ve jen er bi o et ha -
nol. Her er Dan mark al lere de en ver -
densle der med ver dens  stør ste de -
mon stra tions an læg til pro duk tion af
bi o et ha nol la vet af halm.

Læs mere på:
http://biorefiningalliance.com/
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http://www.dmu.dk/nyheder/artikel/maaleprogrammer-for-luftforurening-afdaekker-forskellige-overvaagningsbehov/
http://biorefiningalliance.com/
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Works hop om brint til trans port
Den 1. de cem ber, klok ken 10 – 16

Ri sø DTU, Fre deriks borg vej 399, 4000 Ros kil de

Tors dag den 1. de cem ber af hol der Ri sø DTU en works hop om brint til trans port i
sam ar bej de med Hy dro gen Link og Part ner ska bet for brint og brænd sels cel ler.

Works hop pen af hol des for 9. gang, og den ne gang er te ma et sta tus og po ten ti a le
for brint til trans port med sær lig fo kus på brint pro duk tion og -op tank ning.

Der vil være oplæg shol dere fra Dan mark og ud lan det, ligesom der vil være mu lig -
hed for at prø ve køre den nye brænd sels cel le bil fra Hyun dai.

Til mel ding og yder li gere op lys nin ger om kon feren cen fin des på
www.hydrogennet.dk. Del ta gel se er gra tis.

Pro gram:

10.30 – 10.40

10.40 – 10.50

10.50 – 11.00

11.00 – 11.20

11.20 – 11.40

11.40 – 12.00

Wel co me by works hop host Ri sø DTU
Søren Lin deroth, Pro fes sor

Da nish Hy dro gen & Fu el Cell Part ners hip
Aksel Mor tens gaard, Direc tor

The Da nish Ener gy Chal len ge & Op por tu ni ty
Poul Erik Morthorst, pro fes sor Ri sø DTU

Sta tus & plans for hy dro gen trans port in DK
Mi ka el Sloth, H2 Lo gic A/S

Nor ways - a hy dro gen roll-out an a ly sis
Stef fen Møl ler Holst, SIN TEF

Ger man ef forts on hy dro gen for trans port
Ul rich Bu en ger, LBST GbmH

12.00 – 13.00 Lunch & fu el cell ve hicle test dri ve

13.00 – 13.20

13.20 – 13.40

13.40 – 14.00

14.00 – 14.20

14.20 – 14.40

Al ka li ne hy dro gen pro duc tion
Kent Sven strup, Gre en hy dro gen.dk

So lid Oxi de elec tro ly sis hy dro gen pro duc tion
Pe ter Vang Hen drik sen, Pro fes sor Ri sø DTU

70MPa hy dro gen re fu el ling & com pres sion
Je sper Boi sen, H2 Lo gic A/S

PhD in 70MPa hy dro gen re fu e ling
Eras mus Dam gaard, PhD stu dent DTU

Hy dro gen stora ge - new ap proa ches
Tor ben R. Jen sen, Aar hus Uni ver si ty

14.40 – Cof fe e & fu el cell ve hicle test dri ve

Fra idé til suc ces
Har du en god for ret nings i dé
in den for fø de vare- el ler  bio -
energi området, har du nu mu -
lig hed for at vin de 50.000 kro -
ner og få om sat din idé til kom -
mer ci el suc ces.

Det er Agro Bu si ness Park, der har
lan ceret en in no va tions kon kur ren -
ce med det for mål at sti mu lere ud -
vik lin gen af nye pro jek ter, pro duk -
ter og virk som he der in den for føde -
varer og bio mas se/bi o e ner gi.

Al le med en god for ret nings i dé
in den for de to om rå der kan del-
ta ge i kon kur ren cen. Er du Ph.D.-
stu de ren de, for sker el ler land -
mand, el ler er du an sat ved en vi -
den sin sti tu tion el ler i en in no va tiv
virk som hed, så ind send din idé og
få den af prø vet over for en fagligt
kompetent dommerkomité.

For at del ta ge i kon kur ren cen
kræ ves en god idé, der er ak tu el,
har en høj ny heds vær di, et kom -
mer ci elt, in ter na tio nalt po ten ti a le
og er rea l i ser bar.

Præ mi en for bed ste fø de vare -
pro jekt er på 50.000 kro ner samt
en to da ges rej se for to per so ner til
SI AL 2012 i Paris. Præ mi en for det 
bed ste bi o mas se/bi o e ner gi pro jekt
er lige le des på 50.000 kro ner, men
her går rej sen til World  Bioenergy
2012 i Jönköping.

For beg ge vin der pro jek ter gæl -
der des uden, at de får tre må ne -
ders gra tis op hold i Agro Bu si ness 
Parks in no va tions kon tor, samt
gra tis spar ring i re la tion til for ret -
nings ud vik ling og inter na tio na li -
sering. Al le lo ven de, ind send te
pro jek ter har mu lig hed for at bli ve
præ sen teret for mu li ge in ve sto rer
igen nem Agro Bu si ness Parks net -
værk.

Be døm mel sen fore ta ges af en
kom pe tent dom mer ko mi té be stå -
en de af rep ræ sen tan ter fra Agro
Bu si ness Parks netværk.

An søg nings fri sten er den 3. fe-
bru ar 2012. Ma teri a let ind sen des
til Hel le Lyngs ø, hl@agro park.dk.

Læs mere på: www.agropark.dk

http://energinet.dk/DA/FORSKNING/Generelt-om-energiforskning/Sider/Generelt-om-energiforskning.aspx
http://www.hydrogennet.dk/workshoptransport/
http://www.agropark.dk/index.php?action=text_pages_show&id=206&menu=497&menu=497

