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Her er maskinen, der kan sortere dit affald
N. C. Miljø i Ørbæk på Fyn har
opskriften på, hvordan hushold-
ningsaffald kan blive til biogas.
Ved hjælp af en nyudviklet ma-
skine kan affaldet sorteres i en
række fraktioner, hvoraf den or-
ganiske del kan bruges til frem-
stilling af biogas, mens de øvrige
fraktioner anvendes til genbrug.
Det sker uden brug af enzymer,
trykkogning eller anden avance-
ret forbehandling.

Af Torben Skøtt

De enkle løsninger er ofte de bedste,
og man må sige, det er en meget en-
kel løsning, indehaveren af N. C. Miljø
Niels Chr. Nielsen har fundet på et
problem, kommuner og affaldsselska-
ber har kæmpet med i årevis: Hvor-
dan får man sorteret husholdningsaf-
fald, så man både kan få genbrugt
plast, glas og metaller og samtidig få
biogas ud af den organiske del.

Hvordan det konkret foregår, vil
Niels Chr. Nielsen ikke ud med, men
interesserede kan ved selvsyn konsta-
tere, at systemet virker. Det fik blandt
andre miljøminister Ida Auken lejlig-
hed til, da hun i starten af oktober
besøgte virksomheden som opfølg-
ning på regeringens nye ressource-
strategi.

Hos N. C. Miljø hælder man blot
affaldet ned i en maskine, tilsætter

lidt vand, hvorefter maskinen spytter
plast, glas og metal ud i hver sin be-
holder, men den organiske fraktion
pumpes over i en stor modtagertank.
Vandet stammer fra en nærliggende
virksomhed, der producerer føde-
varer og kan se en økonomisk fordel
i, at spildevandet bliver brugt til no-
get fornuftigt i stedet for at ryge ud i
kloakken.

Maskinen hos N. C. Miljø er udvik-
let af en østtysker, men bygget i Dan-
mark hvor Niels Chr. Nielsen har ret-
ten til at være eneforhandler. Men
bortset fra det, vil han ikke sige me-
get om, hvordan de enkelte fraktioner
bliver skilt fra hinanden. Det eneste
han vil ud med er, at der kun er tale
om en mekanisk behandling – altså
ikke noget med opvarmning, trykkog-

ning, enzymer eller anden forbehand-
ling, der både kan fordyre og forsinke
processen.

Win-win-situation
N. C. Miljø har endnu ikke faste afta-
ler om at behandle husholdningsaf-
fald, men siden december sidste år
har man behandlet “andet organisk
affald” fra flere af Coops forretninger
på Fyn. Det består af forskellige for-
mer for organisk materiale inklusive
emballage i form af plast, flasker og
metal.

– Vi startede med ti butikker, men
siden juni har alle 51 butikker på Fyn
været tilsluttet ordningen, og planen
er, at systemet skal udbygges, så det
omfatter hele landet, fortæller team-
chef i Coop, Jette Zakariasen.

Hun nævner ikke konkrete tal for
økonomien i projektet, men lægger
ikke skjul på, at det er væsentligt bil-
ligere end at aflevere affaldet på
kommunale forbrændingsanlæg.

Så det er ikke kun miljøet, der har
gavn af Niels Chr. Nielsens “vidunder-
maskine”. Coop sparer et pænt beløb
på affaldshåndteringen, N.C. Miljø
tjener penge på at forbehandle affal-
det, levnedsmiddelindustrier kan
komme billigt af med deres spilde-
vand, og biogasanlæggene kan for et
beskedent beløb få tilført organisk af-

Affald fra Coop inden det er sorteret.F
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Danish Power Systems og DTU i
Lyngby vil via networking i Korea
sætte skub i efterspørgslen af
PEM brændselsceller.

Korea og Danmark er anerkendt ver-
den over for deres bestræbelser på at
fremme nye energiteknologier som
PEM-brændselsceller. Det har ført til
et frugtbart samarbejde mellem de to
lande, der nu inviterer til en fælles
dansk-koreansk workhop i Seoul den
18-19. november 2013. Workshop-
pen arrangeres af DTU Energikonver-
tering og Danish Power Systems i
Lyngby i samarbejde med Korean In-
stitut for Science and Technology og
Sangmyung University. Målet er at
samle forskere og forretningsudvik-
lere fra de to lande, så de kan blive
opdateret på al den nyeste forsk-

ning, skabe nye kontakter samt styr-
ke og udvide de netværk, der allere-
de er etableret.

– Der er voksende kommerciel ef-
terspørgsel efter de nye PEM-brænd-
selsteknologier, og workshoppen giver
virksomheder og forskere fra de to
lande mulighed for at mødes, udtaler

Danmark og Korea i samarbejde om brændselsceller

Hans Aage Hjuler, direktør i Danish
Power Systems og fortsætter:

– Sidste år deltog vi med stor suc-
ces i erhvervsfremstødet “Inspiring
Denmark” i Korea og vi ser denne
workshop som en forlængelse af vore
bestræbelser på at udvikle vore eks-
portmuligheder i hele Sydøstasien.

Workshop'en finansieres af Forsk-
ningsrådene i Danmark og støttes og-
så af den danske ambassade i Seoul.

– Hjælpen og interessen fra Uden-
rigsministeriet og den danske ambas-
sade har været stor, da Danmark net-
op har oprettet et innovationscenter i
Seoul. Dette center vil blive introdu-
ceret ved workshop'en i november,
fortæller Hans Aage Hjuler.

Læs mere om Danish Power Systems

på http://daposy.com

fald, der kan sætte skub i gasproduk-
tionen. Det kan vist kaldes en win-
win-situation!

Dansk Supermarked er med
Inden for de næste to år vil 1.200
Coop-butikker over hele Danmark
være tilsluttet ordningen. På årsbasis
vil de levere 40.000 tons affald til
N. C. miljø, og energiproduktionen
herfra vil kunne dække 7.800 perso-
ners energiforbrug og spare miljøet
for 10.270 tons CO2 om året.

Dansk Supermarked har ligeledes
indgået en aftale med N. C. Miljø om
at sende affald fra alle Føtex og Bilka-
varehuse til Ørbæk inden udgangen
af 2013, og i løbet af 2014 følger al-
le Netto-butikker med. I alt vil der bli-
ve sendt mellem 20.000 og 30.000
tons affald til bioforgasning i stedet
for affaldsforbrænding, og Dansk Su-
permarked forventer, at det vil redu-
cere renovationsudgifterne med et to-
cifret millionbeløb om året.

Der er dog én type madaffald,
som ikke bliver sendt til bioforgas-
ning på Fyn: Det er brød, der i stedet
bliver anvendt til grisefoder. Siden
2012 er alt overskydende brød fra
bagerne i Føtex og Bilka blevet sendt
videre til to landmænd, som anven-
der det som et supplement til deres
øvrige dyrefoder.

Venter på miljøgodkendelse
I øjeblikket bliver det organiske affald
fra N. C. Miljø behandlet på fynske
biogasanlæg, men virksomheden har
en aftale med Bionaturgas Danmark
om at levere affald til deres kommen-
de biogasanlæg, herunder et anlæg

der skal placeres i tilknytning til fa-
brikken i Ørbæk.

I det hele taget er det planen, at
Ørbæk skal være et centralt sted for
behandling af organisk affald, der in-
deholder forskellige former for embal-
lage. N. C. Miljø har i dag et mindre
anlæg i Ørbæk, men det store anlæg,
som kan behandle 20 tons affald i ti-
men, er midlertidig placeret hos Kom-
munekemi. Det har været nødvendigt,
fordi virksomheden endnu ikke har få-
et de nødvendige tilladelser til at ud-
vide kapaciteten i Ørbæk.

Kommunen havde ellers indstillet,
at virksomheden skulle have haft en
miljøgodkendelse omkring nytår, men
en gruppe naboer klagede over såvel
miljøgodkendelsen som beslutningen
om, at der ikke skulle laves en VVM-
redegørelse. Ifølge Fyens Stiftstiden-
de kan virksomheden dog forvente, at
de nødvendige tilladelser ligger klar i
starten af november, mens klagerne
over det planlagte biogasanlæg end-
nu ikke er afgjort. TS

Tre af de fraktioner affaldet bliver op-

delt i: Nederst organisk affald til bio-

gasanlæg, i midten aluminium og

øverst plast.
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De to mikrokraftvarmeanlæg er de
første af i alt 1.000 anlæg, som i lø-
bet af de kommende fem år skal in-
stalleres og testes i beboelsesejen-
domme i en række europæiske lande
– heraf 90 anlæg i Danmark.

Anlæggene er starten på et stort
EU-støttet projekt kaldet Ene.field
med FCH Test Center på DTU Energi-
konvertering som tovholder. Ud over
otte forskellige producenter, hvoraf
danske Dantherm Power er den ene,
deltager en lang række energiselska-
ber og forskningsinstitutioner i projek-
tet, der har et budget på 400 millioner
kroner.

Anlæggene skal producere varme
og el til de enkelte husstande på ba-
sis af den nyeste teknologi inden for
brændselsceller. Det giver en langt
mere effektiv energiudnyttelse end
ved anvendelse af traditionelle op-
varmningsanlæg og køb af el fra cen-
trale anlæg.

Til gengæld ligger anlægsinveste-
ringen fortsat i den høje ende, men
prisen falder stille og roligt i takt med

at teknologien udvikles og der kom-
mer flere anlæg på markedet. Det vi-
ser erfaringerne fra Dansk Mikrokraft-
varme, hvor man gennem tre faser har
testet mikrokraftvarmeanlæg hos 60
husstande i henholdsvis Varde og Ve-
stenskov på Lolland. De første anlæg
kostede omkring en halv million kro-
ner, i næste fase var prisen halveret,
og i den tredje fase var prisen for et
anlæg nede på omkring 150.000
kroner. Det er stadig for meget, men
alt tyder på, at producenterne inden
for en overskuelig årrække vil kunne
levere anlæg til konkurrencedygtige
priser.

26 deltagere
Ene.field-projektet har ikke mindre
end 26 deltagere fra 12 europæiske
lande. Ud over Danmark er Østrig,
Tyskland, Frankrig, Belgien, Luxem-

burg, Irland, Italien, Spanien, Hol-
land, Slovenien og Storbritannien
med i projektet. Fra Danmark delta-
ger DTU Energikonvertering og DONG
Energy samt Dantherm Power, der
også leverede anlæg til projektet
Dansk Mikrokraftvarme.

Det blev de to tyske projektpart-
nere BAXI INNOTECH og Elcore, der
fik lov til at starte projektet, da de op-
satte mikrokraftvarmeanlæg i hen-
holdsvis Homburg og München, men
Danmark kan være godt tilfreds med
den helt centrale rolle, DTU Energi-
konvertering har fået som tovholder
for projektet. Det fortæller centerleder
for FCH Testcenter på DTU Energikon-
vertering, Eva Ravn Nielsen: :

– Gennem projektet får vi praktiske
erfaringer på tværs af lande og virk-
somheder med en ny effektiv energi-
teknologi. Vi viser det meget store po-
tentiale, der er miljømæssigt og øko-
nomisk i brændselsceller til private
hjem. Virksomhederne løfter her i flok
godt hjulpet af universiteterne, og
samlet vil det bane vejen for udrul-
ning af mikrokraftvarme i stor skala
på det europæiske marked. TS

Læs mere på www.enefield.eu

DTU skal lede et stort EU-projekt om mikrokraftvarme

De to første af i alt 1.000 mikro-
kraftvarmeanlæg til private hus-
stande blev for nylig installeret i
de tyske byer Homburg og Mün-
chen. De er del af stort dansk-
ledet EU-demonstrationsprojekt,
som DTU er tovholder for.

De to første af i alt 1.000 mikrokraftvarmeanlæg, der nu skal testes i 12 europæiske lande med DTU som tovholder. Til

venstre er det familien Bossler i Homburg, der har fået et anlæg fra BAXI INNOTECH, og til højre ses et anlæg fra El-

core, der er installeret hos en familie i München.

Pris Antal

Risiko

Pris

Antal

Ene.Field
Tidligere projekter

Ene.Field-projektet skal være med til

at reducere prisen på mikrokraftvar-

meanlæg, så de kan konkurrere med

traditionelle energianlæg.
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Besøg Sveriges største forgasningsanlæg

Af Torben Skøtt

Inden udgangen af 2013 skal Sveri-
ges største biogasanlæg GoBiGas ta-
ges i drift. Det får en effekt på 20
MW, og vil kunne forsyne 15-20.000
biler med brændstof samtidig med, at
der kan sendes 50 MW varme ud i
fjernvarmenettet.

Anlægget, der opføres hos Gøte-
borg Energi, er imidlertid baseret på
en helt anden teknologi end danske
biogasanlæg, hvor man via en biolo-
gisk proces omsætter husdyrgødning
og andet organisk affald til biogas. I
Gøteborg vil man anvende træ, som
via en termisk proces omdannes til
gas, der efterfølgende metaniseres,
så den kan distribueres via naturgas-
nettet. Det er en noget mere kompli-
ceret proces end et traditionelt bio-
gasanlæg, men det giver mulighed for
at udnytte de enorme mængder træ-
affald, som findes i de svenske skove.

Metso Power har leveret forgasse-
ren i samarbejde med Repotec, der i
2002 opførte et anlæg efter samme
principper i Güssing i Østrig. Teknikken
er baseret på såkaldt indirekte forgas-
ning, hvor processen er delt op i to en-
heder til henholdsvis forbrænding og
forgasning. Metaniseringsenheden le-
veres af det hollandske firma Jacobs i
samarbejde med Haldor Topsøe, der
har en betydelig ekspertise på området.

Ifølge Gøteborg Energi er der til-
strækkeligt med ressourcer i de sven-
ske skove til at man kan producere
ikke mindre end 60 TWh energi om
året – det er 60 milliarder kWh!

Fase II i 2016
GoBiGas har vakt international op-
mærksomhed, da det er det første

anlæg i verden i den skala, hvor man
vil fremstille metangas på basis af
træaffald. I første omgang bliver an-
lægget dog startet op på træpiller,
men når indkøringsperioden er slut,
skal produktionen baseres på restpro-
dukter fra skoven i form af flis, grene
og topskud.

GoBiGas har et samlet budget på
ikke mindre end 1,4 milliarder kroner,
hvoraf den svenske stat har bidraget

med 222 millioner kroner. Alligevel
har Gøteborg Energi valgt at betegne
det som et demonstrationsanlæg,
men i 2016 skal fase II etableres, og
her vil der blive tale om et produk-
tionsanlæg med en effekt på 80-100
MW. EU har allerede bevilget 59 mil-
lioner euro til fase II, der vil kunne
forsyne 80-100.000 biler med den
miljøvenlige metangas

Arrangementer om forgasning
Den 19.-20. november afholder IEA
Bioenergy en workshop om system-
integration af forgasningsteknologier,
hvor der vil være lejlighed til at besø-
ge GoBiGas-anlægget. Seancen af-
sluttes den 21. november, hvor i IEA
Bioenergy Task 33 holder møde om
termisk biomasseforgasning. Her del-
tager Morten Tony Hansen fra Force
Technology, men der er plads til yder-
ligere én dansk industrirepræsentant.
Er du interesseret i at deltage kan du
skrive til Morten Tony Hansen på
mth@force.dk. TS

Læs mere på www.gobigas.se.

Artiklen er rettet den 5. november

2013. I den første udgave blev det

nævnt, at Svensk Gasteknisk Center

ville afholde et seminar den 16.-17.

november, men det blev afholdt den

16.-17. oktober.

Udvikling af anlægget

2005 Indledende studier.

2006 Forundersøgelser.

2007 Valget af teknologi falder på
indirekte forgasning.

2008 Forprojektering af anlægget.

2009 Tilskud fra den svenske
energistyrelse.

2010 Endelige beslutning om at
opføre anlægget.

2011 Jordarbejde på byggeplad-
sen og udarbejdelse af for-
gasserens design.

2012 50 håndværkere og tekni-
kere arbejder på at færdig-
gøre anlægget.

2013 Over 400 mennesker arbej-
der nu på byggepladsen. An-
lægget testes i kold tilstand.

Sidst på året starter indkøringen af Sveriges største forgasningsanlæg, der på

årsbasis skal forsyne 15-20.000 biler med brændstof.

Den 21. november afholder IEA

Bioenergy Task 33 møde om ter-

misk forgasning og forud for mø-

det afholdes en to dages work-

shop om samme emne. I forbin-

delse med workshoppen vil der

være mulighed for at besøge Sve-

riges største forgasningsanlæg

GoBiGas.
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Det er virksomhederne Shell, Total,
Daimler, Air Liquide, Linde og OMV,
der har indgået en aftale om etable-
ring af op imod 400 brinttankstatio-
ner i Tyskland frem mod 2023. Virk-
somhederne er med i H2Mobility initi-
ativet, der siden 2010 har arbejdet
på at etablere et vidtforgrenet net af
brinttankstationer i Tyskland. Initiati-
vet skal understøtte en planlagt mar-
kedsintroduktion af brintbiler fra le-
dende bilproducenter.

I dag er der 15 tankstationer i
Tyskland, der leverer brint. Over de
næste fire år skal der etableres 100
nye brinttankstationer, og inden
2023 skal der være op imod 400
stationer, hvor bilisterne kan fylde
tanken op med brint. Dermed vil der
være mere end 10 brinttankstationer
i hver af de større tyske byer og under
90 kilometer mellem tankstationer på
de større motorvejsstrækninger.

Det tyske H2Mobility initiativ har
allerede afstedkommet lignende tiltag
i andre lande. Tidligere på året lan-
cerede England de første planer for
en markedsudrulning af mere end
1.000 tankstationer frem mod 2030.
Og for nylig blev der i Californien
fremsat et lovforslag om en årlig inve-
stering på 110 millioner kroner frem
mod 2023 til etablering af brinttank-
stationer.

I Danmark har danske virksomheder
og offentlige programmer siden 2001
investeret mere end tre milliarder kro-
ner i udvikling af brint og brændsels-
celleteknologi. De betydelige offentli-
ge bidrag stammer fra blandt andet
EUDP, Det Strategiske Forskningsråd,
Energinet.dk, Højteknologifonden og
Trafikstyrelsen.

Stort eksportpotentiale
En infrastruktur til brint rummer et
stort eksportpotentiale for danske
virksomheder. Mere end 30 procent
af komponenterne til en tankstation
kan produceres i Danmark, og frem-
stillingen af blot én tankstation til
brint skaber beskæftigelse for 4,5
personer i ét helt år.

Sidste år indgik danske aktører en
hensigtserklæring med bilproducen-
terne Toyota, Nissan, Hyundai og
Honda om markedsintroduktion af
brintbiler og infrastruktur i Danmark
fra 2015. I juni blev de første brintbi-
ler fra Hyundai leveret til Københavns
Kommune, og en investering på mere
end 100 millioner kroner til et lands-
dækkende net af brinttankstationer er
nu undervejs.

Danske myndigheder har gennem
adskillige tiltag sikret Danmark som
et af de førende lande i verden, hvad
angår rammebetingelser for brint.
Den netop foreslåede forlængelse af

afgiftsfritagelsen for brintbiler frem
mod 2018 vil fastholde denne posi-
tion. Hertil kommer, at Danmark er
det land i verden med de mest effek-
tive processer for godkendelse af
brintbiler og tankstationer. Det er
blandt andet sket gennem veletable-
rede procedurer, skabt i et samarbej-
de med Trafikstyrelsen og Bered-
skabsstyrelsen.

I januar besluttede partierne bag
Energiaftalen desuden at etablere et
offentlig/privat partnerskab for brint
under Energistyrelsen og Trafikstyrel-
sen, som skal være med til at etablere
en brintinfrastruktur i Danmark. Det er
senest blevet understøttet af planerne
om et offentligt udbud i Vejdirektoratet
af brinttankstationer ved danske mo-
torveje i perioden 2016- 2017. TS

Læs mere på www.hydrogenlink.net

Læs mere om H2Mobility på

www.h2mobility.org

Tyskland vil opføre 400 tankstationer til brint
I løbet af de næste ti år vil Tysk-
land investere 2,6 milliarder kro-
ner i 400 nye tankstationer til
brint. De tyske planer er et vig-
tigt rygstød for den danske brint-
industri – både for at få flere
brintbiler på gaden og for at ska-
be arbejdspladser og øge eks-
porten af dansk brintteknologi.

Tysklands milliardinvestering i brinttankstationer kan sætte skub i den danske

eksport af tankstationer. Billedet viser en brinttankstation i Norge, leveret af

danske H2Logic. Mere end 30 procent af komponenterne til en sådan tanksta-

tion kan produceres i Danmark, og fremstillingen af blot én tankstation til brint

skaber beskæftigelse for 4,5 personer i ét helt år.
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udgives af BioPress med
støtte fra Energinet.dk.

og EUDP. Gratis abonnement kan
tegnes hos www.biopress.dk

Det Strategiske Forskningsråd,
Højteknologifonden samt Rådet
for Teknologi og Innovation bliver
fremover samlet i en ny stor inno-
vationsfond med et årligt budget
på 1,5 milliarder kroner.

Danmark har fået en ny, slagkraftig
innovationsfond “Danmarks Innova-
tionsfond – Fonden for strategisk
forskning, højteknologi og innovation”.

Det er regeringen, Venstre, Dansk
Folkeparti, Enhedslisten, Liberal Alli-
ance og Det Konservative Folkeparti,
der er blevet enige om at foretage en
revision af forsknings- og innovations-
systemet. Målet er, at de offentlige
investeringer i forskning og udvikling i
højere grad end i dag skal kunne om-
sættes til vækst og beskæftigelse.

– Ved at oprette én samlet fond
bringer vi de mest excellente forskere
og innovative virksomheder sammen
om den helt centrale opgave at om-
sætte konkrete samfundsudfordringer
og innovationsbehov til konkrete pro-
jekter, partnerskaber og i sidste ende
nye løsninger til gavn for vækst og be-
skæftigelse i Danmark. Etableringen
af den nye fond betyder færre bevil-

gende organer og et mere enkelt sy-
stem, og det følger de anbefalinger,
der har været på området, siger ud-
dannelsesminister Morten Øster-
gaard.

Den nye fond skal i særlig grad
understøtte behovet for nye løsninger
i danske virksomheder samt de nye
samfundspartnerskaber om innova-
tion, der igangsættes fra 2014, og
som tager udgangspunkt i de globale
samfundsudfordringer.

Arbejdet i den nye fond skal ske i
armslængde fra det politiske system
og med udgangspunkt i samfundets
og virksomhedernes behov.

Den nye fond får et årligt budget
på cirka 1,5 milliarder kroner og eta-
bleres ved en sammenlægning af Det
Strategiske Forskningsråd (DSF), Høj-
teknologifonden (HTF) og Rådet for
Teknologi og Innovation (RTI).

Fonden ledes af en uafhængig be-
styrelse, der udmønter midler og be-
slutter, hvordan virkemidlerne fremad-
rettet skal prioriteres og udformes.

GTS-institutter, Innovationsnetværk
og Innovationsmiljøer forankres indtil
videre i Uddannelsesministeriet, og
Danmarks Forskningspolitisk Råd skal
fremover rådgive om forskning, tekno-
logiudvikling og innovation.

Læs mere på www.fivu.dk

Ny innovationsfond får 1,5 milliarder kroner om året
Med den nye innovationsfond ønsker

politikerne at skabe et mere enkelt

system, der i højere grad kan skabe

vækst og beskæftigelse i Danmark.
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Den norske regering har besluttet
at skyde yderligere fem milliarder
kroner i fonden for klima, ved-
varende energi og energiomlæg-
ning. Med det nye indskud vil den
samlede kapital i fonden komme
op på 40 milliarder kroner.

Fondens årlige afkast tilføres Energi-
fonden, som administreres af det
statslige selskab enova. Selskabet
blev etableret af Stortinget i 2001
med det formål at få skabt en mere
klimavenlig energiforsyning, og støtter
blandt andet offentlige og private virk-
somheder i deres bestræbelser på at
etablere energibesparelser og ved-
varende energianlæg.

– Der er behov for nye teknologiske
løsninger, hvis det skal lykkes at re-
ducere de globale udledninger af driv-

husgasser i de kommende årtier. Der-
for er det vigtigt, at vi gennem Enova
kan være med til at støtte og fremme
de gode energi- og klimateknologier,
så de på sigt bliver lønsomme for
virksomhederne, udtaler olie- og
energiminister Ola Borten Moe i en
pressemeddelelse.

I aftalen mellem det norske olie-
og energiministerium og Enova står
der blandt andet, at selskabet skal
støtte demonstration af nye energi-
teknologier, som er tæt på et kom-
mercielt stade. Det indbefatter blandt
andet støtte til fuldskala produktions-
anlæg. Enova skal vurdere projekter-
ne ud fra deres potentiale til at kunne
reducere udslippet af klimagasser på
den mest økonomiske måde.

Læs mere på www.enova.no

Norge skruer op for klimaindsatsen SOFC lader vente på sig
Højtemperaturbrændselsceller
(SOFC) kommer ikke på marke-
det lige med det samme.

Det siger innovationsdirektør i Top-
soe Fuel Cell, Niels Christiansens, i
et interiew til Dansk Industri:

– Vi er stadig i udviklingsfasen. Vi
er dog så langt, at vi er klar til af-
prøvning af de første prototyper
sammen med vores partnere, som
er dem, der skal føre teknologien vi-
dere ud på markedet til slutbruger-
ne. Vi befinder os i produktmod-
ningsfasen nu, og der vil gå nogle
år, før vi har et færdigt produkt. Vi
arbejder selvfølgelig allerede på
næste generation af brændselscel-
leteknologien – det er vi nødsaget til
for ikke at blive overhalet af konkur-
renter, siger direktøren.

Læs mere på www.di.dk

http://fivu.dk/lovstof/politiske-aftaler/aftale-om-danmarks-innovationsfond/aftaletekst-danmarks-innovationsfond-3-oktober.pdf
http://di.dk/Virksomhed/Innovation/innovationforside/nyhederinnovation/Pages/Youarenotalone-interviewmedTopsoeFuelCellsCIO,NielsChristiansen.aspx
http://energinet.dk/DA/FORSKNING/Sider/default.aspx
http://www.ens.dk/DA-DK/NYTEKNOLOGI/OM-EUDP/Sider/Forside.aspx
http://www.biopress.dk/forside



