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Hydrogens store fordel som energibæ-
rer er, at hydrogenet kan fremstilles 

fra mange forskellige energikilder – fos-
sile, nukleare og vedvarende - og det ska-
ber mulighed for at udvikle et robust og 
fl eksibelt energisystem med en høj grad 
af forsyningssikkerhed.

I dag er det billigst at producere hydrogen 
ud fra naturgas, og metoden står for 95 
procent af verdens kommercielle hydro-
genproduktion. “Målt i olieækvivalenter 
kan hydrogen fremstilles fra naturgas til 
samme pris, som det koster at producere 
benzin på raffi naderierne. Men transpor-
ten hen til forbrugerne tredobler den re-
elle pris i forhold til benzin”, siger Jens 
Rostrup–Nielsen fra Haldor Topsøe A/S.

Hydrogen kan distribueres i gasledning-
er på samme måde som naturgas, men 
ledningerne skal være ekstremt tætte for 
at undgå udsivning. Hydrogen, som er 
universets mindste molekyle, diffunde-
rer nemlig ud af ledningerne i et omfang, 
som er tre gange større end naturgas. 

Når man fremstiller hydrogen fra na-
turgas i stedet for at brænde gassen af, 
formindskes carbondioxidudslippet kun, 
hvis drivhusgassen deponeres i under-
grunden. Men naturgas kan blive en vig-
tig teknologisk trædesten til et rigtigt 
brintsamfund, der begynder med vedva-
rende energi og slutter med vand. 
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Industrielt anlæg til produktion af hydrogen 
af naturgas ved dampreformering. Anlægget 
er fremstillet af Haldor Topsøe A/S og i drift 
hos Air Liquide i Belgien. Kapaciteten er 2 x 
5.000 kubikmeter i timen.
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Dampreformering er den vigtigste me-
tode til at fremstille hydrogen ud fra 

naturgas. Ved processen reagerer methan 
i naturgassen med vanddamp og danner 
syntesegas, der består af en blanding af 
carbonmonoxid og hydrogen. Ud fra syn-
tesegassen kan man producere hydrogen 
ved at fjerne carbonmonoxid gennem en 
reaktion med vand, som danner mere hy-
drogen plus carbondioxid. Syntesegassen 
kan også bruges til at fremstille fl ydende, 
hydrogenholdige brændstoffer som met-
hanol eller syntetisk diesel.

Dampreformering sker ved temperaturer 
på 800–950 grader og er mest økonomisk 
i store industrielle anlæg, som genbruger 
varmen effektivt. Men metoden kan godt 
bruges i mindre anlæg ved fx tankstatio-
ner, der forsynes med naturgas. Netop 
den strategi forfølger Californiens guver-
nør Arnold Schwartzennegger nu for at 
fremme introduktionen af brintbiler. Kli-
magevinsten er nul, men brintbiler kan 
minimere luftforureningen og trafi kstøj.

Dampreformering:

     Trin 1:   CH4 + H2O  →  CO + 3H2

     Trin 2:   CO + H2O →  CO2 + H2     
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“Hvis brintsamfundet skal give 
mening, skal hydrogenet produ-
ceres lokalt nær ved tankstationer 
og kraftvarmeværker, og det skal 
ske med vedvarende energikilder 
som sol, vind og biomasse, så vi 
høster den fulde klimagevinst”, 
siger Jens Rostrup–Nielsen.

Fremtidens hydrogennet bliver 
næppe store nationale net som 
naturgasnettet, men derimod 
mange små net som fjernvar-
menettene, der forsyner deres 
nærområde med hydrogen til el, 
varme og transport – uden at 
hverken Jordens klima eller mil-
jøet belastes nævneværdigt. 


