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Energilager

Brændselscelle-
anlæg

Primære energikilder Energibærer Energiforbrug VandVand

B R I N T S A M F U N D E TSolceller

Vindkraft

Biomasse

Vandkraft Hydrogen Energi til elproduktion

Energi til transport

Energi i boliger

Energi til industri

Med hydrogen og elektricitet som energi-
bærere kan vi skabe et samfund baseret 

på vedvarende energikilder, som hverken 
belaster Jordens klima eller vores nærmiljø. 
Det lyder som Utopia, men verden over ud-
vikles teknologierne til fremtidens rene 
energisystem.1
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Kapitel 1:    Verden har brugKapitel 1:    Verden har brug
for et ny t energisystemfor et ny t energisystem

Lyset brænder, maskinerne arbejder, bøffen steger, 
computerne summer, bilerne kører, skibene sejler og 

jetfl y tegner hvide striber på himlen. Hvor kommer ener-
gien fra?

I dag ligger svaret lige på tungen: Fossile brændstoffer! 
Kul, olie og naturgas står for 80 procent af verdens ener-
giproduktion, mens blot en femtedel dækkes af atomkraft 
og vedvarende energikilder som vandkraft, sol, vind, bio-
masse, geotermisk energi og affaldsforbrænding.

I 2003 producerede verden primær energi svarende til 
10.579 millioner tons olie (olieækvivalenter, Mtoe). Frem 
mod 2030 vil den globale energiproduktion ifølge det In-
ternational Energi Agentur (IEA) stige med 60 procent, 
og olie vil fortsat dække en trediedel af forbruget.

Det sorte guldDet sorte guld
IEA vurderer, at de globale oliereserver er tilstrækkelige 
til at imødekomme efterspørgslen frem til mindst 2030, 
men andre eksperter peger på, at oliekilderne efter 2015 
vil begynde at svinde ind i det meste af verden bortset fra 
i Mellemøsten og Rusland. Det kan bringe forsyningssik-
kerheden i fare. “Der er en stigende risiko for, at olie-
brønde, rørledninger og tankskibe ødelægges på grund 
af krig, terrorisme eller ulykker. Den samme bekymring 
gælder også for den hastigt voksende globale handel med 
naturgas”, vurderer IEA. Som fx i 2006 hvor Rusland i en 
periode lukkede for gassen til Ukraine.

Agenturet regner med, at 85 procent af stigningen i ver-
dens energibehov frem mod 2030 vil blive dækket af fos-
sile brændstoffer. Reserverne af kul og naturgas er bety-

Verdens behov for olie vil ifølge 
IEA stige med 1,6 % om året 
frem mod 2030. Men antallet af 
nye oliefund er for længst be-
gyndt at falde. Mange eksperter 
mener, at vi har fundet alle de 
steder på Jorden, hvor olie kan 
udvindes nemt og billigt i store 
mængder.
Kilde: Nature / Association for 
the study of peak oil.

S
tato

il N
o
rg

e



3

delige, og vi løber heller ikke tør for olie 
i morgen. Men mange eksperter advarer 
om, at den globale olieproduktion er tæt 
på at toppe, som det skete med USA’s 
produktion i 1970, og som det nu er ved 
at ske med olieproduktionen i Nordsøen. 
Spørgsmålet er hvornår? De mest pessi-
mistiske prognoser siger omkring 2010, 
mens andre vurderer, at verdens oliepro-
duktion vil vokse årtier endnu. En ting 
er der imidlertid ingen tvivl om: Det sor-
te guld vil blive dyrere med tiden. Det er 
især et problem, når det gælder trans-
port, hvor olieprodukter i dag dækker 96 
procent af energiforbruget.

Uanset om der er olie nok til 30 eller 50 
år endnu, så haster det med at udvikle et 
nyt energisystem, hvor vedvarende ener-
gikilder vil komme til at spille en langt 
større rolle. Hele energikæden fra den 
primære produktion over distribution til 
forbrug er nemlig så kompleks, at det vil 
tage årtier at ændre systemet radikalt.

Samtidig er der et globalt miljøaspekt i 
spil, som rækker mange generationer 
frem. Menneskenes forbrug af fossile 
brændstoffer er allerede nu ved at æn-
dre Jordens klima som følge af udslip af 
drivhusgasser. “Hvis verdens regeringer 
ikke ændrer energipolitik, vil de globale 
udslip af carbondioxid (CO2) i 2030 være 
60 procent højere end i dag”, konklude-
rer IEA. 

Verdens energiproduktion for-
delt på primære energikilder 
samt IEA’s fremskrivninger for 
2010 og 2030. I diagrammet 
for 2003 står “Andet” for vedva-
rende energikilder som sol, vind 
og geotermisk energi, mens be-
tegnelsen i fremskrivningerne 
inkluderer afbrænding af bio-
masse og affald.  
Kilde: IEA, Key World Energy 
Statistics 2005.

Ovenfor: Langt de største kendte 
oliereserver fi ndes i Mellemøsten.
 
Nederst til venstre: Et bud på hvor 
langt ud i fremtiden de fossile 
brændstoffer kan dække verdens 
nuværende forbrug.
Kilde: BP Statistical Review World 
Energy 2005

IRD Fuel Cells

Mellemøsten

Milliarder Milliarder 
tønder olietønder olie

  Hvor længe igen ?
Ved nuværende forbrug:

Olie     40 år

Gas     60 år

Kul    230 år

Tjæresand 250 år
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I 1860 begyndte meteorologerne at regi-
strere klodens temperatur år for år, og 

siden er gennemsnitstemperaturen ved 
jordoverfl aden steget med 0,8 grader. I 
2005 var det så varmt, at temperaturen 
tangerede den hidtidige rekord fra 1998, 
og de to rekordår er på ingen måde enlige 
svaler: Ni af de ti varmeste år i hele den 
registrerede periode stammer fra tiden 
efter 1995.

I 2001 konkluderede FN’s klimapanel, 
IPCC, “at det meste af den opvarmning, 
som er målt gennem de seneste 50 år, 
skyldes menneskelige aktiviteter”. Kli-
mamodellerne peger entydigt på, at de 
observerede temperaturstigninger – især 
i de sidste 30 år, hvor opvarmningen har 
været størst – primært skyldes udslip af 
carbondioxid fra menneskenes enorme 
forbrug af kul, olie og naturgas.

Den menneskeskabte drivhuseffekt op-
står ved, at vi fl ytter carbon fra jordskor-
pen op i atmosfæren. Carbonet stammer 
fra døde mikroorganismer og blev for 
mange millioner år siden bundet i under-
grunden i kul og olie. Når vore kulfyrede 
kraftværker producerer strøm, og når bi-
lerne afbrænder benzin, frigives carbon 
til luften i form af carbondioxid, der læg-
ger sig som en dyne i atmosfæren. 

Drivhusgassen tillader passage af solly-
set, som opvarmer Jorden, men hindrer 
varmestråling fra jordoverfl aden i at for-
svinde ud i rummet – på samme måde 
som glastaget i et drivhus. Derfor for-
stærker afbrændingen af fossile brænd-
stoffer den naturlige drivhuseffekt, som 
i sig selv gør kloden beboelig.

Menneskene har for længst forskubbet 
den naturlige balance, og vi er godt i gang 
med et verdensomspændende geofysisk 
eksperiment. Analyserne af en iskerne 
fra Antarktis viser, at de atmosfæriske 
koncentrationer af carbondioxid og den 

anden primære drivhusgas methan nu 
er større end nogensinde gennem de se-
neste 650.000 år. Selv hvis det på få år 
skulle lykkes at nedbringe de globale 
udslip af drivhusgasser til en brøkdel af 
det nuværende niveau, er fremtidige kli-
maændringer uundgåelige, fordi carbon-
dioxid har en gennemsnitlig opholdstid i 
atmosfæren på 5–200 år. 

Nogle af klimamodellernes forudsigel-
ser er allerede begyndt at gå i opfyldelse: 
Forskellen mellem nattemperaturer og 
dagtemperaturer er blevet mindre, og 
foråret kommer tidligere på den nord-
lige halvkugle, mens efteråret begynder 
senere. Samtidig er antallet af de værste 
tropiske orkaner steget på globalt plan 
gennem de seneste fi re årtier, og glet-
schere i store dele af verden er på hastigt 
tilbagetog.

En af de centrale forudsigelser er, at 

Fanerne viser 
variationen år 
2100 ved brug
af forskellige 

modeller

Variationer i Jordens overfladetemperatur - år 1000 til 2100
Ændring i temperatur i °C (i forhold til 1990-værdien)

Observationer på den nordlige halvkugle

Den menneskeskabte drivhuseffektDen menneskeskabte drivhuseffekt

Forbrænding af benzin:

C7H16 + 11 O2 →  7 CO2 + 8 H2O

Kurven viser Jordens gennemsnitstemperatur 
gennem de seneste tusind år samt IPCC’s for-
udsigelser af klimaets udvikling frem mod år 
2100: Temperaturstigninger på mellem 1,4 og 
5,8 grader.           Kilde: IPCC.
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temperaturstigningerne vil slå kraftigst 
igennem i Arktis. Her er luften blevet 0,5 
grader varmere siden 1975, og havisen i 
Polhavet skrumper nu hastigt ind, hvil-
ket kan blive fatalt for isbjørne, hvalros-
ser, sæler og hvaler – og for inuitternes 
traditionelle levevis. Over land er tempe-
raturerne steget mest, og den permafros-
ne tundra i Alaska, Canada og Sibirien er 
begyndt at tø om sommeren. 

Udviklingen vil accelerere frem mod 
2100, hvor temperaturerne i Arktis ven-
tes at stige med 4–7 grader. Drivhusef-
fekten vil blive forstærket yderligere, 
hvis tundraen tør, for så kan op mod 
400 milliarder tons carbon blive frigivet 
til atmosfæren som methan og carbondi-
oxid. Til sammenligning ligger det årlige 
globale udslip fra fossile brændstoffer på 
syv milliarder tons carbon.

Frem mod år 2100 forventer IPCC glo-
bale temperaturstigninger på mellem 1,4 
og 5,8 grader, og samtidig vil vandstan-
den i verdenshavene stige med 9–88 cen-
timeter som følge af havvandets termi-
ske udvidelse samt bidrag fra smeltede 
gletschere. Det er nok til at oversvømme 
mange øer og lavtliggende kystområder. 
Desuden vil vejret sandsynligvis blive 
mere ekstremt med fl ere voldsomme 
regnskyl i nogle dele af verden og tørke 
i andre.
 
Opvarmningen vil medføre mere fordamp-
ning fra havoverfl aden og mere nedbør. 
Vanddamp fra oceanerne omkring Ækva-
tor vil i stigende omfang blive ført helt til 
de polare egne, hvor nedbøren vil vokse 
mest, men til gengæld vil tør luft, som i 
dag typisk synker ned i Sahara, fremover 
i højere grad synke ned i Sydeuropa med 
risiko for omfattende tørke. Opvarmnin-
gen og de ændrede nedbørsmønstre kan 
forskyde vegetationszonerne fl ere hun-
drede kilometer i retning af begge poler.

Der er næppe tvivl om, at de næste gene-
rationer vil komme til at leve under helt 
anderledes klimatiske forhold end i dag. 
Vi kan dog gøre en hel del for at afbøde 
de værste skrækscenarier ved at udvikle 
et nyt energisystem, som markant ned-
bringer verdens udslip af drivhusgasser.
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Analyser af EPICA-iskernen fra Antarktis viser, at 
koncentrationerne af drivhusgasser i atmosfæ-
ren nu er højere end nogensinde gennem de se-
neste 650.000 år. Den nederste kurve viser kli-
maets svingninger gennem de vekslende istider
og mellemistider i perioden.       Kilde: Science.

Alder – tusinde år
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Allerede nu fi ndes der kommercielle energikilder med 
lave eller ingen carbondioxidudslip, og andre er under 

udvikling – atomkraft, vindmøller, vandkraft, biobrænd-
sler, solceller, geotermisk energi og bølgeenergi. Men 
hvis de klimavenlige kilder skal stå for en langt større 
del af energiproduktionen, er det nødvendigt at forbinde 
de forskellige dele af energisystemet med hinanden, især 
elproduktion og transport. Og her er hydrogen det bedste 
bud på et bindeled.

I modsætning til kul og olie er hydrogen ikke en primær 
energikilde, men en energibærer på samme måde som 
elektricitet. Men der er én stor forskel på hydrogen og 
strøm. Hydrogen kan lagres, og det giver mulighed for at 
introducere ustabilt producerende energikilder som sol-
celler og vindmøller i energiforsyningen i et hidtil uset 
omfang. Hvis vinden blæser om natten, når samfundet 
sover, kan strømmen omsættes til hydrogen, som kan 
lagres og bruges til at producere elektricitet, når der igen 
er behov for det.

Og nok så væsentligt: Hydrogen eller biobaserede hydro-
genbærere som bioethanol kan anvendes som brændstof i 
biler, busser, lastbiler, tog og skibe. Det kan bringe ved-
varende energi ind i transportsektoren og formindske 
carbondioxidudslippet. 

Hydrogen kan blive 
bindeled mellem man-
ge forskellige energi-
kilder og forbruget af 
el, varme og drivmid-
ler til transport.
Kilde: IRD Fuel Cells.

Hydrogen som energibærer Hydrogen som energibærer 
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med vedvarende energikilder som sol, 
vind og biomasse. Solceller og vindmøller 
medfører intet carbondioxidudslip, mens 
biobrændsler er carbondioxidneutrale, 
fordi planternes indhold af carbon under 
alle omstændigheder slipper ud i atmo-
sfæren og i forvejen indgår i Jordens car-
bonkredsløb.

Faktisk fi ndes de fl este teknologier til at 
realisere brintsamfundet allerede i dag. 
Men de er for dyre, og i mange tilfælde er 
de heller ikke robuste nok. Derfor er der 
behov for en enorm indsats, der spænder 
fra grundvidenskab til kommerciel inno-
vation. De skandinaviske lande er med 
i den internationale frontlinie både med 
hensyn til forskning og demonstration 
af brintteknologi i praksis. For Danmark 
kan vejen til brintsamfundet blive brolagt 
med nye højteknologiske arbejdspladser 
og nye eksportmarkeder. 

Hos slutbrugerne – bilister eller kraftvar-
meværker – medfører hydrogen ingen luft-
forurening eller carbondioxidudslip, hvis 
hydrogenet omsættes i brændselsceller. 
Derfor vil brintsamfundets klimapåvirk-
ning og miljøbelastninger især afhænge 
af, hvordan hydrogenet produceres.

USA ønsker i første omgang at fremstille 
hydrogen via forgasning af kul og tjære-
holdige olier fra Alaska og Canada. Ved 
forgasning af olie og kul er carbondioxid-
udslippene mindst lige så store som ud-
slippene ved forbrænding – med mindre 
drivhusgassen fjernes i produktionsled-
det og deponeres under jordoverfl aden. 
Fordelen ved strategien er, at man hur-
tigt kan komme i gang med at opbygge 
en infrastruktur, der kan gøre brintbiler 
til et alternativ til almindelige biler.

EU’s langsigtede mål er at producere hy-
drogen til transport og energiforsyning 

Sådan kan fremtidens brintsam-
fund komme til at se ud.

7

Forskningscenter Risø
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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. 

Kapitel 2:            Hydrogen kan     produceres på mange måderKapitel 2:            Hydrogen kan   

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.

Dampreformering af naturgasDampreformering af naturgas

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. 
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Kapitel 2:            Hydrogen kan     produceres på mange måder  produceres på mange måder

raturer er hurtigere reaktioner og min-
dre energitab. “Elektrolyse af vand er 
en varmeforbrugende (endoterm) proces. 
Ved højtemperatur–elektrolyse er elfor-
bruget lavere end ved traditionel elektro-
lyse, fordi varmen medvirker til at splitte 
vandmolekylerne. Varmen kommer fra 
den elektriske modstand i cellen, som 
isoleres grundigt. Metoden kan især bli-
ve økonomisk konkurrencedygtig, hvis 
man anvender spildvarme som hjælp til 
at fordampe vandet og holde cellerne var-
me”, siger Mogens Mogensen fra Risø.

Mogensen og hans kolleger har opnået 
lovende resultater i laboratoriet, som ty-
der på at SOEC–celler vil kunne fremstil-
le hydrogen fra vedvarende energikilder 
til en pris, der svarer til 30 dollar for en 
tønde råolie, hvilket lå under markeds-
prisen på olie i 2006. “Udfordringen er 
at få udviklet cellerne til at kunne holde 
i tilstrækkeligt mange år”, siger Mogens 
Mogensen. 

Højtemperatur–elektrolyse kan blive en 
mulighed i Danmark i forbindelse med 
udbygningen af vindkraften til havs. Når 
der er overskud af el fra de store hav-
mølleparker, kan strømmen bruges til at 
producere hydrogen, som enten anven-
des til transport eller lagres. Tilmed kan 
processen vendes i cellerne, så de funge-
rer som brændselsceller og producerer 
strøm, (SOFC = Solide Oxide Fuel Cell), 
når der igen er behov for elektricitet.

Elektrolyse af vandElektrolyse af vand

En anden industriel metode til hydro-
genfremstilling er elektrolyse, hvor 

vand omdannes til oxygen og hydrogen 
ved at sende strøm gennem vandet. Elek-
trolyse er en dyr proces, medmindre elek-
triciteten er ekstremt billig. Det er ofte 
tilfældet i lande med store vandkraftvær-
ker som Norge og Sverige samt i lande 
som Frankrig, hvor atomkraftværkerne 
kører på fuld kraft året rundt. Ved indu-
striel elektrolyse omsættes 60–70 pro-
cent af den tilførte elektriske energi til 
hydrogen. Men den samlede effektivitet 
er kun omkring det halve, fordi der også 
sker et energitab, når hy drogenet igen 
skal omsættes til strøm.   

En ny teknologi, som undersøges på 
Forskningscenter Risø, er højtempera-
tur-elektrolyse af vanddamp i keramiske 
brændselsceller (SOEC = Solide Oxide 
Electrolyser Cell), som kan omsætte 92 
procent af den elektriske energi til hy-
drogen. Elektrolysen sker ved 750–1000 
grader, og fordelen ved de høje tempe-

A: Cellen tilføres strøm 
og elektrolyserer vand 
til hydrogen og oxygen.

B: Processen er vendt, 
så brændselscellen til-
føres hydrogen, der 
reagerer med oxygen 
under dannelse af vand, 
elektroner og varme. 

Elektrolyse:

Vand oxideres ved anoden:
 2 H2O →  O2 + 4 H+ + 4 e–

Vand reduceres ved katoden:
 4 H2O + 4 e– →  2 H2 + 4 OH–

e –

e –

H
2
                   H

2
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2
O                     H

2
O 

O
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+ +

––

A     SOEC B     SOFC

O2 –O2 –
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Takket være det unikke danske koncept kan bioethanol 
gøres konkurrencedygtig med benzin og diesel. Det 
nye er at kombinere ethanolproduktion og biogaspro-
duktion. De to processer udnytter hinandens restpro-
dukter og frembringer ikke spildevand af betydning. 
Både bioethanol og biogas bliver billigere.

Råstof:  husdyr-
gødning

Anaerobisk 
(uden ilt) 
behandling

Forgæring med 
termofile (varmeglade) 
bakterier

Råstof:  halm

Vådoxidation

Forgæring 
med enzymer

Termokemisk hydro-Termokemisk hydro-
genproduktiongenproduktion
 

Atomkraft medfører ikke carbondioxid-
udslip og er mange steder i verden på vej 
til en renaissance. Intet land har endnu 
løst problemet med slutdeponering af 
højradioaktivt brændselsaffald, men når 
det er sagt, så er atomkraft en af de få 
gennemprøvede energikilder, som hur-
tigt kan producere store mængder hydro-
gen til transport via elektrolyse.

For tiden udvikles der nye reaktortyper, 
som målrettes til at blive hydrogenfa-
brikker. Japan satser på en reaktor, der 
skal operere ved temperaturer på mindst 
1000 grader, mens nutidens reaktorer 
kører ved temperaturer på omkring 300 
grader. Den høje varme kan udnyttes til 
at producere hydrogen ud fra vand ved 
en termokemisk proces, som medfører et 
mindre energitab end traditionel elektro-
lyse. En forsøgsreaktor nær Tokyo nåede 
i 2004 op på en temperatur på 950 gra-
der, og reaktorerne ventes at blive kom-
mercielle omkring 2020.

Biohydrogen og bioba-Biohydrogen og bioba-
serede hydrogenbærereserede hydrogenbærere

Hydrogenholdige biobrændsler som bio-
diesel fra rapsolie og bioethanol fra suk-
kerrør, korn og majs produceres kom-
mercielt i bl.a. Frankrig, Brasilien og 
USA, og interessen er stigende på ver-
densplan. Biobrændsler er ofte dyre på 
grund af prisen på råvaren, og derfor er 
det både økonomisk og miljømæssigt for-
delagtigt at udnytte restprodukter som 
halm og gylle. Samtidig slipper man for 
det etiske dilemma ved at fremstille ener-
gi ud fra fødevarer.

Hydrogen kan også produceres ved for-
gæring af biomasse, men udbyttet er 
ringe. Ved mikrobiel omdannelse af plan-
tesukker får man maksimalt fi re hydro-
genmolekyler pr. glucosemolekyle, mens 
udbyttet af hydrogen fordobles, når glu-
cose i stedet omsættes til bioethanol. 
“Isoleret produktion af hydrogen ud fra 
biomasse er ikke særlig interessant, men 
der er store perspektiver i samproduktion 
af hydrogen, bioethanol og biogas ud fra 
planterester, gylle og organisk affald”, 
siger Birgitte Ahring fra Biocentrum på 
Danmarks Tekniske Universitet. 

Ved integreret produktion af biogas 
og bioethanol stiger udbyttet af begge 
brændstoffer, fordi de to processer ud-
nytter hinandens restprodukter. Tilmed 
kan fremstilling af hydrogen med fordel 
kobles på ethanolprocessen.

Samproduktion af 
bioethanol og biogas.
Kilde: Forskningscenter Risø.

Termokemisk svovl-iod cyklus

Først splittes svovlsyre til oxygen, svovl-
dioxid og vand i en varmeforbrugende 
(endoterm) proces: 

H2SO4 →  ½ O2 + SO2 + H2O

I næste trin tilføres diiod til reaktionspro-
dukterne i en varmeproducerende (exo-
term) proces, der danner hydrogeniodid 
og svovlsyre, som recirkuleres: 

I2 + SO2 + 2 H2O →  2 HI + H2SO4

Til sidst splitter en endoterm proces hy-
drogeniodidet i hydrogen og diiod, som 
recirkuleres: 

2 HI →  I2 + H2

10
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Bioethanol og biogasBioethanol og biogas

Når kommerciel produktion af bioethanol 
i dag er baseret på forgæring af korn el-
ler sukkerrør, skyldes det, at det er svært 
at hente glucose ud fra planterester som 
halm. Forskningscenter Risø har imid-
lertid udviklet en proces, som gør gluco-
sen tilgængelig for gærcellerne. Glucose 
er byggestenen i cellulose og hemicellu-
lose, som til sammen udgør 70 procent 
af biomassen i halm. Men for at få fat på 
glucosen skal halmen først åbnes ved at 
nedbryde lignin, som binder cellulose og 
hemicellulose sammen.

Det opnås ved våd–oxidation. Udgangs-
punktet er snittet halm, som blandes 
med vand og pumpes ind i en reaktor, 
hvor blandingen opvarmes til 180 grader 
i ti minutter under et oxygentryk på 12 
bar. Det nedbryder ligninmolekylerne og 
ændrer strukturen af cellulose, således 
at enzymer kan nedbryde det til glucose. 
Ved vådoxidationen frigiver halmen sy-
rer, som kan nedbryde carbohydrater, og 
det er selvfølgelig uønsket, fordi glucose 
er råstoffet for ethanolen. Men problemet 
kan løses ved samproduktion med bio-
gas. Forsuringen i reaktoren modvirkes 
ved at tilsætte basisk restgylle fra det til-
knyttede biogasanlæg.

Efter den indledende behandling ligner 
biomassen lind havregrød, og den pum-
pes nu over i en gæringstank med en 
temperatur på 40 grader. Her nedbryder 
kommercielle enzymer cellulosen og det 
meste af hemicellulosen til glucose. Den 
dannede glucose kan omsættes af bage-
gær, herved produceres ethanol.

Inden det næste procestrin separeres ba-
gegæret fra, og nu hæves temperaturen, 
hvorved ethanolen destilleres af. Tilbage 
er der restprodukter af lignin og diverse 
plantestoffer samt en del hemicellulose, 
som gæret ikke kan omsætte. Forskerne 
fra DTU har imidlertid fundet termofi le 
bakterier i varme kilder på Island, som 
kan klare jobbet. De trives fi nt i en 70 

grader varm suppe, hvor de omdanner 
det sidste carbohydrat fra hemicellulo-
sen til ethanol.

En væsentlig årsag til, at det hidtil har 
været dyrt at producere bioethanol, er 
spildevand med lignin og plantestoffer, 
som det koster penge at slippe af med. I 
det integrerede danske koncept er rest-
produkterne ikke et problem, men en 
værdifuld ressource. De pumpes lige over 
i biogasreaktoren, hvor bakterier omsæt-
ter dem til methan og vand. Tilmed øges 
produktionen af biogas, fordi plantere-
sterne rummer mere energi end den rene 
gylle. 

Efter produktionen af biogas indeholder 
restgyllen halmstumper, næringsstoffer 
og vand. Samtlige rester overføres til et-
hanolanlægget. Her udnyttes halmen til 
produktion af ethanol, næringsstofferne 
får mikroberne til at trives, og vandet 
genbruges ved vådoxidationen. Det inte-
grerede anlæg recirkulerer 80 procent af 
spildevandet, mens resten kan udnyttes 
som gødningsvand på markerne.

Produktion af ethanol:

C6H12O6 →  2 C2H5OH + 2 CO2
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Hydrogen Hydrogen 
– en sidegevinst– en sidegevinst

DTU har udført forsøg, som viser, at de 
termofi le bakterier i det sidste trin af 
ethanolprocessen kan optimeres til at 
producere hydrogen samtidig med, at 
de danner bioethanol – uden at hverken 
udbyttet af ethanol eller biogas formind-
skes. “Hydrogenprocessen fører simpelt-
hen til en øget omdannelse af substra-
tet”, siger Birgitte Ahring. “I 2006 åbner 
vi et pilotanlæg, som skal demonstrere 
samproduktion af hydrogen, biogas og 
bioethanol i en skala, der svarer til en ti-
endedel af størrelsen af et industrielt an-
læg”. 

Især bioethanol er velegnet til transport, 
fordi det er nemt at distribuere og hånd-
tere det fl ydende brændstof. Almindelige 
biler kan køre med 10 procent ethanol i 
benzinen, og der fi ndes kommercielle bil-
motorer, som kører på ren ethanol. Bio-
ethanol er ugiftigt og carbondioxid–neu-
tralt.

 

Fire fl uer med ét smæk: 
Bioethanol, hydrogen, 
biogas og gødningsvand.
Kilde: Biocentrum, DTU.

Grønalger kan ved hjælp af 
energien i sol lys danne hydro-
gen. Hvis udbyttet kan øges 
dramatisk, er der tale om ulti-
mativ grøn energi.
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Reaktionsskemaet for fotosyntesen

 6 CO2 + 6 H2O →  C6H12O6 + 6 O2

Fotosyntesen har to procestrin. I det første udnyttes sollysets energi til at 
spalte vand i oxygen, protoner og elektroner. Den første proces er også 
med til at levere energien til det næste trin.

 6 H2O →  3 O2 + 12 H+ + 12 e–

Elektronerne og protonerne anvendes af de molekyler, der udfører det 
efterfølgende trin, hvor carbondioxid og vand omdannes til glucose, som 
algerne bruger til deres vækst og energiforsyning.

 6 CO2 + 12 H+ + 12 e– →  C6H12O6 + 3 O2

Når solen står op om morgenen, tyvstarter den første proces, og det 
indebærer risiko for, at reaktive elektroner ødelægger algernes fotosyn-
tetiske apparat. Derfor forsvarer algerne sig med enzymet hydrogenase, 
som forener elektronerne med protoner til harmløse hydrogenmolekyler. 

 2 H+ + 2 e– →  H2

Men så snart fotosyntesen kommer op i omdrejninger, inaktiveres hy-
drogenasen af oxygen, og derfor producerer grønalgerne ikke ret meget 
hydrogen.

De amerikanske forskere satser på at øge algernes hydrogenproduktion 
ved hjælp af genteknologi. En af deres strategier går ud på at modifi cere 
hydrogenasen, så enzymet fortsætter med producere hydrogen, selv om 
der er oxygen tilstede.

Fotobiologisk hydrogenFotobiologisk hydrogen

Amerikanske forskere ved National Renewable Energy Laboratory i 
Colorado har en vision: Fyld uopdyrkelige og solbeskinnede ørkener 
med gennemsigtige plastbeholdere, der indeholder vand og grønal-
ger, som kan producere hydrogen. Et areal på lidt over halvdelen 
af Danmarks størrelse vil være nok til at erstatte USA’s benzinfor-
brug, hvis man – vel at mærke! - kan få algerne til at bruge 10 pro-
cent af sollysets energi på at spalte vand til hydrogen og oxygen.

Dét er en forskningsmæssig udfordring af dimensioner, for endnu 
er det ikke lykkedes at få algekulturerne til at omsætte mere end 
0,1 procent af solenergien til hydrogen. Men optimismen fejler ikke 
noget, og forskningen støttes af USA’s Energiministerium.

Grønalger fremstiller hydrogen som et biprodukt ved deres fotosyn-
tese, og hydrogenet kan høstes med simpel teknik. Derfor kan alge-
hydrogen måske blive en redningskrans for de fattigste udviklings-
lande, som er mest afhængige af olie, og som vil blive ramt hårdest, 
når oliepriserne begynder at stige i takt med, at kilderne tømmes, 
og produktionen falder.

N
R
E
L
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Hydrogen kan lagres både som væske, 
gas og i faste stoffer. Men målt i volumen 
har hydrogen et meget lille energiindhold 
sammenlignet med naturgas eller ben-
zin, og hydrogen smutter let ud gennem 
bittesmå revner og sprækker. Derfor er 
det svært at lagre hydrogen.

I stor skala kan hydrogengas lagres un-
der jorden i tomme salthorste på samme 
måde som naturgas. Det gør man i Tees 
Valley i England, hvor en salthorst rum-
mer 1000 tons hydrogen til industriel an-
vendelse. I mindre stationære lagre på op 
til 15.000 kubikmeter kan hydrogengas 
opbevares i ståltanke ved tryk på 12–16 
bar, og ved kommerciel distribution an-
vendes 50 liters stålbeholdere ved tryk 
på 200–250 bar.

På tankstationer kan hydrogengas lagres 
i tryktanke. Men hvis hydrogen skal af-
løse olie og benzin, skal teknologien for-
bedres. En mulighed er at erstatte stålet 
med fi berforstærkede kompositter, som 
skal kunne rumme hydrogen ved tryk 
på 800–1000 bar. På den måde øges la-
gerkapaciteten, og tankenes masse redu-
ceres, fordi kompositterne vejer mindre 
end stål.

Kapitel 3: Hydrogentanke tilKapitel 3: Hydrogentanke til
biler - er der en løsning?biler - er der en løsning?

4 kg hydrogen i 
tanken rækker til 
500 kilometers 
kørsel. 
Fra venstre: 
Lag ring i metalfor-
bindelser, her mag-
nesium-nikkel-
hydrid og lanthan-
nikkel-hydrid, som 
fl ydende hydrogen 
og som hydrogen-
gas i en tryktank. 

Grafi k: Forsk-
ningscenter Risø.

Det største problem er at udvikle tanke 
til biler, som hverken fylder eller vejer 
for meget, og faktisk er tanke til biler 
netop brintsamfundets mest presserende 
videnskabelige og teknologiske udfor-
dring. Hvis ikke vi fi nder en løsning på 
lagerproblemet, kan hele visionen om at 
anvende vedvarende energi til transport 
falde til jorden.

Flydende hydrogen fylder mindre end 
hydrogengas under tryk, og hydrogen 
kan lagres som væske ved en tempera-
tur på minus 253 grader. Men prisen er, 
at man mister 30–40 procent af hydroge-
nets energiindhold ved kondenseringen, 
og samtidig er det svært at undgå for-
dampning fra tanken. EU tester for tiden 
tanke med fl ydende hydrogen i busser i 
ni europæiske storbyer. Når det gælder 
personbiler, satser BMW på tanke til fl y-
dende hydrogen.

De fl este bilfi rmaer har brugt hydrogen-
gas i deres forsøgsbiler. Men hidtil har 
gastanken fyldt hele bagagerummet. 
Hvis tankene skal ned på en fornuftig 
størrelse, bliver det nødvendigt at udvik-
le alternativer til tryktanke.
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Luftskibet Hindenburg brænder 
den 6. maj 1937.

Sikkerhed fra startenSikkerhed fra starten

Hvem sagde Hindenburg?

Hydrogen er et farligt brændstof, og det er 
afgørende, at hydrogenet kan håndteres 
lige så sikkert som olie, benzin og diesel. 
Derfor skal sikkerhed indbygges i alle sy-
stemer fra starten.

Vi ved, at benzin både kan eksplodere 
og brænde. Men vi er vant at leve med 
risikoen, og ulykker er heldigvis sjældne. 
Hvis hydrogen skal bruges i biler og i små 
kraftvarmeanlæg i folks huse, må hydro-
gen ikke opleves som mere risikabel end 
de teknologier, den erstatter. At luftskibet 
Hindenburg brød i brand i 1937 skal henvi-
ses til sin rette plads i historiebøgerne.

Hydrogen har egenskaber, som i nogle 
sammenhænge gør hydrogengas farligere 
end benzin og naturgas. Hydrogen kan an-
tændes i luft selv i koncentrationer på fi re 
procent, og ved koncentrationer på 15-45 
procent skal der ti gange mindre energi 
til at antænde hydrogengas end benzin-
dampe. Sammenlignet med naturgas er 
hydrogen mere eksplosivt og vanskeligere 
at håndtere, hvilket stiller skrappe krav til 
rørledninger, tryktanke, ventiler og pak-
ninger, som skal være meget tætte for at 
undgå udslip.

Vi kommer også til tage højde for, at hy-
drogen opfører sig anderledes end benzin. 

Det gælder fx i parkeringshuse, hvor man 
suger de tunge benzindampe ud ved gul-
vet. Hydrogengas er ekstremt let og be-
væger sig opad, og det vil kræve udsug-
ning ved loftet. At hydrogengas er let, er 
en fordel ved udendørs udslip, hvor hydro-
genet hurtigt stiger til vejrs. 

Den største udfordring er anvendelse af 
hydrogen i biler, hvor almindelige menne-
sker skal kunne omgås hydrogen på sikker 
vis. En mulighed er at udvikle ”idiotsikre” 
hydrogenstandere, hvor påfyldningen af 
bilerne sker ved hjælp af robotudstyr. 

Billederne nedenfor viser, hvordan det 
kan gå, når der sættes ild til brændstof-
tanken på en hydrogendrevet bil til ven-
stre og en benzindrevet bil til højre.
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Et bud på fremtidens hydrogentank er metalhydrider, 
som har indbygget hydrogen som hydrid i deres kry-

stalgitre. Metallerne afgiver varme, når de optager hydro-
gen, og de skal have tilført varme for at frigive hydrogen 
igen. Metalhydrider er afprøvet i nogle af Daimler–Chryst-
lers brintbiler og anvendes også som hydrogenlager i ver-
dens første serieproducerede brinttruck, som fremstilles 
af det danske fi rma H2Logic.

I en biltank skal metalhydridet kunne optage hydrogen i 
et omfang, der svarer til 6,5 procent af dets masse, hvis 
tanken skal være tilpas lille. Det kan fx opnås med mag-
nesium. Samtidig skal hydridet kunne optage hydroge-
net hurtigt, så en optankning ikke bliver en tålmodig-
hedsprøve, og frigive hydrogenet tilstrækkeligt kvikt til 
bilens brændselsceller. Det er ikke lykkedes med mag-
nesium, som optager hydrogen meget langsomt, og som 
kun frigiver hydrogen hurtigt nok ved meget høje tem-
peraturer.

På det seneste er der opnået lovende forsøgsresultater 
med komplekse hydrider, der består af lette metaller som 
lithium, natrium og aluminium tilsat små mængder af 
et tungere metal som titan, der hjælper hydrogen ind og 
ud af hydridet. “Vi ved ikke præcis, hvad der sker, for 
fysikken bag de komplekse hydriders gode egenskaber 
er ukendt. Derfor undersøger vi mekanismerne for at gø-
re det muligt at designe mere effektive hydrider”, siger 
Allan Schrøder–Pedersen fra Risø. Forskningen sker i 
samarbejde med DTU, Aarhus Universitet, Haldor Top-
søe A/S og Danfoss A/S.
 
De komplekse hydrider kan lagre hydrogen svarende til 
5–20 procent af deres masse, og optagelse og frigivelse 
sker rimeligt hurtigt ved lavere temperaturer end med 
magnesium. En hydrogentank med komplekse hydri-
der vil veje og fylde omkring det dobbelte af en benzin-
tank, hvis den skal rumme den samme energimængde. 
“Til gengæld udnytter bilens brændselsceller hydrogen 
dobbelt så effektivt, som en forbrændingsmotor udnyt-
ter benzin. Derfor kan komplekse hydrider måske bane 
vej for, at en brintbil kan få samme rækkevidde som en 
benzinbil med en tank af nogenlunde samme størrelse”, 
siger Allan Schrøder–Pedersen.

Lagring af hydrogen i metallerLagring af hydrogen i metaller

Metalhydrider:

     H2 + 2 M  →   2 H + 2 M  →   2MH

M står for et metalatom.
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Mange metaller og legerin-
ger kan absorbere hydro-
gengas under afgivelse af 
varme. 

Hydrogengas bindes til me-
tal overfl aden, hvor hydro-
genmolekylerne splittes i 
atomer, der vandrer ind i 
metallets krystalgitter og 
danner et hydrid. 

Ind og ud af metalhydriderInd og ud af metalhydrider

Ammoniak lagres i brintpillen via en reaktion med saltet mag-
nesiumchlorid:

 6 NH3 (g)+ MgCl2 (s) 
→   Mg(NH3)6Cl2 (s)     →

Ammoniak frigives fra brintpillen ved opvarmning. Hvert mag-
nesiumchlorid binder seks ammoniakmolekyler. De første fi re 
molekyler frigives ved en temperatur på 100 °C, mens de to 
sidste frigives ved temperaturer på henholdsvis 230 og 330 °C.

Fra ammoniaksyntese til om-
sætning i brændselsceller.

Grafi k: DTU.

Brintpillen er ladet med ammoniakBrintpillen er ladet med ammoniak

17

Fossilt brændstof, 
fx methan, omdannes:
CH4 + 2 H2O →  4 H2 + CO2
3 H2 + N2 →  2 NH3
Ammoniak lagres

Ammoniak omdannes, NH3 →  3 H2 + N2
H2 omsættes i brændselsceller:
 2 H2 + O2 →  2 H2O + energi

Lagring af hydrogen som ammoniak
 – bæredygtig udnyttelse af fossile ressourcer

H2O + N2MOBIL ENHED

Fossilt brændstof CO2
    pumpes op        pumpes ned 
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I 2005 lancerede Danmarks Tekniske 
Universitet et nyt bud på et hydrogen-

lager til biler – brintpillen – hvor hydro-
genforbindelsen er pakket så tæt sam-
men, at en bil kan få en rækkevidde på 
500 kilometer med en 50 liters tank.

I brintpillen lagres hydrogen i form af 
ammoniak, som er bundet reversibelt til 
et salt. Volumentætheden er 60-70 pro-
cent større end i fl ydende hydrogen, og 
faktisk er atomerne pakket så tæt sam-
men, at det svarer til at lagre hydrogen-
gas i en tryktank ved 1400 bar. Ammoni-
ak er en giftig, brandbar og ildelugtende 
gas, men opbevares sikkert i pillen, da 
ammoniakken er bundet med en stærk 
kompleksbinding. Man kan med sindsro 
tage en brintpille i hånden og holde en 
lighter hen under den. En fordel ved at 
anvende ammoniak som hydrogenbærer 
er, at der allerede fi ndes et globalt distri-
butionssystem, fordi ammoniak bruges 
som gødning verden over. “Derfor vil det 
være relativt let at opbygge et netværk af 
tankstationer, hvor bilerne kan få fyldt 
deres brintpiller op”, siger Claus Hviid 
Christensen fra DTU.

De nuværende brintbiler med brændsels-
celler anvender PEM–celler (Proton Ex-
change Membrane Cell), som arbejder ved 
80 grader, og som kræver meget rent hy-
drogen. Det kræver effektiv integration 
af lagring, ammoniakdekomponering og 
brændselscelle at få den optimale udnyt-
telse, således at der ikke spildes energi i 
form af varme. For det første hentes am-
moniakken ud af brintpillen ved tempe-
raturer på 100–330 grader, så man skal 
tilføre ekstra energi i form af varme for 
at gøre brændstoffet tilgængeligt. For 
det andet skal ammoniakken derpå om-
dannes til hydrogen og nitrogen ved en 
katalytisk proces ved 300–400 grader.

Brintpillerne kan endnu lettere spille 
sammen med keramiske SOFC–brænd-
selsceller, som arbejder ved temperatu-
rer på 750 grader. Her kan varmen fra 
brændselscellen genbruges til at drive 
ammoniak ud af brintpillen, og SOFC–
cellerne kan omsætte ammoniak direk-
te. Hidtil har bilindustrien været tilba-
geholdende med at eksperimentere med 
SOFC–celler i biler på grund af den høje 
arbejdstemperatur, som bl.a. medfører, 
at brændselscellerne bruger et kvarters 
tid på at varme op – og hvem gider vente 
på det, når bilen skal startes om morge-
nen? “Løsningen kan være hybridbiler, 
hvor elektromotoren forsynes med strøm 
fra et batteri, indtil brændselscellerne er 
klar”, siger Claus Hviid Christensen. “Vi 
er i tæt kontakt med store bilfabrikker 
i USA og Asien, som er interesserede i 
brintpillen”.

Forskergruppen fra DTU har dannet fi r-
maet Amminex, som skal udvikle sam-
spillet mellem brintpiller og SOFC–celler 
i samarbejde med Risø og Haldor Topsøe 
A/S. “Brintpillen er ikke blot relevant 
som hydrogenlager i biler, men også i 
små køretøjer som trucks og motorplæ-
neklippere”, siger Claus Hviid Christen-
sen.

Brintpillen er mest energiøkonomisk, 
hvis ammoniakken produceres ud fra 
naturgas. Brintpillen kan også tankes 
op med hydrogen dannet med energi fra 
vedvarende energikilder som vindmøller, 
men her sker der et betydeligt energitab 
undervejs på grund af de mange omdan-
nelser: Strøm til elektrolyse der danner 
hydrogen, hydrogen til ammoniak, bin-
ding af ammoniak i magnesiumchlorid, 
frigivelse af ammoniak og omsætning i 
SOFC–brændselscellen.

Brintpillen på billedet vejer et 
gram og indeholder lige så me-
get hydrogen som en liter hy-
drogengas ved atmosfærisk 
tryk. I brintpillen lagres hydro-
gen i ammoniak.
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Som den første bilfabrik har Honda fastsat et 
starttidspunkt for serieproduktion af brænd-
selscellebiler – året er 2010. Manglen på 
tankstationer afhjælpes via en “home energy 
station”, der producerer strøm, varme og hy-
drogen ud fra naturgas. Her ses en prototype 
af Hondas brintbil FCX samt optankning.

Kravene til fremtidens bil er skrappe: Ingen 
luftforurening med nitrogenoxider (NOx) eller 
partikler i nærmiljøet og ingen udslip af driv-
husgassen carbondioxid. Hvad luftforurenin-
gen angår, sker der hele tiden forbedringer af 
benzinmotorer og dieselmotorer, men udslip 
af drivhusgasser er uundgåelige, så længe 
bilerne kører på fossile brændsler. Med brint-
biler kan carbondioxidudslip helt undgås, hvis 
hydrogen produceres med energikilder som 
sol, vind eller atomkraft.

Der fi ndes to typer brintbiler. I den ene anven-
des forbrændingsmotorer, og ved al forbræn-
ding sker der udslip af nitrogenoxider. Men da 
hydrogen forbrændes ved lavere temperatu-
rer end benzin, kan udslippet reduceres til en 
tiendedel i forhold til benzinbiler, og partikler 
slipper man helt for. BMW, Ford og Mazda ud-
vikler brintbiler med forbrændingsmotorer.

De fl este store bilfabrikker – Toyota, Hon-
da, Daimler-Chrysler, Ford, Nissan, Renault, 
Volkswagen, Fiat, Mitsubitsi og Hyundai – sat-
ser på brændselscellebiler, fordi der er fl ere 
fordele ved at omsætte hydrogen i brænd-
selsceller og udnytte strømmen til at drive en 
elektromotor. Omkring halvdelen af hydroge-
nets energiindhold udnyttes til at få hjulene 
til at rulle, mens effektiviteten i en forbræn-
dingsmotor ligger på 30 procent. Desuden 
udsender brændselscellebiler kun vanddamp, 
og brændselsceller og elektromotorer er me-
get støjsvage i forhold til forbrændingsmoto-
rer. Støjen fra dækkene er selvfølgelig den 
samme.

De største teknologiske udfordringer er, at 
prisen på brændselscellerne skal reduceres 
til en hundrededel, hvis en brintbil skal koste 
det samme som en benzinmodel, og celler-
nes levetid skal femdobles.

I dag anvendes PEM–celler i brintbiler, dels på 
grund af deres effektive energiudnyttelse og 

dels fordi de arbejder ved så en lav tempera-
tur som 80 grader, hvilket både er praktisk og 
sikkert i biler. Når PEM–celler er dyre, skyldes 
det høje priser på de polymermaterialer, der 
benyttes, samt at det dyre metal platin an-
vendes som katalysator. Polymermaterialet 
og katalysatorerne koster tilsammen 75 pro-
cent af prisen på en brændselscelle. En svag-
hed ved at bruge PEM–celler til transport er, 
at de fungerer dårligt i frostvejr. Det problem 
har Honda dog tilsyneladende løst i den nye 
FCX–model, som ifølge fi rmaet kan starte i 
20 graders frost.

Brintbiler: Forbrændingsmotor eller brænd-Brintbiler: Forbrændingsmotor eller brænd-
selsceller?selsceller?
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Hvis vi vil gøre brintsamfundet til virkelighed, skal 
vi især satse på to ting: Den ene er grundforskning, 

som kan give os den forståelse, som er nødvendig for 
at fi nde nye veje til at udvikle robust og energieffektiv 
brintteknologi. Det andet indsatsområde er kommerciel 
innovation og demonstrationsprojekter, som kan vise, 
hvad teknologien formår. “Først når vi har udviklet pro-
totyper, kan vi teste dem i praksis, fi nde og udbedre fejle-
ne og komme i mål med færdige produkter”, siger Jacob 
Hansen fra H2Logic, som i 2006 sendte verdens første 
serieproducerede brinttruck på markedet i samarbejde 
med fi rmaet A. Flensborg.

I brintsamfundets startfase er det nødvendigt med offent-
lig støtte, både til forskningen og erhvervslivet. “Vi står 
over for det klassiske hønen–og–ægget–problem. For 
virksomhederne er det økonomisk risikabelt at udvikle 
produkter, før der er et marked. Men markedet opstår 
først, når produkterne fi ndes”, siger Lars Yde fra Hydro-
gen Innovation and Research Centre (HIRC) i Herning.

Den nye brinttruck er et godt eksempel. Den er med Ja-
cob Hansens ord “lige dyr nok” for private virksomheder, 
men Herning Kommune og hospitalerne i Herning, Hol-
stebro og Skejby ved Århus har aftaget den første serie 
på seks trucks. På den måde kan det offentlige hjælpe 
brintteknologien på vej.

En almindelig truck koster omkring 100.000 kr., mens 
en brinttruck koster 300.000 kr. Til gengæld er der store 
fordele for brugeren. Sammenlignet med en almindelig 
truck er driftstiden fordoblet til to-tre arbejdsdage, og 
når trucken skal optankes med hydrogen, klares det på 
to minutter, mens det tager 8–10 timer at genoplade et 
batteri.

Strømmen til truckens elektromotor leveres af PEM–cel-
ler, og hydrogenet lagres i et metalhydrid. “I løbet af 2007 
bliver vi klar med prototypen på et handicapkøretøj, som 
anvender DMFC-celler og me thanol”, siger Jacob Han-
sen. “Det er ikke til at sige hvilken teknologi og hvilket 
brændstof, der bliver vinderen i det lange løb. Man kan 
sammenligne med vindmøllernes barndom i 1980’erne, 
hvor ingen kunne være sikre på, om det var bedst med 
to, tre eller fl ere vinger, eller hvordan vingerne skulle 
udformes”.

Der fi ndes en mere udførlig omtale af PEM–, SOFC– og 
DMFC–cellerne i afsnittet Brændselsceller er nøgletek-
nologien på nfa.fys.dk.

Kapitel 4:  BrintteknologiKapitel 4:  Brintteknologi
          i praksis          i praksis
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Verdens første serieproduce-
rede brinttruck overdrages 
til brugerne i Herning – kom-
munen og hospitalet.
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Ingen vil købe en brintbil, før man kan få den 
tanket op. Men der kommer heller ikke et net 
af tankstationer, før der kører masser af brint-
biler på vejene. Hvad gør vi ved det?

En mulighed er at starte med at oprette hy-
drogenstationer i storbyer, hvor en enkelt 
station kan betjene fl åder af bybusser eller 
taxaer, som kører inden for et begrænset om-
råde. Næste trin er at placere hydrogenstatio-
ner ved motorveje og store landeveje, der for-
binder byerne, så bilernes aktionsradius øges. 
Det vil gøre brintbiler interessante for almin-
delige forbrugere.   

Ved den videre udbygning af netværket kan 
man udnytte, at hydrogen kan produceres 
hvor som helst ved elektrolyse. Hydrogensta-
tionerne kan udstyres med elektrolyseanlæg, 
tryktanke til lagring af hydrogen og påfyld-
ningsstandere. I områder med naturgasnet 
kan man bygge større dampreformeringsan-
læg, der betjener fl ere hydrogenstationer.

En anden mulighed er at blande hydrogen 
med naturgas i rørledninger. Når hydrogen-
indholdet holdes på 15 procent eller derunder, 
vil det ikke medføre væsentlige problemer i 
hovedledningerne i det danske naturgasnet. 
Hvis vi vælger den løsning, kan hydrogensta-
tionerne udstyres med separationsanlæg, der 
adskiller hydrogenet fra naturgassen.

Nordens hydrogenlandevejNordens hydrogenlandevej

Hønen og ægget – i transportsektorenHønen og ægget – i transportsektoren

Nordisk Transportpolitisk Netværk, 
som består af 14 skandinaviske og tre 
tyske regioner, arbejder på at realisere 
“Hydrogen Link Norden”; et netværk 
af hydrogentankstationer, som skal 
skabe en samlet hydrogenkorridor 
fra Molde i Norge til Hamborg i Tysk-
land.

I Danmark er målet at oprette otte tank-
stationer, der forsynes med hydrogen 
fra forskellige kilder som naturgas, 
biogas og elektrolyse med udgangs-
punkt i de lokale forhold. “Et eksempel 
er Thy, hvor der tit er overproduktion 
af vindmøllestrøm. Her er elektrolyse 
det naturlige valg, mens reformering 
af naturgas vil være oplagt i Frederi-
cia, hvor gassen fra Nordsøen kommer 
ind”, siger Jacob Hansen.

Skandinavien på banenSkandinavien på banen
Når det gælder brintbiler, sker den tek-
nologiske udvikling især i USA, Japan, 
Tyskland, Frankrig og Italien. I Norden 
er det kun Sverige, som har en bilindu-
stri, og her satser Volvo og Saab på biler, 
der kan køre på biobrændsler som biogas 
og bioethanol.

På en række andre felter er de skandina-
viske lande imidlertid med i frontlinien. 
I 1999 vedtog Island at skabe et brint-
samfund, som udelukkende er baseret på 
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Til venstre: 
Nordisk Transportpolitisk Net-
værk vil gøre det muligt at køre 
på hydrogen fra Molde i Norge 
til Hamborg i Tyskland. 

Nedenfor: 
Sådan kan et fremtidigt net-
værk af hydrogentankstationer 
i Jylland komme til at se ud. 
Hydrogenet skal produceres fra 
mange forskellige kilder for at 
fremme den teknologiske ud-
vikling.

Grafi k: Hydrogen Link Norden 
og Hydrogenlink DK

vedvarende energi, inden 2050. Island har gode 
muligheder for at realisere visionen, fordi den vul-
kanske ø nærmest råder over geotermisk energi 
og vandkraft ad libitum og desuden har gode vind-
ressourcer. Vedvarende energikilder dækker al-
lerede islændingenes forbrug af strøm og varme, 
men al transport er baseret på olie, og det skal 
ændres. Siden 2003 har brændselscellebusser 
kørt rundt på bæredygtig hydrogen i Reykjavik, 
og planen er gradvist at introducere hydrogen til 
private biler og skibe.

I 2004 vedtog Norge en brintstrategi, som skal 
gøre landet til en tidlig bruger af hydrogen til 
transport og give norsk industri gode muligheder 
for at udvikle de nødvendige teknologier hurtigt. 
Samtidig ønsker nordmændene at blive førende 
inden for fremstilling af hydrogen ud fra natur-
gas, som fi ndes i store mængder i den norske del 
af Nordsøen.

Danske virksomheder satserDanske virksomheder satser
I Danmark åbnede Ringkøbing Amt ballet ved at 
udråbe sig selv til “brintamt” med det formål “at 
gøre regionen attraktiv ved at give plads til demon-
strationsprojekter, hvor vedvarende energikilder 
helt eller delvist erstatter fossile brændsler”. I 
2004 blev der sat trumf på med oprettelsen af vi-
dencentret HIRC, som skal skabe grobund for “en 
hurtig udvikling af den kommercielle udnyttelse 
af den tekniske forskning i brintteknologier”. 
Satsningen har bl.a. ført til et skitseprojekt i Hvi-
de Sande, hvor overskudsstrøm fra en vindmølle 
skal bruges til at producere hydrogen ved elek-
trolyse. Den oxygen, der samtidig dannes, skal 
anvendes af et dambrug, og hydrogenet lagres, 
indtil der er brug for strøm, hvorpå den omsættes 
i det lokale kraftvarmeværk. Spildvarme fra pro-
cesserne sendes ud i det lokale fjernvarmenet. 

Videncentret har nu ansøgt EU om støtte til et 
stort projekt, hvor målet er at forsyne en ny bydel 
i Herning med to hundrede huse med kraftvarme. 
Her er der tale om et komplet system baseret på 
vedvarende energi, med strøm fra vindmøller, et 
elektrolyseværk, et hydrogenlager med tryktanke 
og brændselsceller. 

HIRC har opbygget et bredt samarbejde med 
dansk erhvervsliv omkring udvikling af brint-
teknologi. “I Norge drives udviklingen frem af 
tre store spillere, nemlig Norsk Hydro, Statoil og 
universiteterne. I Danmark er mange forsknings-
institutioner og et stort antal små og store virk-
somheder involveret i udviklingen af fremtidens 
brintteknologi”, siger Lars Yde.

Er dét vores store chance? 
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Med hydrogen og elektricitet som energi-
bærere kan vi skabe et samfund ba se -

ret på vedvarende energikilder, som hver-
ken belaster Jordens klima eller vores nær-
miljø. 

Det lyder som Utopia, men verden over ud-
vikles teknologierne til fremtidens rene 
energisystem.

Vejen til brintsamfundet er et ud af en ræk-
ke hefter med undervisningsmateriale udar-
bejdet til Naturvidenskabeligt grundforløb. 
Hæftet er udformet, så det også kan anven-
des i Almen studieforberedelse og i indivi-
duelle fag. Heftets afsnit lægger i høj grad 
op til  et samarbejde med andre fag.

Hæftet introducerer nogle grundlæggen-
de naturvidenskabelige begreber og giver 
mulighed for samarbejde mellem alle de 
fi re naturvidenskabelige fag, men der kan 
også laves forskellige undervisningsforløb, 
som vægter fagene forskelligt.  Til hæftet 
er knyttet en hjemmeside, www.nfa.fys.dk, 
hvor det er muligt at fi nde yderligere data-
materiale, forslag til undervisningsforløb, 
eksperimentelle undersøgelser, opgaver og 
uddybninger.

Naturvidenskab
for alle 

er udgivet af Fysikforla-
get med støtte fra Hoved-
stadens Udviklingsråd og 
Undervisningsministeriets 
tips/lottomidler.
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