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Højeffektive varmepumper. Omsætning af biomasse og affald til olie. 
Varmeudnyttelse i solceller. Byggeklodsløsninger til opstilling af vind-
møller. Fejemaskiner drevet af brændselsceller og en Smart Grid- 
opkoblet by.

Vi præsenterer her et lille udpluk af de knap 400 projekter, som vi indtil 
nu har støttet i Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationspro-
gram (EUDP). Projekterne udvikler vidt forskellige teknologier, der 
bidrager til at gøre Danmarks energiforbrug effektivt, miljøvenligt og 
uafhængigt af fossile brændsler. Samtidig udvikler projekterne danske 
erhvervspotentialer til gavn for vækst og beskæftigelse. På vores 
hjemmeside energiteknologi.dk kan du få en oversigt over samtlige 
projekter, vi har støttet. 

Danmark har gode styrkepositioner på det energiteknologiske område. 
Vindkraften er legendarisk. Danske brændselscelleproducenter er 
blandt verdens førende. Vi har en solid tradition for energieffektiv 
teknologi og for at udnytte biomasse og affaldsressourcer til energi-
formål. Vi har mange små og mellemstore innovative virksomheder, et 
højt uddannelsesniveau og frugtbare netværk mellem videninstitutioner 
og erhvervsliv. Samtidig er en række storskala testfaciliteter kommet til 
gennem Green Labs DK-programmet.

Klimaudfordringen og den øgede konkurrence om energiressourcerne 
har sat udvikling af ny energiteknologi meget højt på den globale dags-

orden. Verden over investeres milliarder af dollars i nye teknologier.
Derfor er det en stor udfordring at bevare og udvikle vores styrkeposi-
tioner. Vi skal til stadighed stramme os an. Blive endnu bedre til at nå 
hele vejen fra den gode idé til det salgbare produkt. Blive bedre til at 
finde veje ud til de globale vækstmarkeder uden for Europa.

Heldigvis er det en udfordring, som jeg kan se, at vores ansøgere 
med stort engagement tager op. Det er positivt at konstatere, at så 
mange virksomheder gerne vil bidrage med både ideer, knowhow og 
medfinansiering. I denne brochure kan man få et indtryk af deltagerne i 
programmets projekter.

EUDP har 400 millioner til rådighed i 2013. Jeg håber, at rigtig mange 
virksomheder og organisationer vil drage nytte af denne støttemulig-
hed og bidrage til at skabe grøn vækst. 

Torkil Bentzen

Formand EUDP



PowerPipe har født ideen, DTU bidrager med viden og 
dokumentation, Danfoss leverer køleenheden, Batec 
Solvarme A/S producerer og sælger – og demonstrationen 
af hybrid-solfangeren følger en præcis simuleringsplan til 
beregning af sparet CO2. P

Først varmer den vandet op. Når huset har nok vand, begynder 
den at producere el. Alt sammen ved hjælp af ren solenergi. 
Og alt sammen udviklet af danske virksomheder, der måske er 
på vej til at placere Danmark i solenergiens absolutte elite. 

Idéen er at krydse en almindelig solfanger (der producerer varmt vand) 
med en solcelle (der producerer el) ved at integrere nogle særlige  
termo-elektriske generatorer. PowerPipe udnytter det naturfænomen, 
at når to typer metal berører hinanden, opstår der en spændingsfor-
skel, når metalkombinationen er varm på den ene side og kold på den 
anden. ”Risø har fundet en metalkombination, som optimerer spænd- 
ingen, og i projektet vil vi dokumentere, at hybrid-solfangeren på denne 
måde kan producere strøm af overskudsvarme” lover Niels Lindeburg, 
der forventer, at hybrid-solfangere kan forsyne en husstand med 80 % 
af det varme vand og 50 % af elforbruget.

BILLIG OG 100 % GRØN SOLENERGI
”Når det bliver meget varmt, stopper en solcelle sin elproduktion for 
at køle lidt af. Den hybride solfanger arbejder til gengæld konstant og 
omsætter løbende overskudsvarme til strøm, der kan sendes tilbage til 
elnettet. Virkningsgraden er helt oppe på 70-80 %, hvilket betyder, at 
når 1 m2 panel på en typisk solskinsdag producerer 1000 W, bliver de 
800 W overført direkte til varmt vand. 

Samtidig koster det hybride solpanel kun 50-60 % af to separate 
anlæg til hhv. el og vand, tilbagebetalingstiden er kortere – og så kan 
forbrugeren nøjes med ét panel. Når testen af den første hybrid- 
solfanger i fuld skala er afsluttet, vil vi have dokumentation for det 
kommercielle potentiale.” 

FRA DANSK IVÆRKSÆTTER TIL INTERNATIONAL TRENDSÆTTER?
Niels Lindeburg er et godt eksempel på en iværksætter, der havde mod 
til at tro på sin idé, som nu er på vej til at blive omsat til vækst, arbejds-
pladser og et teknologisk forspring til Danmark. ”Jeg kontaktede Jørgen 
Mads Clausen fra Danfoss for feedback på ideen, og da jeg hørte om 
EUDP-midlerne via Væksthuset, samlede jeg et godt hold. Vi formulere-
de en grundig og 100 % dokumenteret ansøgning. EUDPs seks evalu-
atorer, som er ”Top of the Pops” inden for solenergi, gav projektet gode 
ord med på vejen, og EUDPs bestyrelse gav os kvalitetsstemplet ved at 
støtte med midler, der sikrer projektets kvalitet, fremdrift og samarbejde. 
På verdensplan er der kun 3-4 stykker, som kan det samme, så det 
gælder om at komme først til mølle, hvis vi skal erobre markedet.”

El og varmt vand fra én solfanger

Én times solfangerenergi dækker  
24 timers forbrug af både el til køleskabet  
og badevand til hele familien

5,36
3,58

  

Projekt: 
Udvikling af hybrid-solfanger, der integrerer 
egenskaberne fra solfanger og solceller i 
samme enhed. 

Budget i alt: 8,94 mio. kr.
  Egenfinansiering: 3,58 mio. kr.
  EUDP-tilskud: 5,36 mio. kr.

Periode: Juni 2012-juni 2014   
 

”Sol som energikilde vil kun vokse, så når vi kan lagre solenergi og omsætte 
den til både varmt vand og el, kan vi på verdensplan opnå en kæmpe  
CO2-besparelse” understreger Niels Lindeburg, direktør i Power Pipe.



Råolie fra biomasse og affald
På Aalborg Universitet står der et testanlæg, som ved høj 
temperatur og højt tryk omdanner organiske restprodukter til 
syntetisk råolie i en simpel, effektiv og CO2-neutral proces, der 
i løbet af få år kan give teknologien et internationalt markeds-
gennembrud. 

”Pengene fra EUDP er fundamentet for det offentligt-private samarbej-
de mellem Steeper Energy og universiteterne, som har givet optimale 
rammer for at teste en ny teknologi på det mest avancerede anlæg 
af sin art i verden. Så EUDP kan vise sig at være katalysatoren for et 
grønt gennembrud i transportsektoren” pointerer Steen Brummerstedt 
Iversen, teknisk direktør i Steeper Energy, der har kopieret naturens 
teknik og producerer olie ved hjælp af højt tryk og høj temperatur.

FRA ORGANISKE RESTPRODUKTER TIL OLIE PÅ UNDER EN HALV TIME
”I klodens undergrund tager det millioner af år. Vi laver olie på mindre 
end en halv time! Nyheden er, at vi nu arbejder ved 400 °C og et tryk 
på 300 bar, og samtidig tilsætter vi færre ingredienser end i tidligere 
anlæg, hvilket forbedrer både energieffektiviteten og oliekvaliteten. 
Vores olie kan bruges direkte i kraftværker og kompressionsmotorer 
– eller raffineres til transportbrændsel. I dette projekt regner vi med 
at dokumentere: 1) At syntetisk råolie fra biomasse og affald, som fx 
halm, flis, grene, blade, gylle, spildevandsslam og alger, har høj kvalitet 
og brændværdi. 2) At prisen er konkurrencedygtig med konventionel 
olieproduktion. Målet med projektet er at designe og evaluere økono-
mien i et kommende fuldskala-demonstrationsanlæg, og min vurdering 
er, at vi om tre til fem år er klar til international kommercialisering. 
Teknologien kan bruges overalt i verden, og anlæggene kan bygges 
der, hvor de organiske restprodukter findes.” 

1 MIO. TONS ORGANISKE RESTPRODUKTER SPARER 450.000 TONS CO2
”Der er både penge og miljøgevinst i affald. Et anlæg med en kapacitet 
på 1 mio. tons kan via produktionen af syntetisk olie spare 450.000 
tons CO2-udledning om året. I Danmark producerer vi årligt 200 PJ 
(Petajoule) organiske restprodukter. Hvis det alt sammen blev brugt i 
vores produktion, kunne vi udvinde 100.000 tønder syntetisk olie pr. 
dag, hvilket svarer til næsten 50 % af den råolie, vi henter op fra Nord-
søen. Markedsprisen på traditionel Nordsø-råolie er i dag ca. 100 $ pr. 
tønde, og på et fuldskala-anlæg forventer vi, at vores procesøkonomi 
er så god, at vi kan producere til 60-70 $ pr. tønde.”

”Slutproduktet er 15 % råolie + 85 % vand, der kan bruges til vanding + lidt 
aske, der kan bruges som gødning” forklarer Steen Brummerstedt Iversen.

Steeper Energy A/S: Hydrofaction teknologien, bygning af 
testanlæg, forsøg med forskellige biomasser i testanlæg, 
design af fuldskala-anlæg. Aalborg Universitet: Laborato-
rietests af forskellige biomasse- og affaldsstrømme, har 
købt testanlægget. Århus Universitet: Laboratorietest af 
forskellige biomasse- og affaldsstrømme og olier. Ingeniør-
firmaet Aplica: Pumpekoncept, tegningsassistance. 

S 

Vi regner med, at vores olie 
kan produceres ca. 40 % under 
markedsprisen for råolie

6,33 4,64

Projekt: 
HydrofactionTM – omdannelse af lavværdige 
råvarer til værdifuld syntetisk råolie. 

Budget i alt: 10,97 mio kr.
  Egenfinansiering: 4,64 mio. kr.
  EUDP-tilskud: 6,33 mio. kr.

Periode: Mar. 2012 til dec. 2013   
 



Smart City Kalundborg er et pilotprojekt, der skal muliggøre 
den grønne omstilling ved at styre balancen mellem forbrugt 
og produceret energi uden at overbelaste energi-infrastruk- 
turen. Styringsredskabet er en avanceret IT-platform, og nøg-
len til succes er forbrugerne.  

Den fagre nye verden kan flytte ind i dit hus allerede nu – hvis du altså 
bor i Kalundborg. Med et solidt rygstød i form af teknologi, viden og 
økonomi forvandler Kalundborg sig til et testlaboratorium for energitek-
nologier i international klasse. Det er første gang, slutbrugerne bliver 
inddraget på denne måde i et såkaldt Smart Grid projekt, der handler 
om at gøre energien så grøn som overhovedet mulig ved at etablere et 
samspil mellem forbrugernes adfærd, intelligent energidistribution og 
produktion af energi såvel centralt som decentralt. 

”DET BLIVER EN KULTUR- OG ENERGIREVOLUTION”
Kristina Fløche Juulsgaard er udviklingschef hos SEAS-NVE, som er 
den ansvarlige partner i konsortiet. ”SEAS-NVE er blandt Danmarks 
største udbydere af energi. Derfor har vi et stort ansvar for trygt og 
sikkert at integrere vedvarende energi i forsyningsnettet, så vi kan gøre 
vores for at nå Danmarks mål om et energisystem baseret på 100 % 
vedvarende energi i 2050. Den løbende omstilling til grøn energi vil 
ændre markedet for handel med energi markant, og det samme vil ske 
med danskernes bevidsthed om at bruge energien rigtigt. Den vigtig-
ste opgave bliver at gøre gevinsten – både i kroner og sparet CO2 – 
synlig for den enkelte forbruger, så den nye, grønne energi-verden ikke 
bliver et kulturchok men en positiv kulturrevolution, som folk kan se 
perspektiverne i. Derfor er kommunikation et af de højest prioriterede 
elementer i projektet.”

DET DANSKE VEJR ER EN JOKER
”Jo mere vedvarende energi vi bruger i energiforsyningen, jo sværere 
er det at planlægge produktionen, og derfor svinger prisen på produk-
tion af energi i takt med, at solen skinner, og vinden blæser. Ingen er 
herre over vejrudsigten for næste måned, men til gengæld kender vi 
mønstret i folks energiforbrug. Det er den viden, vi bruger til at udvikle 
og opbygge en IT-platform, som etablerer dialog mellem slutbrugere, 
leverandører og distributører af energi. Resultatet bliver en helt ny mar-
kedsplads, hvor vi kan fortælle præcis, hvornår på døgnet forbrugerne 
kan købe den billigste energi. Samtidig gør vi det nemt for folk at flytte 
deres forbrug fra dyr til billig energi og dermed skåne både elregning- 
en og klimaet.”

SMART SPROG OG EN SNILD GØR-DET-SELV OPKOBLING
”I pilotprojektet får bl.a. private husstande mulighed for at afprøve et 
Smart Home kit med et PC-program og nogle særlige stik, som sættes i 
alle stikkontakter. Og vupti, så er huset koblet op på platformen og taler 
Smart City sprog med resten af byen. Helt enkelt, billigt – og smart, fordi 
forbrugeren nu kan styre sin el, varme og gas – og selv bede systemet 
om automatisk at flytte forbruget efter, hvornår det er billigst og grønnest 
at købe energi. Hver enkelt energienhed, lige fra det private køleskab 
til industriens produktionsanlæg, skal kunne tale sammen hen over 
IT-platformen. Visionen er et samfund i fuldstændig energi-balance, hvor 
al dialog og udveksling af energi foregår hurtigt, smidigt og fuldstæn-
dig fleksibelt. Så derfor er der rigtig mange puslebrikker, der skal finde 
deres rette plads med IT-platformen som bindeled” understreger Kristina 
Fløche Juulsgaard. ”Pilotprojektet skal dokumentere de kommercielle 
perspektiver ved at afdække, i hvor høj grad forbrugerne kan og vil flytte 

Smart idé eller grønt kvantespring?

Jo bedre vi bliver til at styre forbrug
og produktion, jo grønnere bliver 
husstandens el

43,75 56,14

Projekt: 
Udvikling og test af en markedsbaseret, intel-
ligent Smart City energi-distributionsplatform 
i fuld skala.

Budget i alt: 99,89 mio. kr.
  Egenfinansiering: 56,14 mio. kr.
  EUDP-tilskud: 43,75 mio. kr.

Periode: Dec. 2012 til dec. 2015  
 



 

”Vi etablerer bl.a. en testkundeklub og websitet  
www.smartcitykalundborg.dk for at stimulere borgernes  
involvering og motivation” lover Kristina Fløche Juulsgaard. 

Medvirkende: SEAS-NVE Holding (projektleder), Kalundborg 
Kommune (værtsby), Dansk Energi, Spirae ApS, Schneider 
Electric, ABB, Danfoss, GridManager, Clever, CleanCharge, 
Dong, GaiaSolar, SEAS-NVE Net, SEAS-NVE Strømmen.  M

deres energiforbrug, og samtidig skal vi demonstrere, hvor nemt det 
er at samle og styre den frigivne energi via platformen og give plads til 
endnu mere vedvarende energi i systemet.”

ENERGI ER EN STÆRK OG INTERNATIONAL VALUTA
Smart City i Kalundborg vil udnytte synergien mellem alle vedvarende 
forsyningsmuligheder lige fra sol og vind til varme, affald og spilde-
vand. ”På verdensplan er der mange prestigefyldte Smart Grid projek-

ter, men vores kan blive rollemodel, fordi involveringen af forbrugerne 
er så høj og foregår på 100 % markedsmæssige vilkår. I stedet for kun 
at være et teknisk projekt har vi trukket Smart Grid ned i øjenhøjde og 
flyttet fokus over på kundernes adfærd. Mit succeskriterium for projek-
tet er at få kunderne til at tage stilling og forholde sig til værdierne i at 
kunne købe og sælge energi plus være fleksible i deres forbrug. Hvis 
vi kan skabe en handelsplads for fleksibel energi, tror jeg på, der er et 
stort kommercielt potentiale for alle partnere i Smart City konsortiet.”



3,
58

Universitet 12 %

Anden 3 %

Myndighed 1 %

FORDELING AF 
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Privat virksomhed 86 %
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Mellem 5 % 



  

EUDP-støtte kan hjælpe dig i mål  
med nye energiteknologiske løsninger, 
der bidrager til vækst og beskæftigelse, 

styrker forsyningssikkerheden og  
bidrager til at gøre Danmark  

uafhængig af fossile brændsler. 

HVEM KAN SØGE?
Private virksomheder, offentlige virksomheder og viden-
institutioner. 

HVAD KAN DU SØGE STØTTE TIL?
Forskning, udvikling og demonstration frem til markedet 
inden for alle typer energiteknologi. Fokus er på kom-
mercialisering af innovative teknologier og løsninger til 
effektiv energianvendelse, vedvarende energi, lagring og 
konvertering af energi. 

HVOR MEGET KAN DU FÅ?
EUDP tilstræber en egenfinansiering på 50 %, men den 
endelige vurdering afhænger af deltagerkreds og hvor 
tæt, projektet er på det kommercielle marked. 

HVILKE KRITERIER SKAL DIT PROJEKT OPFYLDE?
• Energimæssig og teknologisk vurdering:
 •  Projektet skal understøtte den politiske   

 målsætning om 100 % uafhængighed af fos- 
 sile brændsler i 2050

 •  Projektet skal repræsentere en innovativ tek- 
 nologisk udvikling

 •  Projektet skal være velafgrænset, teknisk  
 realistisk og med gode perspektiver i forhold til  
 skalering og replikering

•  Hvis du har en idé til en innovativ energiteknologisk løsning,  
der kan skabe vækst og arbejdspladser i Danmark

•  Hvis du er langt med projektets forskningsmæssige grundlag  
og skal i gang med at udvikle og demonstrere den nye teknologi

•  Hvis du har en plan for, hvordan, hvornår og hvor løsningen  
skal markedsføres

•  Hvis du har private investorer og partnere, der vil finansiere  
over halvdelen af projektet og kommercialisere  
projektets resultater

Søg EUDP
EUDP

• Kommerciel vurdering
 •  Der skal foreligge konkrete planer for markedsmæssig udbredelse, og  

 projektet skal have betydeligt markedspotentiale inden for en tidshori-  
 sont på maks. 3-5 år efter afslutning 

 •  Projektet skal omhandle en konkurrencedygtig, patenterbar teknologi   
 med veldefineret kundesigte og eksportmuligheder

 •  Projektet skal bidrage til at skabe økonomisk vækst og danske arbejds- 
 pladser

• Organisering, samarbejde og videndeling
 •  Der bliver lagt vægt på samarbejde og projektdeltagere fra relevante   

 dele af værdikæden, og projektet skal bidrage til videndeling og   
 videreudvikling af energiteknologiske miljøer

 •  Projektdeltagerne skal repræsentere relevante kompetencer herunder   
 forretningsmæssige, forskningsbaserede og industrielle kompetencer

• Tilskyndelsesvirkning
 •  Det skal sandsynliggøres, at et tilskud øger omfang, udstrækning eller  

 tempo af projektdeltagernes indsats set i forhold til en situation,   
 hvor der ikke opnås støtte

Få mere information på
www.ens.dk/eudp



EUDP støttede Andresen Towers A/S, da de testede prototypen 
til en montageenhed, der kan bygge segmenttårne til vindmøl-
ler på opstillingsstedet. Teknologien bestod, og resultatet er 
medvind til Andresens produktion og billigere vindenergi. 

I jagten på at omsætte mere og mere vind til elektricitet bliver mølle-
tårnene højere og højere og vingerne længere og længere. ”Jo højere 
man kommer, jo mere vind har møllen at arbejde med, fordi der er 
mindre turbulens og vinden både er mere stabil og blæser med højere 
hastighed. 10 % mere vind giver 30 % mere output” fortæller Tom 
Andresen, administrerende direktør i Andresen Towers A/S. ”Det store 
problem er transporten. Vejsystemet sætter ganske enkelt en øvre 
grænse for, hvor høje vindmølletårne man kan transportere. Derfor  
begyndte vi at arbejde med andre parametre. Hvordan kunne vi for- 
enkle infrastrukturen? Og hvordan kunne vi forbedre teknologien?”

MEKANO-SÆT MED 300 TONS BYGGEKLODSER AF STÅL
Et tårn har typisk 9-11 ringe, som hver består af 12-18 byggeklodser, 
der bliver samlet med bolte. ”Det er vigtigt, at vi konstant leverer ens, 
høj kvalitet. Derfor er der udformet en enkel, præcis og ”idiotsikret” 
monteringsvejledning, så alle brikker finder deres nøjagtige plads i 
puslespillet” lover Tom Andresen. ”Vores tårne fremstilles i højder 
over 100 meter og har ved jorden en diameter fra 7 meter og opefter 
afhængig af tårnhøjde. Selvom tårnet umiddelbart ser rundt ud, er det 
rent faktisk mangekantet. Boltene er en nyhed i vindmøllesammen-
hæng, hvor tårnene tidligere blev svejset sammen. Bolte minimerer 
risikoen for træthedsbrud. Men først og fremmest betyder samleteknik-
ken, at tårnsegmenter kan transporteres på helt almindelige lastbiler 
og samles på opstillingsstedet af den mobile samleenhed, der på få 
timer kan pakkes sammen og flyttes hen til sin næste lokalitet.”

TIL EKSAMEN HVOR KRAGERNE VENDER
OG VINDEN BLÆSER
Danmark har en prøvestation for store vindmøller ved Høvsøre, og det 
var også her, den mobile montageenhed skulle stå sin prøve. ”I pilot-
projektet skulle vi demonstrere den mobile montagetekniks konkurren-
cedygtighed praktisk og økonomisk. Vi dokumenterede, at den mobile 
samleenhed hurtigt og nemt kan samles og flyttes, og at man i løbet af 
få dage rationelt og sikkert kan samle et segmenttårn svarende til den 
99,5 meter høje prototype i Høvsøre. Tårnets top blev produceret på 
en stationær enhed hos Andresen Towers, hvilket er billigst, da toppen 
kan  transporteres samlet uden brug af specialtransporter. Dermed 
var vi klar til kommercialisering af en helt ny og konkurrencedygtig vind-
energi-løsning: Høje landvindmøller i skovområder.”

EKSKLUSIV RAMMEAFTALE MED SIEMENS
OG 100 NYE ARBEJDSPLADSER
”EUDP-midlerne har været med til at fremme udviklingen af en gedi-
gen, mobil samleløsning, og det har for alvor givet os fart under vinger-
ne. Teknologisk har vi og Siemens brugt vores erfaringer fra prototypen 
til at videreudvikle den mobile montageenhed. Der er produceret flere 
enheder efterfølgende, så det nu er muligt at opstille det ønskede 
antal tårne, og vi arbejder også på færdigdesign af den samlerobot, 
som lå på tegnebordet under pilotprojektet. Men det væsentligste er 
samarbejdet med Siemens Wind Power. De producerer vores mobile 
samleenhed og har indgået en større rammeaftale. Det har kickstartet 
os forretningsmæssigt og er baggrunden for vores nye fabrik i Nyborg, 
hvor vi har 18.000 m2 produktions- og lagerareal og beskæftiger godt 
100 mennesker.” 

Mobile byggeklodser giver medvind 

Ved at øge tårnhøjden fra 80 til 125 meter
reduceres kWh prisen med op til 25 %

Kilde: Elforsk, Sverige

2,50
3,24

Projekt: 
Udvikling, fremstilling og test af en mobil 
samleenhed til lokal produktion af høje vind-
mølletårne boltet sammen af stålsegmenter.

Budget i alt: 5,74 mio. kr.
  Egenfinansiering: 3,24 mio. kr.
  EUDP-tilskud: 2,50 mio. kr.

Periode: Maj 2011 til maj 2012  
 



”Min mission er at medvirke til at udvikle vindkraft – fx via 
høje landvindmøller i skovområder. Det sikrer skovejeren et 
merafkast, det sikrer konkurrencedygtige energipriser – og det 
generer ikke naboer til vindmøllen” siger Tom Andresen. Andresen Towers A/S: Ejer de patenterede teknologier til 

segmenttårnet + producerer tårnsegmenterne. Siemens 
Wind Power: Produktion af vindmøller + montagen med de 
mobile samleenheder. 2C A/S: Dimensionsberegninger  
+ forstudieprojekt af samlerobot til boltsamlingen.  

A

”SKY IS THE LIMIT”
”Jeg tror på, at markedet for høje segmenttårne til vindmøller i skovom-
råder er stort. De udnytter vinden bedre, de giver en lavere kWh-pris 
end de gænse 80-meter tårne, de er billigere og nemmere at transpor-
tere, de har en skrotværdi – og de kan frem for alt placeres i skove, 
hvor de ikke generer naboerne. Møllerne er så høje, at de kan stå i 
hvilken som helst skov uden at komme i karambolage med trætoppe. 

Men min vurdering er, at vindmølletårne stadig vil vokse sig højere. Tek-
nisk set er det muligt at bygge tårne på 200 meter, men det har affødt 
et nyt problem: Vi mangler store kraner, der kan løfte segmenter op i 
den byggehøjde. Så den udfordring bliver det næste skridt i arbejdet 
for at producere konkurrencedygtige vindmøller, der kan være med til 
at sænke omkostningerne for produktion af vindkraft.”



Udviklingen af brændselsceller til det brede, kommercielle 
marked er i en afgørende fase. Danmark er med i finaleop-
løbet takket være en unik fødekæde i form af vores stærke 
samarbejde mellem universiteter og virksomheder.

”Dansk brændselscelle-teknologi har især opnået sin internationale 
styrkeposition, fordi alle led i fødekæden er gode til at samarbejde 
effektivt – lige fra de nørdede kemikere til de fremsynede, kommerciel-
le produktudviklere” pointerer Hans Aage Hjuler fra Danish Power Sy-
stems, som er blandt de eneste tre virksomheder i verden, der mestrer 
produktion af en særlig højtemperatur-brændselscelle. 

”Det aktuelle samarbejde med Nilfisk-Egholm og Serenergy er vores 
mest konkrete og realistiske demonstration af brændselsceller til dato. 
I projektet demonstrerer vi teknologien på arbejdsmaskiner til uden-
dørs vedligeholdelse og rengøring, og Nilfisk-Egholm udvikler faktisk 
en helt ny type fejemaskine i den anledning. Hvis brændselsceller skal 
blive hvermandseje, skal de være mere energieffektive, og prisen skal 
ned. Så opgaven er at optimere samspillet mellem brændselsceller 
og køretøjer” siger Hans Aage Hjuler fra Danish Power Systems, der 
gennem de seneste 7-8 år har manifesteret sig inden for produktion af 
selve brændselscellen, der er kernen i teknologien. Via hårdt arbejde, 
viden, kompetencer og deltagelse i blandt andet en række tidligere 
EUDP-projekter, er de i dag eksperter i HT-PEM brændselsceller. 

HØJ TEMPERATUR OG 
EN HEMMELIG, GIFTFRI RECEPT
”Vi producerer de såkaldte HT-PEM brændselsceller, hvilket står for 
hhv. ”høj-temperatur” og ”polymer-elektrolyt-membran”. Fysisk består 
brændselscellen af to elektroder og en polymer-membran, og det er 

membranen, der er hele hemmeligheden bag de unikke egenskaber. 
Vi har selv udviklet materialet, og vi producerer selv membranerne 
af en særlig polymer, som er et syntetisk materiale med særlig stor 
styrke. Den store fidus er, at polymeren kan klare at blive opvarmet 
til mellem 140 og 180 °C. Når vi kommer over 140 °C, undgår vi, at 
brændselscellen forgiftes af kulmonoxid (også kendt som kulilte), der er 
et restprodukt ved omsætningen af metanol. Vores brændselsceller er 
altså meget robuste, og samtidig kan membranen holde mange tusinde 
timer uden at miste sin elektriske ledeevne.

Sammen med SP Group A/S har Danish Power Systems bygget et 
produktionsanlæg, der nu kan producere membraner i større antal. 
”Brændselsceller står på spring til at blive et cleantec-eventyr, for 
sammenlignet med traditionelle dieselmotorer og blybatterier har de 
indlysende fordele. En brændselscelle har lang driftstid, forurener 
ikke, vejer ikke ret meget, kan bruges indendørs – og den kan køre på 
biometanol, der i brændselscellen bliver omdannet til brint. Med brint 
plus ilt fra luften har brændselscellen alt, hvad den skal bruge for at 
producere el og varme.”

NYT PRODUKT, NYE SALGSKANALER
OG NYE VÆKSTMULIGHEDER
”Nyheden i dette demonstrationsprojekt er kombinationen af vores  
HT-PEM brændselsceller, Serenergys teknik til at stakke brændsels- 
cellerne i moduler – og de fremsynede produkt- og markedsmulig-
heder, Nilfisk-Egholm repræsenterer. Sammenlignet med tidligere 
demonstrationer af brændselsceller forventer vi at dokumentere 
reduceret energiforbrug, fordi vi nu forbedrer indsugningen af luft, 
optimerer effektiviteten i de serieopkoblede brændselsceller og 
forbedrer designet af maskinen. For Nilfisk-Egholm vil det være et helt 

Danmark er i finalen!

Vores særlige membran har en styrke, 
der giver øget effektivitet og dermed 
miljøfordele

5,67
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Projekt: 
Demonstration og dokumentation af energi- 
effektivitet og kommerciel bæredygtighed for 
ny anvendelse af brændselscelle-teknologier. 

Budget i alt: 11,83 mio. kr.
  Egenfinansiering: 6,16 mio. kr.
  EUDP-tilskud: 5,67 mio. kr.

Periode: Juni 2012 – juni 2014  
 



”Hvis vi kan producere og demonstrere en rengøringsmaskine  
i samarbejde med Nilfisk, er det en milepæl i kommerciel udvikling  
af brændselsceller” understreger Hans Aage Hjuler, direktør for  
Danish Power Systems. 

nyt produkt, og for både Serenergy og os vil det være en åbning af 
nye salgskanaler. Selvom fejemaskiner til at holde gader, veje og gulve 
rene er et nichemarked, så er det en ret stor niche. Samtidig vil andre 
brancher kunne opnå de samme fordele, som er: Reduceret støj-,  
partikel- og CO2-forurening, et arbejdsmiljø uden støj og møg, for- 
retningsmæssige fordele på grund af bedre brændstoføkonomi og 

fleksibel arbejdscyklus – og imageværdi, fordi de signalerer ansvar-
lighed både socialt og i forhold til klimaet. Derfor kan dette projekt 
potentielt give os nye markedsmuligheder, kommercialisering af vores 
brændselscelle og synliggørelse af en viden, som vi kan stille til rådig-
hed for forskere, universiteter og virksomheder i vores fælles kamp for 
klodens klima.” 

Danish Power Systems bidrager med deres unikke HT-PEM 
brændselscelle, Serenergy A/S produktudvikler stak- og 
modulteknologien, Nilfisk-Egholm A/S bygger en ny arbejds-
maskine, og Aalborg Universitet dokumenterer demonstra-
tionen.  

D



Mælk skal pasteuriseres for at dræbe eventuelle sygdoms-
fremkaldende bakterier, før det bliver brugt til produktion. 
Pasteurisering sker ved 75-80 °C, og energieffektivisering  
af denne opvarmningsproces er vigtig for Arlas energiforbrug.

Arla har sat sig som mål, at i 2020 skal koncernens samlede CO2- 
udledning være reduceret med 25 %, og 50 % af produktionsproces-
sernes energiforbrug skal komme fra vedvarende energikilder. ”Vores 
varmepumper er et vigtigt led i opnåelse af vores mål. Jo bedre de kan 
udnytte overskudsvarme fra produktionsprocesserne, jo mindre CO2 

udleder vi ved produktion af mælk, smør, yoghurt og ost til folks morgen-
borde. Derfor prøver vi nu at udfordre grænsen. Hvor høj temperatur kan 
en hybrid-varmepumpe baseret på ammoniak og vand nå, hvis vi bruger 
en højtrykskompressor til at sætte ammoniak under tryk og booster pro-
cessen med fordampningsvarme fra vand?” spørger Poul Erik Madsen. 

DET AFGØRENDE SPØRGSMÅL: 
HVOR EFFEKTIV ER VARMEPUMPEN?
En ting er at maksimere varmepumpens temperatur. Noget helt andet 
er, hvor dyr varmepumpen er i drift. ”Vi definerer varmepumpers 
effektivitet med den såkaldte COP-værdi, der angiver forholdet mellem 
forbrugt og produceret energi. Vores nuværende hybrid-varmepumpe, 
som kan nå 85 °C, har en effektivitet på 4,6 COP, hvilket svarer til en 
CO2-reduktion på 1.150 tons om året. En ultra-høj-temperatur varme-
pumpe kan potentielt komme op på 180-250 °C, hvilket jo umiddelbart 
lyder forjættende. Men det mest spændende i projektet bliver at måle 
effektiviteten ved forskellige temperaturer – fx 140, 180 og 220 °C, 
for hvis temperaturen bliver for høj, vil energiforbruget blive så stort, at 
COP-værdien kommer helt ned på 2,5. Derfor er opgaven at finde den 
temperatur, der giver den optimale energibalance.”

  
EUDP-MIDLER HAR ÅBNET DØRE
”Penge åbner døre, og uden midlerne fra EUDP kunne Arla ikke være 
kommet i dialog med forskere og teknikere fra DTU og Teknologisk In-
stitut, som er de drivende kræfter i udviklingen af teknologien til vores 
nye varmepumper. Samarbejdet giver os knowhow, det styrker hele 
vores produktion, og det giver os større uafhængighed af fossil energi. 
Jo bedre vi bliver til at udnytte spildvarme, jo mindre CO2 udleder vi. 
Klimaeffekten kan ikke altid omsættes til penge, men dette projekt vil 
også vise, om varmepumpeteknologien kommer til at kaste vækst og 
arbejdspladser af sig.”
 

”Varmepumpen udnytter overskudsvarme i Arlas produktion. Jo højere tempe-
ratur den kan generere, jo mere fossilt brændstof kan Arla potentielt spare” 
forklarer Poul Erik Madsen, Energy Manager hos Arla. 

Arla sparer CO2 på højtryk

Budget i alt: 8.94 mio kr.

110 °C vil fordoble potentialet, 
og 180 °C vil være revolutionerende

6,57
5,57

Projekt: 
Udvikling og demonstration af ultra-høj-tem-
peratur hybrid-varmepumpe til reduktion 
af CO2-udledning i fødevareindustriens 
varmebehandling.

Budget i alt: 12,14 mio kr.
  Egenfinansiering: 5,57 mio. kr.
  EUDP-tilskud: 6,57 mio. kr.

Periode: Feb. 2012 – feb. 2015   
 

Projektet er en forlængelse af EUDP-støttet udvikling og 
demonstration af Arlas 85-graders varmepumpe.  
Medvirkende: Arla Foods, DTU, Teknologisk Institut, Industri 
Montage Vest, Process Engineering A/S, Solae Company 
Denmark, SPX Anhydro, Hybrid Energy, NTNU. P
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Energiteknologier

Kortet viser den geo-
grafiske placering af de 
virksomheder og organi-
sationer, der i øjeblikket 
deltager i EUDP-projekter 
inden for de forskellige 
teknologiområder.



EUDP Sekretariatet
Energistyrelsen 
Amaliegade 44 
1256 København K 
Tlf. 33 92 67 00
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EUDP investerer i udvikling og demonstration af nye energiteknologier, 
der kan gøre Danmark uafhængig af fossil energi i 2050

EUDP støtter danske virksomheder i at levere fremtidens energiløsninger 
til de globale vækstmarkeder

EUDP fremmer nationalt og internationalt samarbejde mellem 
virksomheder og videninstitutioner om nye energiløsninger
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