Fra vindmøllestrøm til

The HyBalance project has received funding from the Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking under grant
agreement No 671384. The Joint Undertaking receives support from the European Union’s Horizon 2020 research and
innovation program. www.fch.europa.eu. The HyBalance project has furthermore received funding from the Danish
EUDP program, which is administered by the EUDP Board.

HVAD ER HYBALANCE ?
HyBalance er et projekt, som demonstrerer brugen af grøn
brint i fremtidens energisystem. HyBalance-projektet er et af
flere initiativer, som gennem udnyttelsen af potentialet i brint
vil bidrage til at transformere energisystemet fra at være afhængigt af fossile brændstoffer til at være baseret på vedvarende og lokale energikilder.
Produktionen af brint sker gennem vandbaseret elektrolyse,
hvilket gør det muligt at lagre overskydende el fra vindmøller.
Det bidrager til at balancere elnettet, og brinten kan anvendes
i industrien og i transportsektoren.
Projektet er en teknologisk showcase for bæredygtig udvikling
i Europa. Derfor modtager projektet både europæisk og dansk
støtte fra henholdsvis Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking og det danske EUDP-program.

GRID BALANCE

WATER ELECTROLYSIS

Air Liquide, der er aktivt involveret i udbredelsen af brint som
bæredygtig energi, er hovedinvestor og projektleder af HyBalance-projektet.
Danmark er valgt som stedet, hvor det innovative projekt gennemføres. Det skyldes Danmarks fokus på vedvarende energi
og integration heraf i energisystemet.
På de følgende sider beskriver vi elementerne i HyBalanceprojektet:
1.
2.
3.
4.

Balance i elnettet
Elektrolyse
Lagring
Brint til transport, logistik og industri

STORAGE

CLEAN MOBILITY, LOGISTICS
AND INDUSTRY

BALANCE I ELNETTET
Der skal være balance mellem produktion og forbrug af el i
elnettet på alle tider af døgnet. Balancen opretholdes ved at
sørge for at arbejde med fleksible produktions- og forbrugsenheder - og ved at eksportere og importere elektricitet. Balanceansvarlige energihandelsselskaber som Neas Energy er
ansvarlige for at assistere transmissionsoperatøren med at
opretholde balancen i elnettet.

sådan fleksibilitet ved at udnytte vindmøllestrøm, når priserne er lave - eller der er behov for at balancere elnettet - til at
producere brint.

Vindenergi er fluktuerende og kræver fleksible løsninger, når
man skal udnytte vindenergien optimalt og samtidig sikre balance i elnettet. Dynamisk vandbaseret elektrolyse tilbyder en

Et forventet resultat af projektet er blandt andet fastsættelsen
af, ved hvilken elpris det kan betale sig at producere brint.

HyBalance-projektet vil udvikle en model, hvor drift af elektrolyseanlægget simuleres på timebasis i forhold til elpriserne,
behovet for at balancere elnettet og efterspørgslen på brint.

ELEKTROLYSE AF VAND
Elektrolyse af vand er en proces, hvor man ved hjælp af strøm
spalter vand (H20) gennem en membran og får brint (H2) og ilt
(O2).
Der er i dag primært to kommercielle elektrolyseteknologier: Alkalisk og PEM (Proton Exchange Membrane). Alkalisk elektrolyse
er blevet brugt gennem årtier i industrien til fremstilling af store
mængder brint og betragtes som en moden teknologi.
PEM-elektrolyse er en nyere teknologi. PEM er karakteriseret ved en højere effektivitet (mere brint produceret pr. kWh),
et mindre CO2-aftryk (større mængde brint produceret pr. m3
brændselscellestak) og bedre evne til at operere under fleksible forhold. Disse kendetegn gør PEM-teknologien meget
anvendelig i balanceringen af energi fra vedvarende energikilder, samtidig med at PEM i forbindelse med masseproduktion
rummer et stort potentiale for reduktion af omkostninger.
I HyBalance-projektet vil PEM-elektrolyseanlægget, der er udviklet og leveret af Hydrogenics, producere 230 Nm3 brint pr.
time. Målet med HyBalance-projektet er at demonstrere, hvordan den dynamiske drift af PEM-elektrolyseanlæg kan indgå i
balanceringen af elnettet, yde en høj effektivitet over en længere
periode og sikre et højt niveau af stabilitet.
Ved afslutningen af projektet forventes PEM-teknologien at være
fyldestgørende valideret i forhold til kommercielle installationer.

LAGRING
EU har forpligtet sig på en langsigtet klimapolitik, der prioriterer
en stabil og uafhængig energiforsyning, baseret på vedvarende
energikilder.
Med den stigende andel af vedvarende energi i elforsyningen
vokser behovet for at kunne lagre energien fra vind og sol og
anvende den i sektorer, som hidtil har været afhængige af fossile brændstoffer, herunder transportsektoren.
Ved at konvertere vindmøllestrøm til brint er det muligt at lagre
elektricitet i form af brint. Brint rummer derfor et lovende po-

tentiale, når det handler om at tilvejebringe lagret, vedvarende
energi i større mængder.
HyBalance-projektet vil demonstrere, hvordan brint kan fungere som et medium for energilagring og derved bidrage til at
maksimere udnyttelsen af den vedvarende energi.
Saltkaverner er meget effektive – også økonomisk set - til at
opbevare brint i stor skala. I Nordjylland tæt på Hobro, hvor
HyBalance-projektet demonstreres, findes saltkaverner, som
på længere sigt kan bruges til opbevaring af brint.

BRINT TIL TRANSPORT OG INDUSTRI
Transport er en af de større udfordringer i den grønne omstilling. Brint betragtes som én af nøglerne til at løse denne udfordring, idet brint kan bidrage til at lede vedvarende energi
over i transportsektoren.

lastbiler og busser. Projektet forventes årligt at kunne levere
brint til at holde 1.000 brintbiler kørende. Det vil bidrage til 0.5
procent af det samlede mål for reduktion af drivhusgasser fra
transportsektoren i Danmark.

Brint og brændselsceller kan erstatte forbrændingsmotoren,
der kører på fossilt brændstof, og kan dermed reducere CO2
udslippet med tæt på 100 %.

Reduktion af omkostninger ved etablering
af brinttankstationer
Projektet kan blive det første, der implementerer distribution
af brint under højt tryk til brinttankstationer, hvilket vil gøre det
muligt at øge brintkapaciteten her op til 3 eller 4 gange.

HyBalance vil være det første projekt, der demonstrerer hele
værdikæden fra produktion af brint fra vedvarende energikilder til levering hos slutbrugerne - herunder brinttankstationer
og køretøjer på brint.
Air Liquide driver allerede fem brinttankstationer i Danmark
igennem konsortiet Copenhagen Hydrogen Network (CHN).
Brint til 1000 biler
Interessen for brintbiler er stigende – og med god grund.
Brintbiler er meget miljøvenlige, da de ikke producerer skadelige udslip og partikler og derved kan medvirke til at reducere
udledningen af drivhusgasser. Ydermere kan brintbilerne tankes på få minutter og kører i gennemsnittet længere på
en tankfuld end en elbil.
HyBalance-projektet vil analysere markedet for brintkøretøjer i Danmark, herunder biler, gaffeltrucks,

HyBalance-projektet vil bidrage til at accelerere udviklingen af
grøn transport i Danmark og vil anvise veje til lignende udviklinger i Europa og resten af verden.
Brinten, der ikke bliver brugt til transportsektoren, vil blive anvendt til industrielle formål.

PARTNERE I HYBALANCE-PROJEKTET
AIR LIQUIDE
Verdensførende inden for gasser, teknologi og services til
industrien og sundhedssektoren. Virksomheden er repræsenteret i 80 lande med mere end 50.000 medarbejdere
og servicerer mere end 3,5 millioner kunder og patienter.
Oxygen, nitrogen og brint har udgjort kernen i Air Liquides aktiviteter siden grundlæggelsen i 1902. Air Liquide
varetager hele logistikkæden inden for brint – fra produktion og lagring til distribution og anvendelse hos kunden.
www.airliquide.com
COPENHAGEN HYDROGEN NETWORK (CHN)
Operatør af brinttankstationer og udrulning af den danske
brintinfrastruktur. CHN er et konsortium, ejet af Air Liquide og
H2Logic. www.airliquideadvancedbusiness.com/en/who-weare/chn.html
HYDROGENICS
Udvikler af elektrolyseteknologi og verdensledende inden for
større elektrolyseanlæg. Omfattende ekspertise i design, leverance og drift af brintproduktion, brændselscellemoduler og
elektrolyseenheder.
www.hydrogenics.com

NEAS ENERGY
Balanceansvarligt energihandelsselskab, der handler med el,
gas og beslægtede råvarer. Indgående viden om handel på
nuværende elmarkeder samt fokus på fremtidige muligheder
– herunder udvikling af nye markeder, der er knyttet til brintproduktion.
www.neasenergy.com
HYDROGEN VALLEY/CEMTEC
Dansk projekt- og erhvervsudviklingscenter med fokus på,
hvordan brint og biogas kan indgå i den grønne omstilling af
energisystemer. Hydrogen Valley/CEMTEC bidrager til projektet med den viden og erfaring, der er opbygget i Nordjylland
inden for brintteknologier.
www.hydrogenvalley.dk
LUDWIG-BÖLKOW-SYSTEMTECHNIK (LBST)
Forskningsinstitut og konsulentvirksomhed med mere end
30 års ekspertise inden for brint og brændselsceller. LBST
bidrager i projektet med viden om livscyklusanalyser, performance-rapportering og forretningsanalyser af Power-to-Hydrogen systemer til industrien og beslutningstagere.
www.lbst.de

ASSOCIEREDE PARTNERE
ENERGINET.DK
Danmarks el- og gasnet-operatør, der er ansvarlig for at opretholde forsyningssikkerhed inden for el og gas her og nu såvel
som på længere sigt. www.energinet.dk
AKZO NOBEL
Verdensførende producent af malings- og coatingprodukter
samt en vigtig producent af specielle kemikalier, herunder
salt. Akzo Nobel har udvundet salt af adskillige store saltka-

verner i nærheden af Hobro. Akzo Nobels interesse i projektet
er at udvikle nye markeder for anvendelse af udtjente saltkaverner som lager for gasser. www.akzonobel.com
SINTEX
Udvikler og leverandør af produkter, baseret på sinterteknologi. Sintex er industriel brintkunde og indgår i Grundfos-koncernen. www.sintex.dk
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