Brint • Brændselsceller

Ny brintbil krydser Danmark
En hurtig optankning af brint på
tre minutter ved en tankstation i
Holstebro, og så af sted til København – 340 kilometer på elektricitet uden stop eller optankning.
Ankomst til København fire timer
senere, stadig med rigelig af kilometer tilbage i tanken.
Det er i dag virkelighed, hvis man er
én af de få, der har haft lejlighed til at
prøve den nye Tucson ix35 fra koreanske Hyundai/KIA med brint i tanken. Bilen blev fremvist i København
den 12. maj, hvor en hensigtserklæring om brintbiler blev underskrivet
mellem Danmark og Hyundai/KIA i
overværelse af statsministeren og
den Koreanske Præsident.
Den koreanske brintbil har været
under udvikling i en del år, men en
planlagt masseproduktion kommer
først på tale i 2015. Prisen er endnu
ukendt, men meget tyder på, at den
kommer til at koste nogenlunde det
samme som en benzinbil, hvis der vel

Videncentret opruster
på bioenergi
Landbruget skal være en væsentlig
aktør i fremtidens energiforsyning.
Derfor styrker Videncentret nu arbejdet med at gøre bioenergi attraktivt for landmænd.
Danske landmænd skal i fremtiden
levere en større del af den energiforsyning, der bruges i det danske samfund. Derfor styrker Videncentret med
hjemsted i Skejby ved Århus nu arbejdet med at gøre bioenergi til en forretning for landmanden.
Det markeres blandt andet ved at
ansætte en ny energichef, Michael
Støckler, der kommer fra en stilling
som centerleder for innovationsnetværket for Biomasse i Agro Business Park. Han får primært til opgave
at samle viden om bioenergi fra de
forskellige faglige afdelinger i Videncentret. Den nytiltrådte energichef bliver desuden sekretær for Specialudvalget for Bioenergi, der består af
centrale folkevalgte fra de store produktionsretninger.
TS

Brintbilen Tucson ix35 fra koreanske
Hyundai/KIA forventes at komme i
masseproduktion fra 2015. Rækkevidden er fuld på højde med en benzinbil, men energiudnyttelsen er dobbelt så god, når forbrændingsmotoren erstattes af brint, brændselsceller
og elmotor.

at mærke fortsat er afgiftsfritagelse
for elbiler til den tid.
For Hyundai/KIA er det afgørende
at brintbilen skal kunne levere samme behagelige transport som fossile
brændstoffer; det vil sige hurtig optankning, lang rækkevidde og tilstrækkeligt med hestekræfter under hjelmen. Turen tværs over Danmark på
brint har vist, at det er muligt – ikke
mindst takket være tankstationer, der
kan levere brint ved et tryk på 700 bar.
Partnerskabet for Brint og Brændselsceller vurderer, at 2015 bliver
året, hvor brintbilerne så småt begyn-

der at komme ud på de danske landeveje. Bilerne har en rækkevidde
sammenlignelig med benzin, en energiudnyttelse der er dobbelt så god, og
optankningen er nu standardiseret og
sker lige så hurtig som med benzin og
diesel.
Hensigtserklæringen mellem danske aktører og Hyundai/KIA er et vigtigt skridt på vejen for at få udbredt
brintbiler såvel i Danmark som i Korea.
Næste skridt er reduktion af omkostningerne ved at få gang i masseproduktionen og få udbredt antallet af
tankstationer til brint.
TS

EnergiForsk 2011
Onsdag den 22. juni 2011 i Ingeniørhuset,
Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V
På konferencen vil de forskellige programmer og tilskudsmuligheder vil blive
præsenteret, og der vil være mulighed for at høre om andres erfaringer med
projekter, ligesom der vil være rig mulighed for at få en dialog med oplægsholderne og med repræsentanter for programmerne.
Ud over årets konferenceprogram er der følgende faste indslag på konferencen:
– informationsstande for hvert enkelt program
– posterudstilling med udvalgte projekter.
– tid til at skabe netværk og lave aftaler med andre ansøgere
På tre parallelle sessioner vil der blive præsenteret projekter inden for:
– energiproduktion: vind og sol,
– energisystemer: brændselsceller og Smart Grid
– energiforbrug: bygninger og LED-lys.
Konferencen afsluttes med en paneldebat om energiforskningsprogrammernes strategi og fremtid.
Konferencen arrangeres i samarbejde mellem EUDP-sekretariatet i Energistyrelsen, Energinet.dk, Dansk Energi, Det Strategiske Forskningsråd (DSF)
og Højteknologifonden. Deltagelse i konferencen er gratis, og tilmelding kan
ske ved at sende en mail til uddannelse@danskenergi.dk eller tilmelde sig
online på www.danskenergi.dk/Uddannelse/Aktiviteter.aspx.
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