
2035: STORSKALA- 
UDRULNING 
Produktionen af vedvarende 
energi i energisektoren og  
forbruget i transportsektoren  
er tæt forbundet og kan  
understøtte hinanden i det 
smarte energisystem.
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Grøn omstilling
Aalborg Universitets roadmap for udvikling og 
udbredelse af electrofuels i det smarte energisystem. 
Det komplette roadmap er netop udgivet på dansk 
og kan ses på www.

Transport har i mange år været et smertensbarn i dansk klimapolitik, men nu kan vi se 
konturerne til fremtidens grønne brændstof til lastbiler, fly og skibe, som til sammen 
udgør en stor andel af den samlede CO2-udledning fra transportsektoren. 

Transport spiller en særlig rolle i de 
forestående politiske forhandlinger om en 
ny klimaaftale. Det er med god grund, for 
transportsektoren står for en fjerdedel af 
Danmarks samlede CO2-udledning.

Især den tunge transport med lastbil, fly 
og skib giver panderynker, fordi el ikke 
umiddelbart kan løfte opgaven, som det  
kan med persontransport.

”Elbiler ligner den langsigtede løsning på 
fremtidens persontransport, men en meget 
stor del af CO2-udledningen kommer fra 
den tunge transport, som i mange, mange 
år ud i fremtiden vil være afhængige af 
flydende brændstoffer, fordi batteriteknolo-
gien ikke er i nærheden af at kunne drive så 
tunge transportmidler over lange afstande,” 
siger Peter Rasmussen, udviklingschef hos 
Circle K Danmark. 

ALTERNATIVER TIL EL
Vi kender allerede løsninger i dag, som på 
papiret kan være svaret på mange af de 
udfordringer vi står over for i transport-
sektoren. En af de løsninger, som har størst 
potentiale, er electrofuels eller populært 
sagt flydende el.

I Hobro arbejdes der lige nu på at producere 
Danmarks første liter af det avancerede 
grønne brændstof.

”Electrofuels er i bund og grund flydende 
el. Konceptet er, at el fra vindmøller og 
solceller omdannes til brint via elektrolyse. 
Den rene brint kan så kombineres med 
industriudledt kulstof, og så får vi et 
flydende brændstof, som er 100 procent 
CO2-neutral,” siger Søren Bjerregaard 
Pedersen, CEO i Hydrogen Valley, som lige 
nu producerer brint, men allerede i 2019 vil 
være i stand til at udvide produktionen til 
flydende el. 

I Circle K har man også fået øjnene op for 
flydende el, som ifølge Peter Rasmussen er 
enormt interessant: 

Vi vil meget gerne bidrage 
positivt til den grønne 
omstilling. Vi har ikke  
særlige aktier i olie
industrien, men er blot 
købmænd der sælger  
drivmidler. Hvis vi har 
muligheden for at skifte  
olie ud med flyd ende el i 
danskernes biler, så står 
vores 327 tank stationer  
i Danmark klar. 

MANGLENDE BRIK I DET SMARTE 
ENERGISYSTEM
Ved at producere brint på vores fluktue-
rende vedvarende energi fra vindmøller og 
solceller får vi mulighed for at lagre over-
skydende energi som flydende brændstof 
og udskifte de fossile brændstoffer i den 
tunge transport, som ikke kan drives af 
batterier.  

”Electrofuels kan være med til at forbinde 
energisektoren og transportsektoren, fordi 
produktionen af electrofuels kan balancere 
energinettet. Når der er overskydende ved-
varende energiproduktion, kan vi bruge den 
energi til produktion af flydende el. Vi bør 
tænke transportsektoren ind i det samlede 
energisystem på den måde,” forklarer Brian 
Vad Mathiesen, energiprofessor på Aalborg 
Universitet.

Han har sammen Iva Ridjan Skov og 
andre kolleger på Aalborg Universitet 
udarbejdet et detaljeret roadmap for 
udviklingen og udbredelsen af electrofuels, 
og som de første i verden analyseret, 
hvordan electrofuels kan indgå i et smart 
energisystem i Danmark i samarbejde med 
Ingeniørforeningen IDA. Hvis vi fra politisk 
side har modet og viljen til at investere i 
udviklingen og udbredelsen af flydende 
el, kan vi allerede før 2030 sikre betyde-
lige CO2-reduktioner og ovenikøbet løse 
udfordringen med den grønne omstilling af 
den tunge transport. 

”

Electrofuels
Man producerer electrofuels ved at kombinere CO2 og brint. El fra vindmøller og 
solceller omdannes til brint via elektrolyse, og den rene brint kombineres så med 
CO2 fra industri eller biogas i en kemisk reaktion, som danner en gennemsigtig 

flydende væske, der kan fyldes i tanken på vores biler, lastbiler, skibe og fly. 

Fremtidens  
brændstof er  
flydende el.

2018-2020: MARKEDSMODNING
Bedre rammebetingelser for forskning 
og demonstrations projekter til 
udvikling af electrofuels

2020-2025: MARKEDSOPTAG
Opskalering af produktion og omstilling af  
infrastruktur til distribution af electrofuels samt 
investering i kompatible køretøjer 

2025-2035: MARKEDS-
GENNEMBRUD
Yderligere opskalering af 
produktion af electrofuels og 
tilpasning i det smarte energi-
system med henblik på brug i 
fly- og skibstransport


