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ENERGIFORSYNING NU OG I FREMTIDEN 

DET STORE ENERGI EKSPERIMENT 
I det daglige tænker vi ikke over de ting som fungerer. Sådan er det også med vores 

energiforsyningen. Vi regner med, at når vi skal bruge energi, så er den der. Tag f.eks. forsyningen 

med elektrisk energi – elektricitet til dig og din familie derhjemme. I bruger hver dag masser af 

elektricitet. Alle mulige apparater fungerer jo vha. el. Og det er først, når der er strømsvigt, at vi 

bemærker, hvor meget vi er afhængige af el-energien.  

Sådan er det jo ikke kun hos dig og din familie, derhjemme. Sådan er det med alle sider af 

samfundslivet. På arbejdspladserne, i skolerne, undervejs i trafikken, når vi producerer noget, i 

landbruget, fiskeriet osv. Osv.  

Samfundet i dag rundt om dig bygger på, at vi har adgang til energi, når vi vil og hvor vi vil. En af 

forudsætningerne for at det kan lade sig gøre er udnyttelsen af fossile brændstoffer. De er billige og 

praktiske, både til at sikre elektricitet, opvarmning og transport. De er effektive energibærere i 

samfundets energiforsyning. Desuden er råolie også udgangspunkt for fremstilling af en lang række  

kemikalier og plaststoffer, som vi bruger dagligt.  

Men der er en bagside af medaljen. Der er 2 store problemer:  

1.Forskere mener, at de fossile energikilder inden for overskuelig tid vil slippe op. Dvs. kul, råolie og 

naturgas slipper op inden for de næste 100 – 200 år. Hvornår præcist ved man ikke og det afhænger 

også af mange forhold; men alle ved, at de slipper op.  

Nitusind.nu 
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2. Energiforsyning vha. afbrænding af fossile energikilder medfører forurening af 

miljøet. Før talte man om: Syreregn, smog - partikelforurening i byerne, 

blyforurening fra benzin. Nu taler alle om den globale 

opvarmning pga. øget koncentration af drivhusgasser i 

atmosfæren. CO2 er den drivhusgas, der er i fokus, fordi hver 

gang vi brænder fossile brændsler, der er kemiske 

forbindelser med kulstof, så 

frigives der CO2 til atmosfæren.  

Udviklingen af vores højeffektive 

energisamfund har altså medført 

større drivhuseffekt og dermed 

en opvarmning af jordens 

atmosfære.  

 

Brug modellen her og prøv at forklare en klassekammerat, hvordan drivhuseffekten fungerer. 

Bagefter kan I se denne video:  

Energimuseet forklarer drivhuseffekten (https://www.youtube.com/watch?v=NPXVKb-k2nU) 

 

Hvad konsekvenserne af den øgede globale opvarmning bliver, det ved forskerne ikke med 

sikkerhed. Men det store CO2 eksperiment vil få konsekvenser for jordens klima!  

DTU, Case.dk 

https://www.youtube.com/watch?v=NPXVKb-k2nU
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I Danmark siger eksperter, at vores 

klima bliver varmere og vådere med 

flere storme og kraftige regnskyl. I 

medierne har du sikkert set billeder af 

oversvømmelser. I Sønderborg 

Kommune har man anlagt 

overløbsanlæg – kunstige søer, der 

skal opfange den voldsomme regn. 

Anlægget her er i Gråsten. Der er 

lignende anlæg i Kværs, Ulkebøl, 

Sønderborg. 

DEN HISTORISKE UDVIKLING 
Historisk set har samfundets energiforsyning ikke altid været baseret på fossile energikilder. Figuren 

her viser denne udvikling. Man kan se, at fra Vikingetiden og frem til 1700 – oplysningstiden stiger 

koncentrationen af CO2 i atmosfæren stort set ikke. Men fra 1700 tallet – da den industrielle 

revolution startede med opfindelsen af dampmaskinen og man begyndte at bruge kul. Og med 

opfindelsen af forbrændingsmotoren i 1884, hvor man begyndte at bruge olieprodukter; da steg 

koncentrationen hurtigt. Opfindelsen af nye maskiner, som kunne 

effektivisere produktionen eller gøre livet mere behageligt, har 

medført et stigende energiforbrug og koncentration af CO2 i 

atmosfæren. FNs klimapanel (IPCC) forudsiger, at med den 

nuværende anvendelse af fossile energikilder vil være en 

koncentration for CO2 på 0,045 % i 2050 og det vil medføre en 

gennemsnitstemperatur stigning på 3,5 grader (kilde: 

http://www.dmi.dk/fileadmin/Rapporter/DKC/dkc12-04.pdf).  

DTU, Case.dk 

http://www.dmi.dk/fileadmin/Rapporter/DKC/dkc12-04.pdf
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I 2008 fik jordens befolkningen over 81 % af energien 

fra fossile energikilder. I dag er det faldet til 79 %. Knap 

3 % kom fra vedvarende – grønne energikilder i 2008, 

nu er det lidt over 10 % (kilde: 

http://www.energi.case.dtu.dk/Intro).  

I Danmark fik vi i 2008 hele 17 % fra vedvarende 

energikilder, i dag nærmer tallet sig 29 %. Så Danmark 

er inde i en god udvikling.  

Fremtidens energiforsyning er fyldt med udfordringer, 

som forskere, ingeniører og teknikere har taget fat på! 

Men energiforsyningen i fremtiden indebærer, at vi alle 

forholder os til problemerne med fossile energikilder og hjælper til, så godt vi kan.  

Figuren herunder viser, at behovet for energi vil stige, da jordens befolkning vokser. 

Vi i den rige del af verden, må gå foran i udviklingen, så alle får en bedre levestandard.  

KUK I KULSTOF KREDSLØBET  
Først og fremmest er det vigtigt, at du forstår, at vores liv på Jorden er afhængig af CO2 i 

atmosfæren. Hvis der ikke var en passende mængde af CO2 i atmosfæren ville Jordens 

gennemsnitstemperatur være meget lavere – nemlig ca. 30 grader. Meget af det liv, vi kender i dag 

ville ikke findes og vores liv ville være langt mere besværligt - måske umuligt. Faktisk har 

koncentrationen af CO2 været højere i atmosfæren end den er i dag. Dengang for mange millioner 

år siden lignede Jorden ikke en blå planet men en ørkenplanet, fordi gennemsnits temperaturen var 

meget højere. CO2 nedbrydes ikke i atmosfæren. Men det opløses med tiden i vand. Dvs. havene vil 

over tid kunne optage den øgede mængde CO2 som er i atmosfæren. Men det går for langsomt, 

fordi det tager ml. 300 – 500 år om at blive optaget i de dybe lag i verdenshavene.  

DTU, Case.dk 

DTU, Case.dk 

http://www.energi.case.dtu.dk/Intro
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Drivhusgasser som CO2 er altså vigtig for at opretholde en passende gennemsnitstemperatur på 

jorden og dermed et stabilt klima. CO2 er en naturlig del af kulstofs kredsløb. Koncentrationen har 

svinget gennem årene.  

C-KREDSLØBET  
På billedet herunder kan du studere kredsløbet og se, at alle levende organismer er en naturlig del 

af kredsløbet. De er bundet til hinanden vha. de to processer - fotosyntese og respiration. Brug 

linket og se en kort film om kredsløbet: Energimuseet forklarer kulstofs kredsløb 

(https://www.youtube.com/watch?v=KPgDjoUeiK4) 

De fossile energikilder var oprindeligt planter og dyr, som levede for millioner af år 

siden. Da de døde blev de gennem nogle komplicerede forrådnelsesprocesser i 

undergrunden omdannet til kul, olie og naturgas. Gennem en periode på nogle hundrede millioner 

DTU, Case.dk 

DTU, Case.dk 

https://www.youtube.com/watch?v=KPgDjoUeiK4
https://www.youtube.com/watch?v=KPgDjoUeiK4
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år blev der på den måde lagret meget store mængder fra jordens atmosfære i undergrunden. 

Hermed faldt CO2 koncentrationen og dermed drivhuseffekten, således at jordens 

gennemsnitstemperatur faldt væsentligt. I moderne tid er der gået kuk i C - kredsløbet, fordi vi i 

løbet af 200 – 300 år har frigjort den CO2 som naturen har lagt på lager over 200 – 300 millioner år.  

Brug linket og se en kort film:  Energimuseet forklarer dannelsen af fossile brændstoffer 

(https://www.youtube.com/watch?v=j9WRFqkhgus) 

CO2 er en almindelig luftart, hvis egenskaber vi bruger i mange hverdagsting. F.eks. er det CO2 

opløst i vand, der får en sodavand til at boble/bruse over. Det er CO2 som bruges i nogle 

brandslukkere (skum- og pulversmukkere). Du ved sikkert, at planter skal bruge CO2 for at kunne 

lave fotosyntese, mens du udånder CO2 pga. respirationen i dine celler.  

 

UNDERSØGELSER – AKTIVITETER:  

 

 Kasse 14AB: Ind- og udåndingsluft - 
Kulstofkredsløb, respiration, CO2 

 Kasse 19: Drivhuseffekten på skolebordet - 
Drivhuseffekt, drivhusgassen CO2 

 

 

DEN STORE ENERGIUDFORDRING  

Det er en af tidens store udfordringer. Hvordan 

skaffer vi rigelig ikke miljøbelastende energi? Svaret 

hænger lige over vores hoveder. Forskerne peger på 

solen – sollys som løsningen. Der er nok til alle.  

Sollys den største direkte energikilde vi har til 

rådighed. Den mængde energi, som rammer jorden 

hver 1½ time i form af strålingsenergi fra solen, er så 

stor, at kunne vi gemme og bruge den, så havde vi 

energi nok til hele jordens befolkning - et 

helt år. Figuren herunder viser 

solindstrålingen pr. m2:  

 

NRGinet.dk 

https://www.youtube.com/watch?v=j9WRFqkhgus
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Sollyset er kilden til de mange vedvarende energikilder, vi kan bruge i dag. Den er kilden til vejret, 

der giver os vind- og bølgeenergi samt vandkraft. Sollyset indgår i planternes fotosyntese, hvor 

sollysets strålingsenergi bindes i biologiske brændstoffer – biomasse som: Biogas, biobenzin og 

biodiesel. 

Der er bare det, at solen forsvinder hver nat. Udfordringen bliver i fremtiden at:  

1. Opfange mest mulig af strålingsenergien fra solen 

2. Omdanne solenergien til andre energiformer uden at spilde for meget energi undervejs 

3. Opbevare energien til den skal bruges f.eks. i form af kemisk energi 

Energiforskning i dag handler om at finde løsninger på disse 3 udfordringer. For at forstå 

løsningerne, skal du først vide noget om sollys.  

 

HVAD ER SOLLYS? 
Sollys kan beskrives som stråler - bølger. Ligesom havets bølger kan bølger være korte og lange. 

Afstanden ml. bølgetoppene kaldes bølgelængden. I solens lys er bølgelængden meget lille. Man 

taler om nanometer (nm) – en milliontedel af en millimeter. Jo hurtigere bølgetoppene kommer 

efter hinanden, jo mere energi er der i bølgerne. Antal bølgetoppe pr. sekund kaldes frekvens. 

Synligt lys, infrarødt og ultraviolet lys har forskellige egenskaber, fordi de har forskellig frekvenser 

og bølgelængder.  

 

 

 

DTU, Case.dk 
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LØSNING 1 - FANG SOLENERGIEN I SOLCELLER, SOLFANGERE OG SPEJLE 
 

Nogle danskere får deres varme vand fra et olie- eller naturgasfyr. Fyret varmer vandet op ved 

afbrænding af fyringsolie eller naturgas. Andre danskere får deres varme vand fra et kraftværk – 

enten et stort centralt kraftværk, hvor man brænder kul af eller et mindre decentralt værk, hvor 

man brænder f.eks. naturgas eller affald af. I alle disse situationer bliver der lavet CO2 

Nogle danskere har et træ-, træpille- eller halmfyr, hvor de brænder biobrændstof. Det sender også 

CO2 ud i atmosfæren. Men det er en bedre løsning, fordi den frigjorte CO2 kan bindes igen vha. 

fotosyntesen, når man dyrker nyt træ og korn til at lave f.eks. nyt halm eller træpiller.  

Endelig er der danskere, som bruger solfangere og solceller. De to apparater kan man have privat 

derhjemme eller i fællesskab med andre i et fælles anlæg, som på fotografiet fra Gråsten 

Fjernvarme. Hvor man har et stort solfangeranlæg på en mark. Her opsamles varmen og sendes ud 

til forbrugerne.  

Projectzero.dk 

DTU, Case.dk 
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En solfanger kan dække op til 70 % af familiens behov for varmt vand. Og solceller kan dække op til 

90 % af familiens elforbrug. Hvordan solceller og solfangere fungerer kan du fordybe dig i 

undervisningsmaterialet om solenergi.  

 

I alle de viste energiløsninger har man prøvet på at løse de 3 udfordringer. 

Opbevaringen af energien er den sværeste. Hvordan kan vi gemme energien fra solfangerne? På 

fotografiet fra Gråsten Fjernvarme kan du se en kæmpestor silo. Den er fyldt med vand, der varmes 

op om dagen. Siloen er isoleret, så man kan levere fjernvarme om natten og de næste dage/uger, 

hvis solen ikke skinner.  

Hvad så med strøm? En solfanger kan kun lave varmt vand ikke elektricitet. Solcellerne, der kan lave 

elektricitet, kan ikke gemme strømmen til aftenen og natten. Så når solcelle ejeren vil brug 

elektricitet på det tidspunkt eller når han vil bruge mere elektrisk energi, end hans solcelleanlæg 

laver, så er han afhængig af, at få det fra el-nettet og så er elektriciteten muligvis produceret vha. 

fossile energikilder.  

I Spanien, hvor de har en mere stabil og større solindstråling, end vi har i Danmark, har de lavet sol 

spejl anlæg, hvor lysenergien gemmes ved at smelte fast salt til flydende salt. Anlæggets tusindvis 

af spejle samler strålingsenergien i et punkt. Saltet bliver flydende og 500 grader varmt. Varmen 

omdanner vand til damp, der kan drive en dampgenerator og forsyne 25000 mennesker med el om 

dagen. Om natten holder salten så godt på varmen, at anlægget kan køre i 15 timer. Derfor er el 

DTU, Case.dk 



 

 

E n e r g i f o r s y n i n g  n u  o g  i  f r e m t i d e n  
 

Side 12 

forsyningen også sikret om natten. Det spanske soltårn i byen Abengoa ved Sevilla er et af verdens 

første og har arbejdet siden 2010. Flere større anlæg er på vej! 

 

UNDERSØGELSER – AKTIVITETER 

 Kasse 7: Sol energi i en pose - Solfanger, materialekendskab 

 Kasse 20: Lav din egen solcelle undersøgelse - Forskellige byggesæt, solceller, 

pyranometer 

 Kasse 21: Byg en solcelle mobiloplader - Solceller, byggesæt, el-produktion 

 Kasse 22: Mini solfanger - Solfanger, solkalorimeter, albedo-effekt 

 

LØSNING 2 BRUG DE ENERGIFORMER, SOM SOLENS ENERGI ER ”FANGET” I 

EN GOD ENERGIDAG I DANMARK 
Det vil sige energikilder som f.eks. vindenergi og vandkraft. I Danmark har vi store vindmølleparker 

ved Horns Rev, Anholt, Middelgrunden og Rødsand. I Norge har man bygget store vandkraftanlæg, 

til el-fremstillingen.  

Billedet er fra den 3. maj 2015. Ifølge DMI var der en vindhastighed på 5 – 11 m/s. 

Vindmølleanlæggene producerer 2019 MW – dvs. mere end halvdelen af Danmarks samlede behov 

for elektrisk energi på 3335 MW. Solcelleanlæg producerede 454 MW eller knap en 1/6 af den 

nødvendige el-energi. Vi importererede-energi fra Tyskland og eksporterede til Sverige og Norge.  

Julio Echart, Polfoto 
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Se el-forsyningen i Danmark on-line https://energinet.dk/    

 Hvor meget energi forbruges og laves der lige nu? ________________________________ 

 Importerer eller eksporterer DK mest el energi lige nu?  ___________________________ 

 Beregn hvor stor en del af Danmarks el-energi forbrug, vindmøllerne laver: ______% 

 Danmark samarbejder med Norge, Sverige og Tyskland om el-forsyningen. Synes I det er en 

fordel eller en ulempe? ______________________________________________________ 

 

 

https://energinet.dk/
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UNDERSØGELSER – AKTIVITETER 

 

 Kasse 10: Lav el med håndgenerator - El-produktion, generator, induktion, kredsløb  

 Kasse 18: Dynamo vindmølle - El-produktion, generator, induktion, energiomsætning  

 Kasse 24: Vandret cykel vindmølle - El-fremstilling, generator, induktion, 

energiomsætning.  

 Kasse 25: Lodret cykel vindmølle - El-fremstilling, generator, induktion, 

energiomsætning.  

 Kasse 27: Undersøg vindmøllens produktion af el - El-fremstilling, generator, 

induktion, energiomsætning. Vindmøllens vinger.  

 Evt. Kasse 17: Et vandkraftværk - en model - Find vandkraftværker - 
Modelbegrebet, peltonmotor, induktion, googlesøgning 

 Evt. Kasse 26: Cykel-el og vandkræftværk - El-fremstilling, generator, induktion, 

energiopbevaring og –omsætning. Byggesæt 
 

LØSNING 3 – FANG SOLENERGIEN OG LÆG DEN PÅ LAGER SOM KEMISK ENERGI 
 

Strålingsenergien og 

vindenergien kan 

lagres som elektrisk 

energi i batterier til 

elbiler, computere osv. 

Men batterier er dyre 

og de fylder meget. 

Hvis man skal gemme 

store mængder energi, 

dur den løsning ikke.  

Figuren viser, at skal 

man gemme meget 

store mængder energi 

skal man gemme dem 

som kemiske stoffer. 

Mange forskere 

arbejder med er at 

gemme solens 

strålingsenergi som kemisk energi i eksempelvis metangas CH4, ammoniak NH3 

eller hydrogen H2.  

DTU, Case.dk 



 

 

E n e r g i f o r s y n i n g  n u  o g  i  f r e m t i d e n  
 

Side 15 

TEKNOLOGI 1 - BRÆNDSELSCELLER – VEJEN MOD BRINTSAMFUNDET 
Nogle forskere mener, at hydrogen kan fungere som lager for solenergien. På fotoet kan du se, at 

solcellerne (1) kan omdanne strålingsenergi til el-energi. Elektrolyse-apparatet (2) omdanner el-

energien til kemisk bundet energi i hydrogen, når det deler vand i hydrogen og oxygen. 

Brændselscellen (3) laver den modsatte proces, når den laver den kemisk bundne energi i hydrogen 

om til elektrisk energi.  Hydrogen har fungeret som energibærer. Processen kan skrives sådan:  

2 · H2O   2 · H2 + O2 

 

 

 

 

 

 

 

Her er en model af brændselscellens funktion:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndla.no 
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I dag kan man bruge solcelle og 

vindmølle elektrolyse – 

brændselscelle anlæg til indirekte 

at lave strålingsenergi om til 

kemisk energi. Man har på en 

måde lagt solenergien på lager. 

Dette er en meget miljøvenlig 

energiforsyning. Eneste 

affaldsprodukt er vand.  

Indtil videre er der dog flere 

problemer, som skal løses: 

For det første bruges metallet platin som katalysator i brændselsceller. Det kræver 35 g platin at 

lave et anlæg, som kan forsyne f.eks. én bil med el-energi. Det lyder ikke af meget. Men der 

udvindes kun 240 ton platin årligt på hele kloden og derfor er det urealistisk at lave el-energi 

forsyning med brændselsceller der bruger platin som katalysator.  

For det andet er det også upraktisk at opbevare og bruge hydrogen. Det fylder meget og kan let 

eksplodere.  

For det tredje er der stadigvæk et relativt stort energitab i brug af brændselsceller.  

Alle disse tekniske udfordringer er der forskere, som arbejder ihærdigt på at løse. Private firmaer 

som Haldor Topsøe og statslige institutioner som Danmarks Teknologiske Universitet (DTU) 

arbejder på at udskifte platin med andre billigere og bedre katalysatorer. Andre forskere er optaget 

af at lagre hydrogen ikke som gas men bundet i kemiske salte. Der opnås hele tiden nye resultater, 

så Danmark i fremtiden kan blive et Brintsamfund. De første test sker allerede i Vestenskov på 

Lolland:   

 

TEKNOLOGI 2 - GØR FOTOSYNTESEN BEDRE 
 

I fotosyntesen omdanner 

planterne solenergien til kemisk 

energi lagret i form af glukose. 

Planterne bruger glukosen til 

mange ting: Respiration, lagring 

af energi i form af stivelse og 

byggematerialer i form af bl.a. 

cellulose.   

Nogle forskere har opdaget, at 

planterne kun bruger en meget 
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lille del af solenergien. De 

fleste planter udnytter nemlig 

kun nogle dele af sollyset – de 

røde og blå dele af det synlige 

lys.  

Forskerne tror, at de kan gøre 

systemet mere effektivt med 

en mere direkte omdannelse 

af lysenergien. Processen 

hedder fotokatalyse og 

udnytter alle bølgelængder i 

lyset og er dermed en mere 

effektiv proces til både at 

opfange solenergien, omdanne 

den til hydrogen og lede 

gassen sikkert væk.  

 

 

 

 

TEKNOLOGI 3 - FYLD AFFALD PÅ TANKEN - BIOBRÆNDSTOF 
 
Biomasse som energikilde er ikke nogen 
ny idé. Biomasse er alt biologisk materiale, 
der oprindeligt får sin energi fra planter 
ved solens energi. Biomasse er også 
kødrester, fordi man har fodret f.eks. grise 
med plantedele.  
I Danmark har nogle decentrale 
kraftværker skiftet kul og naturgas ud med 
afbrænding af pil, halm, affald eller 
kødrester fra slagterier. På den måde har 
de reduceret deres udledning af CO2, når de lavede varme- 
og elektrisk energi.  
 
Biomasse er fuld af kulstof. Planterne får glukose fra 
fotosyntesen og bruger lidt til respiration, noget til 
lagerenergi (stivelse og fedtstoffer samt en stor del til 
byggematerialer som cellulose, hem-cellulose og lignin.  

DTU, Case.dk 
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Det er muligt at få mikroorganismer som gærceller til at forgære - nedbryde ren glukose til ethanol - 
alkohol.  
 

Biobrændstof - 1 og 2. generation 
Giver man gærcellerne ren majsmel – 
dvs. stivelse, så skal gærcellerne først 
nedbryde stivelsen vha. amylase 
enzymer til glukose molekyler. Når det 
er sket kan forgæringen starte. Det går 
ret hurtigt. Giver man gærceller 
majskolber, som består af cellulose og 
lignin, der består af meget forgrenede 
kæder af glukose, så er det langt 
sværere for gærcellerne at nedbryde 
disse til glukose og starte forgæringen. . 
Det kræver et samarbejde ml. 
gærceller/svampe og bakterier, der 
anvender cellulase enzymer til at 
nedbryde cellulose til glukose.  
 
1. generation biobrændstof bliver lavet 
af madvarer som f.eks. majs, 
sojabønner, sukkerrør og korn. 2. 
generation biobrændstof af f.eks. 
majskolber, halm, træ, slagteri- og 
husholdsningsaffald.  
 
Lovgivningen siger, at man i fremtiden 
skal blande (3 – 5 %) bioethanol i 
benzin. Produktet kaldes biobenzin.  
Grunden til, at man kun blander en lille 
del bioethanol i benzin er, at benzin er 
et meget energirigt kemikalie. 
Bioethanol indeholder ikke helt så meget energi som benzin og vil altså 
nedsætte virkningsgraden i bilmotoren. Figuren viser, hvordan energi 
indholdet i bio ethanolen (som i benzin) stiger jo længere kulstofkæden er 
i alkoholerne.  
 
1. generations biobrændstof er blevet kritiseret for at 
gøre livet hårdere for fattige mennesker. Lande som USA 
har lavet store mængder 1. generations biobenzin ud af 
spisemajs. Det har fået prisen på majs til at stige på verdensmarkedet. 
Hvilket er rigtigt skidt, når man er fattig og lever af majs hver dag.   
 
I dag arbejder forskerne på at fremstille katalysatorer, dvs. kunstige enzymer, som kan gøre 
nedbrydningen af ikke spiselig biomasse effektiv. Man ønsker at bruge al den biomasse som vi eller 

Ndla.no 
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husdyrene ikke kan spise. Desuden vil man gerne bruge affald fra fødevareproduktionen, dvs. f.eks. 
fedt og kødaffald fra fiskeri og slagterier. 
Biobrændstof betragtes som vedvarende energikilder, fordi de ved afbrænding godt nok tilfører 
atmosfæren CO2; men denne CO2 bindes igen, når man dyrker nye planter.  

 
 

 

TEKNOLOGI 4 - AMMONIAK SOM LAGERENERGI 
 
Når planter vokser, skal de bruge kvælstof/nitrogen (N) i relativ store mængder til at bygge bl.a. 
proteiner og DNA molekyler. Planter kan udnytte nitrogen, hvis det er opløst i vandet i jorden i form 
af nitrat (NO3

-) og ammonium (NH4
+). Ofte er der dog begrænsede mængder af disse to stoffer i et 

naturligt økosystem, da de kommer fra bakteriernes naturlige nedbrydning af dødt organisk 
materiale. Denne proces tager tid og det begrænser væksten for planterne.  
Landmanden kan øge mængden af N ved at tilføre husdyrgødning eller kunstgødning.   
For godt 100 år siden udviklede 2 tyske kemikere et apparat, der revolutionerede landbruget. De 
lavede en proces, hvor de tog kvælstof fra luftens kvælstof N2 og lavede det om til flydende 
ammoniak NH3. Kunstgødning eller NPK-gødning er i dag med til at producere over halvdelen af den 
mad, som jordens befolkning spiser. Men til fremstillingen af kunstgødning er dyr og der bruges 
store mængder fossile brændstoffer. Så kunstgødning er dyr og medfører en stor udledning af CO2.   
De fattige bønder i Ulandene har ofte ikke råd til at bruge kunstgødning.  
Ved at anvende effektive katalysatorer, er det lykkes at halvere energiforbruget, som svarer til 
mere end 1 % af jordens samlede CO2 udledning.  
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Forskerne ser nu en mulighed i at skaffe energien fra solenergi og bygge små decentrale 
ammoniakanlæg i verdens fattige lande, så landbruget, der kan udvikles. Solceller eller vindmøller 
skal levere elektrisk energi til at dække alle de behov man har for elektrisk energi. Når der er 
overproduktion, skal den overskydende elektriske energi bruges til fremstilling af ammoniak NH3, 

som så kan bruges i landbruget.  

 
 

LØSNING 4 – BØLGEENERGI, TERMISKE ANLÆG OG VARMEPUMPER  
På billedet kan du se nogle af de løsninger, som allerede er blevet forklaret. Men der er også 
løsninger, som du ikke har fået præsenteret endnu. Der er bølgekraft og geotermiske anlæg.  
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Geotermiske anlæg bruges til at lave varmt vand. 

I Sønderborg Kommune har man ved Vollerup lavet 
en geotermisk boring på 2,5 km dybde. Man pumper 
koldt vand ned i boringen og får 48 grader varmt op 
til fjernvarme.  
På Island spiller geotermisk energiforsyning en stor 
rolle. Her er opvarmningen så stor, at det også kan 
lade sig gøre at lave elektricitet.  
 

Bølgekraft vil man bruge til at fremstille 

elektricitet. Der er mange steder i verden, hvor man 
er begyndt at bygge forsøgsanlæg. Danmark har stort 
potentiale med de mange tusinde kilometer 
kyststrækning. Det danske firma Wave Star laver pt. 
undersøgelser med deres anlæg ud for kysten ved 
Wales.  
 

Varmepumper 

Grundlæggende er idéen den, at man anvender 
elektrisk energi fra f.eks. vindmøller til at drive et 
anlæg, der kan tage varmeenergi fra 
omgivelserne og aflevere den, der hvor man 
gerne vil have det.  
I princippet virker en varmepumpe på samme 
måde som et køleskab vha. fordampning og 
fortætning af en kølevæske.  
I køleskabet flyttes energien – varmen væk fra 
madvarerne inde i køleskabet og ud bagved 
køleskabet.  
Denne varmeflytningsproces kræver en 
kompressor, der skal ændre trykket i kølevæsken 
i kølerørssystemet og en pumpe, der skal pumpe 
kølemidlet rundt i kølesystemet.  
 

Ing.dk 
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Med det rigtige kølemiddel vil et 
varmepumpeanlæg selv om 
vinteren kunne trække 
varmeenergi fra jorden og 
aflevere den indenfor i vores 
huse. Energien kan opsamles i 
en beholder med vand, så vi har 
til opvarmning af vandet i 
radiatoren, gulvvarmen og i 
bruseren/vandhanen.  
En luft til luft varmepumpe kan 
på samme måde opvarme 
luften inde i huset til den 
temperatur, man ønsker.  
Selvfølgelig kræver det en del 
elektrisk energi. Men en 
anvendelse af overskydende elektrisk energi fra vindmøller kunne være en brugbar løsning i 
fremtidens energiforsyning.  
 
 

AFSLUTNING 

 
Uanset hvilken løsning eller kombination af løsninger, du synes bedst om; så er vi ikke i mål endnu. 
Der er meget arbejde for forskerne, ingeniørerne og teknikerne; før vi har fået styr på fremtidens 
energiforsyning for hele jordens befolkning.  

Vejen til målet er lang og der er mange vigtige beslutninger undervejs – 
også når vi forbruger energi, køber nye apparater osv. Man arbejder med at gøre vores apparater 
mere energi- effektive , så der er mindre spild – energitab. Det er smart.  
I Danmark har vi faktisk ikke øget vores energiforbrug, selvom vi alle bruger flere apparater. El-
apparaterne er blevet mere energieffektive. F.eks. bruger en moderne computer mindre strøm end 
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en gammel. Man har i EU indført et energimærke, så forbrugere, når de køber nye el-apparater kan 
købe fornuftigt i fht. energiforbrug og dermed CO2 belastning. Man taler om produkternes CO2 
aftryk. Her kan du se et energimærke for et tv. 
 
 

UNDERSØGELSER – AKTIVITETER 

 

 Kasse 6: Elektrisk energi – batterier - Lav selv batterier, Voltasøjlen, frugtbatteri. 
Noget udstyr skal læreren skaffe! 

 Kasse 8: Dit el-forbrug – Hjemme og i skolen - El-energi forbrug målt med 

wattmeter 

 Kasse 9: Forskellige El-pærer - Energiomsætning i pærer, virkningsgrad 

 Kasse 11AB: Vi varmer vand - El-apparaters virkningsgrad 

 Kasse 15: Lav selv biobrændstof - 1.og 2. generationsbioethanol, gæring. Noget 

udstyr skal læreren skaffe! 

 Kasse 16AB: Energibæreren Brint - Elektrolyse, brændselscelle, brintbil 

 Evt. Kasse 26: Cykel-el og vandkræftværk - El-fremstilling, generator, induktion, 

energiopbevaring og –omsætning. Byggesæt 

 

ANDRE AKTIVITETER – SE AKTIVITETSHÆFTET 

 
Til hæftet hører 8 meget forskellige aktiviteter:  
 

1. Begrebskort 
2. Bevægelsesaktiviteten: ”Energisvin og –engle”  
3. Improvisation – gæt og grimasser 
4. Energispillekort 
5. Lav en film om energi 
6. Rollespil – lav et kort rollespil 
7. Skriv til ProjectZEROi Sønderborg 
8. Matematikenergi



 
 

[Skriv her] 
 

 


