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Abstract 

Global climate changes have over the last couple of decades become a genuine threat to our planet. 

Therefore, the European Union amongst other global & intercontinental committees, set a plan for 

Europe to reduce their CO₂ emissions. The overall CO₂ emissions have to be reduced by 40% by 

2030. Furthermore, Denmark has committed itself to completely be carbon-emission neutral by 

2050. In order to fulfill these cross-national commitments, Denmark has to make some changes to 

their national energy grids. The first step in Denmark’s plan to phase out fossil energy production 

is to restructure the energy sector. Next step is the transport sector. Throughout this report we have 

chosen to put our focus on the changes to the energy sector, more specifically the development of 

a new niche technology called “High-Temperature Thermal Energy Storage”. At the moment a 

large part of the Danish energy production is done by fluctuation energy sources such as wind and 

sun power. This means that we cannot control when we want the power to be produced as you can 

with a coal or oil power plant. Unfortunately, this means that currently Denmark is forced to sell 

energy if we have a large production in a low consumption period or the opposite, if we have a low 

production in a high demand period, we would have to buy energy from neighboring countries. 

Due to the environmental goals that Denmark has committed to, there has happened a shift in the 

socio-technical landscapes which have opened a window of opportunity for new niche technologies 

to enter an otherwise closed socio-technical regime. This project will account for the current state 

of the HT-TES technology and what changes it would bring into the current energy sector. We will 

highlight a bunch of different energy storage solutions in order to create an overview of the state 

of the general energy storage sector. The project contains relevant innovational theories from Frank 

W. Geels’ scientific research paper “From sectoral systems of innovation to socio-technical sys-

tems Insight about dynamics and change from sociology and institutional theory,” along with rele-

vant theories within’ technological foresight in order to create a qualified speculation about what 

the future will look like once this technology has been implemented into the energy grid. All this 

information have lead us to create an in-depth analysis of the HT-TES technology along with a 

discussion about the current state of technological innovation in Denmark.  

Lastly we have created a roadmap that is intended to act as an “action plan” with set milestones 

and end goals for the implementation of the technology. 
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1. Problemfelt 

CO₂ udledningen er en stigende problemstilling verden over. Derfor har EU-landene vedtaget, 

at den samlede europæiske udledning af drivhusgasser i  2030 skal reduceres med minimum 

40% i forhold til niveauet i 1990. Der er taget udgangspunkt i 1990, da der de efterfølgende år 

skete en massiv øgning af drivhusgasser. Denne klimapolitik er tæt sammenvævet med det 

danske mål om at blive CO₂ neutralt i 2050 (EFKM: u.d). Ved at tage et kig tilbage i tiden, kan 

vi se, at VE-kilder længe har været en stor del af det danske energisystem. 

Ser vi på EU’s beregning, udgjorde VE cirka 30% af det samlede energiproduktion i 2015, mod 

29,2% i 2014 (ibid.). Udviklingen og forbruget af VE favoriseres mere og mere, frem for energi 

produceret via fossilt brændsel, og i sær i Danmark, er dette en klar tendens. Dette ses blandt 

andet i 2017, hvor der blev produceret vindenergi svarende til 43,4% af det samlede el- og 

energiforbrug i Danmark (Energistyrelsen: u.d). Den enorme øgning af VE skyldes den opti-

mering der er kommet indenfor vindmøllebranchen, da vindmøllerne er blevet større og mere 

effektive. Udviklingen er sket især på det danske, men også på hele det nordiske energimarked.  

Skal Danmark nå målet i 2050, skal vi fortsat producere mere VE, men også blive bedre til at 

udnytte alt den energi vi skaber. I en pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimamini-

steriet (EFKM: u.d.) står der, at der i 2018 til 2019 skulle opstilles energineutrale udbud, ved: 

“at lade solceller og vindmøller konkurrere om at levere mest grøn strøm til forbrugerne for 

sammenlagt ca. 1 mia. kr. i årlige udbud i 2018 og 2019” (EFKM: 2017).  

Dette kan være med til, at VE-kilder bliver lige så konkurrencedygtige som de fossile brænd-

stoffer.  

 

Figur 1: Faktaark om Månedlig og årlig energistatistik i Danmark (Energistyrelsen: u.d). 
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I arket ovenover, ses den årlige produktion af elektricitet, helt tilbage fra 2005. Her kan det ses, 

at der er sket en kæmpe stigning af vindkraft. Fra 2005 til 2014 er det steget med 6324 GWh, 

hvilket er en enorm stigning. Som det kan ses på tallene fra 2014 til 2018, har de svinget mellem 

10239 og 11587 GWh. Dette er sket eftersom der i de senere år har forsket i hvordan vindmøl-

lernes effektivitet kan optimeres. Dette har gjort, at vindmøllerne har været igennem en del 

ændringer. Det har medført et mere fluktuerende energiudbytte. Ydermere kan det på figur 1 

ses, at vindkraft har overtaget meget at de centrale værkers som er kul og afbrædningsværker 

el-produktionen. Det er nemlig faldet fra 10505 til 5470 GWh, dette er sket i perioden fra 2014 

til 2018. Ud fra dette ark kan det konkluderes, at vindkraft bliver tiltagende mere effektivt og 

dermed mere konkurrencedygtigt. 

  

De vindmøller vi har i Danmark, er med til at øge kapaciteten i det danske energisystem, og er 

samtidig med til at opnå et klimamæssigt fremskridt.  

  

Men der kan være flere problematikker i at få integreret VE-kilder i det danske energisystem. 

En naturlig begrænsning ved vindmøller er skiftende vejr. Målet er at VE-kilder, i fremtiden 

skal blive mere stabile, så de kan håndtere eventuelle udfordringerne. Vindmøllerne blev for 

alvor sat på prøve i 2016, da der kom en storm over Danmark. Det medførte, at de danske 

vindmøller producerede mere el, end vi kunne nå at forbruge. Den overskydende el kunne ikke 

afsættes i det danske elnet. Derfor blev prisen sænket, helt ned til 1,5 øre pr. kWh for at kunne 

sælge den på det nordiske marked (Energistyrelsen: u.d.).  

Dette er en utroligt lav pris, men dog en nødvendighed for at komme af med den overskydende 

el. 

  

Den danske stat taber således 0,39 øre pr kWh, hvis der produceres mere energi, end vi kan 

udnytte (Energistyrelsen: u.d). Økonomisk er vi nødt til at finde en løsning, sådan at det ikke 

bliver et tab for staten og firmaerne at producere VE. Staten har et budget der skal overholdes, 

og firmaerne ønsker ikke at drive en forretning, der giver underskud. 

For at energien ikke går tabt, og for at gøre det en endnu bedre forretning, bør der overvejes 

forskellige metoder til lagre energien til senere behov. 

Der er allerede kigget på batterier, vandkraft, sten, og mange andre lagringsmuligheder som 

potentialer for, at løse den overordnede problemstilling om udfasningen af fossile brændstoffer, 

og dermed være fri for samme i 2050. 
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Det viser sig, at der opstår mange udfordringer ved de forskellige løsninger i forbindelse med 

energilagring. Det kan blandt andet være effektiviteten på lagringssystemet og de mange om-

kostninger, der kommer under denne proces. Det kan nemlig hurtigt blive dyrt, uden at være 

effektivt nok. Derfor er det relevant at vurdere de eksisterende lagringsmetoder, udvikle på 

dem, og til sidst integrere dem i det danske energisystem. 

Det seneste stykke tid, har der været en del forskning vedrørende lagring af VE igennem varme 

sten. En af lagringsmetoderne til at gøre dette,  kaldes “High-Temperature Thermal Energy 

Storage” (HT-TES) eller på dansk: Høj Temperatur Termisk Energilagring. Dette bliver der 

blandt andet forsket i ude på DTU Risø. Gennem denne rapport, vil vi lægge vores fokus på 

netop denne lagringsmetode, og dermed undersøge hvordan en sådan metode eventuelt kunne 

løse problemet med den upålidelige og fluktuerende energikilde, som VE  kan være.  
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1.1 Begrebsafklaring  

I det følgende afsnit, vil vi definere og forklare, nogle af de begreber vi benytter igennem rap-

porten. Dette har vi valgt at gøre, da de forskellige termer kan have forskellige betydninger, alt 

efter hvordan og hvornår de benyttes På denne måde, kan vi hindre misforståelser, og dermed 

sikre, at vores formidling bliver tydelig og forståelig.  

 

Vedvarende energi (VE):  

Vedvarende energi er, til modsætning for fossile brændstoffer, en fællesbetegnelse for de ener-

giformer, der ikke har en begrænset reserve, men som er begrænset i sin nuværende form. Det 

er energiformer fundet i naturen, som kan omformes, og bruges som energikilde. Eksempler 

på vedvarende energikilder er vand-, sol- eller vindenergi. Vi vil gennem denne rapport referere 

til vedvarende energi som “VE”.  

 

Megawatt (MW): 

Når der skal forklares effekten, på for eksempel en vindmølle, angives det i megawatt. Watt 

(W) er en fysisk måleenhed og 1 megawatt er det samme som 10 6 watt. Det angives derfor i 

megawatt for at undgå de store tal.  

 

Kilowatt-time (kWh): 

Kilowatt-timer bliver brugt når der skal angives hvor meget kilowatt der bliver bruget pr. 

time. Så en watt-hour svarer til 10
−3

kilowatt-hour.  

 

Energilagring: 

Det at lagre energien betyder, at energien kan opbevares, i en given form, således at det kan 

anvendes til senere brug. Dette kan vise sig nyttigt, hvis der viser sig at være tidsmæssig forskel 

på produktion- og forbrug af energi. 

 

Fluktuerende energikilde: 

De vedvarende energikilder er ofte fluktuerende, hvilket vil sige, de kan være meget svingende, 

og dertil også utilregnelig. Den energi der produceres af de fluktuerende vedvarende energikil-

der, er hele tiden stigende eller faldende. 

For eksempel skinner solen ikke altid, så solenergi kan derfor være fluktuerende, lige så vel 

som at det ikke altid blæser, så det samme gælder vindenergi. Derfor kan de fluktuerende ener-

gikilder forekommer meget ustabile. 
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High temperature thermal energy storage (HT-TES): 

På dansk kaldet, “Høj Temperatur Termisk Energilagring”. Det er den lagringsmetode vi vil 

belyse gennem denne rapport, som vi giver en dybere gennemgang af senere. Igennem rappor-

ten, vil vi referere til denne lagringsmetode, som “HT-TES”. 

 

Centraliserede lagringsteknologier: 

Modsat decentraliserede lagringsteknologier, som for eksempel hjemme batterier.  

En lagringsteknologi der fungerer som et led af et central elnet, og dermed er forbundet til alle 

de husstande, der er tilsluttet elnettet.  

 

Elnettet: 

Elnettet forbinder produktion og forbrug sammen. Det er altså gennem elnettet, at elektriciteten 

kommer fra eksempelvis vindmølle til forbruger. Derudover forbinder elnettet Danmark med 

resten af verden, og gør at Danmark kan indgå i et internationalt el-marked.  

 

Kvoteomfattede udledninger: 

En måde hvorpå der sættes en pris på drivhusgasudledning fra energisektoren og andre ener-

giintensive virksomheder.  

1 kvote dækker for 1 ton CO2 udledt i atmosfæren, og  europæiske virksomheder får et antal 

kvoter af EU hvert år som de må udlede for. Hvis virksomheden udleder mere, skal der beta-

les en bøde, eller købes overskydende kvoter, fra virksomheder, der har omlagt til en mere 

bæredygtig produktion. En bæredygtig omstilling kan derfor resulterer i en økonomisk bonus, 

og dermed noget at sigte efter. 
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1.2 Problemformulering 

Hvordan fungerer niche teknologien HT-TES, og hvordan kan den opskaleres, så den i frem-

tiden vil være med til at udvikle det danske energisystem med henblik på lagring af oversky-

dende VE? 

 

1.3 Arbejdsspørgsmål 

1.3.1 Arbejdsspørgsmål 1: 

Hvordan ser det danske energisystem ud på nuværende tidspunkt, og hvad gør vi med even-

tuel overskydende energi fra vedvarende fluktuerende energikilder? 

1.3.2 Arbejdsspørgsmål 2: 

Hvilke slags lagringsteknologier udvikles der på, i øjeblikket , og hvordan kan teknologien, 

HT-TES, finde indpas i den danske energimodel? 

1.3.3 Arbejdsspørgsmål 3: 

Hvilke klimamål er Danmark forpligtet af og hvordan kan HT-TES teknologien bidrage med 

at opnå disse mål? 

1.3.4 Arbejdsspørgsmål 4: 

Hvordan kan TRIN-modellen benyttes, som teoretisk ramme-model, til at identificere HT-

TES lagringsmetoden, og dermed forstå hvordan den fungerer i praksis? 

1.3.5 Arbejdsspørgsmål 5: 

Hvordan kan henholdsvis socio-tekniske systemer og teknologisk fremsyn være med til at 

forstå udviklingen/fremgange af lagringsmetoden HT-TES, og hvordan adskiller de to teorier 

sig fra hinanden?  

 



11 

1.4 Afgrænsning 

Fokusset på fluktuerende VE-kilder, er i 2019 rigtig stort og der er efterhånden mange mulig-

heder – solenergi, vandenergi, kraftværker og vindenergi. Vi har i denne rapport valgt at be-

grænse os, til at skrive om lagring af overskydende energi fra fluktuerende energikilder, i sær-

deleshed inden for vindenergi. Dette fokus har vi valgt, da Danmark er et foregangsland inden 

for bæredygtig energiproduktion, primært inden for vindmølleproduktion. En af de store pro-

blemstillinger vedrørende eksempelvis vindenergi er, at det er en fluktuerende energikilde, som 

dermed ikke er konstant. Vejret er evigt skiftende, og vi kan derfor aldrig være sikre på at for 

eksempel vindmøllerne vil producere nok energi til at dække vores energibehov. 

 

1.5 Semesterbinding 

Først og fremmest er vores projekt forankret i dimensionen Teknologiske Systemer og Artefak-

ter (TSA). Dette vil blandt andet komme til udtryk i analysen og i empiri-afsnittet. Her vil vi 

gennemgå nogle af de forskellige lagringsteknologier, ud fra metoden, “mapping”. I teoriaf-

snittet vil vi tage udgangspunkt i TRIN-modellen, da den kan fungere som en teoretisk ramme-

model. Teorien vil give os et overblik, da de 6 trin kan bruges til at identificere og forstå hvor-

dan en teknologi helt praktiske hænger sammen.  Vi vil derudover også gøre brug af teorier 

indenfor Teknologisk fremsyn. Teorien kan hjælpe til at forstå hvilken retning den teknologisk 

udvikling bevæger sig i.  

 

Derudover vil vi udvikle et roadmap, for at kortlægge udviklingen og udbredelsen af den spe-

cifikke lagringsmetode vi vil gå i dybden med, som er lagringsmetoden HT-TES. Roadmappet 

er med til at skabe et overblik over hele processen, med dertilhørende mål til sidst. Dette er en 

god metode at benytte sig af, hvis der ønskes et  estimat over hvor lang tid en given teknologi-

udvikling kan tage, og dermed forsøge at lave nogle mål for, hvornår det er realistisk at få det 

produceret og implementeret. Dertil kan det være med til at skabe et samlet overblik over hele 

processen, og hvordan det/de ønskende mål kan realiseres. 

 

I forhold til vores anden semesterbinding, vil vi inddrage Design og konstruktion (DK). 
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I DK vil vi gøre brug af teori inden for ST-systemer. Denne teori kan benyttes til, at forklare 

udviklingen fra én teknologi til en anden, og hvilke faktorer der spiller ind, i en sådan omstil-

lingsproces.  
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2. Teori 

For at skabe en dybere forståelse af problematikken omkring den VE-kilde, med fokus på lag-

ring af den overskydende energi, vil vi inddrage en række forskellige teorier. Lagringsmetoder 

er endnu ikke implementeret i det danske samfund, og for at forstå på hvilken måde, en ny 

teknologi kan vinde sit indpas, ønsker vi at inddrage teori om ST-systemer. Dette har vi valgt, 

for at belyse og forstå, hvilke faktorer og elementer der skal tages højde for, i en omstillings-

proces. I den forbindelse vil vi inddrage Frank W. Geels, som er Professor i "System Innovation 

and Sustainability" ved Manchester universitet. Vi vil samtidig komme ind på metoder inden-

for teknologisk fremsyn, som kan hjælpe med at forstå en teknologisk fremtid, på baggrund af 

den teknologiske fortid. Her vil vi inddrage et notat udarbejdet af Per Dannemand Andersen 

og Birthe Holst Jørgensen som begge er professorer ved DTU. De to teorier kan være mod-

stridende, men kan samtidig hjælpe med at belyse emnet fra forskellige vinkler. Vi vil også 

inddrage den teoretiske ramme-model, Trin-modellen. Trin-modellen skal bruges i en dybde-

gående analyse at HT-TES teknologien, for at skabe et dybere indblik i selve teknologien, både 

med fokus på de indre processer og mekanismer, men også på de drivkræfter og barrierer der 

forekommer for udbredelsen af teknologien. TRIN-modellen er udarbejdet af Erling jelsøe, 

Thomas Budde og Niels Jørgensen, som alle er forskere ved Roskilde universitet. Det er vigtigt 

at pointere, at TRIN-modellen endnu ikke er en fuldt udviklet model, og derfor kan der fore-

komme fejl og mangler i modellen (Jørgensen: 2018, S. 2-3). 

 

2.1 Socio-tekniske systemer 

Socio-tekniske systemer (ST-systemer) kan ses som et samspil mellem mennesker, samfund 

og teknologi. Ifølge Frank W. Geels kan et ST-system ikke fungere autonomt, men er derimod 

et resultat af aktiviteter hos menneskelige aktører (Geels: 2004, S.900). 

  

"I define ST-systems in a somewhat abstract, functional sense as the linkages between ele-

ments necessary to fulfil societal functions (e.g. transport, communication, nutrition)." (Ge-

els: 2004, S.900 l.7) 
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Geels ser altså ST-systemer som forbindelser mellem elementer, der er nødvendige for at op-

fylde samfundets funktioner. Altså måden hvorpå vores hverdag hænger sammen, og hvordan 

elementerne i samfundet påvirker hinanden. De ST-systemer kan beskrives som en kombina-

tion af elementer af sociale forhold og tekniske strukturer.  

 

To vigtige begreber der skal til, for at forstå de ST-systemer, og deres virke i samfundet, er 

“sporafhængighed” og “lock-in”. Disse to begreber, vil vi uddybe, i det følgende afsnit. 

2.1.1 Sporafhængighed og Lock-In 

 

Der bliver forsket og udviklet på nye teknologier konstant, og vi mennesker er opsat på hele 

tiden, at optimere brugen af teknologi. Men vores struktur i samfundet, og de ST-systemer, 

ændres ikke bare over natten, og det kan tage tid at forbedre de nuværende systemer og struk-

turer.  

Dertil bruges begrebet “sporafhængighed”. Sporafhængighed defineres som en måde hvorpå 

teknologier rettes ind i bestemte udviklingsspor, og dertil ikke altid lige er til at ændre på.  

Sporafhængighed præger altså de allerede etablerede ST-systemer, og det er derfor ikke altid 

let (hvis det overhovedet er muligt) at foretage ændringer. De ST-systemer er ofte præget af 

sporafhængighed, der kan besværliggøre omstillingen af de etablerede systemer. Et eksempel 

på hvornår der opstår sporafhængighed i en given teknologi eller struktur, kunne være forbræn-

dingsanlæg. De har været dyre at opsætte, og det kan dermed ikke betale sig, at udfase brugen 

af dem, før de har “tjent sig selv hjem”. Det kan derfor være svært, at foretage omstillingspro-

cesser som, i dette tilfælde, i et miljømæssigt perspektiv ville være hensigtsmæssigt. På denne 

måde kan en række teknologier, og dagsordner beskrives, som værende “Locked-in”, altså fast-

låste fastlåste  i et teknologispor.  

Når det så er sagt, er det dog muligt at udfordre disse fastlåste systemer, og skabe en sporæn-

dring. 

 

De ST-systemer kan beskrives ud fra et “multi-perspektivt” niveau. Dette vil sige, at der er 

flere niveauer, der kan definere de ST-systemer. Disse niveauer kan ændre og påvirke hinan-

den, og der kan på denne måde skabes sporændringer. Geels har illustreret dette, ud fra “multi-

level modellen” som kan ses nedenfor, i figur 2. 



15 

 

Figur 2: “A dynamic multi-level perspective in system innovations” (Geels: 2004, S.915). 

 

Denne model kan bruges til at illustrere, hvordan de forskellige niveauer, kan påvirke hinanden, 

og dermed være med til at skabe en sporændring. 

Geels forklarer de ST-systemer ud fra de tre niveauer, som ses til venstre på modellen. Men 

hvad indebære dise niveauer? Dette vil vi komme ind på, i følgende afsnit.  

2.1.2 De tre niveauer  

 

De ST-systemer kan forstås, og brydes op i tre niveauer, henholdsvis: Landskab, som kan be-

tegnes som et “makro-niveau”, Regime “meso-niveau” og Niche “mikro-niveau” (Geels: 2004, 

S.913). 

  

Disse niveauer kan benyttes til, at forstå "systeminnovationer" (Geels: 2004, S.914) Niveau-

erne beskriver således hvordan forskellige elementer, kan påvirke hinanden i et ST-system, og 
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hvordan der derved kan blive sat omstillingsprocesser i gang, der kan ændre på de etablerede 

ST-systemer. 

  

Første niveau, landskabet, betegnes som et "makro-niveau" da det består af de helt overordnede 

elementer i et ST-system. Landskabet kan ikke ændres efter behov, og er uden for aktørernes 

direkte indflydelse (Geels: 2004, s.913) Dette niveau indbefatter de materielle aspekter i sam-

fundet, som for eksempel økonomiske, politiske og miljømæssige aktørere. 

  

Regimer er endnu et centralt begreb til forståelse af de ST-systemer. Regimer kan beskrives 

som værende et sæt af regler, som aktørerne agerer ud fra. De ST-regimer ses som praksisser, 

standarder, normer og fælles antagelser, som strukturerer aktørernes adfærd. (Søndergård: u.d. 

, S.42) Disse ST-regimer og regler, anses for at være dynamisk stabile. Hvilket vil sige, de er 

stabile, indtil de bliver påvirket af nogle udefrakommende faktorer og elementer. Dette vil sige, 

at de udgør en sporafhængighed, hvor de dertilhørende praksisser ændres ganske langsomt, 

eller slet ikke. På den anden siden, kan de ST-regimer også få en radikal ændring, og dermed 

gennemgå en omstillingsproces, og vil dertil blive erstattet af et nyt regime (Ibid.). 

  

Til sidst er nicher, som befinder sig på et "mikro-niveau" i et ST-system. Nicher er stedet for 

innovation, indenfor niveauer som for eksempel nye teknologier og dagsordener. (Ibid.) Geels 

beskriver disse nicher, som værende teknologier eller systemer, der kan bryde med de allerede 

etablerede ST-systemer (Geels: 2004 , S.915). 

  

"Niches are important, because they provide locations for learning processes, e.g. about 

technical specifications, user preferences, public policies, symbolic meanings. 

 Niches are locations where it is possible to deviate from the rules in the existing regime." 

(Geels: 2004 , S.912 l.26) 

  

På denne måde, kan nicher betegnes som en innovativ proces, som åbner op for tekniske og 

sociale eksperimenter (Søndergård: u.d. S.45). Nicher kan beskrives, som værende et rum, for 

udvikling af sporændrende innovationer. Dette tillader deltagerne/aktørerne at udforske nye 

måder hvorpå der kan udvikles eller anvendes teknologier. Det giver mulighed for at udvikle 

og forbedre teknologier, samt mulighed for, at se dem fungere i virkelige rammebetingelser 

(ibid.). 
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For at drage relationer til vores projekt, er det her HT-TES lagringsteknologien befinder sig. 

Lagringsteknologien bliver der for øjeblikket forsket i og undersøgt på mange forskellige må-

der, så denne teknologi, kan ses som værende på niche-niveau.  

 

Men hvordan interagerer disse tre niveauer med hinanden, og på hvilken måde hænger de sam-

men? 

2.1.3 Hvorledes kan disse tre niveauer påvirke hinanden? 

 

Som tidligere nævnt, kan der ske et sporskift i de ST-systemer. Dette kan forklares ved at se på 

Geels multi-level model, og hvorvidt de tre niveauer kan ændres, og derved påvirke hinanden. 

  

Som sagt, anses regimerne i det ST-system, som værende dynamisk stabile, som er beskrevet 

på modellen. Reglerne i regimet kan ændres, når der for eksempel forekommer et pres fra land-

skabet. 

  

"Changes on the landscape level may put pressure on the regime and cause internal restruc-

turing (…) Climate change, for instance, is currently putting pressure on energy and 

transport sectors, triggering changes in technical search heuristics and public policies." (Ge-

els:2004, S.914 l.34) 

  

Som nævnt i citatet ovenfor, forekommer der i øjeblikket et pres på eksempelvis energi- og 

transportsektoren, grundet klimaændringerne. Dette sker, fordi vi mennesker i stigende grad 

sætter fokus på miljøet og hvilket klimaaftryk vi sætter. Dertil kommer der større fokus på, at 

udvikle miljøvenlige teknologiløsninger.  

Der skabes altså et pres fra landskabet, da vi mennesker i stigende grad ønsker at udvikle mere 

bæredygtig teknologi, og dermed er nødsaget til at omstrukturere, i de allerede eksisterende 

regimer. 

  

Hvis der opstår et pres fra landskabet, kan der forekomme problemer i regimet. Det er her 

nicher kommer ind i billedet. Nicher kan udspringe som en reaktion af en påvirkning af regimet, 

grundet pres fra landskabet. Når der forekommer dette problem i et regime, skabes der et så-

kaldt "window of opportunity", som er illustreret på figur 2 af multi-level modellen (Ge-

els:2004, s.914 l.31). Dette vindue giver mulighed for, at en nicheteknologi kan løse problemet, 
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der er opstået i regimet. Nicher kan derfor også betegnes som en teknologi, der er til for at løse 

et problem. På multi-level modellen ovenfor, beskrives hvilke kampe en niche skal igennem, 

for at vinde indpas i det ST-system. Øverst på modellen ses landskabet, som der igennem sit 

pres skal diktere om en given niche, kan vinde indpas i det sociotekniske regime. 

Implementeringen af en nicheteknologi, kan gå hen og påvirke landskabet og regimet, på grund 

af de ændringer det medfører og derved skabe omstilling, eller ændring i regimet.  

 

Det er svært at gisne om, hvilke nye niche-teknologier der vil få indpas, og hvilke ting der skal 

til, for at påvirke det nuværende regime. For at forstå hvilken udvikling eller retning en ny 

teknologi vil fører os hen i, kan  teori om teknologisk fremsyn inddrages. Dette vil blive gen-

nemgået i næste afsnit. 

 

2.2 Teknologisk fremsyn 

Afsnittet herunder vil bygge på teorier fra grundnotatet om metoder indenfor teknologisk frem-

syn af Per Dannemand Andersen og Birthe Holst Jørgensen. 

”Teknologisk fremsyn er som udgangspunkt baseret på to præmisser: at det er muligt at fore-

tage: teknologiske og forskningsmæssige valg, samt at der ikke er én men flere mulige tekno-

logiske fremtider” (Andersen og Jørgensen: 2001). 

Metoder indenfor teknologisk fremsyn er i notatet af P. Andersen og B. Jørgensen, delt op i tre 

grupper; (1) Kortlægning, overvågning og trendanalyse, (2) ekspertvurderinger, (3) Multi-

ple/normative vurderingsmetoder. Disse tre grupper vil vi beskrive i de følgende afsnit. 

 

2.2.1 Kortlægning, overvågning og trendanalyse 

Vi har som teori valgt at starte ud med en kortlægning af det teknologiske felt indenfor lag-

ringsmuligheder. Dette bliver gjort i vores ”mapping-fase” i empiriafsnittet senere i rapporten. 

Her vil vi gå i dybden med forskellige former for lagring af energi fra VE-kilder. I mapping-

fasen vil vi undersøge hvordan forskellige lagringsmuligheder fungerer, deres fordele og ulem-

per, samt deres økonomiske og miljømæssige omkostninger/udfordringer. Vi har valgt dette 
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som en del af vores teorier, for at få en bredere forståelse for hele det teknologiske felt, der 

findes bag de forskellige lagringsmuligheder. 

Når kortlægningen er færdig, og vi dermed har dannet os en forståelse for det teknologiske felt, 

vil vi indsnævre feltet til bare én teknologi (HT-TES), som vi herefter vil overvåge. I denne 

fase vil fokus ligge på at undersøge og forstå de samfundsmæssige, økonomiske og politiske 

systemer der ligger bag udviklingen af netop denne teknologi. Her vil vi gå i dybden med 

fremtidsmulighederne for denne teknologi, hvor vi i høj grad vil have fokus på hvor langt pro-

jekterne er på nuværende tidspunkt, og hvad mulighederne er for opskalering, og egentlig an-

vendelse af teknologien. Samtidig vil vi også se på hvordan denne niche-teknologi kan ”vinde 

sig ind” på markedet, og i det allerede eksisterende regime. 

“Trendanalyser baseres på følgende antagelser: 

- Fremtiden er en forlængelse af den umiddelbare fortid, fordi menneskelig adfærd følger 

bestemte love, der kan udtrykkes kvantitativt. (...)” 

(Andersen og Jørgensen: 2001 S. 6). 

Trendanalyse kan altså bruges til at forsøge at forudse hvilken retning en teknologisk udvikling 

vil gå i ved at se tilbage i tiden. Det kan også betyde at ældre teknologier/tankegange kan 

genvinde indpas ved at blive videreudviklet i det moderne samfund, med ny viden og flere 

ressourcer.  

 

2.2.2 Ekspertvurderinger 

Ekspertvurderinger kan bruges til at forudsige mulige fremtider indenfor netop dette felt. Disse 

ekspertvurderinger vil vi erhverve os, både gennem “case-studies” og ekspertinterviews. Det 

er dog fælles for begge metoder, at de ikke fortæller en endegyldig sandhed. Dette skyldes både 

at dem der interviewes, på trods af at de er eksperter på området, ikke kan forudsige fremtiden. 

Samtidig kan der både ved skrevne dokumenter, og ved mundtlige interviews, være forskellige 

interesser og vurderinger af hvordan fremtiden bør se ud. Ved interviews er en anden usikker-

hed ved kvaliteten; intervieweren.  
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2.2.3 Multiple/normative vurderingsmetoder 

”Multiple vurderingsmetoder adskiller sig fra trendanalyser og ekspertvurderinger ved på 

den ene side at være åben overfor flere mulige fremtider og på den anden side strategisk at 

handle i forhold til en bestemt fremtid.” (Andersen og Jørgensen: 2001). 

Nu er det blevet gennemgået hvilke muligheder der er (Kortlægningen), hvilke fremtidige vur-

deringer der er (ekspertvurderinger) og hvilke mulige udfordringer der er (trendanalyser). Nu 

handler det om hvilken fremtid der ønskes, og hvordan den realiseres på bedst mulig måde. 

Herunder er der yderligere tre metoder: 

- Scenarier 

- Roadmapping 

- Multikriterieanalyse 

Måden hvorpå vi ønsker er skabe et overblik over fremtidige muligheder, for HT-TES tekno-

logien, er gennem udarbejdelse af et roadmap. I følgende afsnit vil vi derfor kun gå i dybden 

med, hvordan et roadmap kan forstås og bruges, og dertil også hvordan det udformes og tilret-

telægges. 
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2.2.4.Roadmapping 

Roadmapping er en metode der bruges til at illustrere hvordan et bestemt mål realiseres. (An-

dersen og Jørgensen: 2001): 

Figur 3: Skabelon til roadmap. TSA II kursusgang 1. 

Figur 3 illustrerer et eksempel af et roadmap. Først og fremmest består det af en række mål-

sætninger der på forhånd er blevet fastgjort. For at opnå de endelige målsætninger udformes 

der en række milepæle, som én for én skal opnås, for at slutmålene opfyldes. Alle milepælene 

er delt op i kategorier, i dette tilfælde: marked, produkter, teknologi-/produktudvikling og 

forskning og udvikling. Disse kategorier er med til at sikre, at alle delmål opnås og dermed 

ender ud i at målsætningerne realiseres. Til slut indeholder det en tidslinje der estimerer hvor 

lang tid det vil tage at opnå ændringen. 

Der findes både tilbageskuende- og fremadskuende roadmaps. Som navnene antyder, handler 

det tilbageskuende roadmap om at beskrive et færdigt produkt/teknologi og hvordan det/den er 

blevet til. Det fremadskuende, som er det vi vil beskæftige os med, handler omvendt om hvor-

dan et produkt/teknologi kan blive skabt. 

”Som navnet antyder, er roadmapping en proces til bestemmelse af, hvilke veje man kan 

vælge for at nå bestemte mål” (Andersen og Jørgensen: 2001).  



22 

Vi vil derfor i vores rapport benytte roadmap-metoden til at visualisere en mulig udvikling og 

fremtid for lagring af VE-kilder. 

Indtil videre har vi i dette teoriafsnit gennemgået, hvordan omstillingsprocesser kan beskrives, 

(ST-systemer) og hvordan det kan forudsiges hvilken fremtidig teknologiudvikling der ligger 

os i vente (teknologisk fremsyn). 

Men derudover er det også essentielt at benytte en teori, der kan belyse de tekniske aspekter, 

af netop denne teknologi, HT-TES, som vil være rapportens fokuspunkt. Dette kan TRIN-mo-

dellen være med til at beskrive, og derved benyttes til at forstå hvordan denne teknologi virker, 

og hvilke mekanismer er den bygget op omkring. Dette vil vi uddybe, i følgende afsnit.  

 

2.3 TRIN-modellen 

Forkortelsen TRIN står for Teknologi og Radikalt og Inkrementalt design i Netværk. 

Det overordnede formål er, at modellen skal fungere som en systematisk vejledning som de 

studerende kan bruge, til analyse og beskrivelse af en teknologi, med fokus på de teknisk-

videnskabelige egenskaber. 

Før TRIN-modellen kan bruges, er det vigtigt først at forstå begrebet ”Teknologi”. Vi vil først 

se på Carl Mitcham, en Amerikansk teknologifilosof. Hans teknologibegreb, som han præsen-

terer i bogen “Thinking Through Technology” (Mitcham: 2016, S.154 – 160). Derefter vil vi 

kigge på en mere analytisk teknologiteori fra bogen ”Samfundets teknologi, teknologiens sam-

fund”(Müller, Remmen og Christensen: 1984). J. Müller, A. Remmen og P. Christensen, er 

alle Danske forskere, der sammen har skrevet ovennævnte bog. Deres viden spænder vidt inden 

for felter som ingeniør, samfundsfag, biologi psykologi og historie. Til slut, vil selve TRIN-

modellen blive gennemgået. Dette gøres da TRIN-modellen trækker en masse paralleller til 

specielt disse to teorier. 

 

Mitcham definerer teknologi ud fra fire parametre. Teknologi som helhed er en kombination 

af objekt, viden, aktivitet og vilje (Jørgensen: 2018 S.3). Disse fire parametre skal forstås på 

følgende måde: objekter er for eksempel en vindmølle eller et batteri, altså det fysiske objekt. 

Viden kan være alt den videnskab der ligger bag teknologien, altså viden om aerodynamik eller 
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lagringsteknologi. Aktivitet er det arbejde der ligger bag teknologien, altså arbejdet bag at de-

signe, bygge og vedligeholde teknologien. Vilje er teknologiens formål, altså det er ingeniørens 

vilje, at vindmøllen skal kunne skabe elektricitet, og det er batteriets formål at kunne holde på 

elektriciteten.  

 

Mitchams definition kan deles op i to dele. Første del er objektet og anden del er menneskers 

relation til disse objekter (Viden, aktivitet og vilje), (Jørgensen: 2018 S.3). 

Dog er C. Mitchams forklaring af begrebet meget generel, og stiller ingen direkte spørgsmål til 

teknologien, hverken de indre eller ydre tekniske egenskaber.  

Mitchams begreb leder ikke videre til en egentlig teknisk analyse af en teori. Derfor vil TRIN-

modellens analyser tage udgangspunkt i en mere analytisk teori udarbejdet af J. Müller, A. 

Remmen og P. Christensen i 1984 (Jørgensen: 2018, S. 4). 

J. Müller, A. Remmen og P. Christensens definition minder en smule om C. Mitchams i den 

forstand, at den også består af fire dele. Teknologi er i denne definition en kombination af 

teknik, viden, organisation og produkt. Der er nogle få fællestræk mellem J. Müller, A. Rem-

men og P. Christensens definition og C. Mitchams definition, blandet andet Indgår ”viden” i 

begge deres definitioner. Derudover kan der også trækkes paralleller mellem J. Müllers, A. 

Remmen og P. Christensens ”Organisation” og C. Mitchams ”Vilje” (ibid.). 

J. Müller, A. Remmen og P. Christensen tildeler hver del af begrebet en konkret uddybning, 

som skal lægge op til direkte teknologiske analyser, med et specielt fokus på de tekniske egen-

skaber. Dette stemmer overens med målet for TRIN-modellen, dog har J. Müller, A. Remmen 

og P. Christensens definition mere fokus på produktions- og arbejdsprocesser, hvor TRIN-mo-

dellen ønsker mere fokus på teknologiens produktion, design og brug.  

 

For at opsummere, så kan det udledes, at TRIN-modellen er mere konkret end C. Mitchams 

teori, da den går mere i dybden med de indre mekanismer og processer, samt de utilsigtede 

effekter. Dog er TRIN-modellen mindre konkret end J. Müller, A. Remmen og P. Christensens 

teori i den forstand, at TRIN-modellen har mindre fokus på arbejds- og produktionsprocessen 

end J. Müller, A. Remmen og P. Christensen, idet der lægges større vægt på de arbejdsprocesser 

der ligger bag udarbejdelsen af en teknologi. TRIN-modellen derimod, har et mere splittet fo-

kus, på både produktion/design, samt brugen af selve teknologien. Det er dog også vigtigt at 
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påpege, at TRIN-modellen ikke er lige så gennemarbejdet og analytisk begrundet som de to 

andre teorier (Jørgensen: 2018, S. 5). 

 

I det følgende afsnit, vil vi gennemgå TRIN-modellens 6 trin én efter én, samt  hvad de kan 

bruges til.  

3.1.1 Trin 1: Teknologiers indre mekanismer og processer 

 

I det første trin, er der fokus på hvordan de indre mekanismer i en teknologi virker. Det kan 

være en god ide at identificere teknologiens formål, inden analysen påbegyndes. En analyse ud 

fra det første trin kan foregå på den måde, at der gennemgås hvilke komponenter teknologien 

består af, og efterfølgende analyserer hvordan de reagerer i forhold til hinanden, for at opnå 

teknologiens formål. Der kan med fordel researches efter et visuelt hjælpemiddel til denne ana-

lyse, for eksempel et tværsnit af en vindmølle, eller et batteri (Jørgensen: 2018, S. 6). 

3.1.2 Trin 2: Teknologiers artefakter 

 

Når der kigges på trin to, så skal fokusset ligge på de artefakter der tilhører teknologien. Tek-

nologiske artefakter er menneskeskabte genstande, med en teknologisk funktion. Her kan J. 

Müller, A. Remmen og P. Christensens fire komponenter med fordel benyttes, for at gennemgå 

en teknologi ud fra disse definitioner. Først de tekniske komponenter (dette gennemgås i trin 

1). Derefter den viden der ligger til grund for at teknologien kan fungere. Dernæst den organi-

sation der ligger bag produktionen, altså de led teknologien skal igennem for at blive produce-

ret. Til sidst skal teknologiens formål eller produkt identificeres (ibid.).  

3.1.3 Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

 

Modsat trin 1 som fokuserer på teknologiens intenderede effekter, så har trin 3 fokus på de 

utilsigtede effekter. Målet med dette trin er, at identificere de effekter der ikke er tiltænkt med 

teknologien, men desværre kan ske som følge af teknologien. Dette kan være at fugle flyver 

ind i en vindmølle og beskadiger den. Eller at en vindmølle støjer så meget, at den skræmmer 

alt maritimt liv omkring den væk. Dette er ikke effekter der er ønskede, men der dog er risiko 
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for. Det kan være en fordel at stille effekterne op i en liste form, og derefter karakterisere dem, 

alt efter om der er med en risiko at gøre, eller om det er en vedvarende utilsigtet effekt. Fugle-

eksemplet kan karakteriseres som en risiko, mens støjen fra vindmøllen der skræmmer dyr, er 

en vedvarende effekt (Jørgensen: 2018, S. 7). 

3.1.4 Trin 4: Teknologiske systemer 

 

Når vi kommer til de teknologiske systemer, så ligger fokusset på de store sammenhænge med 

teknologien: hvilke konsekvenser og effekter det vil have på landsplan. For eksempel, hvordan 

en indføring af diabas sten kan ændre det danske elnet, og hvilke effekter det vil have frem 

mod de klimamål der er vedtaget. Det er vigtigt at holde det brede perspektiv. Det kan være 

relevant at kigge på hvordan danskernes elforbrug fluktuerer, og hvordan vi kan bruge den 

oplagrede energi bedst muligt, så vi får udnyttet det fulde potentiale af den energi vi skaber. 

Det kan også være relevant at diskutere hvilke tekniske løsninger der kan hjælpe med at indføre 

den nye teknologi i samfundet, samt hvilke fordele/ulemper dette medfører (ibid.). 

3.1.5 Trin 5: Modeller af teknologier 

 

Modeller af teknologier kan være meget forskellige, de kan komme i visuelle, fysiske eller i 

form af en matematisk udregning, af for eksempel tabet af el der er oplagret i varme sten eller 

et batteri. 

Det kan være en god ide, at skabe en fysisk model for at se hvordan det færdige produkt cirka 

kommer til at se ud. Dette bruges meget inden for arkitektur, men også inden for bilindustrien. 

Visuelle modeller kan være med til at forklare en teknologi mere dybdegående, fordi de indre 

mekanismer i en teknologi illustreres  på en overskuelig måde (ibid.). 

3.1.6 Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologien 

 

Det sidste trin, inddrager trin 1 på den måde, at der kan bruges en uddybning af teknologiens 

formål, som blev identificeret i trin 1. Disse formål er dannet ud fra det perspektiv, at de skal 

skabe en fordel og fungerer dermed også som en drivkraft for teknologien. Der kan også fore-

komme barrierer for udbredelsen af den nye teknologi. Når det kommer til disse, kan det være 
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en god ide at kigge tilbage på de utilsigtede effekter der blev identificeret i trin 3. Dette 6. trin 

vil have fokus på det innovative i teknologien. Det er vigtigt at holde i mente, at der kan være 

forskellige syn på en teknologi. Hvad der er et formål/tilsigtet effekt for nogle, kan være en 

utilsigtet effekt eller barrierer for andre. 

Hvis der ønskes at gå i dybden med en analyse af enten drivkraft eller barrierer, kan der anven-

des forskellige perspektiver, såsom et humanvidenskabeligt perspektiv eller et teknisk-viden-

skabeligt perspektiv. Dette skal overvejes før analysen startes (Jørgensen: 2018, S. 8). 

 

For at opsummere, har vi valgt at bruge TRIN-modellen, som metodisk ramme-model, for at 

kunne beskrive en given teknologi, i dette tilfælde, lagringsteknologien, HT-TES. Denne be-

skrivelse vil vi gennemføre i analyseafsnittet.  

 

For at kunne beskrive en teknologi, ser vi det nødvendigt, også at anvende andre metoder, end 

blot en analyse af teknologien, ud fra en ramme-model. Derfor så vi det relevant også at ind-

drage nogle fagfolk, som har “hands-on” i udviklingen af netop denne lagringsteknologi. Der-

for har vi valgt at interviewe Seniorforsker på energi-afdelingen på DTU, Kurt Engelbrecht, og 

to masterstuderende, der arbejder på et projekt på DTU, omhandlende lagring ud fra HT-TES 

metoden. Inden der foretages et interview, er det vigtigt at sætte sig ind i, hvilken metode der 

skal anvendes, for at få mest muligt ud af interviewet. Dette vil vi beskrive, i følgende afsnit. 
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3. Metode 

Vi vil i dette afsnit gennemgå de metoder vi har til hensigt at anvende igennem rapporten, og 

beskrive hvordan de hver især bliver brugt i forskellige sammenhænge, herunder indsamling 

af empiri og analysen. I mapping fasen vil vi komme ind på nogle udvalgte lagringsteknologier. 

Ydermere vil vi komme ind på vores interview med DTU, som omhandlet deres prototype af 

et HT-TES energilager. 

3.1 Mapping af udvalgte lagringsteknologier 

For at kunne konstatere den mest optimale lagringsteknologi til den danske energimodel, er der 

flere faktorer, som lagringsteknologien skal imødekomme, for at kunne erstatte de nuværende 

fossile kraftværker. Af denne grund lægger rapporten også kun fokus på centraliserede lag-

ringsteknologier, der kan bevirke i energisystemet og bidrage til elnettet.  

Teknologien skal først og fremmest have en høj effekt i Megawatt (MW), så efterspørgslen på 

el, kan mødes med et ligeså stort udbud. Lageret skal dermed kunne lagre den overskydende 

el, i en mængde, der kan bidrage til elnettet, for at opnå optimal fleksibilitet og elforsynings-

sikkerhed. Derudover har de løbende omkostninger i Kr./kW og kr. kWh også en stor betyd-

ning, i forhold til om lagringsteknologien kan betale sig. 

Endvidere er der stadig flere faktorer af mindre størrelse, som i bund og grund, skal medregnes 

for at opnå den optimale lagringsteknologi, der kan bidrage til fossile kraftværkers overflødig-

gørelse. 

Disse faktorer er blandt andet: konstruktionstid og levetid af anlæg, drift og vedligeholdelse, 

potentielt energitab under lagringen, responstid mellem underskud på elnettet og levering fra 

lageret, løbende omkostninger i kW og kWh, konstruktionsomkostninger med mere. Hvis disse 

faktorer alle indgår i én og samme lagringsteknologi, vil dens potentiale som en lagringstekno-

logi til det danske energisystem stige. 

 

I forhold til de udvalgte lagringsteknologier beskrevet i empiriafsnittet 4.4 er rapporter fra 

IRENA (2017) og Energistyrelsen (2018b) taget i betragtning. Rapporterne beskriver og uddy-

ber et antal af forskellige lagringsteknologier, og hvilke faktorer de kan håndtere samt eventu-

elle fordele og ulemper.  

 

Med den indsamlede viden om hvilke lagringsteknologier, der vil passe bedst med den danske 
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energimodel, samt de ovenstående rapporter, viser teknologier sig under kategorien: “Bulk 

Energy Storage” som det bedste alternativ, til nutidens kraftværker. Lagringsteknologierne un-

der kategorien “Bulk Energy Storage” er af den store karakter, som kan lagre store mængder 

energi i længere tid, hvilket er hvad den danske model har brug for. I empiriafsnittet vil vi 

derfor foretage en “mapping”, en såkaldt oversigt, over udvalgte lagringsteknologier. Mapping 

delen af rapporten vil samtidigt opstille hvilke af de ovenstående faktorer, samt eventuelle for-

dele og ulemper den beskrevne teknologi besidder. 

 

Mapping delen vil redegøre for følgende fire lagringsteknologier, der er vurderet af blandt an-

det energistyrelsen til at kunne fungere på storskala niveau, og dermed passe ind i den danske 

energimodel:  

 

Vandkraft og CAES der ifølge rapporterne er de teknologier, der er mest udbredte og anvendte 

på verdensplan i forhold til storskala lagring. 

Brint - elektrolyse der er en omdiskuteret teknologi, men som teknisk set ikke har et maks på, 

mængden af lagret energi. 

NAS batterier der selvom det er en batteriteknologi, har gode potentialer som en eventuelt 

storskala lagringsteknologi til Danmark.  

HT-TES der er en “ny” lagringsteknologi der stadig er under udvikling, men som viser stort 

potentiale til at passe ind i det danske energisystem, og er dermed også denne rapports fokus. 

 

3.2 Interview metode 

Vi har valgt at udføre et interview, og et e-mail interview, for at få en bredere forståelse for 

niche-projekter inden for lagring, deres opskalerings-muligheder, hvor langt de er i forløbet og 

i det hele taget, blive klogere på delelementerne der indgås når der foretages sådan et ”ekspe-

riment”. Vi har foretaget et interview med to masterstuderende på DTU Risø, henholdsvis 

Marta Soler Costa og Fabrizio Mayta Moscoso, som arbejder på projektet omkring lagring. De 

viste os rundt på DTU, og informerede os omkring, hvor langt de var i projektet, og hvordan 

det fungerede. Derudover stillede vi dem en række spørgsmål, angående teknologien. Under 

dette interview fik vi umiddelbart mest ud af selve rundvisningen, og det at få lov til at opleve 

HT-TES turbinen helt tæt på. Derfor valgte vi at udføre et e-mail interview, med Seniorforsker 

på energi-afdelingen på DTU, Kurt Engelbrecht. Vi sendte her de samme spørgsmål til ham, 



29 

som vi havde medbragt til interviewet, med de to masterstuderende. På bilag 1 fremgår den e-

mail korrespondance vi foretog med K. Engelbrecht. 

I forbindelse med et interview, er der ikke som sådan nogle regler der skal/kan følges for at 

ende ud med et godt interview. Nogle retningslinjer eller teknikker kan dog følges, for at nå 

længere. I følgende afsnit vil vi komme ind på hvilke teknikker der er relevante for vores pro-

jekt og interview. Afsnittet bygger på viden vi har fået igennem bogen “Interview” af Kvale 

og Brinkmann fra 2009. 

Når der foretages et interview, afhænger kvaliteten til dels af spørgsmålene, men i lige så høj 

grad, hvis ikke højere, af intervieweren. Der skal interviewerens intuition afgøre hvornår der 

skal lyttes, hvornår der skal stilles opklarende-, opfølgende- eller sonderende spørgsmål. 

I forbindelse med vores interview, har vi valgt at dele spørgsmålene op i to kategorier; forløb 

og teknologi. Vores spørgsmål er udarbejdet med henblik på at være forholdsvis åbne. 

Vores interview vil være semistruktureret, hvor vi forinden danner rammerne for interviewet 

og præcisere temaet/emnet vi vil arbejde/udspørge indenfor. På den måde er det muligt for den 

interviewede, at diktere i hvilken retning interviewet skal gå. Dermed er det også muligt for 

intervieweren at spørge ind, og komme med bemærkninger til eventuel ny viden og informa-

tion. 

3.2.1 Interviewet 

Før interviewet starter har vi valgt en interviewer og en referent. Under interviewet var tre af 

os fem gruppemedlemmer til stede, men det er udelukkende intervieweren der stiller spørgs-

målene, udelukkende for ikke at forvirre interviewpersonen. Interviewet vil starte ud med en 

briefing hvor vi kort fortæller om os selv, rollefordelingen mellem de tilstedeværende, vores 

projekt, formålet med interviewet og tidsrammen på interviewet. (Kvale og Brinkmann: 2009, 

S. 148-149) 

Vi har inden interviewet udformet åbne spørgsmål, samt sat os ind i emnet og fagsproget. Dette 

har vi gjort for at afbalancere et eventuelt magtforholdet (Kvale, Brinkmann: 2009 S. 167) 

Interviewet vil sluttes af med en kort debriefing. Denne bruges til at afklare eventuelle opføl-
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gende spørgsmål og begrebsafklaring. Derudover vil intervieweren kort opsummere de vigtig-

ste pointer fra interviewet, for at give den interviewede mulighed for ekstra bemærkninger, 

kommentarer eller at stille eventuelle spørgsmål. 
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4. Empiri 

I løbet af rapportens empiri afsnit vil der først og fremmest blive redegjort for de klimamål, der 

er sat for Danmark af EU, på baggrund af Parisaftalen i 2015. Derefter redegøres der for vind-

møller og deres funktion som den førende fluktuerende energikilde i Danmark, samt hvilke 

ulemper der hører med. Herefter redegøres der for hvad lagring er, og hvorfor det kunne være 

løsningen på problemet vedrørende fluktuerende energikilder. Til sidst har vi ud fra mapping-

metoden, redegjort  for diverse lagringsteknologier, og hvilke ulemper og fordele, de har i 

dansk sammenhæng.  

4.1 Klimamålene 

 

Under COP21 i 2015 gik Danmark sammen med de andre 195 FN lande og underskrev en 

juridisk bindende aftale, der har til formål at reducere drivhusgas udslippet i atmosfæren. EU 

underskrev aftalen på vegne af alle EU’s medlemslande. På den måde kan EU regulere hvor 

meget de forskellige lande skal bidrage med alt afhængigt af BNP, og hvilke udledninger der 

skal mindskes for at opnå de fælles reduceringsmål til og med 2050 (EFKM, u.d.a). På den 

måde kan vi komme nærmere på en klimaneutral planet, hvor miljøet ikke belastes mere end 

der bidrages til det. Ved at komme med disse reduceringsmål sigtes der efter at undgå at den 

globale gennemsnitstemperatur ikke overstiger med mere end 2 grader. Men for at dette skal 

kunne lade sig gøre, siger forskellige klimaundersøgelser, at målene om 100% CO₂ neutralitet 

senest skal være nået inden udgangen af 2050. Men selvom slutmålet er i 2050, er der alligevel 

et antal “delmål”, der skal sikre at vi når slutmålet (EFKM, u.d.b). Hvordan disse delmål lyder, 

vil blive uddybet i følgende afsnit.  

4.1.1 Målene for nu - 2020 

 

Målene for den danske klimaindsats er ikke kun bestemt på nationalt plan, men også på inter-

nationalt plan. Danmark er underlagt EU's mål om en reducering på cirka 20% af de kvoteom-

fattede udledninger mellem 2005 og 2020, som omfatter de virksomheder med den højeste 

udledning i EU (ibid.). Virksomheder der hører herunder er typisk; afbrænding af fossile 

brændstoffer i form af elproduktion og fjernvarme, men også flytrafik inden for “fælles euro-

pæisk regulering”. Kvoterne bliver reguleret og overvåget af EU’s Emissions Trading system 
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(ETS), der hvert år sænker loftet for hvor meget CO₂ de underliggende virksomheder må ud-

lede, indenfor det næste år.  

Hvis en af virksomhederne har investeret i, og/eller omlagt sig til, VE og dermed mindsket sin 

udledning af CO₂, kan virksomheden vælge at sælge sine kvoter til andre virksomheder, der 

endnu ikke har mindsket sin CO₂ udledning. Dermed kommer der en pris på CO₂ udledningen, 

som kommer fra virksomhederne. Dette kan hjælpe til med at få virksomhederne til at konver-

tere til VE på sigt, eftersom at loftet falder og prisen på kvoterne vil stige (ibid.). 

 

Danmark er et af de lande der ligger lavt i forhold til CO₂ udledningen i EU, og det anticiperes 

at udledningen af CO₂ er 60% lavere i 2020, end det var i 2005, på de kvoteomfattede udled-

ninger (ibid.). 

 

De ikke-kvoteomfattede udledninger er derimod det der kommer fra flere forskellige instanser, 

herunder: transport, landbrug, energi (ikke inkl. i ETS) og de resterende kilder, der i alt havde 

en udledning på godt 33.1 mio. tons CO₂ i 2016. Selvom det er op til det enkelte land om 

hvordan det enkelte mål skal opnås, spiller EU stadig en rolle. En “byrdefordelingsaftale” i EU 

omfatter fordelingen mellem EU’s medlemslande der blandt andet forankrer sig i landenes 

BNP, der dermed påpeger hvor meget et land skal mindske deres udledning. Det danske mål 

inden 2020 er, at reducere udledningen med 20% sammenlignet med 2005, inden for ovenstå-

ende instanser. Især transport og landbrugssektoren har en stor udledning på sammenlagt 62% 

af Danmarks ikke-kvotebelagte udledning (ibid). 

4.1.2 Målene for 2020-30 

 

Den 29. Juni 2018, blev en ny energiaftale offentliggjort mellem regeringen og partierne i fol-

ketinget i Danmark . Den nye energiaftale skal gennem flere tiltag sikre, at de overordnede 

målsætninger, der blev fastlagt i EU i 2014, kan realiseres. Målsætningen hedder blandt andet 

at EU skulle mindske CO₂ udledningen i senest 2030, med 40% i forhold til 1990. For at reali-

sere en reducering af den karakter, skal der både spares på kvote- og ikke-kvoteomfattede ud-

ledninger, hvoraf 43% er kvoteomfattede og 30% er ikke-kvoteomfattede, men dog i forhold 

til udledningen i 2005. Udover en reducering i de kvoteomfattede udledninger, har EU også til 

målsætning, at medlemslandene hver især, skal have dækket 27% af sin energiproduktion fra 

VE (ibid.). 

https://efkm.dk/klima-og-vejr/klimaindsatsen-i-danmark/
https://efkm.dk/klima-og-vejr/klimaindsatsen-i-danmark/
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I Danmark har regeringen valgt at gå skridtet videre, da vi allerede har opnået dette mål, og har 

derfor valgt at udvide VE produktionen, så 55% af Danmarks energi, kommer fra VE i senest 

2030.  

Som nævnt tidligere, blev de enkelte landes målsætninger, inden for den ikke-kvoteomfattede 

udledning, udregnet ud fra landets BNP. Danmark fik dermed en høj målsætning på cirka 40% 

mindre udledning inden 2030, samt årlige delmål (EFKM: 2018a).  

I Oktober 2018 kom regeringen med et klima- og luft udspil, der med 38 tiltag har lagt en plan 

for hvordan de ikke-kvoteomfattede udledninger kan mindskes, og dermed kommet med deres 

løsning på, hvordan vi når 100% CO₂ neutralitet inden 2050. Udspillet har størst fokus på trans-

port- og landbrugssektoren, og ønsker at omlægge benzin og dieseldrevet transport til mere 

bæredygtige alternativer (EFKM: 2018b S. 4-5). 

4.1.3 Målene for 2050  

 

I 2011 blev ”Energistrategi 2050 – Fra kul, olie og gas til grøn energi” udgivet af den davæ-

rende regering i Danmark. Strategien var den første af sin slags på verdensplan. Den indeholder 

de energipolitiske tiltag der skal bære den grønne omstilling. Den redegør for tiltag på kort sigt 

frem mod 2020 og 2030, som vi allerede har redegjort for i ovenstående afsnit. Denne energi-

strategi skal fungere som Danmarks svar på at bremse den globale opvarmning (Energistrategi: 

2050, 2011 S.5). 

De overordnede mål er, at Danmark i 2050 er uafhængigt af kul, olie og gas, altså Danmark 

skal være energineutralt. Dette betyder kort fortalt, at vi ikke må udlede mere CO₂ end vi op-

tager.  

Denne omstilling af energisystemet har to målsætninger der skal opnås. Det første mål er, at 

Danmark skal opretholde en høj forsyningssikkerhed. Forsyningssikkerhed bliver en vigtig 

faktor i fremtiden, i takt med en større befolkningstilvækst, og et større forbrug. Derfor er det 

vigtigt at Danmark får skabt et energisystem, der er autonomt og dermed ikke afhængig af 

andre landes elproduktion (Energistrategi: 2050, 2011 S.7). 

 

Det andet mål omhandler Danmarks bidrag til at formindske de globale klimaændringer. Dan-

mark har forpligtet sig til flere klimaaftaler på europæisk plan, samt på globalt plan. Målet er 

derfor, at Danmark opfylder deres forpligtelser til disse aftaler (Energistrategi: 2050, 2011 S.7). 

https://efkm.dk/ministeriet/aftaler-og-politiske-udspil/energiaftalen/
https://www.efkm.dk/media/12370/klimaministeriet_klimaogluftudspil_digital_tilg.pdf
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Første skridt i udfasningen af fossile brændstoffer skal ske i energisektoren, hvorefter en om-

stilling af transportsystemerne vil komme efterfølgende, når der er sket en større udvikling i 

ikke-fossile anderledes drivmidler. Der blev i april 2018 af Energistyrelsen udgivet ”Basis-

fremskrivning 2018”. Denne basisfremskrivning opsætter et ”Frozen Policy” scenarie, hvor de 

viser hvad effekterne vil være, hvis alle tiltag bare fryser, og der ikke længere bliver taget 

klimapolitiske tiltag frem mod 2030. Her vises det naturligt nok, at CO₂ udledningen vil gå i 

den forkerte retning (Basisfremskrivning: 2018). 

Den nuværende regering udsendte i oktober 2018 deres klima- og luftudspil, som også kommer 

med en række tiltag og mål for Danmarks kommende klimainitiativer. Her vises der på neden-

stående figur 4, et diagram af effekten ud fra basisfremskrivningens opsatte scenarie, samt hvad 

der sker når der medregnes alle de nye tiltag som regeringen har igangsat. Her kan vi se, at når 

der medregnes de nye tiltag, og planer der er sat for Danmark frem mod 2030, så vil CO₂ 

udledningen som planlagt falde (EFKM: 2018b S. 38).  

 Figur 4: Graf over estimerede udledninger (EFKM: 2018b S.38). 

 

Der er endnu ikke lagt en endelig plan for alle tiltag som Danmark kommer til at foretage frem 

mod 2050, men der bliver løbende lavet nye miljø- og energispare-planer som årene skrider 

frem, som tager højde for hvad der allerede er blevet gjort, og hvad der stadig kan gøres.  

 

Nu har vi undersøgt, helt praktisk, hvilke fremtidige klimamål Danmark er bundet op på, og 

dertil også beskrevet, hvordan vi når dem.. Men hvor står Danmark egentlig i øjeblikket, med 

hensyn til bæredygtige og klimavenlige tiltag?  
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Danmark følger godt med, når det gælder bæredygtige teknologiløsninger. Som vi har nævnt 

flere gange gennem denne rapport, er Danmark et foregangsland inden for vindenergi, og vi 

forsker også i forskellige lagringsmuligheder. I de følgende afsnit, vil vi belyse den fluktue-

rende og VE-kilde, i form af vindmøller, og deres virke og produktion i Danmark. Dernæst vil 

vi beskrive hvad lagring af energi egentlig betyder, hvorefter vi vil gennemgå mapping-fasen, 

som præsentere en række lagringsteknologier der er under udvikling, på nuværende tidspunkt. 

  

4.2 Vindmøller - En fluktuerende energikilde  

Størstedelen af den elektricitet vi i Danmark producerer fra VE-energikilder, kommer fra vind-

møller. Vi har lige over 6.000 vindmøller i Danmark, hvoraf cirka 500 af dem er havvindmøller. 

(Best energi: u.d.) Der blev igennem det meste af 1900-tallet forsket, udviklet og eksperimen-

teret med vindmøller i Danmark, men vindmølleindustrien fik for alvor hjul at køre på under 

oliekrisen, hvor priserne på olie steg voldsomt. Der var behov for alternative energikilder, og 

Danmark endte som foregangsland inden for vindindustrien, både i forhold til produktion af 

vindmøller samt udvinding af vindenergi. (Fremtidensenergi.dk: u.d.) Siden da har Danmark 

stået i spidsen, og i 2017 slog vi verdensrekord hvor 43% af danskernes energiforbrug blev 

dækket af vindmøller. 

Problemet med vindmøllen er, at vinden er uforudsigelig og upålidelig. Det er umuligt at for-

udse hvornår og hvor meget det vil blæse. Vi har derfor et europæisk elnet, hvor vi kan købe 

og sælge elektricitet til hinanden. Danmark sælger primært til vores naboer: Norge, Tyskland 

og Sverige, men disse handler kan også byde på store udfordringer, hvor det i værste tilfælde 

kan betyde at producenterne skal betale for at komme af med overskudsstrøm også kaldet ne-

gative priser. En anden problematik er, at Norge er Europas største vandkraft producent og 

vandkraft står for omkring 99% af elproduktionen. (Vattenfall: 2017) Det vil sige, at når vi i 

Danmark producerer så meget vindenergi, at vi har overskud og skal sælge det, slukker Norge 

for deres turbiner og køber el til meget billige penge. Når Danmark derimod er i underskud, 

køber vi elektricitet fra Norge til markedsprisen. (Olsen: 2014) Det er derfor vigtigt at vi be-

gynder at afsøge nye områder inden for vindenergi og hvad vi kan gøre med den overskydende 

energi der produceres. I næste afsnit vil vi derfor komme ind på lagring af energi, og hvorfor 

netop dette er en hensigtsmæssig metode, når det gælder vindenergi.  
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4.3 Lagring - en teknologi til forsyningssikkerhed? 

 

Det ideelle scenarie, med brugen af den VE vi producerer, i form af vindenergi og andre VE-

kilder, ville være, at udnytte alt energien i det øjeblik den produceres. Altså at der forekommer 

en balance mellem produktion og efterspørgsel. Dette er desværre ikke tilfældet, da en stigende 

andel af vores VE-kilder i Danmark, er af fluktuerende karakter (såsom sol og vind) hvilket 

skaber udfordringer, da produktionen forekommer mindre forudsigelig (Expermentarium: 

2010) 

  

En af disse fluktuerende VE-kilder, er vindmøller. Som tidligere nævnt, er Danmark et fore-

gangsland inden for El-produktion fra vindmøller, og det er derfor en vigtig energikilde for 

landet (Dansk Energi: 2017). 

  

Men vindmøllerne producerer kun strøm når vinden blæser, hvilket medfører, at produktionen 

ikke altid svarer til behovet. Problemet ligger i, at der dertil kan komme til at mangle strøm, 

eller at møllen producerer mere end der er behov for. I det tilfælde kan møllen enten standses, 

eller sælge strømmen. Som nævnt i det tidligere afsnit, sælger vi på nuværende tidspunkt det 

overskydende energi til vores nabolande, til billige priser og køber det dyrt når vi ikke selv 

producerer nok. 

  

Denne løsning er på nuværende tidspunkt, den eneste mulighed vi har, til at håndtere problemet 

med den fluktuerende og uforudsigelige produktion af energi fra vindmøller. 

  

En løsning der ville kunne skabe mere balance og systemsikkerhed, ville være udviklingen af 

en lagringsteknologi. På denne måde vil Danmark kunne gemme/opbevare, den energi der bli-

ver produceret, så det kan benyttes når der er behov for det. Denne metode vil afhjælpe de 

problemer der forekommer på nuværende tidspunkt, og det vil skabe reservekraft og forsy-

ningssikkerhed. 

  

Forsyningssikkerhed betyder, at der altid skal være adgang til elektricitet, for samfundets bor-

gere (Expermentarium: 2010). En af de Socio-tekniske regimer indenfor energisystemer er for 
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eksempel, at muligheden for strøm, varme, og transport, altid er “on demand” og uden be-

grænsninger (Design og Konstruktion: 2019, kursusgang 5). Forsyningssikkerhed, er et krav, 

der altid skal være opfyldt, og det er “Energinet.dk's” hovedopgave, at bevare denne sikkerhed, 

blandt andet ved at holde elnettet stabilt, og skabe balance mellem produktion og forbrug  

(Energinet.dk: u.d.). 

  

Lagringsfunktionen ville kunne sikre en mere hensigtsmæssig udnyttelse af den fluktuerende 

og VE, og derved øge forsyningssikkerheden, da der altid ville være adgang til den oversky-

dende energi, da den ligger lagret. 

Udviklingen og brugen af lagringsteknologier, kan være med til at udligne efterspørgsels- eller 

udbudskurven og dermed stabilisere elnettet. 

  

I Danmark er der et stigende fokus på netop lagringsteknologier som fremtidig metode til at 

håndtere det overskud der kan forekomme, når det kommer til produktionen af VE-kilder. Også 

Energinet.dk støtter op om forskning, og udbredelse af denne teknologi, som fremtidig løsning. 

De skriver således, på deres hjemmeside: 

  

"Udbygningen af den vedvarende energi i Europa skaber behov for nye metoder til at konver-

tere og lagre den grønne energi, når der er meget af den. Danmark har en konkurrencemæs-

sig styrkeposition i forhold til at konvertere energi, vurderer Energinets analyse Systemper-

spektiv 2035." (Energinet.dk: u.d.). 

  

Men hvilke lagringsmetoder bliver der på nuværende tidspunkt forsket i, og afprøvet i Dan-

mark? Dette vil vi komme nærmere ind på, i næste afsnit. 

 

4.4 Mapping af centraliserede lagringsteknologier 

Dette afsnit vil redegøre for et udvalg af centraliserede lagringsteknologier, med formål at de-

terminere hvilken lagringsteknologi, der er den meste hensigtsmæssige for Danmark.  

Lagringsteknologierne som afsnittet vil redegøre for, er eksempler på teknologier under udvik-

ling og ligeledes eksempler på allerede anvendte teknologier på international plan. 
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For at determinere hvilken lagringsteknologi, der passer bedst til den danske energimodel vil 

de efterfølgende afsnit blandt andet også redegøre for eventuelle fordele og ulemper ved de 

forskellige lagringsteknologier.  

4.4.1 Vandkraft - Pumped Hydro storage  

 

Vandkraft er én af de ældste, mest simple og mest modne teknologier inden for lagring. De 

første generationer stammer helt tilbage fra slutningen af 1800-tallet, hvor de blev konstrueret 

i Italien og Schweiz. Siden da, er teknologien vokset, og er nu den mest effektive og anvendte 

lagringsteknologi, med en produktion på cirka 100 GW over hele verdenen. (IRENA: 2017, S. 

50-54) 

Et vandkraftværk som lagringsteknologi består typisk af to vandreservoirs, med nogle rør imel-

lem sig, samt en betydelig del teknologiske mekanismer, såsom pumper, generatorer, turbiner, 

transformerer med mere.  

 

Den oplagrede energi er i form af potentiel energi, der er bestemt af hvor højt vandets placering 

er, i forhold til havets overflade. Ved frigivelse bliver den potentielle energi via. tyngdekraften, 

omdannet til kinetisk energi, der kan udnyttes til at generere strøm. (Kobæk: u.d.) Højden på 

vandets fald, samt mængden af vand i reservoiret, er derfor de faktorer der har størst indspil i 

mængden af strøm, der kan produceres i det gældende kraftværk. 

 

Når efterspørgslen er højere end udbuddet i elnettet, åbnes der for sluserne i det øverste reser-

voir, og kraftværket begynder at bidrage, med sin gældende mængde el til elnettet. 

 

Strømproduktionen sker når vandet løber ned gennem ét eller flere rør, som leder det gennem 

en turbine, der driver en generator, som producerer el. Herefter ender vandet i det nederste 

reservoir, hvor det opbevares indtil der er et overskud af VE, så vandet kan pumpes op igen.  

 

Der findes dog også vandkraftværker som det, der kan ses på figur 5. Her er der en ekstra 

turbine og en flod nederst, som bidrager med et ekstra strømproducerende led. De nuværende 

og moderne vandkraftværker bliver fjernstyret, og der skal derfor ikke være ansatte på kraft-

værket i alle døgnets timer.  
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Figur 5: Et diagram over de overordnede dele i et vandkraftværk i schweiz. (Tirone: 2018) 

 

I Danmark bliver der på nuværende tidspunkt forsket i andre måder hvorpå den potentielle 

energi i vand kan udnyttes. Et dansk firma ved navn “GODevelopment” afprøvede i 2011, et 

anlæg, der ved at pumpe vand ned i en stor plastikmembran under et tykt lag jord, kunne ud-

nytte den potentielle energi i vandet, ved at simulere vandets fald, med et tykt og tungt lag jord, 

oven på membranen. Dette resulterer i, at vandet frigives med høj fart, der kan drive en turbine. 

På den måde, kan vandets potentialer udnyttes steder hvor der ikke er bjergrigt. (Bernhardi: 

2015).  

4.4.2 Compressed Air Energy Storage (CAES) 

 

Compressed Air Energy Storage (CAES) er en lagringsteknologi der via eldrevne motorer, 

komprimerer luft i tanke eller underjordiske tunneller, og dermed lagrer potentiel energi til 

senere brug. Ligesom vandkraft, kan CAES tages i brug når der er højere efterspørgsel end 

udbud på elnettet, og der er brug for at udligne underskuddet af el på elnettet. Elproduktionen 

fungerer ved at den sammenpressede luft bliver frigivet igennem en turbine, der driver en ge-

nerator, som producerer strøm på samme måde som vand- og vindkraft.  

 

https://www.projectzero.dk/da-DK/Artikler/2015/Februar/Energimembran-2-0.aspx
https://www.projectzero.dk/da-DK/Artikler/2015/Februar/Energimembran-2-0.aspx
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På nuværende tidspunkt findes der CAES anlæg der kan opbevare komprimeret luft svarende 

til 2,6 GWh, med en effekt på godt 300 MW (Energistyrelsen 2018b: S.76). Og ligesom vand-

kraftværker, er CAES anlæg også betinget af bestemte geografiske forhold.  

CAES har ligesom vandkraft også brug for store arealer til at opbevare den sammenpressede 

luft til storskala forbrug. De optimale forhold for et CAES anlæg er nær underjordiske tunneller 

i form af saltgrotter eller lignende, hvor mængden af sammenpresset luft er betydeligt større, 

end ved menneskeskabte beholdere på overfladen. På den måde kan prisen på sådan et anlæg 

også holdes i bund, ved at bruge de naturlige omgivelser. (IRENA 2017: 54-58). 

 

Problemet, foruden anlæggets afhængighed for geografiske forhold, er brugen af det fossile 

brændstof: naturgas. Selvom selve komprimeringen kun behøver el-drevne motorer, kræver 

ekstraktionen af energien, en form for varme. På nuværende tidspunkt sker denne opvarmning 

gennem afbrænding af naturgas, der udleder CO₂.  

 

 

 

Figur 6: Til venstre (a) ses CAES anlægget som det er i dag, med naturgas som opvarmning. Til højre (b) ses 

fremtidens system kaldet AA-CAES der forebygger brugen af fossile brændstoffer (IRENA: 2017, S. 5). 

 

Et nyudviklet CAES koncept kaldet Advanced Adiabetic Compressed Air Energy Storage (AA-

CAES), er et system, der fungerer uden brugen af fossile brændstoffer. Som det kan ses på 

figur 6, gemmes den overskydende varme fra systemets komprimerings- og nedkølings fase i 

anlæggets egne varmelagre. Den opbevarede varme kan dermed træde til, når luften skal var-

mes op i afladnings fasen, og dermed undgå brugen af fossile brændstoffer og CO₂ udslip. 

(IRENA: 2017 S. 54-55). 
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4.4.3 Brint - elektrolyse - brændselscelle 

 

Ligesom elektricitet, fungerer brint (hydrogen) på samme måde som energibærer, altså et stof 

der kan holde på tilført energi, for at udvinde det på et senere tidspunkt, gennem nogle proces-

ser (Energistyrelsen: 2018b S. 69-70). 

For at brint skal fungere som en VE-lagringsteknologi, er det en forudsætning, at energien også 

kommer fra et overskud af VE. Størstedelen af nutidens udvinding og produktion af brint, er 

gennem naturgasudvinding, hvilket har et betydeligt CO₂ udslip. På nuværende tidspunkt er 

kun cirka 5% af verdens brint, der er produceret gennem vedvarende elektrolyse, rent brint. 

Det er netop det rene brint, der skal til for at kunne bruge det som en fremtidig VE-lagrings-

teknologi. 

 

Elektrolyse af brint sker ved at molekylet: H2O (vand) bliver adskilt via elektricitet, til grund-

stofferne: H (brint) og O (oxygen). (IRENA: 2018 S. 7-8). Begge grundstoffer er gasformer, 

men da det kun er brinten der skal bruges, udledes det overskydende oxygen ud i atmosfæren. 

Brinten derimod gemmes og lagres ligesom i CAES anlægget, hvor brinten kan opbevares på 

forskellig vis, men mest effektivt i underjordiske reservoirs. Sådanne reservoirs gør det muligt, 

at holde installations omkostningerne for anlægget så lavt som muligt, samt at bruge teknolo-

gien til storskala forbrug. Lagringsteknologien; brint er dermed ligesom Vandkraft og CAES, 

forholdsvist bundet til geografiske forhold. 

 

For at producere grøn elektricitet fra brint, kræves der et samspil mellem to overordnede pro-

cesser: 

1. Producering af brint fra VE i et elektrolyseanlæg.  

2. Transformering af brint til el i en brændselscelle. 
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Figur 7: Oversigt over hydrogenkæden (Brauer: 2006) 

 

Begge processer har hver deres enkeltstående funktion som henholdsvis produktion/lagring af 

brint, og omdannelse af brint til elektricitet. For at omdanne brinten til elektricitet, har brænd-

selscellen dog brug for brintgas som input, i stedet for naturgas, hvilket gør at de to systemer 

skal arbejde sammen. Ud af brændselscellen kommer der dermed varme, elektricitet og vand 

ud, som kan ses på figur 7.  

4.4.4 Sodium-Sulphur batterier (NaS) 

 

Sodium-Sulphur batterier (NaS) er en batteriteknologi der ligesom lithium-ion batterier har en 

høj lagringskapacitet, og er genopladelige. NaS batterierne er både kraft intensive og energiin-

tensive, og har samtidigt en utrolig hurtig responstid til at afgive sin komplette mængde lagrede 

energi, hvilket gør at netop denne lagringsteknologi egner sig perfekt til at stabilisere og imø-

dekomme efterspørgslen på elnettet, og dermed bidrage med en høj forsyningssikkerhed. Både 

input til og output fra batteriet er elektricitet, men elektriciteten går dog gennem en konverte-

ring til elektrokemisk energi under opladnings processen, for derefter at blive konverteret til 

elektricitet senere under afladningen igen.  

 

NaS batterier findes i både større og mindre installationer, alt afhængigt af dets funktion. Større 

installationer har en kapacitet på 34 - 50 MW og fungerer som en tidsforskyder når der skal 

https://nordjyske.dk/nyheder/brint-et-energilager/a5d53d21-e025-44b5-8c32-5bf01f9a66a2
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skiftes mellem konventionelle og VE-former. Mindre installationer har typisk kapaciteter mel-

lem 400 kW - 8 MW og bruges typisk til anvendelse uden for elnettet, hjælpeydelser eller som 

en backup energikilde (Energistyrelsen: 2018b, S. 156). 

 

Som nævnt ovenfor har NaS og den generelle batteriteknologi en stor fordel indenfor responstid 

i forhold til andre lagringsteknologier. NaS batteriernes fulde kapacitet kan gå fra at blive op-

ladet til 100%, til at levere det hele igen på cirka 50 ms. kontra de førnævnte lagringsteknolo-

gier, der kunne tage timer eller dage at dræne, er batterier ekstremt effektive på deres respons-

tid. Til gengæld har batterierne en forholdsvis kort levetid, da batteriernes kapacitet falder med 

årene i takt med at væskerne og teknologierne i batteriet korroderer. Derudover er disse ener-

giintensive batteriteknologier dyre, og NaS er ikke en undtagelse. NaS er derimod dyrere end 

mange andre batteriteknologier, grundet dets potentiale til at arbejde ekstremt intensivt på kort 

tid (Energistyrelsen: 2018b, S. 162-164). 

 

På baggrund af ovenstående empiri, er der flere forskellige former for lagringsteknologier der 

alle fungerer godt i forskellige sammenhænge. Det har dog ikke været muligt at opspore en 

teknologi der kan imødekomme de problemstillinger, som Danmark står overfor som land og 

energiproducent. De problemstillinger som Danmark møder i forhold til lagringsteknologierne: 

vandkraft, CAES og elektrolyse, er, at de alle er afhængige af geografiske forhold, der enten 

kan holde på en stor mængde vand eller luftart. Disse geografiske forhold imødekommes ikke 

i Danmark, grundet vores flade areal, og mangel på underjordiske tunneller, til at opbevare 

disse energiformer.  

NaS batterierne derimod, er ikke afhængige af geografiske forhold eller særlige plads, men det 

er til gengæld en teknologi der kræver stor udskiftning grundet batteriernes “korte” levetid. 

Prisen på batterierne i forhold til deres effektivitet og kapacitet, er derudover endnu en faktor, 

der taler imod at vælge denne teknologi, til at lagre den overskydende energi fra den danske 

vedvarende elproduktion. 

 

Den lagringsteknologi der skal effektivisere og stabilisere det danske elnet, samt sikre de dan-

ske og europæiske klimamål, skal derfor både være en teknologi der kan operere med de geo-

grafiske forhold der er i Danmark. Men også en teknologi der er økonomisk rentabelt i forhold 

til vedligeholdelse og andre omkostninger.  
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Vi har derfor i denne rapport valgt, at fokusere på en nyere lagringsteknologi der muligvis kan 

imødekomme de danske “krav”. Teknologien er stadig under udvikling, og er under kategorien: 

High Temperature Thermal Energy Storage (HT-TES) der lagrer en potentiel energi i form af 

varme for at konvertere det tilbage til strøm, når der senere er et behov for det. Denne lagrings-

mulighed kan sandsynligvis godt opfylde de krav som kræves for at kunne fungere som en 

effektiv lagringsteknologi i det danske energisystem. Desuden kræves der heller ikke nogle 

særlige geografiske forhold til at bygge selve anlægget, som ikke kan imødekommes. 

I det følgende afsnit, vil vi beskrive hvorledes HT-TES fungerer, og hvorfor det kunne være 

en hensigtsmæssig lagringsteknologi at implementere i Danmark. 

4.4.5 High Temperature Thermal Energy Storage (HT-TES) 

4.4.5.1 Hvad er HT-TES og hvordan fungerer det? 

 

Thermal Energy Storage (TES) er én af de mindst udviklede lagringsteknologier til storskala 

forbrug. High Temperature Thermal Energy Storage (HT-TES) er en lagringsteknologi der ud-

springer fra kategorien, (TES). Teknisk set, er det eneste der adskiller HT-TES fra TES, at 

materialerne i lageret ikke undergår nogle ændringer i form eller tilstandsformer, under lagrin-

gen i et HT-TES lager. Der bliver studeret i flere forskellige former for materialer til HT-TES 

lagring, herunder: magnesium, NaCl (salt), støbejern, støbestål og især forstærket beton viser 

et stort potentiale som lagringsmateriale. (Gil: 2010 S. 33-37) 

Men et nyt materiale til en eventuel dansk model, er i gang med at blive testet og afprøvet. 

Diabas sten, der især kan findes i Sverige, er et nyt alternativ til tidligere materialer, og lige 

præcis disse sten viser et godt potentiale, til en dansk fremtid der er afhængig af en lagrings-

teknologi. 

 

HT-TES er altså en grundlæggende billig teknologi, der bruger jordens naturlige ressourcer til 

at lagre energi i form af varme. 

https://pdf.sciencedirectassets.com/271969/1-s2.0-S1364032109X00080/1-s2.0-S1364032109001774/main.pdf?x-amz-security-token=AgoJb3JpZ2luX2VjELX%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJGMEQCIDbZiGIpzHCbHzj775v40cRd5%2Bju58xWuWMhU2cH0ssvAiBc2DoFnTsX411MNeWZv4%2FIXmTr117U9bT6FCax6w8edSrjAwi9%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F8BEAIaDDA1OTAwMzU0Njg2NSIMtZv8HGqZeQvnqODxKrcDCkMEy1wuVrePirJqNHPi57qKkaGGGN%2BBzJJkHF3f%2Bl1Q9JKRTs19syTWOUCqFGk2FlS9NOOJJBACnGrOP5atsr5%2FkvOj5tJx8%2FyUI3RJ5%2F5nJ0bOJ3PKo%2B8GzG%2FmQiJWjPyIJ0l9ORTbcu07HWo5n4hnOyoGvR90mW5xZpho8%2BJMzSavY0%2FbrnUt6FMM%2FfiaTXe0Y3mo9anEJP9LUfNyFsgMmsB%2BBOMgt0oOZuBmbmkNMb2zzeS5MNgJ8qH%2BINJv9rCae0o0UFjzyiIm8lXq1ssA8oHa8hHrZZ46KSA8xBjiQvNjSxYQLEm0avlxQa8jpQp%2F8PvXKC2FoHkRzi2rVOwZhScHah7FY%2FyfjTRO7SNwzn3ZC%2Bwkv0HGye5nab4KP0vjFZtQpjtLYIa4Sfvq%2BnMFX5q7jT9uyZvtf6qw7nxoNL5QnNtdHi6g%2FZ7mgxtQqZNG6p0Ldq7cqVK9LXJHHX2QUVmBffhiIVbgsnfrIxi9Ad7HDid%2Bs4lc8WhhRp73xWod0OH3Vky6fHJqjHEJkG1MutHI69ILqB80rohMyQRWYlnPbzgyLGCrFhQ2T1I36eQQB4lVUjDLnprnBTq1AaTjeZwhSYYLJgvOtPBjfc9r2vaEJF%2BcbOooRAhL2aMawd0ecg%2Be4IcuKffC8rohMpxgaau5EMBe5yWgsQO4IUhWCrkELZLgGMYTLJFx7v%2Ffmj1JwokB7xZS4wnVONakisWci7TdJDgZzJ0AiaXe%2Be%2Bp1jqGT2OeevK67kKLsOjHcTC%2FsKvCE5HsmYPSrp6DxHQ7nUMlY82RPKIRVH%2Fhhjw1Sz2Fn4d2DRedROtMKVOhx0z8GLc%3D&AWSAccessKeyId=ASIAQ3PHCVTYRAVNU4V2&Expires=1558620092&Signature=AfG5rCz6IXRPqrlPuYUFBsDyhaw%3D&hash=eca929dcc304d57f43858c9e9bb1a5bfa51e2d30a879f6fd0263723b2c94ac5c&host=68042c943591013ac2b2430a89b270f6af2c76d8dfd086a07176afe7c76c2c61&pii=S1364032109001774&tid=spdf-03e5eac7-e8f6-494a-bc38-5a8e5c6746c0&sid=5c3b0bcc90df454e7b794eb10baed44cb53bgxrqb&type=client
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Figur 8: En model over de overordnede processer ved brugen af et HT-TES anlæg (SEAS-NVE: 2017). 

 

Som det kan ses på figur 8, fungerer HT-TES ved at konvertere el fra en VE-kilde som for 

eksempel; vindenergi til at opvarme et stort antal sten af bjergarten diabas til cirka 600 grader 

via en varmepumpe. Det skal dog tilføjes, at det kun er den eventuelle overskydende strøm, fra 

VE på elnettet, som bruges til at opvarme stenene. Den overskydende el fra VE ligger på el-

nettet, hvor HT-TES lageret kan hente strømmen fra.  

Stenene ligger i en isoleret bygning, der kan få stenene til at holde på varmen i flere dage til 

uger. Når der på et tidspunkt kommer en dag, hvor der kommer underskud på elnettet, bliver 

kold luft sendt ind mellem stenene, som absorberer varmen fra stenene. Herefter bliver den 

varme luft brugt til at drive en dampturbine, der driver en generator, der producerer elektricitet 

til elnettet. Den overskydende varme, som er tilbage, bliver derefter sendt ud på et eventuelt 

fjernvarmenet som set på figur 8. (SEAS-NVE: 2017).  

http://energilager.nu/en/the-project/
http://energilager.nu/en/the-project/
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Figur 9: Et tværsnit af pilotprojektet ‘Droplet’ på DTU Risø. Figurens pile viser hvordan luften strømmer igen-

nem lageret under afladningsprocessen (Smith: 2019). 

 

På nuværende tidspunkt bliver lagringsteknologien afprøvet som pilotprojekt, på DTU Risø. 

Projektet kaldes “Droplet” og består af en nedgravet dråbeformet beholder, med en radius på 2 

meter, 40 cm isolering og 20 cm beton, hele vejen rundt. Et tværsnit af denne beholder ses på 

figur 9.  

Beholderne er fyldt med 5394 kg svenske diabas sten, der alle har en størrelse på 8 - 11 mm. 

Det tager cirka 24 timer at opvarme lageret til max kapacitet, der energimæssigt svarer til 1 

MWh (Smith: 2019) (Dissing: 2019).  

4.4.5.2 Hvorfor er dette en hensigtsmæssig lagringsteknologi? 

 

Det der især taler for HT-TES teknologien som den fremtidige danske lagringsmodel er bære-

dygtigheden, samt økonomiske besparelser under selve lagringen, og af byggeprocessen af et 

eventuelt lager. Diabas stenene, som er den bjergart der skal bruges i lageret, er forholdsvist 

billige, grundet lokalitet og almenhed i både Danmark, men også resten af Skandinavien. Res-

sourcerne er naturlige og eksisterer lokalt, samt at teknologierne i form af varmekanoner, ge-

neratorer og andre mekanismer, er allerede eksisterende teknologier. Dette er faktorer, der gør 

https://www.energy.dtu.dk/nyheder/2019/03/energilagring-med-varme-sten-og-et-nyt-tvist-paa-gamle-ideer?id=482b1ecd-115c-49b0-96c2-89e6df1299bc
https://www.energy.dtu.dk/nyheder/2019/03/energilagring-med-varme-sten-og-et-nyt-tvist-paa-gamle-ideer?id=482b1ecd-115c-49b0-96c2-89e6df1299bc
https://www.danskenergi.dk/nyheder/sma-sten-kan-vaere-losning-pa-stor-udfordring
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netop denne lagringsteknologi til en bedre økonomisk mulighed. Men der er også en klimage-

vinst at hente. Alle de ressourcer der skal bruges, er naturlige, dermed undlades brugen af ke-

mikalier eller andre farlige stoffer. Derudover skal der ikke bruges ressourcer fra andre lande 

end Skandinavien, langdistance transporteringer, undgås dermed også (Gate21: 2017).  

 

Der er altså meget der taler for, at disse diabas sten, og hele HT-TES lagringsmetoden, kunne 

implementeres i en fremtidig dansk energimodel, og dermed blive landets fremtidige måde at 

håndtere energiproblemet på. Men hvor langt er denne teknologi i realiteten, og hvordan fun-

gerer den i praksis? Dette vil vi komme nærmere ind på, i det følgende analyseafsnit, hvor vi 

vil inddrage interviewet med de to masterstuderende på DTU, hvor vi kom helt tæt på Droplet-

projektet, samt inddrage e-mail interviewet med K. Engelbrecht.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=U4BA_-lq01U&t=15s
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5. Analyse 

I løbet af analysen vil vi bruge TRIN-modellen til at gå i dybden med HT-TES teknologien. Vi 

vil inddrage information fra vores interviews, samt den teori og viden vi har indsamlet i løbet 

af projektet. Derudover vil vi gøre brug af vores to teorier, ST-systemer og teknologisk frem-

syn, til at placere HT-TES teknologien inden for de ST-systemer samt at skabe et overblik over 

en mulig fremtidig teknologisk udvikling. 

 

5.1 Analysedel 1 - Trinmodellen, som ramme-model over lagringsme-

toden HT-TES. 

Som allerede angivet vil vi i denne analysedel bruge TRIN-modellen til at lave en dybdegående 

analyse af vores primære fokuspunkt, HT-TES teknologien. Vi vil gennemgå alle TRIN-mo-

dellens 6 trin, for at danne en så fyldestgørende analyse som muligt, vi vil som udgangspunkt 

have et teknisk-videnskabeligt perspektiv.  

5.1.1 Trin 1: Teknologiens indre mekanismer og processer 

 

Hele ideen bag udviklingen af HT-TES teknologien er grundlæggende, at vi skal udnytte den 

VE vi producerer, på en mere effektiv måde. På nuværende tidspunkt, håndterer vi problemet 

med overskydende energi, ved at sælge den billigt, og når vi producerer for lidt, køber vi den 

til markedspris  fra nærliggende lande. Derfor er næste skridt i den bæredygtige udvikling, både 

for Danmark, men også for resten af verden, at finde en måde at lagre overskydende energi, på 

en effektiv måde. Det er netop formålet med HT-TES teknologien, at lagre overskydende 

energi fra fluktuerende energikilder, så der ikke opstår behov for andre former for kraftværker.  

Energilagring er nyttigt når der forekommer overskydende energi i elnettet, og vi dertil kan  

bruge HT-TES teknologien til at lagre denne overskudsenergi. Selve lagringen foregår ved, at 

det overskydende el, bruges til at drive alle de energikrævende mekanismer i teknologien.  

Den første del af lagringsprocessen er gennem pumpen, som henter luft ind udefra. Luften føres 

derefter gennem et rør, hen til 3 varmekanoner, der opvarmer luften til 600 grader og leder det 

ned i lageret. Luften opvarmer langsomt stenenene (Costa og Moscoso: 16.05.2019, interview). 

Opvarmningen sker fra toppen af lageret, og bevæger sig ned gennem stenene. Det er vigtigt at 

pointere, at det ikke er hele lageret der bliver 600 grader varmt. Gradvist, som varmen bevæger 
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sig ned gennem stenene, vil lidt af varmen også aftage, så der i bunden af stenene kun vil være 

cirka 200 grader. Selve opladningen tager cirka 24-timer og afladningen tager cirka 16-timer 

(Costa og moscoso: 16.05.2019, interview). Afladningen fungerer ligesom opladningen ved, at 

der ledes almindelig luft ind, ved hjælp af en pumpe. Som det kan ses på figur 9 bliver luften 

herefter ledt ind gennem et rør i midten af lageret, hvorefter det bliver frigivet i bunden. Her-

efter stiger luften op gennem stenene, hvor den gradvist bliver opvarmet. Når luften når toppen 

af lageret, og har opnået en temperatur på cirka 600 grader, bliver luften ledt ud gennem det 

midterste rør til en generator.  

 

På nuværende tidspunkt, hvor Droplet stadig er på eksperimentelt niveau, er lageret ikke for-

bundet til en generator endnu, så den varme luft bliver ledt ud gennem en skorsten. For at 

lageret skal kunne producere strøm ud fra den varme luft, skal der også medtages vand i pro-

cessen. Den 600 grader varme luft skal på en eller anden måde sættes i kontakt med vand, der 

får det til at fordampe, så det kan bruges i en dampturbine. En generator vil dermed kunne 

producere strøm, der kan ledes tilbage på elnettet igen (Costa og Moscoso: 16.05.2019, inter-

view). 

5.1.2 Trin 2: Teknologiens artefakter 

 

Under dette trin vil vi gennemgå HT-TES teknologien ud fra J. Müller, A. Remmen og P. 

Christensens fire identificerede komponenter. Den første komponent, teknik, har vi allerede 

gennemgået i trin 1. Her har vi identificeret alle de menneskeskabte teknologiske artefakter, 

der skal til for at teknologien kan opfylde det intenderede formål.  

Den næste komponent er viden. Ligesom pumped hydro energy storage er en teknologi, der er 

udsprunget af historiens viden om den potentielle energi i tyngdekraften, er denne HT-TES 

teknologi også en videreudvikling af en tidligere viden om stens potentiale til at holde på 

varme. “Idéen er at udvikle på det gamle trick med at lægge sten i bålet om dagen, så man har 

varme i hytten om natten - blot på meget større skala.”, sådan beskriver forskerne bag Droplet-

projektet, selv den generelle ide til brugen af sten som lagringsmetode (Jensen: 2019).  

Udover dette ligger der også en grundlæggende viden om vandets kredsløb i forhold til for-

dampning når vand kombineres med varme. Den tredje komponent er organisation. Den orga-

nisation der ligger bag teknologien i produktionen, er i øjeblikket DTU, som står for alt research 

og opbygning af teknologien. Bag DTU står SEAS-NVE, det største andelsejede energiselskab 

i Danmark, som har patent på Droplet-projektetet. HT-TES er stadig i en meget begyndende 
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fase, så der er ikke opbygget en hel produktionsorganisation bag det endnu. Planen er dog, at 

når/hvis projektet kommer til et stadie hvor det skal testes i fuld skala, så er det SEAS-NVE 

der skal overtage projektet fra DTU. Den sidste komponent er formål, dette har vi dog allerede 

gennemgået i trin 1 og derfor vil vi ikke gå yderligere i dybden med det her.  

5.1.3 Trin 3: Teknologiers utilsigtede effekter 

 

Når det kommer til utilsigtede effekter i forhold til HT-TES teknologien, så er det meget svært 

at skabe et fyldestgørende overblik, da teknologien stadig er på dette niche-niveau. Fordi tek-

nologien er så ny, så er der endnu ikke lavet nogle fuld-skala forsøg, og derfor er der mange 

utilsigtede effekter der ikke har set dagens lys endnu. Derfor vil vi i dette afsnit gisne om hvilke 

utilsigtede effekter, der muligvis kan forekomme ved teknologiens implementering i det danske 

energisystem.  

 

En mulig utilsigtet effekt ved denne teknologi, kan være at tabet i lagringen kan være større 

end forventet. I det nuværende stadie er det forventede tab cirka 1% per dag energien er lagret 

(Engelbrecht: 2019, e-mail interview). Dette er dog kun gældende for Droplet-projektet og der-

for kan vi risikere, at når teknologien bliver opskaleret, så kan tabet også øges. Hvis tabet stiger 

tilstrækkeligt, så kan det være at teknologien ikke er effektiv nok, hvilket kan resultere i at 

teknologien eventuelt bliver kasseret.  

En anden mulig utilsigtet effekt ved implementeringen af HT-TES, kan være under byggepro-

cessen af lagrings anlægget. Da Droplet design har den karakteristiske dråbe form, så er anlæg-

get nødt til at blive gravet dybt ned i jorden. I denne process kan der forekomme nogle utilsig-

tede effekter, der kan forsinke implementeringen betydeligt. Forsinkelser kan ske hvis der un-

der udgravningen, bliver fundet historiske fund eller lignende samfundshistoriske artefakter. 

En utilsigtet effekt som kan forekomme ved opskalering af teknologien, kan være mulige støj-

gener. Efter vores besøg ude på DTU Risø erfarede vi, at anlægget afgav en brummende lyd. 

En risiko ved opskalering af disse anlæg kan være at lyden fra anlæggene bliver så omfattende, 

at det er generende for enten nærliggende beboere eller dyrelivet i nærheden. 

5.1.4 Trin 4: Teknologiske systemer 

 

I forhold til de teknologiske systemer som lagringsteknologien skal implementeres i, er det 

vigtigt at se på den store, nationale sammenhæng.  
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Spørgsmål som: “Hvilke konsekvenser og effekter er der ved denne lagringsteknologi, og hvor-

dan kan den bidrage til den danske energimodel?” " vil blive besvaret under dette trin. 

 

For at Danmark skal kunne basere hele deres energiproduktion på VE, er lagring en yderst 

nødvendig teknologi. Men hvordan skal dette kunne lade sig gøre, og i hvilken grad vil det 

bidrage? 

Figur 10: over elforbruget for et døgn i vinter kontra sommer (Sode: 2017). 

 

Som det kan ses på ovenstående figur 10, er det danske strømforbrug relativt svingende, både 

mellem sommer og vinter, men også fra morgen til aften. Den danske befolkning står typisk op 

mellem klokken 6 - 8 og begynder deres forbrug af strøm. Der forbliver forholdsvist stabilt i 

løbet af formiddagen og starten af eftermiddagen. Herefter stiger forbruget voldsomt indtil 

klokken 18, hvor det langsomt falder i løbet af aftenen igen.  

Dette betyder at forsyningsselskaberne konstant skal regulere mængden af strøm i elnettet. 

Dette har aldrig været et problem i forhold til forbrændingsanlæg, da de altid kan slukkes eller 

skrues ned for, hvis der er overskudsproduktion. De fluktuerende energikilder er ikke lige så 

https://www.bolius.dk/faa-stoerst-udbytte-af-dine-solceller-5044/
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fleksible, og strømproduktion heraf, kan ikke reguleres i forhold til forbrug, der kan dermed 

opstå et overskud af energi, når efterspørgslen er lav. Tilgengæld kan de fluktuerende energi-

kilder heller ikke altid imødekomme efterspørgslen når den er høj om aftenen. 

 

Det er blandet andet her, at HT-TES lagringsteknologien kan fungerer som en stabilisator, ved 

at lagre strømmen, når der er overskud, og frigive når der er underskud. Men det er ikke kun 

på dagsplan, at lageret kommer til at gøre en forskel. Energilagerets betydning kommer især til 

at vise sig i de perioder hvor vindstyrken er for lav og solen er bag skyerne, så der heller ikke 

produceres solenergi. Det er på de dage at lageret bliver essentielt for Danmark. 

Disse faktorer er blandt dem, der sandsynligvis kan få Danmark til at nå de kvoteomfattede 

CO₂ reduceringer, og de klimamål vi har. Lagringsteknologien der er patenteret af SEAS-NVE 

skal altså ikke kun sikre en fremtidig bæredygtig elforsyningssikkerhed, men sandsynligvis 

også en del eksport af teknologien, hvis den viser sig effektiv nok.  

5.1.5 Trin 5: Modeller af teknologier 

 

For at sikre sig at en given teknologi kan implementeres i et samfund, samt kan holde til det 

den er skabt til, er det vigtigt at beregne, teste og afprøve den. Teknologier kan afprøves på 

mange forskellige måder, herunder virtuelle modeller, simulationer og fysiske modeller.  

 

Før der bliver startet på et eksperiment som ‘Droplet’ på DTU Risø, er det vigtigt at udregne 

og afprøve diverse variabler. Dette sker ofte samtidigt med en del skitsearbejde, hvor der ska-

bes en ide af hvordan prototypen skal se ud, før en egentlig fysisk prototype udarbejdes. Når 

udregningerne og skitse-arbejdet er færdigt, kan en mere detaljeret prototype  udarbejdes. En 

detaljeret prototype kan give en ide om hvilke indre og ydre mekanismer der skal bruges i 

teknologien, samt dens form, størrelse og meget mere. Dette, samt diverse udregninger, er der-

efter den viden der kan tages med til eventuelle partnere/aktører, der skal sponsorere projektet, 

med for eksempel økonomisk støtte. Hvis alt dette viser sig at være en succes, kan en endelig 

fysisk model udarbejdes. Droplet er som nævnt tidligere, en realistisk prototype  af, hvordan et 

eventuelt lager kommer til at se ud i fremtiden, bare i målestokken 1:3000. På den måde, kan 

der udføres et højt antal tests, der kan give et indblik i hvordan et lager på storskala, kommer 

til at fungere og agere.  
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Droplet er til gengæld ikke DTU’s  første HT-TES lager med varme sten. Den tidligere model 

“shoebox”, som vil blive nærmere introduceret i analysedel 3, er et godt eksempel på, hvordan 

en lagrings-prototype  kan påvise fejlagtige beregninger og tegninger. Uden Shoebox er det 

ikke sikkert, at erkendelsen om et vertikalt opladningssystem i stedet for et horisontalt, nogen 

sinde ville have set dagens lys. 

5.1.6 Trin 6: Drivkræfter og barrierer for udbredelsen af teknologien 

 

Når vi skal kigge på de drivkræfter og barrierer der er for udbredelsen af denne teknologi, vil 

vi primært have fokus på de barrierer og drivkræfter der kommer fra den politiske side, samt 

virksomhederne fra det marked der bliver berørt.  

Drivkræfterne for udbredelsen af denne teknologi er tæt knyttet til formålet med teknologien, 

at der ikke førhen er udviklet et system der på en bæredygtig måde, kan lagre overskydende 

energi. Derfor er der en masse politiske drivkræfter, bag dette projekt. 

 

Den danske Forskningsminister, Tommy Ahlers, var med under indvielsen af Droplet-projek-

tet. Her udtrykte Ahlers, at sådan et projekt, der både sammenfører universiteter, forsynings-

selskaber samt industri, præcis er hvad vi har brug for (Smith: 2019). Netop fordi, der ikke 

findes en lignende teknologi, så kan dette ses som et kapløb om at være de første til at udvikle 

en teknologi til dette marked. Derfor investerer forsyningsvirksomheder såsom SEAS-NVE 

også kraftigt i projekter som disse. Udover de drivkræfter som kommer af at være “first-run-

ners” på en ny teknologi, så er der også klimamæssige drivkræfter bag udbredelsen af teknolo-

gien. Teknologien vil nemlig også være med til at øge andelen af energi fra VE-kilder vi bruger 

i Danmark.  

 

Når det kommer til barrierer for udbredelsen af denne teknologi, så har det været svært for os, 

at finde og beskrive egentlige barrierer, da det er en teknologi som er ønsket både fra politiker-

nes side, men også fra forsyningsselskaberne. Dog peger K. Engelbrecht på, at der kan være 

nogle barrierer i forhold til de skatter og afgifter der lige nu er på elnettet. Ud over dette, peger 

han også på, at der stadig mangler en del udvikling indenfor teknologien der styrer elnettet, og 

et HT-TES lager ikke kan implementeres før disse er udviklet. (Engelbrecht 21.05.2019, E-

mail interview). Disse skatter og afgifter kan afholde nogle virksomheder fra at implementere 

teknologien. 
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5.2 Analysedel 2 - HT-TES som nicheteknologi, og teknologisk frem-

syn. 

I følgende afsnit vil vi analysere HT-TES teknologien fra to forskellige teoretiske synspunkter; 

ST-systemer og teknologisk fremsyn. Vi vil først undersøge hvordan HT-TES kan beskrives 

som værende en niche-teknologi. Dernæst vil vi belyse hvordan teknologisk fremsyn kan bru-

ges, til at give et bud på, hvordan HT-TES vil udvikle sig i fremtiden. Vi vil afslutningsvis 

beskrive hvordan de to teorier kan bruges til at sige noget om den umiddelbare fremtid og 

implementerings mulighederne for teknologien. 

 

Som nævnt i teoriafsnittet omkring ST-systemer, kan HT-TES lagringsmetoden beskrives, som 

værende en niche-teknologi. Dette kan der argumenteres for, da en niche-teknologi karakteri-

seres ved, at den åbner op for udforskning og innovation. En niche betegnes som værende et 

rum for udvikling af sporændrende innovationer. En teknologi som HT-TES, er af denne ka-

rakter. Denne lagringsmetoder er stadig under udvikling, og bliver på nuværende tidspunkt 

arbejdet og testet på, blandet andet i forbindelse med Droplet-projektet på DTU Risø. Hvad 

dette projekt indebærer, vil vi komme nærmere ind på, i følgende afsnit.  

 

Torsdag den 16. maj, var vi på besøg på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) på Risø, hvor 

vi foretog et interview, med de to masterstuderende, Marta Soler Costa og Fabrizio Mayta Mo-

scoso, som havde arbejdet på Droplet-projektet i 5 måneder, på tidspunktet under interviewet. 

De viste os rundt i området, og vi fik lov til at opleve varmekanonen på klods hånd, som illu-

streret på bilag 2. De to masterstuderende forklarede, hvordan modellen helt praktisk fungerer.  

  

Figur 9 i empiriafsnittet illustrerer, med et tværsnit af energilageret, hvordan den underjordiske 

dimensionen ser ud, samt hvordan flowet af energien bevæger sig. På bilag 2 kan energilagerets 

overjordiske dimension ses i virkeligheden, samt alle dets overjordiske mekanismer. Den cir-

kelformede beton-ring, er toppen af selve energilageret, og under den, befinder sig den nedgra-

vede dråbeformede beholder, Droplet, som indeholder de 5394 kg diabas sten, der bruges til 

lagringen.  
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5.2.1 Droplet-projektet 

Under vores interview med de to masterstuderende, Marta Soler Costa og Fabrizio Mayta Mo-

scoso, fik vi et indblik i, hvor langt Droplet-projektet er kommet og de indviede os i, hvilke 

processer de for øjeblikket tester og udforsker. 

 

Som tidligere nævnt, har SEAS-NVE patent på netop dette design, og har dermed indgået et 

samarbejde med DTU Risø, hvor prototypen er opstillet (Costa og Moscoso: 16.05.2019, in-

terview). 

  

Projektet løb af stablen i år 2016, hvor den først prototype blev bygget. Her byggede de en 

firkantet sten-beholder, en såkaldt “shoebox” som er illustreret på figur 11. 

 

 
Figur 11: Model af HT-TES “shoebox”, DTU Risø. 

  

  

Ved hjælp af denne metode, kom varmen derved horisontalt. Det blev erfaret her, at meget af 

opvarmningen gik tabt, grundet den termiske opdrift, og modellens form. (DTU: 2019). 

 

Illustreret på figur 12 , ses varmefordelingen efter 6 timers opvarmning, af diabase sten. Ud fra 

denne model, fremgår der et tydeligt tab af varmen, og dermed nedsat effektivitet. Dette er ikke 

en optimal måde at lagre energien på, da en stor del af lagret aldrig blev udnyttet optimalt. 
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Figur 12: Illustration af temperaturfordeling. 

  

Dertil udviklede de en ny prototype, nemlig Droplet-modellen, som blev indviet i marts 2019. 

I denne model, strømmer luften vertikalt gennem en halvkugle, i stedet horisontalt som i den 

firkantede Shoebox. På denne måde bliver varmen presset ned oppefra under opladningen.  

  

På denne måde er Droplet en langt mere effektiv model, hvortil lagringsteknologien bliver ud-

nyttet langt mere optimalt. 

  

Men denne niche-teknologi er som sagt, en stadig meget ny teknologi, der konstant bliver testet 

og udviklet på. 

HT-TES er en teknologi, der byder på innovation, og forsøger at håndtere problemet, angående 

overskud af energi og omstilling til en bæredygtig energiproduktion. 

  

Vi ved med sikkerhed, at vi står overfor et klimaproblem, i form af, at vi mennesker konstant 

sætter et klimaaftryk, hvilket mange lande er gået sammen om at mindske. Dette er en faktor i 

landskabet, som ikke direkte kan ændres, da vi står overfor dette helt reelle problem, nemlig 

klimaforandringer, på grund af mængden af CO₂ der afgives, forårsaget af menneskeskabte 

faktorer. Vi har allerede fokus på problemet, i det nuværende regime, i og med vi i Danmark 

sætter ind på den bæredygtige teknologiudvikling, blandt andet i forbindelse med udviklingen 

af vindmøller, og dertil også at projekter som Droplet, kan få lov til at blive forsket i og under-

søgt på det danske universitet, DTU. 

  

Som også tidligere nævnt i denne rapport, er Danmark et foregangsland inden for vindenergi, 

og vindmøllerne dækker i stigende grad, danskernes energiforbrug. 

 

Der bliver lagt mere og mere fokus på lagring af energi, og vigtigheden af at kunne realisere 

dette i fremtiden. Dermed opstår der et pres fra landskabet, da der i stigende grad lægges vægt 
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på, at denne løsning skal udvikles, så den i fremtiden kan implementeres i den danske energi-

model. Dette pres fra landskabet, kan skabe problemer i regimet, og sætte skub i en eventuelt 

ny løsning, i form af HT-TES niche-teknologien.  

Der er et generelt samfundsbehov for at udvikle nye teknologier for at fremme en bæredygtig 

udvikling. Netop dette er et centralt emne indenfor teknologisk fremsyn. Dette vil vi gå i dyb-

den med, i næste afsnit.  

5.2.2 Teknologisk fremsyn af HT-TES, lagrings teknologien 

 

Som trendanalysen antager er ”fremtiden en forlængelse af den umiddelbare fortid”. Selvom 

flere af lagringsteknologierne omtalt i rapporten er niche-innovationer, er det ikke nye fæno-

mener. Som nævnt i empiriafsnittet er lagringsmetoden ”Pumped Hydro storage” i form af 

vandkraft, en af de ældste teknologier indenfor lagring, og stammer tilbage fra slutningen af 

1800-tallet. Som K. Engelbrecht nævnte i vores e-mail-interview, er energilagring i sten heller 

ikke en ny opfindelse.  

 

”In some ways it is our oldest technology (putting hot rocks in a fire to use the heat later).” 

(Engelbrecht: 21.05.2019, E-mail interview). 

 

Teknologierne er altså hentet fra fortiden og med nutidens viden og ressourcer kan de videre-

udvikles, som i dette tilfælde. Ifølge teknologiske fremsyn og trendanalyse er der god chance 

for at en tidligere teknologi, kan komme tilbage og få sin ‘renæssance’, og dertil blive videre-

udviklet og forbedret. 

  

På trods af at teknologien er oldgammel, er det i denne situation svært at bruge trendanalysen 

til at sige noget om eventuelle problematikker ved teknologien, da den stammer fra primitive 

behov. Og på trods af, at ideen bag denne teknologi er hentet fra fortiden, er den teknologi der 

findes i dag, som tidligere nævnt, på niche-niveau.  

 

Men det er ikke nok for en niche-teknologi bare at fungere, den skal også kunne fungere på 

storskala-niveau, og have en positiv effekt på samfundet, på flere barometre, herunder øko-

nomi, effektivitet, bæredygtighed og helst uden gener. For at et niche-projekt som Droplet skal 

kunne vinde sig ind i det allerede eksisterende regime inden for vindenergi, skal der ske et 
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”window of opportunity” som beskrevet tidligere i rapporten. Der er allerede stort pres på land-

skabet der kan ændre på regimerne og få plads til nicherne. Denne implementering har vi for-

søgt at undersøge muligheden for, ved i en vis grad, at overvåge projektet løbende. Ifølge K. 

Engelbrecht er der på nuværende tidspunkt ikke nogen store udfordringer, ved en opskalering, 

og dermed implementering af teknologien i regimet, men det kræver de rigtige aktører for at 

vinde indpas. På nuværende tidspunkt i Droplet-projektet, er det dog svært at forudsige præcist 

hvilke aktører/roller der skal inddrages for at projektet bliver en succes på storskala-niveau. 

  

Interviewer: Hvilke aktører/roller skal inddrages, for at disse systemer skal driftes? 

K. Engelbrecht: This goes back to tariffs and taxes. It could the electricity utilities that own 

and operate the storage or it could be other companies, including fjernvarme providers. 

Right now it is hard to predict who would bring the technology to market. (Ibid.) 

  

Selv med ekspertvurderinger er det altså svært at forudsige præcise fremtider for en bestemt 

teknologi, men det giver en forståelse for, hvordan og hvorfor netop denne teknologi, kan fun-

gere på det danske energimarked. Teknologiens store fordel er økonomien, men andre vigtige 

positive faktorer er, at det til dels er en naturbaseret løsning, samt at der på sigt kan være mu-

lighed for opskalering.  

 

I forsøg på at bane vejen for en sådan opskalering, kan en som forsker/udvikler i dette projekt, 

med fordel udarbejde nogle milepæle.  

 

”Multiple vurderingsmetoder adskiller sig fra trendanalyser og ekspertvurderinger ved på 

den ene side at være åben overfor flere mulige fremtider og på den anden side strategisk at 

handle i forhold til en bestemt fremtid.” (Andersen og Jørgensen: 2001). 

  

Tankegangen bag teknologisk fremsyn er, at der er flere mulige fremtider, dog vil en eventuel 

forsker som regel, vælge én at bevæge sig imod. Vejen dertil kan med fordel visualiseres ved 

hjælp af et roadmap. I dette tilfælde vil det endelige mål være at være 100% CO2 neutral i 2050. 

Hvilket blandt andet kan opnås ved hjælp af udvikling af lagringsmetoder som eksempelvis 

Droplet-projektet. For at opnå målene, er vi nødt til at kigge på problemet fra flere vinkler.  

 

Vi har valgt at se på det fra fire forskellige perspektiver; Europæisk politik, national politik, 

optimering af teknologi og teknologisk udvikling. I forbindelse med de europæiske mål, har vi 
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taget udgangspunkt i de allerede eksisterende klimamål. (Energi- forsynings- og klimaministe-

riet: u.d.) Som lyder på 100% CO2 neutralitet i 2050. For at nå dette mål, er det nødvendigt med 

“mindre” mål, såkaldte milepæle, i årene op til 2050. På det nationalpolitiske plan, er målet 

igen CO2 neutralitet. Her er fokusset dog i højere grad at nå målet ved hjælp af HT-TES syste-

met. Vi har lagt vægt på statslig økonomisk støtte til projekter, som Droplet, der fremmer mu-

lighederne for at nå 2050 målet. Derudover skal der standardiserede procesplaner til for imple-

mentering af systemerne. Det er dog svært at sige noget om hvordan planerne skal se ud, da det 

stadig er uklart om HT-TES-lagrene skal være kommunale, lokale eller nationale. Det er gene-

relt vigtigt med en solid politisk opbakning til projekter som Droplet, da dette er en af udfor-

dringerne ved implementering af HT-TES systemer i Danmark. “excavation can be politically 

difficult in some areas.” (Engelbrecht: 21.05.2019, E-mail interview)  

I forhold til udvikling og optimering af teknologien, er slutmålene fuld opskalering og imple-

mentering af HT-TES i det danske energisystem. For at nå målet er det nødvendig stadig at 

forske i mere effektive løsninger for systemet samtidig med at energitabet mindskes. I figur 13 

nedenfor, ses vores roadmap:  

 

Figur 13: Roadmap. 
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Teknologisk fremsyn fortæller, som ordet antyder, noget om teknologiers fremtid. Det har vi 

forsøgt at trække ned over Droplet-projektet, hvor der (1) er mulighed for at foretage teknolo-

giske og forskningsmæssige valg og (2) er flere mulige fremtider for projektet.  

 

”Teknologisk fremsyn er som udgangspunkt baseret på to præmisser: at det er muligt at fore-

tage: teknologiske og forskningsmæssige valg, samt at der ikke er én men flere mulige tekno-

logiske fremtider” (Andersen og Jørgensen: 2001) 

 

ST-systemer og teknologisk fremsyn er to vidt forskellige teorier, der hver især fortæller noget 

forskelligt om en given teknologi. De er ikke decideret modsigende, men heller ikke samarbej-

dende. ST-systemer kan fortælle noget om hvordan en eventuel implementering kan blive en 

realitet og har et større aktør-fokus. Teknologisk fremsyn kan derimod være med til at under-

søge i hvilken retning en teknologi bevæger sig mod, ved at se på den umiddelbare fortid. I 

diskussionen vil vi komme nærmere ind på, hvordan disse to teorier er forskellige, og hvordan 

vi har forsøgt at få dem til at hænge sammen, og dermed samarbejde. 
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6. Diskussion 

Vi vil i dette afsnit diskutere brugen af vores to teorier, teknologisk fremsyn samt ST-systemer, 

og se på forskellighederne i teorierne, samt hvordan de kan arbejde sammen. Derudover vil vi 

diskutere hvorvidt det er realistisk at den nye HT-TES teknologi bliver implementeret i det 

danske energisystem, samt om det er realistisk at Danmark i sidste ende kommer til at nå deres 

klimamålsætninger.  

6.1 Socio-tekniske systemer, teknologisk fremsyn; Samarbejdende eller mod-

stridende?  

 

Vi har i vores rapport forsøgt, at identificere og analysere HT-TES teknologien, ud fra hen-

holdsvist ST-systemer og teknologisk fremsyn. Disse to teorier har hver deres teknologiforstå-

else og måde at identificere en teknologi på. ST-systemer kigger på, hvordan elementer af so-

ciale forhold og tekniske strukturer, kan kombineres. ST-systemerne kan altså ses som samspil 

mellem mennesker, samfund og teknologi. Derved kan ST-systemerne benyttes til at forstå, 

hvordan der kan opstå omstillingsprocesser, og hvorledes en niche-teknologi som HT-TES kan 

vinde sig ind, på det givne regime. Teknologisk fremsyn, kan bruges til at forstå, hvilken ud-

vikling en ny teknologi vil føre os hen i mod. Teknologisk fremsyn fremskriver, at det godt 

kan “forudses”, hvilken retning vi er på vej i, i en given teknologisk udviklingsproces.  

 

Teknologisk fremsyn har på sin vis, en deterministisk teknologiforståelse. Teknologisk deter-

minisme har to overordnede forståelser af teknologiudvikling; (1) Den teknologiske fremtid er 

forudsigelig (2) og den er upåvirkelig. Her er teknologisk fremsyn enig med første udsagn. 

“Fremtiden er en forlængelse af den umiddelbare fortid (...)”. (Andersen og Jørgensen: 2001) 

 

Men ifølge teknologisk fremsyn, er fremtiden ikke upåvirkelig. Her menes det at fremtiden kan 

påvirkes, og at der er mulighed for flere forskellige fremtider, som kan komme til udtryk, alt 

efter hvordan teknologien bliver påvirket af udefrakommende faktorer. En sådan faktor kunne 

eksempelvis være, det pres fra landskabet vi i øjeblikket ser fra energisektoren. Dette udgangs-

punkt, kan også findes i teorien om ST-systemer. ST-systemer angiver, at der er mange for-

skellige faktorer der er afgørende, og kan ændre på den umiddelbare retning en teknologiud-

vikling går.  
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Under udarbejdelsen af rapporten fandt vi det dog svært at inddrage og argumentere for brugen 

af begge teorier, da de har vidt forskellig teknologiforståelser. I rapporten har vi forsøgt at 

inddrage begge teorier, for at få belyse emnet fra flere sider, og dermed få et mere nuanceret 

syn på emnet. Ud fra dette udgangspunkt, har vi argumenteret for, at disse to teorier på en og 

samme tid, kan repræsentere forskellige synspunkter, men dog være samarbejdsvillige. 

 

6.2 Er det realistisk at få HT-TES teknologien implementeret i det Danske ener-

gisystem?  

 

Når vi skal kigge på om det overhovedet er muligt at få HT-TES teknologien implementeret i 

det danske energisystem, så er det væsentligt at kigge på hvilke kriterier der skal opfyldes før 

en ny teknologi, kan få indpas i en ellers så lukket sektor. Første punkt der er relevant at tage 

fat i, er det samfundsmæssige behov for denne teknologi. Her inddrager vi de ST-systemer, 

nærmere, de socio-tekniske landskaber. Her er der, som allerede beskrevet, nemlig sket et skift 

de seneste par år, hvilket betyder at der i samfundet nu er et behov for at ny teknologi kommer 

og rykker til de ”gamle” socio-tekniske regimer. Dette skift i landskabet kommer blandt andet 

fordi Danmark har forpligtet sig overfor både Europa, men også andre dele af verden, imod 

gradvist at nedjustere vores CO₂ udslip frem mod fuldstændig CO₂ neutralitet i 2050. Grundet 

disse mål, er Danmark nu nødt til at lave nogle drastiske ændringer, både inden for energisek-

toren og inden for transportsektoren. De ændringer der nu skal laves, har medført at der er sket 

et skift i det socio-tekniske landskab, hvilket har fået en masse niche-teknologier til at blomstre 

op. Nu er ”Window of opportunity” nemlig blevet åbnet for at nye teknologier kan blive optaget 

i de socio-tekniske regimer. Det er her HT-TES teknologien kommer ind. Vi havde en klar 

antagelse forud for vores egentlige dybdegående research om, at det blot var et spørgsmål om 

tid før denne teknologi ville bryde igennem og revolutionere markedet. Der er vi dog blevet en 

del klogere efterhånden, som vi er kommet mere ind i, hvor langt teknologien egentlig er i sin 

udvikling.  

Vores forhåndsantagelse var, at teknologien snart var klar til at komme på markedet, og at så 

snart den blev implementeret, ville Danmark stort set være CO₂ neutral. Vi har dog efter vores 

e-mail interview med Kurt Engelbrecht, som er forskeren bag forsøgsprojektet på DTU Risø, 
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måtte erkende, at teknologien ikke er så langt som vi havde troet. Der er enormt mange faktorer 

omkring denne teknologi, der stadig ligger hen i det uvisse. Kurt  Engelbrecht lægger især vægt 

på i vores e-mail interview, at han simpelthen ikke har en mulig tidshorisont for hvornår denne 

teknologi ville være klar til at gå på markedet. 

 

“Interviewer: Hvor lang tid går der før systemet er implementeret i det danske system? 

K. Engelbrecht: Very hard to say. Electrical utilties are often conservative and reliability 

is extremely important on the electricity grid. It will take some time before a real system is 

operational.”  (Engelbrecht: 2019, E-mail interview)  

 

Han er heller ikke afklaret med præcis hvilke aktører der kommer til at være inde over en 

eventuel implementering af teknologien. Udover disse faktorer, så er der stadig også mange 

tekniske uvisheder. Eksempelvis, så er estimatet af tabet på systemet cirka 1% om dagen. Dette 

gælder dog kun den lille model som de arbejder med nu, og derfor kan de ikke vide præcis 

hvordan teknologien kommer til at opføre sig hvis den bliver opskaleret. K. Engelbrecht  vur-

deringer vil vi kategorisere som ekspertvurderinger, som vi også redegøre for i teoriafsnittet 

om teknologisk fremsyn. Selvom K. Engelbrecht ikke er i stand til at forudsige den eksakte 

fremtid, så er han alligevel et af de mest kvalificerede mennesker, til at gisne omkring tekno-

logiens fremtid. 

6.3 Kommer Danmark til at opfylde sine fremtidige klimamål? 

 

Hvis vi tager et kig på de Danske energiplaner, så er der en klar vision imod det langsigtede 

mål, nemlig at blive CO₂ neutralt i 2050. Dog er der som allerede beskrevet i empiriafsnittet, 

også lagt løbende delmål på vejen, hvor 2030 planerne er et af disse delmål. Derfor er det 

relevant at kigge på, om den nuværende klimapolitik er tilstrækkelig nok til at vi kan nå vores 

2030 delmål, og derved komme tættere på den endelige målsætning. Til at vurdere dette, vil vi 

gøre brug at klimarådets rapport ”Omstilling frem mod 2030” fra 2017, som danner et fyldest-

gørende overblik over de nuværende klimainitiativer, og som forholder sig til om vi er rustet 

til at nå vores mål og delmål. Vi vil kombinere klimarådets konklusioner med vores indsamlede 

empiri, og ud fra dette vil vi diskutere, om vi finder det realistisk, at Danmark når deres klima-

forpligtigelse, både frem mod 2030, men også frem mod 2050.  
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Som det står til nu, så er Danmark godt på vej til at opfylde og endda overgå nogle af de mål-

sætninger, de havde sat for 2020. Dog med undtagelse af omstilling i transportsektoren, som vi 

ikke når uden yderligere tiltag (Klimarådet: 2017, S. 28). Når vi kigger videre mod 2030, så er 

der enormt mange af de nuværende tiltag som udløber, hvilket gør, at såfremt der ikke bliver 

taget initiativ til nye tiltag, så vil Danmark ikke opnå 2030 målsætningerne (Klimarådet: 2017 

S.33). Som beskrevet tidligere i rapporten, så har Danmark en meget ambitiøs målsætning om 

at 55% af Danmarks elforbrug skal blive dækket af VE-kilder. I 2018, efter klimarådets 2017 

rapport, udkom regeringen, i samarbejde med alle partierne i folketinget, med en samlet plan 

kaldet ”Energiaftale”. I denne energiaftale, er der netop sat fokus på, at der skal skabes nye 

initiativer for at nå de danske klimamål. Frem mod 2020 vil regeringen øge de statslige midler 

til energi- og klimaforskning til op imod 580 mio. Kr. Efterfølgende ønsker alle aftalens delta-

gende partnere at øge de statslige midler til op imod 1 mia. Kr. (Energiaftale: 2018 S. 12). Disse 

midler bidrager netop også til at vi i Danmark kan udvikle på banebrydende teknologier som 

HT-TES. Selvom alle i folketinget bakker op om den teknologiske udvikling og forskningen 

inden for energisektoren, så er der stadig langt fra ønske til realitet. Et projekt som HT-TES 

strækker sig over mange år, og derfor er det vigtig, at det er nu der bliver sat ind overfor ud-

viklingen, hvis vi skal nå målene.  

 

Vi må derfor konkludere på spørgsmålet, om det er realistisk at Danmark når sine klimafor-

pligtigelser, at det er meget svært at forudsige, men som det er nu, så er der lagt en plan, og 

afsat midler der skal fremme den teknologiske udvikling. Vi kan derfor kun håbe, at der sker 

en teknologisk udvikling, og at der fortsat bliver opholdt et højt politisk fokus på klimaudfor-

dringerne. Men vi kan ikke vide om Danmark kommer til at nå klima målsætningerne på nu-

værende tidspunkt, da de egentlige tiltag og planer ikke er lagt endnu. 
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7. Konklusion 

Hvordan fungerer niche teknologien HT-TES, og hvordan kan den opskaleres, så den i fremti-

den vil være med til at udvikle det danske energisystem med henblik på lagring af oversky-

dende energi? 

Vi har i løbet af dette projektforløb forsøgt at undersøge og redegøre for Danmarks nuværende 

klimaforpligtigelse, og hvilke klimamål der er fastsat. Derudover har vi analyseret mere dyb-

degående en af de mest lovende fremtidige teknologier inden for lagring. Gennem den empiri 

og anden viden vi har indsamlet under udarbejdelsen af denne rapport, har vi søgt at skabe et 

overblik, over en stor del af de lagringsteknologier der er på markedet i øjeblikket. Som allerede 

beskrevet, så er det et forholdsvist nyt marked, og derfor er det også begrænset hvad vi har 

kunne opdrive af tekniske data vedrørende lagringsteknologien HT-TES.  

Vi har været i kontakt med forskningsprojektet drevet af DTU Risø, omhandlende lagringstek-

nologien HT-TES. Vi har derudover også inddraget det nationale perspektiv i den forstand, at 

det er relevant at kigge på Danmarks klimaplaner, og hvordan HT-TES teknologien kan bidrage 

til at nå disse mål. 

HT-TES er en lagringsteknologi der ved hjælp af varme sten kan lagre overskydende energi 

fra vedvarende energikilder. Ud fra et socioteknisk perspektiv, har vi vurderet teknologien til 

at være en innovation på niche-niveau. Det har vi gjort på baggrund af den empiri og teori vi 

har indsamlet, samt interviews med DTU Risø.  

Ud fra interviewet med K. Engelbrecht vurderes den til at være en lovende fremtidig lagrings-

teknologi i Danmark. Det er den blandt andet ved at være økonomisk rentabel og bæredygtig. 

Derudover passer den godt ind til den danske energimodel, grundet danske geografiske forhold 

samt vores høje produktion af VE fra fluktuerende energikilder. Det er på nuværende tidspunkt 

svært at forudse en potentiel opskalering af teknologien, da den stadig er på forsøgsbasis. Udfra 

K. Engelbrechts ekspertvurdering og vores forsøg på teoretisk inddragelse af teknologisk frem-

syn, har vi konkluderet at det er teknologi der med stor sandsynlighed kan vinde indpas på det 

danske energimarked.  

“Interviewer: Hvilken muligheder er der for fremtids udvikling? 
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K. Engelbrecht: Many exciting possibilities! There can be opportunities to couple the 

technology to biomass gasification or other industrial waste heat streams.”   

(Engelbrecht: 2019, E-mail interview) 

Der er stort potentiale for teknologien, hvis ikke alene så i form af samarbejde med andre bæ-

redygtige teknologiudviklinger. 
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9. Bilag 

Bilag 1 

 

E-mail interview, den 20.05.2019 med Kurt Engelbrecht, seniorforsker ved DTU. 

 

 

I'll give my answers in English since it's easier for me. Let me know if you need translations. 

  

·      Hvordan opstod ideen til projektet? 

-       It is an older concept to store energy in rocks. In some ways it is our oldest technology 

(putting hot rocks in a fire to use the heat later). One of the recent proponents of the idea 

has been Henrik Stiesdahl https://ing.dk/blog/energilagring-det-er-bare-varm-luft-181063 

  

·      Hvorfor har i valgt lagring gennem de varme sten når den har en lavere effektivitet end 

andre systemer og dermed også kan have en større anskaffelsespris? 

-       Batteries are simply too expensive to be used on a large scale right now. Rocks are 

natural and cheap and these economic advantages may be more important than the perfor-

mance drawbacks. 

  

·      Har i målt hvor stor energitabet er i systemet over en given periode? 

-       No, we don't have exact results there. We have estimated around 1% per day, but it 

depends on many variables. 

  

·      Hvad er ydeevne på det nuværende system? 

-       It can give over 50 kW thermal power, which could be as high as 20 kW electrical. 

  

·      Hvilken fordele og ulemper er der ved lagringsystemet? 

-       Price is the major advantage. Efficiency is the major disadvantage. Other advantages: 

natural, scalable. Other disadvantages: needs large spaces, excavation can be politically 

difficult in some areas. 

  

·      Hvilken problematikker kan der opstå under opskalering? 
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-       Nothing foreseen. The design should have better performance for large systems. Getting 

an even air flow distribution and finding large heaters will be a challenge, but it is standard 

for upscaling technologies. 

  

·      Hvordan kan det være, i har valgt at gå med diabase-sten? Hvilken andre sten har været 

under overvejelse. 

-       Diabase is cheap, available in many sizes and can be sourced close to Roskilde. Since 

shipping is generally the most expensive part of buying rocks, it is important to find a sup-

ply with good shipping connection. We also considered basalt and magnetite, both are 

promising rock materials. 

  

·      Hvilken muligheder er der for fremtids udvikling? 

-       Many exciting possibilities! There can be opportunities to couple the technology to 

biomass gasification or other industrial waste heat streams. 

  

·      Hvor meget energi kan systemet lager? 

-       1 MWh 

  

·      Kender i til andre steder i verden hvor tilsvarende systemer er implantater eller er under 

udvikling? 

-       Siemens Gamesa is developing a similar concept https://www.siemensgamesa.com/en-

int/newsroom/2018/09/20180926-sgre-storage-hamburg-etes. Energy Nest has a similar 

concept https://energy-nest.com/ 

  

·      Hvis ja. Hvilken ligheder og forskellige er der på jeres system og deres. 

-       They are very secretive and we don't know exactly how their system works. 

  

·      Har i haft samarbejde med andre der er ved at lave tilsvarende systemer. 

-       No. We feel that most companies are protective of their technology and are not very 

open to collaboration right now. However, we are just coming onto the international stage 

for thermal energy storage and we hope this situation can change. 

  

·      Ved i om systemet er blevet del af deres el-net eller stadig er på forsøgsbasis. 
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-       Only testing for now. We would need some automation and addiitonal monitoring ot 

add to our grid and that requires a good amount of development. 

  

·      Hvor lang tid går der før systemet er implementeret i det danske system? 

-       Very hard to say. Electrical utilties are often conservative and reliability is extremely 

important on the electricity grid. It will take some time before a real system is operational. 

  

·      Skal der ske nogle ændringer i det danske el-net før system kan tilkobles el-nettet 

-       The tariffs and taxes can be very complicated and sometimes uncertainty for these 

charge can keep companies from implementing such a technology. 

  

Det politiske aspekt: 

  

·      Skal det være en del af et samlet smart-grid system? 

-       Yes, this would certainly help. Control of the system is something that still needs to be 

developed. 

  

·      Hvilket komponenter skal ellers implementeres, for at dette kan fungere? 

-       I don't see major challenges here. Most components are standard and only need some 

fine tuning to work. 

  

·      Hvilke aktører/roller skal inddrages, for at disse systemer skal driftes? 

-       This goes back to tariffs and taxes. It could the electricity utilities that own and operate 

the storage or it could be other companies, including fjernvarme providers. Right now it is 

hard to predict who would bring the technology to market. 
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Bilag 2 

 

Model af  Droplet, på DTU Risø. 

 

 

 Privatfoto: 16.05.19. Pilotprojektet, Droplet, på DTU Risø. 


