
Povezovalna 
vloga

• Podjetje Gasunie vlaga v obrat za pretvorbo 
električne energije v plin, da bi spodbudilo trg za 
vodik.

• Namen podružnic podjetja Gasunie 
EnergyStock in New Energy je pretvarjati 
trajnostno elektriko v vodik zaradi mobilnosti in 
uporabe v industriji.

• Prvi obrat za pretvorbo električne energije v 
plin z zmogljivostjo 1 MW na Nizozemskem bo 
končan septembra 2018.

• Podzemno skladišče zemeljskega plina 
Zuidwending ima idealno lokacijo zaradi vmesne 
zaloge ter povezave z glavno infrastrukturo za 
zemeljski plin in elektriko.

• Pilotni projekt HyStock je pomemben korak za 
nadgradnjo tehnologije za pretvorbo električne 
energije v plin.

plinske infrastrukture - Gasunie vlaga v prvi 
nizozemski obrat za pretvorbo elektriCne 
energije v plin z zmogljivostjo 1 MW

pretvarjati v vodik. Trajnostna energija se bo zagotavljala 
tudi iz visokonapetostnega električnega omrežja sistemskega 

operaterja TenneT. Ta pilotni projekt (HyStock) bo prvi 
nizozemski obrat za pretvorbo električne energije v plin 

z zmogljivostjo 1 MW. Lokacija zanj je idealna, saj ponuja 
priložnost za prihodnje obsežno skladiščenje vodika v 

kavernah v solnih plasteh, ki so bile ustrezno prilagojene 
za skladiščenje zemeljskega plina. Podružnici podjetja 

Gasunie želita prek projekta HyStock skupaj z akterji na trgu 
prispevati k nadaljnjemu razvoju trga z vodikom in obsežnejši 

uporabi novih tehnologij.

Vodik kot nosilec energije

EnergyStock in Gasunie New Energy predvidevata, da bo 
lahko imela vmesna zaloga zemeljskega plina v Zuidwendingu 

(v provinci Groningen) pomembno vlogo pri zagotavljanju 
trajnostne oskrbe z energijo. „Skladiščenje velikih količin 

trajnostne energije je zahtevna naloga,“ pravi Henk Abbing, 
direktor podjetja EnergyStock. „Cenovno dostopen 

akumulator, ki bi je lahko zanesljivo shranjeval velike količine, 
še ne obstaja. Rešitev bi v tem primeru lahko ponudil vodik, 

saj je mogoče trajnostno energijo shranjevati v obliki vodika. 
Vodik in kisik sta tudi glavni sestavini vode, ki ju je z uporabo 

trajnostne energije precej preprosto ločiti. Podjetju 
Gasunie New Energy se zdi pretvorba električne 

energije v plin obetavna tehnologija, v kateri ima 
lahko plinska infrastruktura 

povezovalno vlogo. 

Podjetje Gasunie je napovedalo naložbo v obrat za pretvorbo 
električne energije v plin na območju skladišča zemeljskega 

plina v bližini Zuidwendinga v nizozemski provinci Groningen. 
Namen njegovih podružnic EnergyStock and New Energy 

je z uporabo približno 5000 sončnih panelov v podzemnem 
skladišču zemeljskega plina Zuidwending trajnostno elektriko 
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Od upravljanje energije do 
energetskega prehoda 

 
EnergyStock kot lastnik vmesne zaloge zemeljskega plina 

izvaja program upravljanja energije, katerega namen je 
zmanjšati porabo energije v podjetju in postati bolj trajnostno 

podjetje. Eden od ukrepov v okviru programa je namestitev 
sončnih panelov na lokaciji podjetja. „Nato pa smo se 

spomnili, da bi lahko del preostalega prostora uporabili 
za obrat za pretvorbo energije v plin,“ pojasnjuje Abbing. 

„Na Nizozemskem je le nekaj pobud, ki se osredotočajo na 
pretvarjanje zelene energije v vodik. Pri tem naša država 

zaostaja v primerjavi z Nemčijo, na primer, ki ima v mešanici 
energijskih virov večji delež vetrne in sončne energije. Tudi 

na Nizozemskem se delež obnovljive energije povečuje. 
Prav zato želimo pridobiti izkušnje z uporabo te tehnologije, 
spoznati njen prihodnji potencial in rešiti tehnološke izzive. 

Cilj province Severna Holandija je postati ekonomija vodika. 
Na morju imamo vetrne parke, na kopnem sončne panele, z 

medcelinskimi kabli pa smo povezani z električnim omrežjem 
v Skandinaviji in Nemčiji. Pretvorba električne energije v 

plin ima lahko pomembno vlogo pri stalnem vzpostavljanju 
ustreznega ravnotežja v omrežju. V podjetju EnergyStock 

V prihodnosti bo vodik pomembno 
Cisto gorivo v trajnostni oskrbi z 
energijo. Uporablja se lahko na 
primer za mobilnost in prevoz ter 
industrijske naprave in oskrbo z 
elektriCno energijo. EnergyStock in 
Gasunie New Energy Zelita s pilotnim 
projektom HyStock prispevati k 
nadaljnjemu razvoju trga za zeleni 
vodik

imamo skladišče, povezavo z visokonapetostnim električnim 
omrežjem in glavnim omrežjem za transport zemeljskega 

plina ter znanje o skladiščenju. Našo odgovornost, da 
prispevamo k energetskemu prehodu, želimo vzeti resno. 
Skupaj s podjetjem Gasunie New Energy si prizadevamo 

poskrbeti, da bo mogoče uporabiti vso dragoceno trajnostno 
energijo, ne da bi se je kaj izgubilo.“

Obrat za pretvorbo energije v plin 
 

Sončni paneli bodo nameščeni na zemeljske nasipe okrog 
obrata. Poleg tega bodo imeli parkirni prostori okrog obrata 

sončno streho. En megavat ustvarjene energije bo pretvorjen 
v vodik. V ta namen bodo za vrati obrata nameščeni trije 

zabojniki: eden z enoto za elektrolizo, drugo z vso potrebno 
elektroniko, tretji pa s kompresorjem, ki bo vodik stiskal za 

shranjevanje v cilindrih za skladiščenje. Ti cilindri so mobilni 
in jih je mogoče prepeljati do končnih uporabnikov (mobilnost 

in industrija). Lokalni prebivalci so bili o teh načrtih prvič 
obveščeni aprila letos (2017)

Projekt sofinancira Evropska unija.
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