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Sådan fordobler man
verdens biomasseresurser
Brint og biomasse er nøglen til det fossilfrie samfund. Med brint og
CO2 fra biomasse kan der fremstilles metangas, og på den måde
kan vi lagre sol- og vindenergi og løse problemet med de
begrænsede biomasseresurser.
Af Torben Skøtt

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Princippet går ud på, at el fra vindmøller og solceller bruges til produktion af brint i perioder, hvor der er
rigeligt med el på markedet. I stedet
for at lagre brinten i dyre tankanlæg
kan man få brint til at reagere med
CO2, så slutproduktet bliver rent metan (CH4). Det fylder tre gange så
lidt som brint, det kan bruges til el,
varme og transport, og det kan distribueres via naturgasnettet, der kan
rumme tilstrækkeligt med gas til at
dække Danmarks energiforbrug i
flere måneder.
Perspektiverne i teknologien er
enorme, for i princippet vil alle former for CO2 kunne omdannes til
metan, blot man har brint til rådighed. Og da brint kan fremstilles ud
fra sol og vind, vil man ikke længere
være afhængig af de begrænsede
biomasseresurser.
I første omgang vil det være nærliggende at starte med de 35 pro-

cent af biogassen, som består af
CO2. På den måde kan man både få
skabt et lager for vindmølle-el, få
opgraderet biogassen til naturgaskvalitet og øge mængden af metangas med over 50 procent.
Skal man bruge CO2 fra biomassefyrede kraftvarmeværker og forgasningsanlæg, vil det være oplagt
at udnytte den mængde ilt, som er
et “spildprodukt” fra fremstillingen
af brint. Hvis man bruger ren ilt til
forbrænding i stedet for luft, undgår
man nemlig at få kvælstof med i røgen, og derved bliver det lettere at
udnytte CO2-indholdet til produktion
af metangas.

Dobbelt så meget biomasse
En af de forskere, der har arbejdet
med teknologien gennem en årrække, er John Bøgild Hansen fra Haldor Topsøe. Han har for nylig været
med til at afslutte to projekter om
emnet, støttet af henholdsvis Region Midt og ForskNG, og han ser et

stort behov for, at der kommer mere
fokus på området:
– Der er så nyt, at det endnu ikke er kommet med på den energipolitiske dagsorden. Alle taler om
sol, vind og biomasse, men ingen
nævner muligheden for at producere brændstof ud fra CO2 og brint,
fremstillet af el fra vindmøller. Det
er hverken første eller anden generation – det er tredjegenerationsbrændstof, siger seniorforsker John
Bøgild Hansen og fortsætter:
– Vi kan afhjælpe problemerne
med at lagre energien fra sol og vind,
og vi kan fordoble biomassepotentialet. Diskussionen om de begrænsede biomasseresurser og mad kontra energi vil få et helt andet perspektiv, hvis vi begynder at betragte
CO2 som en resurse.
– I virkeligheden kan manglen på
kulstof (CO2) vise sig at være et større problem end manglen på energi.
Vi kan få lige så meget el fra vind
møller, som vi vil betale for, men
Teknologien til opgradering af biogas ved hjælp af brint er konkurrencedygtig med traditionelle opgraderingsteknologier. Billedet er fra Fredericia Renseanlæg, hvor man har
indkøbt et svensk produceret opgraderinsganlæg, så man kan sende
biogassen ud i naturgasnettet.
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hvis vi vil have de fordele, der er ved
at bruge energi baseret på kulbrinter,
så kræver det tilstrækkelige mængder kulstof, forklarer seniorforskeren.

Ilt
Brint
Elektrolyse

På vej mod metansamfundet
Et af de projekter, John Bøgild Hansen har deltaget i, har titlen “På vej
mod metansamfundet”. Det er gennemført med støtte fra Region Midtjylland, og ud over Haldor Topsøe
har der været forskere med fra Agro
Business Park, PlanEnergi, HMN
Naturgas, HIRC, INBIOM, Aarhus
Universitet, DTU, GreenHydrogen
og Lemvig Biogas.
I projektet blev der konstrueret et
pilotanlæg og udarbejdet en forretningsplan for et demonstrationsanlæg, som er indstillet til en større
millionbevilling fra EUDP.
Et komplet anlæg vil bestå af et
biogasanlæg med gaslager, et elektrolyseanlæg, et brintlager og et såkaldt metaniseringsanlæg også kaldet Sabatier-anlæg (se figur 1).
Elektrolyseanlægget kan enten
være traditionel alkalisk elektrolyse
eller SOEC elektrolyse, der er baseret på brændselsceller, hvor processen er vendt om, så man producerer brint i stedet for el. Sidstnævnte
har en meget høj virkningsgrad, men
driftserfaringerne fra den type anlæg
er endnu begrænsede.
Metaniseringsprocessen foregår
ved et tryk på 15-20 bar og med en
effektivitet på omkring 80 procent.
De sidste 20 procent bliver til varme
og højtryksdamp, som kan anvendes til procesdamp eller elektrolyse.
Metaniseringsanlæggets levetid
afhænger af biogassens renhed, og
derfor vil ekstra rensning af biogassen være en nødvendig del af det
samlede anlæg. Biogaslageret og
brintlageret er ligeledes nødvendige,
hvis det skal være muligt at neddrosle elektrolyseanlægget i perioder med høje elpriser og opnå en
jævn tilførsel af biogas og brint.

Økonomi
I rapporten “På vej mod metansamfundet” er der foretaget en række
beregninger, der viser, at teknologien er konkurrencedygtig med andre
opgraderingsteknologier, og at den
danske teknologi har en højere virk-
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Figur 1. Principskitse af metaniseringsanlæg, hvor overskydende vindkraft
bruges til at opgradere biogas til naturgaskvalitet. Et biprodukt fra processen er ilt, der for eksempel kan bruges til rensning af spildevand, biomassefyrede kraftvarmeværker eller forgasningsanlæg.
ningsgrad end de anlæg, som bliver
udviklet i Tyskland.
Udgangspunktet har været et mellemstort biogasanlæg med en produktion på omkring 5 millioner m3
biogas om året. Hvis anlægget er i
drift i lidt over 8.000 timer om året,
vil det med en biogaspris på 3,25
kroner/m3 være muligt at fremstille
metan til 5,67 kroner/m3. Det er
cirka 10 øre mindre, end hvad en
kubikmeter opgraderet biogas koster i dag.
Et anlæg, der er drift i over 8.000
timer om året, kan imidlertid ikke
bruges til at skabe balance i elsystemet. Reduceres driftstiden til 3.000

Biobrændstoffer bør
indeholder vind-el
I CEESA-projektet, hvor 24 forskere har analyseret, hvordan
Danmark kan gøre sig fri af fossile brændsler, konkluderet man,
at de brændsler, der skal anvendes i transportsektoren, bør indeholde el fra vindmøller – ellers vil
man ikke kunne nedbringe afhængigheden af biomasse til et
bæredygtigt niveau. Derfor anbefaler forskerne, at man dels satser på elbiler, dels på brændstoffer produceret ved at kombinere
brint med kulstof fra biomasse eller andre CO2-kilder.
Læs mere på www.biopress.dk

timer om året, stiger metanprisen til
6,48 kr/m3, men den slags beregninger skal altid tages med et gran
salt. Ingen ved reelt, hvad elprisen
lander på, når der kommer meget
vind-el på markedet.

Stort eksportmarked
I Danmark er der lagt op til, at der i
2020 skal produceres ti gange så
meget biogas som i dag. I en del
områder vil biogassen ikke kunne
anvendes i kraftvarmeværker, så
her kan det være attraktivt at opgrade gassen og sende den ud i naturgasnettet. Det vil formentlig være
tilfældet i 10 – 50 procent af de anlæg, som skal bygges inden 2020,
svarende til et marked for metaniseringsanlæg på mellem 300 og
1.500 millioner kroner.
I Sverige og Tyskland, hvor man
ikke har så udbygget en kraftvarmesektor som i Danmark, er markedet
for opgraderingsanlæg i kraftig
vækst. Alene det tyske marked for
opgraderingsanlæg vurderes at være 25 gange større end det danske,
og de største tyske anlæg, som bygges i 2012, kan producere omkring
5.000 m3 metan/timen.
Rapporten “På vej mod metansamfundet” kan downloades fra
www.inbiom.dk
På www.biopress.dk kan du finde en
beskrivelse af ForskNG-projektet om
opgradering af biogas med brint fra
I
et elektrolyseanlæg.
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Nye projekter om brint til metan

Af Torben Skøtt
Vindmøller producerer som bekendt
el, og allerede i dag kan der være
perioder, hvor der produceres mere
el, end vi bruger. Det problem bliver
langt større i fremtiden i takt med,
at en større andel af elforsyningen
bliver baseret på sol og vind. I 2020
skal halvdelen af Danmarks elforbrug dækkes af vindmøller, og analyser fra Aalborg Universitet viser, at
når elproduktionen fra vindmøller
dækker mere end 40 procent, vil
der være behov for at kunne lagre
strømmen eller finde nye områder,
hvor el kan anvendes.
En af løsningerne kan bestå i at
bruge en del af vindmøllestrømmen
til fremstilling af brint via elektrolyse
og efterfølgende bruge brinten til at
opgradere biogas, så den kommer
til at bestå af rent metan.
Som det fremgår af artiklen på
de foregående sider, er perspektiverne i teknologien enorme, og det
har sat gang i en række nye forskningsprojekter, fordelt på to hovedgrupper: En kemisk løsning, hvor
brint reagerer med CO2 i et såkaldt
metaniseringsanlæg, og en biologisk
løsning, hvor det er en særlig mikroorganisme, der omdanner brint og
CO2 til metan.

Kemiske løsninger
I projektet “På vej mod metansamfundet”, som er omtalt på de foregående sider, blev der konstrueret
et pilotanlæg og udarbejdet en forretningsplan for et demonstrationsanlæg, der skal konvertere brint og
CO2 til metan.

Foto: Maabjerg Bioenergy

Med energiforliget fra marts
2012 er der for alvor kommet
fokus på, hvordan der kan skabes balance i et energisystem,
der i stigende grad bliver baseret på sol og vind. Det har
blandt andet ført til en række
nye projekter, hvor vind-el skal
bruges til opgradering af biogas.

DTU Miljø har for nylig modtaget en bevilling på knap 13 millioner kroner
fra Det Stategiske Forskningsråd til at videreføre et projekt hos Maabjerg
Bioenergy, hvor man vil tilføre brint direkte til en biogasreaktor for på den
måde at konvertere brint til metan.
Aktørerne som vil udvikle og markedsføre teknologien er et team ledet af Haldor Topsøe A/S, og de har
netop fået tilsagn fra EUDP om støtte til et demonstrationsanlæg og
design af et fuldskalaanlæg. Hvor
meget det helt nøjagtigt drejer sig
om, skal forhandles på plads inden
for de kommende måneder, men
Haldor Topsøe har søgt om 26 millioner kroner til projektet, der har et
budget på knap 40 millioner kroner.
Aarhus Universitet Herning vil
ligeledes arbejde med en kemisk
løsning til at konvertere brint og
CO2 til metan, og de har fået 4,7
millioner fra ForskEl-programmet til
projektet MeGa-stoRE. Det retter
sig især mod de lidt mindre anlæg,
hvor man blandt andet vil undersøge mulighederne for at forenkle
gasrensningen, og den måde temperaturen styres på i metaniseringsanlægget.
Endelig vil Region Midt etablere
en Grøn Gas erhvervsklynge, hvor
HMN Naturgas, Århus Universitet,
flere kommuner og private aktører
vil lave erhvervsrettede aktiviteter
omkring opgradering og metanisering ved kommende demo- og fuld-

skalaanlæg, der vil blive etableret i
regionen.

Biologiske løsninger
På DTU Miljø har man i flere år arbejdet på at tilsætte brint direkte til en
biogasreaktor for på den måde at
konvertere brint til metan. Forsøg i
et portionsanlæg med kvæggylle har
vist, at brinten på den måde kan
omsættes til metan med en virkningsgrad på over 90 procent. Arbejdet udføres i samarbejde med energiselskabet Vestforsyning, der er
medejer af Danmarks største biogasanlæg Maabjerg Bioenergy. DTU Miljø har for nylig modtaget en bevilling
på knap 13 millioner kroner fra Det
Strategiske Forskningsråd til at videreføre projektet frem til 2018.
På AU Foulum udfører man i samarbejde med firmaet Electrochaea
forsøg med en patenteret mikroorganisme, der kan omdanne brint og
CO2 til metan. Electrochaea fik for
et år siden en bevilling fra EUDP på
5,8 millioner kroner til forsøgene,
og man har for nylig fået tilsagn fra
ForskEL-programmet om en bevilling
på 3 millioner kroner til at fortsætte
I
arbejdet.
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Nye foderstrategier
giver mere biogas
Nye forsøg hos AU Foulum viser, at køerne bliver mere klimavenlige, når
der blandes fedt i foderet, og det kan også øge produktionen af biogas.
Samtidig viser forsøgene, at det kræver en forholdsvis lang opholdstid
i biogasanlægget, hvis gaspotentialet i kvæggylle skal udnyttes effektivt.
Af Henrik B. Møller
Køer er den største udleder af metangas. Hovedparten udledes, når
koen tygger drøv, men der udledes
også betydelige mængder metangas
fra opbevaring af gylle.
Metan fra drøvtygningen kan reduceres ved at ændre på sammensætningen af foderet, og med et
biogasanlæg kan udledningen af
metan fra gyllelagre reduceres markant. Samtidigt produceres der vedvarende energi, og på den måde vil
husdyrproduktionen kunne bidrage
til en reduktion af udledningen af
drivhusgasser.
Men uden biogas går det ikke.
Metanudslippet fra gyllelagrene kan
nemlig stige, når sammensætningen

af foderet ændres. Derfor er det afgørende, at biogas bliver en del af
strategien for at reducere landbrugets udslip af klimagasser. Det viser
resultaterne fra Innovationslovsprojektet “Reduktion af metanudskillelsen fra kvægproduktionen” og “Biogas potentials in manure and effect
of pre-treatment”, der er støttet af
ForskNG.

Kvæg er vigtigst
Med den nuværende husdyrproduktion vil husdyrene kunne bidrage
med 24 PJ biogas om året, men da
en del af gødningen efterlades på
markerne reduceres, potentialet til
cirka 22 PJ.
Hvis gødningen ikke anvendes til
biogas, vil den være en alvorlig kilde

til udledning af drivhusgasser i form
af metan, der tæller med en faktor
25 i forhold til CO2.
Kvæg- og svineproduktionen udgør cirka 80 procent af biogaspotentialet med en lille overvægt fra kvægproduktionen i forhold til produktionen fra svin. Potentialet bygger på en
effektiv biogasproduktion og et landbrug, hvor der sker en hurtig udslusning af gylle og/eller gyllekøling, hvilket langt fra er tilfældet i dag.

Fodringen betyder meget
Ved AU Foulum er der udført et stort
antal biogasforsøg med kvæggylle
fra køer, der har fået forskellige typer foder. Alle data er endnu ikke
færdiganalyseret, men der er en klar
tendens til, at fedt i foderet har en
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Figur 1. Metanpotentialet i gødning fra malkekøer
ved forskellige fodringsstrategier og forskellige opholdstider i biogasanlægget.
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Foder, der er tilsat rapsfrø, giver
mere biogas og reducerer metanudledningen fra køer, viser forsøg
på AU Foulum.

Længere opholdstider

positiv effekt på biogaspotentialet,
ligesom der er en tendens til, at mere omsætteligt foder har en positiv
indflydelse.
I figur 1 er metanpotentialet vist
ved forskellige fodringsstrategier.
Heraf fremgår det, at majs giver et
højere udbytte end græs, og der er
et signifikant højere udbytte ved tilsætning af rapsfrø. Det er interessant, da anvendelse af rapsfrø også
vil kunne reducere metanudledningen fra køerne.
Typen af grovfoder har også betydning for, hvor meget gas der kan
produceres. En højere andel letomsætteligt grovfoder vil have en
positiv betydning, ligesom noget tyder på, at majs giver et højere biogasudbytte end græs.

I ét af forsøgene er biogasproduktionen fulgt i et længerevarende kontinuert forsøg med opsamling af gødning fra et stort antal køer fodret
med majs, græs eller majs med
ekstra fedttildeling. Forsøgene blev
udført ved både mesofil og termofil
drift, ligesom der blev målt udbytter
ved både kontinuert drift og portionsudrådning, hvor reaktortanken
tømmes helt efter en passende
opholdstid.
Resultaterne viser, at udbytterne
ved portionsudrådning var væsentlig
højere end ved kontinuert drift selv
ved korte opholdstider (figur 2). Ved
portionsudrådning og en opholdstid
på minimum 20 dage var udbyttet
faktisk højere end det normudbytte

på 200 liter CH4/kg VS, der normalt
anses for at være gældende, når
biomassen består af kvæggylle.
Forklaringen på det lavere udbytte ved kontinuert drift kan hænge
sammen med, at omrøringen i små
reaktorer ikke er optimal; men det
kan også være et udtryk for, at der
er brug for længere opholdstider for
at opnå en større del af gaspotentialet. Meget tyder således på, at
der er behov for betydeligt længere
opholdstider end 20 dage, hvis man
skal sikre en væsentlig del af kvæggyllens gasudbytte ved kontinuert
drift.
Processen i alle reaktorerne var
stabil med et lavt indhold af flygtige
syrer (VFA), dog med en tendens til
højere VFA ved anvendelse af græs.

Metanudslip fra gyllelagre
Hvis gødningen ikke afgasses i biogasanlæg, vil den normalt blive opbevaret i gyllelagre i op til ni måneder og derved give anledning til et
betydelig metanudslip afhængigt af
temperaturen.
I figur 3 er vist resultaterne for et
lagringsforsøg, hvor gødningen blev
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Figur 3. Udslippet af klimagasser i procent (MCF) af
det maksimale metanudbytte, der kan opnås ved meget lang afgasning (Bo).
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Biogas

opbevaret uden tilstedeværelse af
ilt. Udslippet af klimagasser er angivet som procent (MCF) af det maksimale metanudbytte, der kan opnås ved meget lang afgasning (Bo).
Emissionerne steg generelt med
stigende temperatur, men emissionerne fulgte ikke den samme rækkefølge som metanudbyttet fra biogasreaktorerne. Når kun de naturlige fæcesbakterier er til stede, vil
majsrationen uden fedt give den højeste emission, mens majsrationen
suppleret med fedt havde en lavere
emission end både majsensilage og
græsensilage.
I figuren er den MCF værdi som
anvendes af IPCC (International Panel of Climate Change) vist, og det
tyder på, at specielt ved lave temperaturer som det danske vil IPCC
overvurdere emissionen. Tallene kan
ligeledes anvendes til at vurdere,
hvor meget af gødningens energi
der tabes ved opbevaring inden afgasning. Så længe gødningen opbevares ved temperaturer under 10
°C, kan tabet holdes på maksimalt 5
procent, mens det ved en temperatur på 20 °C kan være over 30 procent. Tilsvarende undersøgelser med
svinegylle har vist langt højere tab.

Lagring af kulstof
I beregningerne er kulstoflagring i
jorden og CO2-emissionen fra dyrkning af majs og græs ikke medregnet. Det vil kunne ændre det samlede regnestykke til fordel for græs,
der har et lavere energiinput end
majs, ligesom der også lagres mere kulstof i jorden ved dyrkning af
græs.
I alle tilfælde reduceres udslippet
af metangas fra gyllelagre markant,
når gyllen først er blevet afgasset i
et biogasanlæg. Hvis biogassen anvendes til erstatning for naturgas,
opnås en gevinst på over 5 kg CO2
per kg organisk stof, når foderet er
baseret på majs og lidt mindre ved
anvendelse af græs (se figur 4).
Henrik B. Møller var frem til den 1.
november 2012 ansat som forsker
ved Aarhus Universitet Foulum. I
dag er han ansat ved PlanEnergi,
men han er stadig tilknyttet Aarhus
I
Universitet.
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Nu bliver det lettere at
rense biogasanlægget

Foto: Torben Skøtt/BioPress



Assentoft Silo A/S har vundet
Agro Business Parks innovationskonkurrence 2012 for et
koncept, der gør det markant
lettere at rense biogastanke for
sand og andre ikke-nedbrydelige materialer.
Konceptet går ud på at fjerne bundfaldet ved hjælp af en såkaldt
sweepsnegl, der først trækker bundfaldet ind til midten, hvorefter det
falder ned i en sump. Herfra sluses
det ud af tanken via en snegl eller
et rør.
Fordelen ved systemet er, at biogastanken ikke først skal tømmes
for flere hundrede kubikmeter biomasse. Det hele kan foregå, mens
tanken er i drift, og derved spares
mellem 100.000 og 400.000 kroner, som en manuel rensning koster
plus driftstab. Samtidig bliver det
mere rentabelt at anvende biomasse med et større indhold af ikkenedbrydelige dele. Det kan for eksempel være slagteriaffald, biomasse fra vejgrøfter samt roer, der kan
indeholde betydelige mængder jord.

Rensning af reaktortank for sand
hos Thorsø Biogas. Manuel rensning af en biogasreaktor koster typsik mellem 100.000 og 400.000
kroner plus driftstab.

Agro Business Parks innovationspris har i 2012 været målrettet den
biobaserede økonomi – jordbrug,
biomasse, bioenergi, miljøteknologi
og agroteknologi. Prisen uddeles til
nyskabelser, der har et betydeligt vidensniveau, nyhedsværdi og kommercielt potentiale.
Ud over Assentoft Silo A/S gik prisen i år til fem studerende fra Syddansk Universitet, der har udviklet
en faringsalarm til søer. Systemet
alarmerer svineavleren, hvis der går
mere end 16 minutter mellem hver
født pattegris. Dermed vil antallet af
dødfødte pattegrise kunne nedbringes betydeligt.
Det er 9. gang, at Agro Business
Park afholder en innovationskonkurrence, hvor formålet er at få kommercialiseret flere gode idéer inden
for den biobaserede økonomi.
TS

Biomasse

Brug biomassen intelligent

at når der for eksempel skal investeres i nye fjernvarmeanlæg, så falder valget ofte på helt traditionelle
varmeanlæg, hvor man populært
sagt blot sætter en tændstik til biomassen (figur 1). Det giver en lav
varmepris, så forbrugerne er glade,
og kommunerne kan kalde sig grønne, fordi de har fået reduceret udslippet af klimagasser.
– Det duer bare ikke, hvis vi skal
sikre en stabil energiforsyning baseret på vedvarende energi. Det er
nødvendigt, at vi får skabt en struktur, så vi kan trække på biomassen
i de perioder, hvor der er for lidt sol
og vind, sagde Bjarne Brendstrup
fra Energinet.dk.

Indlæggene fra seminariet kan
downloades fra www.biopress.dk I

Procent af varmeproduktion fordelt på anlæg
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Under overskriften “Robust og bæredygtig bioenergi” afholdt Det Strategiske Forskningsråd, DONG Energy,
Syddansk Universitet og Clean-Waste
projektet for nylig et seminar, hvor
forskere fra hele landet fik lejlighed
til at præsentere de nyeste resultater
fra en række bioenergiprojekter.
– Det her er et midtvejsmøde. Vi
har brugt 25 år på at omstille en
del af energiforsyningen fra fossile
brændsler til vedvarende energikilder. Nu har vi 25 år foran os til at
vise, hvordan vi bliver helt fri for
fossile brændsler i el- og varmesektoren, sagde forsknings- og udviklingschef hos Dong Energy Charles Nielsen, da han bød de lidt over
100 deltagere velkommen til mødet i DONG Energys hovedkvarter i
Skærbæk.
At dømme ud fra de mange indlæg er der gang i mange spændende projekter, som har det tilfælles,
at de satser på en langt mere intelligent udnyttelse af bioenergien, end
vi har set tidligere. Det er projekter,
der viser, hvordan vi får mere biomasse ud af de samme arealer, hvordan
vi kan producere både mad, foder
og energi på samme tid, og hvordan
vi kan bruge bioenergien til at skabe
balance i energisystemet.
Men ét er, hvad forskerne når
frem til. Noget andet er, hvad der
sker i praksis, når kommuner og
virksomheder skal investere i nye
energianlæg. Her viser erfaringerne,

Udmeldingen fra Energinet.dk er
ikke til at tage fejl af: Vi har et
kæmpe vindpotentiale, som kan give os masser af energi. Udfordringen består i at kunne regulere elproduktionen ved hjælp af blandt
bioenergi og naturgasnettet.
– Energianlæggene skal spille
sammen – ellers går det galt. I
øjeblikket har kommunerne travlt
med at blive CO2-neutrale, og det
går lidt hurtigere end med de nationale målsætninger. Spørgsmålet er
blot, om kommunerne i deres iver
for at skaffe billig og CO2-neutral
energi spænder ben for det overordnede mål at gøre Danmark uafhængigt af fossile brændsler, lød det fra
Bjarne Brendstrup.

19

Af Torben Skøtt

– Hvis vi skal sikre en stabil energiforsyning, baseret på vedvarende
energi er det nødvendigt, at vi får
teknologierne til at spille sammen,
så vi kan trække på biomassen i de
perioder, hvor der er for lidt sol og
vind, sagde Bjarne Brendstrup fra
Energinet.dk på et seminar om bioenergi hos DONG Energy.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Det myldrer frem med nye teknologier, der kan sikre en optimal anvendelse af biomasse,
men i praksis går det knap så
godt. Alt for meget biomasse
bliver brugt til simpel varmeproduktion, og dermed kan det
blive vanskeligt at skabe balance
i et energisystem, der er 100
procent baseret på vedvarende
energi.

Figur 1. Fordelingen af fjernvarmeproduktion på forskellige anlæg. Samtidig med at anvendelsen af biomasse stiger, falder produktionen af kraftvarme til fordel for ren varmeproduktion.
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Enggræs kan erstatte
majs i biogasanlæg
Biogasproduktion baseret på enggræs er af flere årsager en rigtigt god
idé, og under de rette omstændigheder kan det også være en god
forretning. Det viser det netop afsluttede BioM-projekt, som
Agrotech har været projektleder for.
Af Kasper Stefanek

• Lodsejere i Nørreådalen
• Biogasanlægget
• Biomasseleverandørforeningen
• Økologiske planteavlere
Lodsejerne får deres arealer høstet
en gang om året af leverandørforeningen, men modtager ikke på nuværende tidspunkt betaling for den
biomasse, som fjernes fra arealerne. Nogle lodsejere er tilfredse med
denne ordning, da de er forpligtet til
at afpudse arealerne, men for arealer med eksisterende alternativ anvendelse vil denne ordning næppe
være tilstrækkelig for lodsejerne.

52 øre/kg tørstof
Biogasanlægget i Foulum har i 2012
købt kvæggylle, enggræs, halm og
grøntsagsrester af leverandørforeningen.

For enggræs afregnes der til en
pris på 0,52 kroner/kg tørstof leveret på anlægget. Det giver den
samme økonomi for biogasanlægget
som ved anvendelse af majs. I beregningen er brugt en majspris på 1
krone/foderenhed, og der er taget
højde for øgede omkostninger til forbehandling af enggræs. Hvis majsprisen stiger, bliver det en økonomisk fordel for biogasanlægget at
anvende enggræs frem for majs.

Prisfald på høst og håndtering
Biomasseleverandørforeningen
fremskaffer, håndterer og handler
med de forskellige typer biomasse.
Foreningens bestyrelse består af lokale økologiske husdyrproducenter
og planteavlere.
For leverandørforeningen har det
været helt afgørende, at man har
kunnet reducere høstomkostningerne siden projektets start. Det oprindelige mål var at høste, bjærge,

Illustration: Anke Stubsgaard, Videncenter for Landbrug

I Nørreådalen mellem Viborg og
Randers bruger økologiske landmænd i dag enggræs fra ådalen til
produktion af biogas og økologisk
gødning. Enggræsset høstes i juliaugust, presses i rundballer og
transporteres til biogasanlægget på
Aarhus Universitet i Foulum. Her
omsættes græsset sammen med
kløvergræs, halm, grønsagsrester og
husdyrgødning. Den afgassede biomasse bruges som økologisk gødning og fungerer dermed som alternativ til den husdyrgødning, der i
dag må hentes fra de konventionelle landbrug. De positive sideeffekter
ved systemet er, at der fjernes næringsstoffer fra de lavtliggende enge,
og at arealerne holdes åbne.
I modellen fra Nørreådalen indgår
der flere aktører, og det skal naturligvis være økonomisk interessant
for alle parter, hvis modellen skal

være levedygtig og udbredes til andre områder. Aktørerne kan inddeles
i fire grupper:

Flow af biomasse og næringsstoffer i en ådal før og efter, at der høstes enggræs til produktion af biogas.
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Biogasanlægget hos Aarhus Universitet i Foulum, der i dag modtager enggræs fra Nørreådalen mellem Viborg og
Randers. Enggræsset forbehandles i hallen til højre ved hjælp af en såkaldt ekstruder, hvor græssets fibre og cellevægge bliver brudt op, så metanbakterierne lettere kan få fat i sukkerstofferne.
transportere og lagre biomassen fra
engene til 0,52 kroner/kg tørstof,
som er den pris, biogasanlægget
betaler. I 2010 lå omkostningerne
imidlertid på 0,71 kroner/kg tørstof, men i 2011 faldt den til 0,54
kroner/kg tørstof, og i 2012 blev
der indgået en fast aftale med en
lokal maskinstation om at høste og
levere enggræs til 0,45 kroner/ kg
tørstof. Prisreduktionerne er opnået
ved at:

• anvende traditionelt udstyr til høst
af græs

• undgå at høste meget våde arealer, som kræver specialudstyr

• arbejde med høje tørstofprocenter
og tungt omsætteligt plantemateriale, hvilket er muligt, da
biomassen forbehandles på anlægget
• transportere biomassen som store
rundballer direkte fra eng til biogasanlægget i Foulum.
Arealerne i Nørreådalen er meget
forskellige med hensyn til blandt
andet udbytte, tilgængelighed og
vandstand. Det påvirker i høj grad
omkostningerne til høst, og der vil
være arealer, som det ikke er rentabelt at høste med nuværende teknologi og afregningspriser.

Efterspørgsel på økogødning
Økologiske planteavlere i området
aftager den afgassede biomasse fra

biogasanlægget. Der er i dag allerede en vis efterspørgsel på økologisk
gødning i området omkring Nørreådalen, og det vurderes, at denne
efterspørgsel vil øges i takt med, at
anvendelsen af konventionel gødning i den økologiske produktion
skal udfases fra 2017.
Ved import af næringsstoffer fra
2 hektar enge kan man dække gødningsbehovet til 1 hektar økologisk
planteavl med 140 kg kvælstof/
hektar. Dyrkningsforsøg med biogasgødning fra enggræs i 2011 har
vist, at udbyttet af vårbyg og havre
er på samme niveau, som hvis de
gødes med økologisk kvæggylle.

Næringsstoffer
I gennemsnit over de tre år kunne
der fjernes 140 kg kvælstof og 20
kg fosfor per hektar med den høstede biomasse. Det er næringsstoffer,
der kan gøre gavn som gødning på
økologiske marker efter afgasning af
biomassen i et biogasanlæg.
Selvom vi med sikkerhed kan sige, at de høstede mængder kvælstof og fosfor ikke ender i ådalens
vandmiljø, så har det ikke været
muligt at måle, at det også er en
gevinst fra vandmiljøet.
Det er dog vigtigt at slå fast, at
der kan forventes en langsigtet positiv effekt på vandmiljøet, når der
fjernes fosfor med den høstede biomasse.

Ved en hævning af vandstanden
vil der samtidig ske en denitrifikation, hvor nitrat omdannes til frit
kvælstof. Det vil sandsynligvis give
en tilsvarende positiv effekt på
vandmiljøet som ved at høste biomasse, men ved den proces vil
kvælstoffet ikke være til rådighed
som gødning.

Drift og naturpleje
Ved drift og pleje af engarealer i en
ådal kan der høstes biomasse og
næringsstoffer samtidig med, at naturen plejes. Arealerne kan være
meget forskellige. Nogle kan være
meget kulturprægede, mens andre
er naturprægede engarealer, og
nogle har været ude af drift i en årrække.
Ved at fjerne biomasse fra engene øges adgangen til lys, og der
sker en vis udpining af arealerne.
Begge dele er med til at øge naturkvaliteten. På nogle arealer kan man
forvente god effekt af målrettede
strategier, hvor der i første fase fjernes næringsstoffer og derefter satses på botanisk naturkvalitet. På
andre arealer sker der en kontinuert
tilførsel af næringsstoffer, og her er
der mulighed for kontinuert høst af
store mængder biomasse.
Kasper Stefanek er innovationskonsulent hos AgroTech, e-mail
I
kps@agrotech.dk
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Piledyrkning er mere
end blot energiproduktion
Piledyrkning kan bidrage med vedvarende energi, og under de rette
forudsætninger kan piledyrkning være økonomisk interessant for
landmanden. Derudover bidrager pil med en positiv miljøeffekt
og en betydelig samfundsøkonomisk værdi, viser resultaterne
fra det netop afsluttede projekt BioM.
Af Søren Ugilt Larsen
Der er på nuværende tidspunkt cirka
5.400 hektar med pil i Danmark, og
selvom arealet er fordoblet over de
seneste fire år, er pil stadig en forholdsvis lille afgrøde.
Den første forudsætning for en
yderligere opskalering af piledyrkning i Danmark er, at landmanden
kan se et økonomisk incitament i at
dyrke pil. Jagtinteresser og ønsket
om en bedre arbejdsfordeling på bedriften kan øge landmandens interesse for pil, men økonomien vil normalt være altafgørende.
Piledyrkning skal som udgangspunkt give et større afkast end en
alternativ afgrøde, da landmanden
binder sig til piledyrkning i en årrække. Derfor er de fremtidige forventninger til prisforholdene mellem pileflis og korn eller andre afgrøder af
stor betydning.
I tabel 1 ses, hvordan “ligevægtsprisen” for pileflis stiger med stigende kornpriser. Når kornprisen er høj,

skal der være en høj pris på pileflis,
for at det kan være attraktivt for
landmanden.

Piledyrkningen skal optimeres
Et højt udbytte er et vigtigt mål ved
piledyrkning. Det er forudsætningen
for en god udnyttelse af arealet.
Samtidig er højt udbytte ofte forbundet med lavere produktionsomkostninger per energienhed, hvilket giver
grundlag for en bedre driftsøkonomi
for landmanden.
Jordtypen har stor betydning for
udbyttet. Våde jorde eller sandjorde
med høj grundvandsstand vil typisk
være bedre egnede til pil end for eksempel korn, så det vil normalt være
her, det største potentiale findes.
En række pileavlere har bevist,
at det i praksis kan lade sig gøre at
opnå høje udbytter ved piledyrkning, men desværre har der også
været mange eksempler på det
modsatte.
Rådgivning og information er derfor afgørende for optimering af pile-

Ligevægtspris for pileflis (kroner/GJ)

Kornpris

Dårlig
sandjord

God
sandjord

Fugtig
marginaljord

Lerjord

Lav kornpris, 77 kr./
hkg (2009-priser)

26

25

30

30

Middel kornpris, 117 kr./
hkg (2008-2012)

41

36

30

44

Høj kornpris, 141 kr./
hkg (2011-priser)

48

42

30

53
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dyrkningen, og det skal ikke mindst
indskærpes, at pil ligesom andre afgrøder kræver en omhyggelig dyrkningsindsats.
Der eksisterer allerede megen
viden om blandt andet ukrudtsbekæmpelse og gødskning, som kan
udbredes til pileavlere. Et gødskningsforsøg i projektet har for eksempel vist, at der er et merudbytte
ved at tildele gødningsmængden
over to år frem for i ét år.
Der er dog behov for mere viden
om potentielle udbytter på forskellige jordtyper, og om hvor stort et
merudbytte forskellige dyrkningsindsatser i form af ukrudtsbekæmpelse
og gødskning kan medføre.

Organisering
Udover optimering af pileudbyttet
gennem god dyrkningspraksis bør
pileavlere også være opmærksomme på at minimere omkostningerne
og udnytte stordriftsfordele.
Høst og transport udgør nogle af
de største udfordringer og omkostTabel 1. Ligevægtspriser for pileflis
og korn på forskellige jordtyper og
ved forskellige kornpriser. Ved piledyrkning er der medregnet etableringstilskud, men ingen øvrige tilskud
er indregnet. Mørkegrøn farve angiver, at det er økonomisk attraktivt at
dyrke pil frem for korn. Da det antages, at fugtig marginaljord ikke er
rentabel til korndyrkning, er prisen
for pileflis uafhængig af kornprisen.

Som en ekstra egenskab ud over
evnen til at producere energi har pil
også en række værdifulde miljømæssige egenskaber. Pil har en
fantastisk evne til at reducere udvaskningen af nitrat fra rodzonen
sammenlignet med enårige afgrøder
som korn (se figur 1 på næste
side). Omlægning af arealer fra
dyrkning af enårige afgrøder til dyrkning af pil er således et vigtigt redskab i bestræbelserne på at minimere udvaskningen af kvælstof.
Det synes også i nogen udstrækning muligt at kombinere piledyrkning med vintervådlægning. I projektet er det dokumenteret, at vådlægningen af pilearealer kan minimere kvælstofbelastningen i vandmiljøet, men til gengæld er der på
visse arealer risiko for, at det kan
øge fosforbelastningen. Derudover
er der kun begrænset kendskab til,
hvordan pilen kan dyrkes og trives i
kombination med periodevis vådlægning.
Omlægning fra enårige afgrøder
til piledyrkning ventes at øge jordens

Foto: Søren Ugilt Larsen, AgroTech

Stor miljøeffekt ved pil

Foto: Søren Ugilt Larsen, AgroTech

ninger ved piledyrkning, og det kan
være en god idé at optimere høst
og logistik ved at undgå små og
ukurante marker.
Der kan også opnås stordriftsfordele ved at organisere dyrkning og
afsætning i fællesskaber blandt pileavlere i et område. Disse fællesskaber kan spænde fra, at naboer
hjælper hinanden med frakørsel af
flis ved pilehøst til organisering i
foreninger, der kan hjemtage fælles tilbud på plantning og høst af
pil og indgå kontrakter om afsætning.
Der findes et stort marked for
skovflis i Danmark, og pileflis vil typisk skulle afsættes i konkurrence
med skovflis til flisfyrede fjernvarmeværker. En del varmeværker har
fyret med pileflis og har generelt
gode erfaringer, men varmeværkerne er forskellige, og nogle værker
ønsker en mere tør flis og større
ensartethed i leverancerne end
andre. Det er derfor vigtigt med en
god dialog mellem pileavlere og aftagere for at sikre en fornuftig samhandel.

Foto: Søren Ugilt Larsen, AgroTech
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Jordtypen er afgørende for, hvor stort et udbytte der kan opnås ved piledyrkning. På tør marginaljord med dårlig vandforsyning vil pil næppe opnå
et fornuftigt udbytte (øverst). På sandjord med høj grundvandsstand (midterst) og lavbundsjord (nederst) er det derimod sandsynligt, at pilen vil klare
sig godt.
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Figur 1. Årlig nitratudvaskning fra pil ved seks forskellige gødningsbehandlinger samt fra vårbyg med efterafgrøde (søjlen til højre). For søjle 2-4 er der gødsket
med handelsgødning og for søjle 5-7 med husdyrgødning. Tallene under søjlerne angiver den tilførte mængde kvælstof.



kulstofindhold, men de få undersøgelser, der findes, viser store variationer, og der er behov for at undersøge effekten nærmere på forskellige jordtyper.
Endnu en positiv miljøeffekt ved
piledyrkning er, at pesticidforbruget
er lavere end ved dyrkning af enårige afgrøder som korn. De forskellige miljøeffekter ved piledyrkning repræsenterer en betydelig
samfundsøkonomisk værdi, og med
de nuværende tilskudsordninger
krediteres pileavleren i nogen udstrækning for pilens positive miljøeffekt.

Opmærksomhed på landskabet
Dyrkning af høje energiafgrøder
kan have stor indflydelse på landskabet. Pileplantager kan blive 5
– 8 meter høje før høst, og placering og udformning af de enkelte
plantager kan derfor få større eller
mindre konsekvenser for de landskabelige værdier – både positivt
og negativt.
Ved placering af en pileafgrøde
er det vigtigt at tage hensyn til
eventuelle naboers udsigtsmuligheder, og en god dialog forud for
plantning er et centralt redskab til
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Pil kræver samme dyrkningsmæssige omhu som andre
afgrøder. Ukrudtsbekæmpelse er afgørende for at opnå
en god etablering af pil, ikke mindst i etableringsfasen.
Til højre er der ikke foretaget ukrudtsbekæmpelse, mens
der til venstre er striglet tre gange og harvet en gang i
løbet af etableringsfasen.

at minimere gener og undgå konflikter.
I mange områder ventes pil dog
ikke at have nogen negativ virkning
på landskabet, og i nogle situationer kan pilebeplantager ligefrem
bruges aktivt til at understrege
landskabets form. Det kræver dog
forståelse af både de landskabelige
konsekvenser og de dyrkningsmæssige hensyn ved udformning af beplantningen.

BioM – piledyrkning
Det treårige projekt “BioM –
Bæredygtig Bioenergi” er netop
afsluttet. En del af projektet har
omhandlet dyrkning af pil som en
af mulighederne for produktion af
bioenergi og samtidig opnåelse af
positive miljøeffekter.
Pileprojektet er gennemført af
Vestjysk Landboforening, Videncentret for Landbrug, Århus Universitet, Københavns Universitet
og AgroTech og med sidstnævnte
som projektleder. Projektet er
finansieret af Region Midtjylland
og Interregs Kattegat-Skagerakprogram.

Yderligere oplysninger
I forbindelse med pileprojektet er
der udarbejdet en række publikationer, hvor man kan hente yderligere
oplysninger. Det drejer sig blandt
andet om:

• Evalueringsrapport pil – sammenfattende rapport.

• Dyrkning af energipil – kort pjece
med hovedkonklusioner.

• Pil i landskabet – Vejledning og
anbefalinger om energipils indpasning i landskabet.
• Pil i landskabet – Miniguide til
hvordan pil plantes under hensyn
til landskabet.
Publikationerne kan downloades
fra http://agrotech.dk/projekter/
biom-projektet.
Søren Ugilt Larsen er seniorkonsulent hos AgroTech, e-mail
sol@agrotech.dk.

I

Biobrændstoffer

BioGasol bygger nyt
demonstrationsanlæg i Taastrup
Den danske biotekvirksomhed
BioGasol går nu i gang med at
etablere et demonstrationsanlæg til 2G bioethanol i Høje
Taastrup. Det sker, efter at selskabet med ny kapital i ryggen
har udsigt til at få udbetalt en
millionbevilling fra EUDP.

Af Torben Skøtt

Pilotanlæg i Ballerup
BioGasol har i dag et pilotanlæg i
Ballerup, der er udviklet på baggrund af det såkaldte Maxifuelanlæg, som professor Birgitte K.
Ahring fik etableret på Danmarks
Tekniske Universitet i 2006.

I Ballerup har selskabet udviklet
en teknologi, der gør det muligt at
opsplitte biomasse i de tre hovedbestanddele: cellulose, hemicellulose og lignin. Derudover er der udviklet en proces, hvor de korte og
svært omsættelige sukkerkæder
(C5) bliver omsat. De udgør 30-40
procent af sukkerindholdet i biomassen, så det er af stor betydning
for økonomien i et komplet anlæg,
at de kan indgå i produktionen af
ethanol.
BioGasols C5 fermentering er baseret på en særlig genmodificeret
mikroorganisme, der kun lever ved
en temperatur på cirka 70 grader
uden tilstedeværelse af ilt. Mikroorganismen er blevet optimeret til at
producere mere end 0,4 gram ethanol/gram sukker og mere end 1
gram ethanol/liter reaktorvolumen i
timen.
EU-Kommissionen har for nylig
fremsat forslag om, at medlemslandene i 2020 skal dække mindst
1,25 procent af transportsektorens
energibehov med 2G bioethanol.
Bliver forslaget vedtaget, kan det for
alvor sætte skub i efterspørgslen af
de teknologier, BioGasol udvikler.
Læs mere på www.biogasol.dk

I

Foto: Biogasol

Det er ejerkredsen Fjord Capital
Partners og Unipension, der stiller
med knap 38 millioner kroner, og
derudover bidrager selskabets
amerikanske partner Sweetwater
med midler, ligesom der forhandles
med både en skandinavisk og en
asiatisk partner. Med de midler er
der udsigt til, at der bliver åbnet op
for en EUDP-bevilling på godt 78
millioner kroner fra 2010.
– Bevillingen har været betinget
af, at selskabet kunne stille med
den nødvendige egenfinansiering
og vise, at teknologien er moden til
at blive opskaleret. Begge dele er
nu faldet på plads, og det er baggrunden for, at vi har givet grønt lys
til det videre forløb, siger projekt-

konsulent i EUDP-sekretariatet Jan
Bünger.
Oprindelig var det planen, at der
skulle etableres et demonstrationsanlæg på Bornholm med en kapacitet på fem millioner liter bioethanol
om året, svarende til kapaciteten på
Inbicon-anlægget i Kalundborg. Den
plan er nu ændret, så man i stedet
går i gang med at bygge et demonstrationsanlæg i Taastrup, hvor man
i første omgang vil fokusere på BioGasols kerneområder: forbehandling
af biomasse og forgæring af C5-sukker til bioethanol.
– Vi kommer ikke til at se et nyt
“Inbicon-anlæg” lige med det samme. Det har vi ganske enkelt ikke
behov for, siger CEO i BioGasol Anders Weber.
Han ser et stort og voksende
marked inden for forbehandling af
restprodukter som halm, så det har
topprioritet at få skabt et kommercielt produkt hurtigst muligt.

BioGasols forbehandlingsanlæg hvor biomassen splittes op i cellulose, hemicellulose og lignin. Anlægget har en kapacitet på 500 kg biomasse i timen.
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Danmarks første brintby
er blevet voksen
Børnesygdommene i Danmarks første brintby på Lolland er ved at være
udryddet. Tredje generation af de miljøvenlige mikrokraftvarmeanlæg
er langt mere stabile, fylder kun halvt så meget og koster kun en
fjerdedel af førstegenerationsanlæggene.
Dansk Mikrokraftvarme

Lolland producerer fem gange så
meget vindenergi, som øen forbruger, så da man i sin tid skulle finde
et passende placering til Danmarks
første brintby, faldt valget meget naturligt på den lille landsby Vestenskov syd for Nakskov.
Her blev der i 2008 installeret et
centralt elektrolyseanlæg, der kan
konvertere vindmølleel til brint.
Samtidig blev der etableret et lokalt
brintnet til i første omgang fem
husstande, der hver fik installeret et
mikrokraftvarmeanlæg, hvor brinten
omsættes til el og varme med en
virkningsgrad på omkring 90 procent. På den måde bliver boligerne
forsynet med C02-neutral energi, og
man får demonstreret – ganske vist
i lille målestok – hvordan “overskudsel” fra vindmøller kan lagres i et
brintnet.

Brintbyen på Lolland er en del af
projekt Dansk Mikrokraftvarme, som
EUDP har støttet med 50 millioner
kroner. I projektet skal teknologien
med mikrokraftvarme udvikles og
demonstreres i et større antal husstande gennem en årrække. Oprindeligt var det planen, at cirka 100
ejendomme i henholdsvis Vestenskov, Varde og Sønderborg skulle
forsynes med de miljøvenlige anlæg;
men man når formentlig kun op på
65 anlæg, inden projektet slutter
ved udgangen af 2013.
I Vestenskov vil man inden for
den næste månedstid have 30 anlæg i drift, der forsynes med brint
fra to elektrolyseanlæg placeret ved
henholdsvis byens plejehjem og et
udstillingshus med en række interaktive installationer om brintbyen. I
Varde er der installeret cirka 20 anlæg til naturgas, og i Sønderborg

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Af Torben Skøtt

har der været et par anlæg, der blev
forsynet med opgraderet biogas.
I både Vestenskov, Varde og Sønderborg er teknologien baseret på
LT-PEM brændselsceller, hvor brint
konverteres til el, samtidig med at
spildvarmen bruges til opvarmning.
Den væsentligste forskel består i, at
boligerne i Vestenskov forsynes med
brint via et lokalt brintnet, mens det i
Sønderborg er biogas og i Varde naturgas, som konverteres til brint i de
enkelte ejendomme.
Fra starten var det planen, at der
også skulle indgå 25 anlæg med
SOFC brændselsceller i projektet,
men på grund af en række tekniske
vanskeligheder er den del af projektet udskudt. Man når dog at få testet fem anlæg i laboratoriet, inden
projektet slutter om et års tid.
SOFC brændselsceller har den
fordel, at de på sigt kan anvende
flere forskellige typer brændsler,
herunder naturgas, biogas og syntetiske gasser. Brændselscellerne kræver en temperatur på op til 700800 grader, for at cellerne virker optimalt, og det er en udfordring i en
almindelig husstand. Til industri og
virksomheder kan det derimod være
en udmærket løsning med stort eksportpotentiale.

Mindre og mere stabile anlæg

Elektrolyseanlæg fra 2008 med tilhørende brintlager, placeret bag byens
plejehjem.
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I Vestenskov er anlæggene forsynet
med en elpatron til backup af varmeforsyningen, og det har der været
god brug for i de første år.
– De første anlæg fra 2008 var
ude af drift i cirka halvdelen af ti-

Foto: SEAS-NVE

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Mikrokraftvarme

VVS-montør fra det lokale firma Aktiv El i færd med at
klargøre ét af i alt fem mikrokraftvarmeanlæg, som skal
forsyne byens plejehjem med el og varme.

der i dag er tale om en kompakt lille
enhed, der nemt kan anbringes i et
bryggersskab.
Hvert anlæg har en effekt på 1,5
kW el og 1,5 kW varme, og det kan
meget let være i underkanten, hvis
der er tale om en stor, ældre patriciervilla.
– Vi har i enkelte tilfælde måttet
installere to anlæg i større huse for
at kunne dække varmebehovet, men
på sigt er det selvfølgelig tanken, at
vi skal kunne tilbyde forskellige anlægsstørrelser, forklarer udviklingschefen.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

den, men på det område er der sket
markante forbedringer, fortæller udviklingschef Kristina Fløche Juelsgaard fra SEAS-NVE, der står for
projektledelsen. Hun vurderer, at
det i høj grad hænger sammen
med, at antallet af specialbyggede
komponenter er blevet halveret.
– Der er anvendt langt flere “hyldevarer” i de nye anlæg, og det har
skåret voldsomt ned på servicebesøg og pris, siger Kristina Fløche
Juelsgaard.
Samtidig er størrelsen på anlæggene halveret fra 2008 til 2012, så

Til venstre projektleder Jens Jakobsen og til højre Ebbe
Pedersen, som har fået installeret et af de nye anlæg
fra IRD Fuel Cell.

Bag udstillingshuset “H2 Interaction” er der i dag opstillet en række solcelleanlæg og et nyt elektrolyseanlæg (til højre på billedet).

Markant prisreduktion
Det er IRD Fuel Cell med hovedkontor i Svendborg, der har udviklet og produceret anlæggene i
Vestenskov.
Da projektet blev startet op i 2006,
kostede hvert anlæg i størrelsesorden 500.000 kroner stykket. I fase
2, hvor anlæggene for første gang
skulle testes hos forbrugerne var
prisen halveret til 250.000 kroner.
I dag er man i gang med fase 3, og
her er det endnu en gang lykkedes
at halvere prisen.
– Målet er, at anlæggene skal
være konkurrencedygtige med naturgasfyr, og det kræver endnu en
halvering af prisen, fortæller projektleder i SEAS-NVE Jens Jakobsen,
der har ansvaret for installationerne
i Vestenskov.
Men prisen alene gør det ikke.
Hvis det skal være et kommercielt
produkt, skal anlæggene kunne holde i 12-15 år, og driften skal være
lige så stabil som for et naturgasfyr.
Antallet af servicebesøg er som
tidligere nævnt reduceret markant
med de nye anlæg, men de brændselsceller, der er kernen i anlæggene, har kun en beregnet levetid på
omkring 20.000 timer.
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Og det er ifølge Jens Jakobsen for
lidt. Han vurderer, at levetiden skal
op på omkring 40.000 timer for at
være på niveau med naturgasfyr, og
derfor deltager man for tiden i et internationalt projekt med den meget
rammende titel “KeePEMAlive”.

Det samlede system
I Vestenskov har man primært haft
fokus på udvikling af mikrokraftvarmeanlæggene, og her er man nået op
på en elvirkningsgrad på 50 procent
og en totalvirkningsgrad på 90 procent. I det regnestykke er der dog
ikke medregnet, at der er et betydeligt tab i elektrolyseanlægget.
– Det er et industrianlæg med en
virkningsgrad på ikke over 50-60
procent, som primært blev valgt ud
fra et krav om høj driftsstabilitet og
en lav pris, forklarer Kristina Fløche
Juelsgaard.
Den lave virkningsgrad skyldes ikke mindst, at man ikke genvinder
varmen og bruger ilten. Sker det, vil
man med de nyeste alkaliske elektrolyseanlæg kunne opnå virkningsgrader på omkring 80 procent og
endnu højere, hvis teknologien baseres på brændselsceller. Med en
brændselscelle er det nemlig muligt
at vende processen om, så man i
stedet for at el og varme producerer brint.
Et af de store perspektiver ved
mikrokraftvarme er, at de kan indgå
i fremtidens intelligente elnet, hvor
de kan være med til at skabe balance i energisystemet. Det skal ske
ved, at anlæggene styres fra centralt hold, så der for eksempel skrues op for elproduktionen sidst på
dagen, hvor folk laver mad, og omvendt lukkes ned for produktionen,
når der er rigeligt med el fra vindmøller og solceller. På Lolland er
man så småt begyndt at tænke i de
baner – foreløbig dog kun i et virtuelt elnet, hvor man kan simulere,
hvad der sker, når man regulerer elproduktionen hos forbrugere med
mikrokraftvarmeanlæg.
Læs mere på www.dmkv.dk og
www.h2interaction.dk.
Læs mere om de naturgasbaserede
I
anlæg på www.biopress.dk
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Tilskud til internationale
bioenergiprojekter
Den 27. marts 2013 er der ansøgningsfrist til programmet BESTF
– Bioenergy Sustaining the Future. Der udbydes et samlet tilskudsbeløb på 45 millioner euro til tværnationale projekter, hvor
der kan skabes synergier mellem virksomheder og aktører i flere
lande.
EUDP deltager i et internationalt konsortium på otte EU-lande, som
indkalder ansøgninger inden for bioenergi med deltagelse af flere lande (mindst to). Indkaldelsen sker inden for rammerne af et såkaldt EU
ERA-NET+-program: Bioenergy Sustaining the Future – BESTF, som
finansieres dels med midler fra de deltagende lande og dels med EUmidler. Der udbydes et samlet tilskudsbeløb på 45 millioner euro som
tilskud til projekter, der fremmer industrielt drevet demonstration af ny
teknologi på linje med EUDP´s formål.
EUDP opfordrer danske ansøgere på bioenergiområdet til at afsøge
mulighederne for at indgå i sådanne tværnationale projektansøgninger, hvor der kan skabes synergier mellem virksomheder og aktører i
flere lande.
Der ydes primært tilskud til projekter, som udnytter eksisterende pilotog demonstrationsanlæg til udvikling og demonstration af ny teknologi. Også projekter som indebærer etablering af nye pilot- og demonstrationsanlæg kan dog komme i betragtning ligesom visse andre relaterede projekter. Udbuddet dækker alle relevante værdikæder inden
for bioenergi med anvendelse af biologisk, termokemisk, katalytisk
konverteringsteknologi m.v.
Der er under EUDP afsat i alt tre millioner euro som tilskud til danske
deltagere under forudsætning af, at projekterne vurderes at være
støtteværdige. Beløbet kan evt. forøges, såfremt der indkommer støtteværdige projekter, hvor det samlede støttebehov overstiger 3 millioner euro. EU yder som supplement til den samlede danske støtte
yderligere op til 50 procent, således at det samlede støttebeløb til rådighed for danske deltagere som udgangspunkt er op til 4,5 millioner
euro. Udmålingen af et projekttilskuds størrelse (EUDP + EU) sker efter sædvanlige statsstøtteregler. Ansøgningerne vil blive evalueret af
både EUDP og EU.
Ansøgningsfrist:
Den 27. marts 2013. Der henvises i øvrigt til BESTF´s hjemmeside
www.eranetbestf.net, hvor selve udbuddet forventes offentliggjort den
7. januar 2013. Ansøgninger skal indgives via BESTF´s særlige tilskudsportal – og IKKE via EUDP´s. Evt. yderligere oplysninger til brug
for EUDP´s evaluering af ansøgninger vil efterfølgende blive indhentet direkte fra ansøgere. Tilskud forventes afgivet i december 2013.
Der forventes ikke yderligere udbud.
For yderligere oplysninger kontakt:
EUDP-sekretariatet, projektkonsulent Jan Bünger,
e-mail jbu@ens.dk, tlf. 3392 7589.

Forgasning

Nyt forgasningsanlæg i Hillerød
Kedelfabrikanten Weiss er i fuld
gang med indkøringen af et nyt
forgasningsanlæg, som skal levere el og varme til beboerne i
Hillerød. Anlægget er baseret
på to-trinsprocessen, som blev
udviklet på DTU op gennem
1990'erne og senere testet på
et stort demoanlæg hos Weiss i
Hadsund.

Den centrale del af anlægget er forgasseren, hvor skovflis omdannes til gas,
der kan bruges som brændstof i en almindelig gasmotor.
– Flis er ikke bare flis. Vi har
brugt samme type flis, som Hillerød
forsyning bruger i deres varmeværk,
og den indeholder en del smuld,
som er ok på et varmeværk, men ikke er egnet til forgasning. Der er
ganske enkelt for meget “skovbund”
i den, forklarer Steen Nielsen fra
Weiss. Han har en årelang erfaring
med indkøring og drift af forgasningsanlæg. Først på DTU Mekanik,

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Den 16. august blev det nye anlæg
startet op, og siden da er der gået
en del tid med at få justeret de sidste detaljer på plads, så anlægget
kan komme i fuldautomatisk drift.
Teknikken er baseret på et demonstrationsanlæg, som Weiss
etablerede i 2007 i tilknytning til fabrikken i Hadsund. Anlægget i Hillerød er dog dobbelt så stort, og til
forskel fra Hadsund er der tale om
et fuldautomatisk anlæg, hvor spildvarmen fra gasmotorerne skal udnyttes til fjernvarme. Det har givet
nogle nye udfordringer, men ifølge
projektchef Bjarne Skyum fra Weiss
går det stille og roligt fremad.
Det er Hillerød Forsyning, der har
indgået en kontrakt med Weiss om
opførelse af anlægget. Selskabet,
der er ejet af Hillerød Kommune,
beskæftiger sig både med el, vand
og varmeforsyning samt spildevand
og affaldshåndtering.
Kontrakten indebærer, at Weiss
skal stå for driften i to år, hvorefter
anlægget afleveres til forsyningsselskabet. Driften i de første to år er
støttet af ForskVE-programmet,
mens udviklingen af teknologien er
blevet støttet af ForskEL-programmet gennem en længere årrække.
Et af de problemer, teknikerne
har måttet kæmpe med i Hillerød,
har været et stort tryktab i anlægget;
men det viste sig at hænge sammen
med den type flis, der blev brugt
som brændsel.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Af Torben Skøtt

Driftsleder Steen Nielsen fra Weiss
ved flisindfødningen til forgasningsanlægget.

hvor han var med til at bygge Vikingforgasseren, som har været grundlaget for princippet om tjærefri forgasning, og senere hos Weiss, hvor han
i dag er driftsleder på anlægget i
Hillerød.

To-trins forgasning
Anlægget i Hillerød er udviklet i samarbejde med COWI og Dall Energy
og baseret på en såkaldt to- trinsproces, som blev udviklet på DTU
Mekanik op gennem 1990'erne.
Ved at splitte processen op i to trin
– pyrolyse og koksforgasning – opnår man, at gassen er så ren, at
den kan bruges som brændstof i en
traditionel gasmotor, der er koblet til
en elgenerator. Det giver en unik
mulighed for at producere el og varme med en høj virkningsgrad i små
biomassefyrede anlæg. Anlæggene
vil således kunne blive en værdig afløser for de mange små biomassefyrede varmeværker rundt om i landet, og der er en kæmpe efterspørgsel efter den type anlæg i lande, hvor man har områder uden elI
forsyning.

FiB nr. 42 • december 2012 19

Brint • Brændselsceller

Ny national strategi for
brint og brændselsceller
Brint og brændselsceller er nogle af de brikker, som skal være med til at
skabe balance i det danske energisystem, hvor elproduktionen i stigende
grad bliver baseret på vindmøller. Det fremgår af en ny national strategi
for brintteknologisk forskning, udvikling og demonstration.
Af Torben Skøtt
Strategien, der er udarbejdet af
Partnerskabet for brint og brændselsceller, supplerer den tidligere
nationale strategi ”Brintteknologier –
strategi for forskning, udvikling og
demonstration i Danmark” fra juni
2005.
Allerede fra 2020 skal halvdelen
af den danske elproduktion stamme fra vindmøller, og dermed stiger
behovet for at få skabt et fleksibelt
energisystem, der kan sikre, at vi
også har strøm til rådighed, når
vinden ikke blæser. Her kan brint
og brændselsceller komme til at
spille en vigtig rolle, for de kan hurtigt regulere op og ned for produktionen og forbruget af el og dermed
være med til at skabe balance i
energisystemet.

Når det drejer sig om sekunder,
minutter og timer, er det intelligente
elnet, kaldet smart grid, der skal anvendes, mens det er energilagring,
der skal skabe balance i energisystemet over dage, uger og måneder.
Et elektrolyseanlæg kan omdanne vindmøllestrøm til brint, der kan
transporteres og lagres, eksempelvis
i det eksisterende gasnet. Den lagrede brint kan efterfølgende omdannes til el og varme i et brændselscelleanlæg, og produktionen kan styres fra centralt hold, så der skrues
op for elproduktionen, når der er
begrænsede mængder vindkraft til
rådighed. Enhver form for energikonvertering og -lagring medfører
naturligvis tab af energi, men i dag
er det muligt at fremstille såvel
elektrolyseanlæg som brændselsceller med høje virkningsgrader.

Biomasse og transport
Brint spiller fint sammen med bioenergi og kan få de begrænsede
biomasseresurser til at strække
længere. Brint kan eksempelvis bruges til opgradering af biogas til naturgaskvalitet, og dermed øge
mængden af VE-baseret metangas
med omkring 60 procent, ligesom
brint vil kunne øge mængden af
grønne syntetiske brændstoffer med
100 procent.
Brint er i det hele taget velegnet,
når det handler om at få gjort transportsektoren mere miljøvenlig. Brint
kan produceres på tankstationer via
elektrolyse og levere brændstof til
brændselscellebiler, der har samme
køreradius og korte optankningstid
som benzin- og dieselbiler.
Brintteknologier vil også kunne
indgå i en række nicheanvendelser,

Foto: www.ecomotion.dk
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Eksempel på et nicheområde er trucks udstyret med
brintdrevne brændselsceller til for eksempel kirkegårde,
hvor gartnerne har mulighed for at tilslutte elværktøj.
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Potentiale i arbejdspladser
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Eksportpotentiale og potentiale for arbejdspladser inden for nicheområder som intern transport og nødstrømsanlæg drevet af brændselsceller.
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Brint og brændselscellernes rolle i et fremtidigt energisystem. Teknologierne kan være med til at skabe balance i

et energisystem, der i stigende grad bliver baseret på el fra vindmøller og solceller. Når der er tale om sekunder, minutter og timer, vil det ske ved anvendelse af intelligente elnet (smart grid), mens der over længere
perioder vil blive tale om at lagre energien i gasnettet eller konvertere den til flydende brændstoffer.
der på verdensplan repræsenterer
meget store markeder. Det kan for
eksempel være køretøjer til intern
transport og nødstrømsanlæg til
blandt andet telekommunikation.

Offentlig støtte
Brint- og brændselscelleindustrien
anslår, at der alene inden for nichemarkeder vil være et eksportpotentiale på op mod 23 milliarder kroner
i 2025 og mulighed for at skabe
12.500 arbejdspladser.
Til sammenligning er der internationalt set forskellige bud på den
globale stigning af beskæftigede inden for brint- og brændselscelleområdet. Fuel Cells 2000 har samstemmende med andre prognoser
fra USA, Europa, Korea og Japan
fremsat forventning om, at beskæftigelsen inden for produktionsvirksomheder vil øges fra cirka 40.000
beskæftigede i dag til 700.000 beskæftigede på verdensplan inden for
de kommende 10 år.

Inden for de sidste 10 år har
danske virksomheder og forskningsinstitutioner med bidrag fra offentlige programmer investeret to milliarder kroner i brintteknologier. Disse
investeringer har gjort det muligt at
modne teknologierne i en sådan
grad, at de kan introduceres til markedet i stor stil inden 2016. Partnerskabet forventer dog, at brintteknologier først frem mod 2025
kan spille en afgørende rolle i den
danske energiforsyning.

Offentlig støtte
I de kommende år vil der fortsat være behov for offentlig støtte til forskning, udvikling og demonstration. Efter år 2016 vil behovet især være af
mere grundlæggende karakter, ligesom der vil være behov for støtte til
store elektrolyse- og brændselscelleanlæg.
Etablering af gunstige offentlige
rammebetingelser er vigtig, da stykprisen på produkterne umiddelbart

efter demonstration ikke er på et
konkurrencedygtigt niveau. Sådanne
rammebetingelser vil fremme udnyttelsen af de danske styrkepositioner
til gavn for fremtidig dansk grøn vækst
og etablering af arbejdspladser.
Det kan blive afgørende for industrien, at der etableres en tilskudsordning for produktion og anvendelse af brint som VE-gas til energi- og
transportformål på linje med den
gældende ordning for biogas. Samtidig er det vigtigt, at der etableres
en værditilskrivning til brint- og
brændselscelleanlæg, der bidrager
til at balancere elnettet.
Partnerskabet for brint og brændselsceller vurderer, at Danmark er
blandt de førende lande inden for
forskning, udvikling og demonstration af brintteknologier sammen
med USA, Canada, Tyskland, Korea
og Japan.
Læs mere på
www.hydrogennet.dk

I
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Nye projekter

260 millioner til bioenergi,
brint og brændselsceller
EUDP, Energinet.dk og Det Strategiske Forskningsråd har tilsammen bevilget 260 millioner kroner til nye projekter inden for bioenergi, brint og
brændselsceller. Brint og brændselsceller er den absolutte topscorer
med et samlet støttebeløb på 190 millioner kroner.
brændselsceller højt. Knap 64 millioner kroner er reserveret til det
område eller mere end dobbelt så
meget som til bioenergi, hvor der er
afsat i alt 25 millioner kroner.
ForskEL støtter gennem flere projekter udviklingen af PEM brændselsceller, ligesom der er reserveret
midler til et projekt om keramiske
elektrolyseceller (SOEC), der kan
konvertere el til brint eller syntesegas. Derudover er der to projekter
om opgradering af biogas ved hjælp
af brint.
Inden for bioenergi er der blandt
andet reserveret midler til målinger
af forgasningsgas, rensning af røg
for kvælstofoxider og til et målesystem, der skal forebygge korrosion i
affaldsforbrændingsanlæg. Biogas
bliver støttet med godt 10 millioner
kroner fordelt på tre projekter om
henholdsvis forbehandling, reduk-

Af Torben Skøtt
EUDP har haft to ansøgningsrunder i
år, hvor der i den første runde blev
bevilget i alt 60 millioner kroner til
bioenergi, brint og brændselsceller.
Dertil kommer, at bevillingerne fra
Højteknologifonden endnu ikke er
offentliggjort, så de samlede bevillinger til hele området for 2012 kan
meget let komme til at overgå niveauet for 2011, hvor der blev bevilget i alt 341 millioner kroner.

EUDP har i den seneste ansøgningsrunde reserveret omkring 92 millioner kroner til flere store projekter inden for brint- og brændselsceller.
Det gælder blandt andet et projekt,
hvor man vil videreudvikle og forbedre keramiske brændselsceller
(SOFC) frem til et stade, hvor næste
udfordring bliver et egentligt kommercielt gennembrud. Et andet projekt skal demonstrere, hvordan
strøm fra vedvarende energianlæg
kan konverteres til metangas, og
endelig har Serenergy fået tilsagn
om støtte til at videreudvikle HTPEM brændselsceller.
EUDP har i den seneste ansøgningsrunde kun valgt at støtte et
enkelt projekt inden for bioenergi.
Det drejer sig om et anlægskoncept
til el- og varmeproduktion fra biomasse, baseret på en modstrømsforgasser.

ForskEL
ForskEL-programmet har ligesom
EUDP valgt at prioritere brint og
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Arkivfoto: BioPress

EUDP

tion af metanlækager og anvendelse
af opskyllet tang.

Det Strategiske Forskningsråd
Med et samlet tilskud på knap 100
millioner kroner støtter Det Strategiske Forskningsråd tre projekter inden for brint og brændselsceller og
to projekter inden for bioenergi.
Den største bevilling på 31 millioner kroner går til at opbygge et forskningscenter inden for HT-PEM brændselsceller. Cellerne udmærker sig ved,
at de hverken kræver et specielt rent
brændsel eller fugtkontrol, og systemet bliver derfor mere enkelt og bedre i stand til at udnytte spildvarmen
end anvendelse af de velkendte PEM
brændselsceller. De to andre projekter inden for brint og brændselsceller
handler om at reducere mængden af
det kostbare platin i brændselsceller
og anvende brint til opgradering af
biogas.
Projekterne om bioenergi fordeler
sig mellem Syddansk Universitet og
Københavns Universitet, der hver
har fået omkring 20 millioner kroner. Sidstnævnte skal undersøge
bioaskens indflydelse på jordbundsorganismerne og miljøet, mens Syddansk Universitet skal undersøge,
hvordan man bedst sikrer en firedobling af biogasproduktionen. I

En af årets helt store bevillinger på
31 millioner kroner går til at opbygge et forskningscenter inden for
HT-PEM brændselsceller på DTU.

Nye projekter

Program Titel

Beskrivelse

Modtager

Tilskud

EUDP

El opgraderet
biogas

Opgradering af biogas til naturgaskvalitet ved anvendelse af brint

Haldor
Topsøe A/S

26.289.0001

EUDP

SOFC Accelereret – Udvikling der
fremskynder større demonstrationer

Udvikling og test af forbedrede stakmoduler og integrerede enheder

Topsoe Fuel
Cell A/S

42.911.0001

EUDP

COmmercial BReakthrough of
Advanced Fuel Cells II – COBRA II

Fortsættelse af et teknologiudviklingsplatform for HT PEM brændselsceller

Serenergy A/S

21.918.0001

ForskEL

Solid oxide electrolysis for
grid balancing

Keramiske elektrolyseceller (SOEC)
til produktion af brint eller syntesegas

DTU – Energikonvertering

14.800.000

ForskEL

Development of PEM FC
Stack Test Procedures

Harmoniserede testprocedurer for
PEM-stakke

DTU – Energikonvertering

1.600.000

ForskEL

PEMCFD – Development of
a model for PEM fuel cells

Færdiggøre udviklingen af AAU’s
brændselscellemodel

Aalborg Universitet

2.200.000

ForskEL

DuRaPEM III

Degraderingsprocesser i
PEM-brændselsceller

IRD A/S

ForskEL

MeGa-stoRE – Methangas
til lagring af VE

Opgradering af biogas ved tilsætning
af brint i en Sabatier-reaktor

AU Herning

4.700.000

ForskEL

Power-to-Gas via Biological
Catalysis (P2GBioCat)

Opgradering af biogas ved hjælp af
mikroorganismer

Electrochaea.dk

3.000.000

ForskEL

MegaBalance

Produktion og lagring af brint ved
hjælp af elektrolyse

H2 Logic A/S

1.000.000

DSF

4M - Center – Kommercialisering af
højtemperatur PEM brændselsceller

Etablering af et forskningscenter
inden for HT-PEM brændselsceller

DTU – Energikonvertering

31.000.000

DSF

NACORR – Nye katalysatorlegeringer

Effektive katalysatorer for at reducere
mængden af platin i brændselsceller

DTU – Fysik

14.800.000

DSF

SYMBIO – Integration af
biomasse og vindkraft

Opgradering af biogas ved tilsætning
af brint til biogasreaktorer

DTU – Miljø

12.900.000

12.000.000

Nye bevillinger til brint og brændselsceller fra EUDP, ForskEL og Det Strategiske Forskningsråd (DSF). Beløbene kan
blive ændret, da der i mange tilfælde endnu ikke er indgået kontrakt mellem projektansøgeren og bevillingsgiver.
1. Der er tale om det ansøgte beløb, som kan blive ændret.

Program Titel

Beskrivelse

Modtager

Tilskud

EUDP

3. generation biomasseforgasning

Udvikling af et anlægskoncept for mod- 1rgi
strømsforgasing

ForskEL

Predictive Corrosion Monitoring
System

On-line målesystem til forebyggelse af
korrosion i affaldsforbrændingsanlæg

FORCE
Technology

8.000.000

ForskEL

HR Spectroscopy of Cl-compounds
in gasification

Måling af kloridforbindelser i
forgasningsgas

DTU –
Kemiteknik

1.500.000

ForskEL

Increased output of WTE by use of
heat pumps

Højere elproduktionen og mindre varmetab ved produktion af fjernvarme

GeertiCon

ForskEL

Low temperature deNOX technologies
in power plants

Rensning af røgen for kvælstofoxider
fra biomassekraftværker

DTU –
Kemiteknik

4.000.000

ForskEL

Ammonia for enhancing biogas
yield & reducing NOX

Forbehandling af lignocelluloseholdig
biomasse med ammoniak

Aalborg
Universitet

5.000.000

ForskEL

Methane emission from
Danish biogas plants

Reduktion af metanlækager på
biogasanlæg

AgroTech

2.400.000

ForskEL

Anaerobic Co-digestion of Cast
Seaweed and Organic Residues

Anvendelse af opskyllet tang i
biogasanlæg

DTU – Miljø

2.700.000

DSF

Bio Chain - Optimering af værdikæder
til produktion af biogas i Danmark

Metoder til at sikre en firedobling
af biogasproduktionen

Syddansk Universitet

DSF

ASHBACK – Tilbageførsel af aske fra
bioenergianlæg til skov og mark

Undersøgelse af bioaskens indflydelse Københavns
på jordbundsorganismerne og miljøet
Universitet

2.741.0001

900.000

19.600.000
20.700.000

Nye bevillinger til bioenergi fra EUDP, ForskEL og Det Strategiske Forskningsråd (DSF). Beløbene kan blive ændret,
da der i mange tilfælde endnu ikke er indgået kontrakt mellem projektansøgeren og bevillingsgiver.
1. Der er tale om det ansøgte beløb, som kan blive ændret.
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Biogas er bedst til kraftvarme og produktion af damp

Selektiv hydrolyse
af slam – fase 2

Resultaterne fra et italiensk forskningsprojekt viser, at
fordelene ved at bruge organisk husholdningsaffald i
biogasanlæg er begrænsede i forhold til traditionel affaldsforbrænding. Anvendelse af biogas til kraftvarme
og produktion af damp giver de største miljøfordele.

Ved selektiv hydrolyse på et biogasanlæg opvarmes
biomassen til en høj temperatur i et særskilt tankanlæg,
og det giver mulighed for at øge gasudbyttet. I projektet
er det lykkedes at hæve gasudbyttet med 10 – 50 procent afhængigt af den anvendte biomasse.

Studiet omfatter anvendelse af organisk affald fra både husholdninger og virksomheder i Milano. Forskerne havde især
fokus på at anvende kildesorteret husholdningsaffald til produktion af biogas, og der blev foretaget livscyklusvurderinger af i alt fire scenarier, hvor biogassen blev anvendt:

Første fase af projektet blev afsluttet i 2008 med en analyse
af mulighederne for at øge produktionen af biogas på Esbjerg
Renseanlæg ved at indbygge et hydrolysetrin mellem to biogasreaktorer. Analysen viste, at der kunne opnås en simpel
tilbagebetalingstid på cirka fem år ved at anvende hydrolyse.

–
–
–
–

I fase to er anlægget etableret, og erfaringerne viser, at gasudbyttet stiger med 10 procent ved anvendelse af primærslam og 50 procent ved anvendelse af biologisk overskudsslam. Anlægget på Esbjerg Renseanlæg består i dag af fire
reaktorer, der fungerer som to parallelle linjer. Mellem reaktorerne findes hydrolyseanlægget, der kan betjene begge linjer. Temperaturen i den første reaktortank er på 40 °C. Derefter følger hydrolysetrinnet med en temperatur på 75 °C,
hvorefter temperaturen typisk reduceres til 38 °C i den sidste reaktortank.

på et kraftvarmeværk
til øget dampproduktion på et affaldsforbrændingsanlæg,
i naturgasnettet
som brændstof i køretøjer.

Scenarierne blev sammenlignet med den nuværende behandlingsform i Milano, hvor hovedparten af det organiske affald anvendes i affaldsforbrændingsanlæg. I scenarierne med
separat indsamling af organisk affald til biogasproduktion blev
det antaget, at 60 procent af det organiske affald ville blive
sorteret i husholdningerne. Scenarierne blev sammenlignet i
forhold til global opvarmning, forsuring, fotokemisk ozondannelse, toksicitet for mennesker og samlet energiefterspørgsel.

Effekten ved primærslam synes at værre overordentligt stabil, og hydrolyseanlægget reagerer hurtigt på ændringer i
sammensætningen af slam. Endvidere får slammet bedre
bundfældningsegenskaber, så det forventes, at den samlede mængde slam til afsætning kan reduceres.

Resultatet viste, at der kun var en begrænset miljømæssig
fordel ved at producere biogas, som bruges til energiproduktion. De bedste scenarier miljømæssigt i forhold til affaldsforbrænding var anvendelse af biogas på et kraftvarmeværk
eller anvendelse af biogas til øget dampproduktion på et affaldsforbrændingsanlæg. I de scenarier, hvor biogassen enten blev brugt i naturgasnettet eller til transport, var der ikke
en klar forskel i forhold til affaldsforbrænding.

De installerede varmevekslere har fungeret i næsten halvandet år uden problemer. Vekslerne er ikke blevet renset,
og der er ikke konstateret nedsat effektivitet. Der udføres en
sidste forsøgsrunde fra januar til april 2013, hvor anlægget
skal testes med en høj belastning af overskudsslam.

Kilde: www.affaldogressourcer.dk
Overskriften er ændret i forhold til den trykte version.

EUDP har i 2013 ansøgningsfrist den 6. marts og
den 12. september. Programmet har 375 millioner
kroner til rådighed i 2013. Der afholdes informationsmøder om støttemulighederne den 10. januar i Horsens og den 18. januar i København.
Højteknologifonden har frist for interessetilkendegivelser den 24. januar 2013 og frist for endelige ansøgninger den 4. april 2013. Der kan søges om støtte til højteknologiske projekter og højteknologiske
platforme. Et højteknologisk projekt sigter mod at
fremstille et nyt produkt eller en ny generation af produkter ved hjælp af højteknologi. En højteknologisk
platform er et samarbejde mellem én eller flere virksomheder og én eller flere offentlige forskningsinstitutioner, hvor målet er langsigtet udvikling af ny banebrydende teknologi.
Læs mere om de forskellige udbud på
www.energiforskning.dk/
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Foto: Eurotec Biomass A/S

Nye ansøgningsfrister

Hydrolyseanlægget på Esbjerg Renseanlæg.
Titel:

Selektiv hydrolyse af slam - Fase 2

Kontakt:

Eurotec Biomass A/S, Niels Østergaard
✆ 8672 1422, ✉ noe@westcome.com

Sagsnr.:

ForskEL-7570

Tilskud fra:

PSO

Tilskud:

6.123.000 kroner

Afsluttede projekter • 3-2012

Billige endeplader
til brændselsceller

Effektive elektrolyseanlæg
I projektet er der udviklet tre forskellige teknologispor
til produktion af elektroder til elektrolyse. I alle tre spor
har projektet opnået en celleeffektivitet på 95-97 procent, som er væsentligt højere end de 88 procent, der
var forudsat ved projektets start.

Teknologisk Institut har udviklet en ny type endeplader i
højstyrkebeton, der kan anvendes til brændselsceller.
Betonen har den fordel, at den ikke deformerer over tid,
og materialet er velegnet til massefremstilling, så man får
mulighed for at reducere prisen på de færdige anlæg.

Alkalisk elektrolyse er i dag den mest udbredte teknologi til
industriel produktion af brint, men prisen skal reduceres og
virkningsgraden forbedres, hvis det skal kunne indgå i energisystemet i større stil. I projektet har forskerne arbejdet på
at reducere prisen på det samlede elektrolyseanlæg ved at
forbedre elektrodernes effektivitet, øge tryk og temperatur
samt forbedre stak og systemarkitektur. Arbejdet er gennemført i et samarbejde mellem AU Herning Center for Energiteknologier, DTU Mekanik, DTU Energikonvertering, Force
Technology og GreenHydrogen.dk.

De fleste brændselsceller på markedet har en god ydeevne
og holdbarhed, men de er endnu ikke udviklet til masseproduktion. Projektet har derfor haft til formål at automatisere
produktionen af endeplader til PEM brændselsceller ved
hjælp af billige materialer og produktionsmetoder.
Den indledende idé gik ud på at benytte fiberforstærket plast,
men det lykkedes desværre ikke at fremstille en tilstrækkelig
stiv plade. Ved de relativt høje temperaturer pladerne udsættes for, bliver materialet ganske enkelt for blødt.

I projektet er der udviklet tre forskellige teknologispor til produktion af elektroder; et galvanoteknisk, et spor med plasmaspray ved atmosfæretryk samt et spor med en helt ny
celle til 250 °C og 40 bar. I alle tre spor har projektet opnået
en celleeffektivitet på 95-97 procent, som er væsentligt højere end de 88 procent, der var forudsat ved projektets start.
For de to førstnævnte spor betyder det, at stakeffektiviteten
på 88 procent, som er 2013-målet i den officielle danske
roadmap for alkalisk elektrolyse, kan nås. Sidstnævnte spor
er endnu på enkelt-celle-stadiet, hvilket også var forventet
ved projektets start.

Det blev derfor besluttet at gå over til fiberforstærket højstyrkebeton, som kan støbes og hærdes i en ovn. Testemner
blev fremstillet og afprøvet, så resultaterne kunne benyttes til
en række simuleringer, og samtidig blev den måde, endepladen spændes fast på, ændret. Efter en række vellykkede forsøg blev den færdige plade sendt til test hos IRD Fuel Cells.

Den færdige endeplade i højstyrkebeton, der nu er
sendt til test hos IRD Fuel Cells i Svendborg.

Projektets udfald har medført, at GreenHydrogen, som er i
gang med at kommercialisere elektrolyseanlæg til energikonvertering, har valgt at gå videre med den galvaniske metode, da den har et potentiale for at opnå de laveste produktionsomkostninger på kort sigt. Projektets resultater videreføres i en række nye projekter, hvor man skal optimere produktionen af elektroderne og opskalere anlægget, så det
kan anvendes til lagring af vindmøllestrøm.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Foto: Teknologisk Institut

Status er, at endepladen er blevet monteret med succes og
vil blive testet i den nærmeste fremtid. Betonen har den fordel, at den ikke vil deformere over tid, hvilket er meget vigtigt for brændselscellens virkningsgrad. Betonen er langt
billigere end high-end plast, men støbeprocessen kan stadig
optimeres for at reducere omkostningerne yderligere.

Titel:

Udvikling af billige endeplader til PEM
brændselsceller og elektrolyseceller

Elektrolyseanlæg ved H2College i Herning.

Kontakt:

Teknologisk Institut,
Jens Christiansen, ✆ 7220 2498,
✉ jens.christiansen@teknologisk.dk

Titel:

2. generation alkalisk elektrolyse

Kontakt:

AU Herning, Energiteknologi, Lars Yde,
✆ 2073 9967, ✉ larsy@hih.au.dk

Sagsnr.:

ENS 64009-0217

Sagsnr.:

ENS 63011-0200

Tilskud fra:

EUDP

Tilskud fra:

EUDP

Tilskud:

2.637.000 kroner

Tilskud:

9.500.000 kroner
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Brændselsceller til nødstrømsanlæg og gaffeltrucks
I projektet er der udviklet en række nye brændselscellesystemer til nødstrømsanlæg og gaffeltrucks. Sammen
med den tilhørende infrastruktur til brint er systemerne
blevet testet i både Canada og Danmark.
Projektet hører under de såkaldte CanDan-projekter (CanadaDanmark), der har til formål at udvikle brændselscellesystemer og den tilhørende infrastruktur til brint. Projektet er en
fortsættelse af CanDan 2, fase I, der mundede ud i demonstration af anlæg til både nichetransport og nødstrømssystemer i såvel Canada som Danmark. I denne fase II var målet
at udvikle en efterfølgende generation af begge systemer og
gennemføre såvel test som certificering samt etablering af et
større antal anlæg.
Projektet har i lighed med tidligere CanDan-projekter været
opdelt i to produktspor med virksomheder H2Logic og Dantherm Power som hovedansvarlige. Dantherm Power har
været overordnet projektleder og forestået aktiviteterne inden for nødstrømssystemer i samarbejde med EnergiMidt,
Aalborg Universitet og Danfoss, mens H2Logic har forestået
aktiviteterne inden for gaffeltrucks i samarbejde med DanTrucks, Danfoss, Aalborg Universitet og Grundfos. Under
hele forløbet har der været et tæt samarbejde med den canadiske brændselscellefabrik Ballard, der frem til i dag har
produceret brændselsceller med en samlet effekt på omkring 150 MW.

Gaffeltruck fra DanTruck, drevet af brændselsceller.
H2 Logic har udviklet H2Drive®, som er et 10 kW brændselscellesystem til gaffeltrucks. Prisen ligger i dag på knap
36.000 kroner per kW ved produktionsserier på 500 stk.;
men det vurderes, at prisen skal reduceres til knap 15.000
kroner per kW for at kunne sælges på kommercielle vilkår.
H2 Logic har endvidere udviklet et avanceret interface, der
kan bruges til fjernovervågning af hele systemet, og DanTruck har skabt en særlig variant af deres truck, der er
skræddersyet til brændselsceller.
Dantherm Power har udviklet et 5 kW brændselscellesystem
til nødstrømsforsyning. Produktet er gennemtestet i laboratoriet, blevet CE-mærket og færdigudviklet til masseproduktion, ligesom der er skabt et koncept for installation og vedligeholdelse. Produktet er i dag solgt i mere end 100 eksemplarer i mere end seks lande.
Dantherm Power har blandt andet leveret 32 systemer til
EnergiMidt til nødstrømsforsyning af selskabets bredbåndsnet. De første systemer har været i drift siden 1. kvartal
2011, og efterfølgende har EnergiMidt købt endnu 32 systemer, således at hele bredbåndsnettet nu er forsynet med
nødstrømsanlæg baseret på brændselsceller. Systemerne
har samlet set været tilkoblet i 520 måneder. Herunder har
der været cirka 250 opstarter, og der har kun været ti alarmer, som har medført ekstra servicebesøg.

Foto: Dantherm Power

For EnergiMidt har projektet betydet, at man har kunnet udskifte de udtjente nødstrømsanlæg baseret på batterier med
tidssvarende og miljøvenlige brændselscelleanlæg, hvilket
har været med til at understøtte firmaets grønne profil.

Anlæg til nødstrømsforsyning fra Dantherm Power. Produktet er i dag solgt i mere end 100 eksemplarer i
mere end seks lande.
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Væsentlige forbedringer af SOFC brændselsceller

Topsoe Fuel Cell har gennem en årrække arbejdet med udvikling af SOFC brændselsceller, der arbejder ved høje driftstemperaturer på 600 – 800 °C. Det stiller store krav til valget
af materialer, men til gengæld har cellerne en høj elvirkningsgrad og kan udnytte en lang række forskellige brændsler, herunder naturgas og biogas. Teknologien forventes at
kunne spille en væsentlig rolle i forbindelse med at skabe
balance i et energisystem, der i vid udstrækning er baseret
på sol og vind.
I projektet er der udviklet en 1,5 kW PowerCore™, der anvender naturgas som brændsel. Enheden integrerer alle de komponenter, der opererer ved over 300 °C. Det vil sige varmevekslere, gasbehandling, efterbrændere og selve stakken, der
kan bestå af op til 100 brændselsceller.
Der er bygget i alt ti prototyper af PowerCore™, som har vist
gode resultater hvad angår holdbarhed og ydelse. Elvirkningsgraden er således øget fra 52 til 62 procent, samtidig
med at det er lykkedes at reducere volumen fra 148 til 35 liter. Der er i dag leveret PowerCore™ til en række eksterne
partnere, som er i færd med at indbygge enhederne i deres
anlæg.
Til lastbiler, hvor der stilles stigende krav om miljøvenlig elforsyning af køleanlæg og førerkabine, når bilerne holder
stille (APU'er), er der udviklet et robust modul, som er egnet
til massefremstilling. Det er blevet meget vel modtaget af de
partnere, der udvikler færdige enheder til elforsyning af
blandt andet lastbiler.
Til de lidt større systemer er der udviklet et modul bestående af fire stakke, som leverer en samlet effekt på 6 kW.
Seks af disse moduler er bygget og testet. Et enkelt af modulerne er testet i 1.100 timer, hvor de fleste krav er blevet
eftervist. Resultaterne er opnået med det udstyr, der er
etableret som en del af projektet.
Hvad angår brændselsceller og stakke, er der gjort flere væsentlige fremskridt inden for fremstillingsmetoder og proces-

Foto: Topsoe Fuel Cell

SOFC brændselsceller, der kan blive en vigtig hjørnesten i fremtidens VE-samfund, er blevet forbedret på
flere væsentlige punkter. Det er blandt andet lykkedes
at hæve elvirkningsgraden, samtidig med at anlæggene
er blevet mindre.

De gode resultater fra projektet har blandt andet gjort
det muligt for Topsoe Fuel Cell at etablere et attraktivt
samarbejde med Koreas tredje største virksomhed SK.
På billedet underskriver Dr. Dong S. Kim, CTO fra SK og
Lars Martiny fra Topsoe Fuel Cell den 14. maj 2012 en
samarbejdsaftale i Korea.
kontrol, hvoraf mange er publiceret i internationale tidsskrifter eller ved internationale konferencer.
De gode resultater har blandt andet gjort det muligt at etablere et attraktivt samarbejde med Sydkoreas tredje største
virksomhed SK, ligesom samarbejdet med flere europæiske
partnere er blevet udbygget.
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Til højre: APU-stakmodul til anvendelse i blandt andet lastbiler, hvor
der er behov for miljøvenlig elforsyning af køleanlæg og førerkabine,
når bilerne holder stille. Modulet er
udviklet til at modstå vibrationer og
hyppige start/stop.

Foto: Topsoe Fuel Cell

Foto: Topsoe Fuel Cell

Til venstre: 1,5 kW PowerCore™,
der anvender naturgas som brændsel. Enheden integrerer alle de
komponenter, der opererer ved over
300 °C.
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Hver femte virksomhed
producerer grønt
Over 22.000 danske virksomheder producerer og sælger grønne varer og tjenesteydelser, og
den grønne produktion bidrager
betydeligt til dansk økonomi. Det
viser en ny statistik, der sætter
tal på de økonomiske resultater
ved Danmarks grønne omstilling.
Den grønne omsætning var i 2010
på over 250 milliarder kroner, og
der blev eksporteret grønne produkter for over 80 milliarder kroner. Det
svarer til, at godt ni procent af omsætningen og 10 procent af eksporten drejer sig om grønne produkter,
og det er den højeste andel blandt
EU15-landene.
Tallene fremgår af en ny erhvervsstatistik, som er udarbejdet af Klima-, Energi- og Bygningsministeriet,
Erhvervs- og Vækstministeriet og
Miljøministeriet.
– Det er godt, at vi får dokumenteret de økonomiske fordele, der er
knyttet til den grønne omstilling. Det
klare budskab i den nye statistik er,
at den grønne produktion bidrager
betydeligt til dansk økonomi. Det er
positivt, at den grønne omstilling,
som regeringen har igangsat, også
skaber grobund for grøn vækst. Vi
arbejder i regeringen på, at en ambitiøs klima- og energipolitik omsættes til en positiv erhvervsudvikling,
siger klima-, energi- og bygningsmi-

Cemtec i Hobro er et af de erhvervsfremmeinitiativer, der har været
med til at sætte skub i antallet af
grønne jobs.
nister Martin Lidegaard i en pressemeddelelse.
De grønne virksomheder er generelt større og eksporterer mere
end de danske virksomheder i gennemsnit. Mens en gennemsnitlig
dansk virksomhed i 2010 eksporterede for over 660.000 kroner per
medarbejder, eksporterede virksomheder med grøn produktion for over
770.000 kroner.
Den grønne produktion findes i
næsten alle brancher, og omsætningen spænder over et bredt
spektrum af varer fra solcelleanlæg,
partikelfiltre og spildevandshåndtering til rådgivning inden for miljø
og klima. Vedvarende energiteknologier omsætter for mere end 104
milliarder kroner og er dermed det
største grønne erhvervsområde i
Danmark.
De største grønne eksportmarkeder for danske virksomheder er
Storbritannien, Tyskland og USA,
der tilsammen aftager 45 procent af
den grønne eksport. Samtidig er
Storbritannien, Polen og Kina de
markeder, hvor der har været den
største stigning i den grønne eksport
de senere år.
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