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København har fået 15 nye brintbiler
Med anskaffelsen af 15 nye brint-

biler og den første af i alt tre

nye brinttankstationer har

København endnu engang mar-

keret sig som en af de mest

klimavenlige hovedstæder i

verden. Målet er, at byen skal

være helt CO2-neutral i 2025.

Af Torben Skøtt

Danmark hører nu til blandt de få
lande i verden, der kan prale af at
have serieproducerede brintbiler på
vejene. Det sker efter, at Køben-
havns Kommune har erhvervet 15
af den første serie på 1.000 brint-
biler, som Hyundai har sendt på
markedet.

København bliver dermed euro-
pæisk foregangsby og vil som så-
dan blive fulgt tæt af de øvrige euro-
pæiske lande frem mod 2015, hvor
brintbiler bliver tilgængelige for det
brede publikum. Til den tid er det
planen, at det danske net af brint-
tankstationer skal være udbygget til
i alt 17 stk. I dag er det kun Holste-
bro og København, der har tanksta-
tioner til brint, men der er allerede
truffet beslutning om at åbne yderli-
ge to stationer i København, én i
Vejle og én i Aalborg.

Københavns Kommune er i færd
med at udskifte sin flåde af person-
biler og målet er, at 85 procent af
bilerne skal være elbiler i 2015 –
udstyret med enten batterier eller
med brint i tanken.

Brintbilerne er købt som led i to
internationale projekter, støttet af
EU, EUDP og Trafikstyrelsen. Det
ene er HyTEC, hvor blandt andet
London er med, og det andet er
NextMove med deltagere fra Norge
og Sverige. Her er man også i gang
med at etablere en infrastruktur til
brint og få brintdrevne biler, taxier,
scootere og busser ud på gaderne.

Kan stilles op på 48 timer
Tankstationen i København er le-
veret af danske H2 Logic, der er i
stand til at stille en tankstation op
på kun 48 timer.

Brinten bliver produceret via elek-
trolyse, hvor vand spaltes i ilt og
brint. Når brinten fyldes på bilerne,
sker det med et tryk på 700 bar, og
derved kan bilerne fyldes op på kun
tre minutter.

– Strømmen til processen bliver
primært købt om natten, hvor den
er billigst, og vi bruger kun strøm
med grønne certifikater, sagde H2
Logics direktør, Jacob Krogsgaard,
ved indvielsen den 3. juni.

På den måde bliver transporten
CO2-neutral, og ved at producere
brinten om natten, kan brintbilerne
være med til at skabe balance i
energisystemet.

Mere end 40 danske virksomhe-
der er involveret i fremstillingen af
danske brinttankstationer, som er
blandt verdens allerbedste. Det vur-
deres, at det kan give en grøn vækst
på 7-10 milliarder kroner frem mod
2050, skriver Københavns Kommu-
ne i en pressemeddelelse.

Rækkevidde på 600 kilometer
Hjertet i brintbilerne fra Hyundai
med modelbetegnelsen ix35 er en
brændselscelle, der leverer elektrici-
tet til bilens elmotor med rent vand
som eneste “affaldsstof”. Den kan
køre knap 600 kilometer på en
tankfuld brint, og matcher derved
mange benzin- og dieselbiler, hvad
angår rækkevidde.

Bilen har 136 hestekræfter og et
moment på 300 Nm. Det giver en
topfart på 160 kilometer i timen og
de første 100 kilometer i timen nås
på 12 sekunder. �

Teknik- og miljøborgmester i Køben-

havns Kommune, Ayfer Baykal, klip-

per snoren over til byens nye brint-

tankstation.

Klima- og energiminister Martin Lidegard i samtale med

teknik- og miljøborgmester Ayfer Baykal.

Københavns Brandvæsen får to af de nye brintbiler stil-

let til rådighed.
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Mikrokraftvarme er succes
– nu skal prisen ned
Efter mere end ti års forskning er projektet Dansk Mikrokraftvarme ved

at være nået til vejs ende. Teknologien fungerer, og brugerne er glade

for anlæggene. Nu gælder det om at få prisen ned, så anlæggene kan

blive tilgængelige for en bredere kreds af brugere.

Af Torben Skøtt

Siden 2002 har Dansk Mikrokraft-
varme haft over 60 anlæg i drift ude
hos almindelige forbrugere, og man
mangler nu kun at få testet to an-
læg med de såkaldte SOFC brænd-
selsceller. De kræver en arbejdstem-
peratur på 800-900 °C, og det har
været lidt af en udfordring at få til at
fungere i praksis.

– Vi er ikke helt i mål, men vi er
så langt, at vi godt kan begynde at
udtale os om resultaterne, sagde
projektleder for Dansk Mikrokraftvar-
me, Kristina Fløche Juelsgaard, på
en temadag om emnet hos TREFOR
sidst i maj.

Og det er på mange måder en
solstrålehistorie: Teknikken fungerer,
anlægspriserne er faldet markant,
brugerne er generelt tilfredse, og
anlæggene har en høj elvirknings-
grad. Dertil kommer, at mikrokraft-
varme kan være med til at skabe

balance i energisystemet ved pri-
mært at producere el i de perioder,
hvor prisen er høj.

– Den her teknologi skal vinde på
de høje elvirkningsgrader og evnen
til at kunne afpasse elproduktionen
efter forbruget, sagde Kristina Fløche
Juelsgaard.

Hun lagde ikke skjul på, at det i
starten havde været lidt af en udfor-
dring for brugerne, men at folk ge-
nerelt havde været tålmodige og var
endt med at blive glade for anlæg-
gene.

– Flere af brugerne vil gerne be-
holde anlæggene, når projektet slut-
ter, men de skal tilbage til leveran-
dørerne, og vi skal formentlig frem
til 2015-2017, før vi kan tilbyde an-
læggene til en større kreds, sagde
projektlederen.

Markant prisreduktion
Bag Dansk Mikrokraftvarme står et
stærkt konsortium af danske energi-

virksomheder, der bakkes op af Fol-
ketinget, Energinet.dk og EUDP.

De godt 60 anlæg har været in-
stalleret hos forbrugere i Vestenskov
på Lolland samt i Sønderborg og
Varde.

På Lolland har man valgt at eta-
blere et særskilt ledningsnet, der le-
verer brint til de enkelte husstande.
Brinten produceres på et centralt
elektrolyseanlæg i byen, og på den
måde har man fået forenklet teknik-
ken i de enkelte husstande.

Ledningsnettet er etableret ad to
omgange. I starten brugte man rust-
fri stålrør, men da nettet på et tids-
punkt skulle udvides, valgte man at
bruge plastrør. Derved blev prisen
reduceret fra omkring 575 kroner/
meter til knap 150 kroner/meter alt
inklusive.

– Men det er ikke kun lednings-
nettet, der er blevet markant billi-
gere, fortalte Laila Grahl-Madsen fra
IRD, der har leveret anlæggene til

I Vestenskov syd for Nakskov har Dansk Mikrokraftvarme opstillet et elektrolyseanlæg (til venstre), der leverer brint

til en række husstande med mikrokraftvarmeanlæg (til højre). Anlæggene er leveret af IRD.
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Vestenskov og stået for etablering af
ledningsnettet.

– De første anlæg kostede bog-
stavelig talt en bondegård. I næste
fase var prisen halveret, og i tredje
fase, som er ved at blive afsluttet,
er prisen kommet ned på 150.000
kroner. Det er stadig for meget, så
vi skal have halveret prisen endnu
en gang, sagde Laila Grahl-Madsen.

Anlæg til naturgas
I Sønderborg og Varde er anlægge-
ne blevet forsynet med naturgas,
der er konverteret til brint i de en-
kelte husstande. Den seneste gene-
ration af anlæggene har været i drift
hos 20 husstande gennem det se-
neste års tid, hvor de tilsammen har
125.000 driftstimer bag sig.

Med naturgas som brændsel er
der åbnet op for et stort marked i
såvel Danmark som i udlandet. Godt
en fjerdedel af alle danske huse bli-
ve i dag varmet op med naturgas,
og de vil være en oplagt kundegrup-
pe for mikrokraftvarmeanlæg.

Beregninger fra Dansk Gasteknisk
Center viser, at husstandenes CO2-
udledning i Varde i gennemsnit er
reduceret med 1,5 ton ved at gå fra
ren varmeproduktion til kombineret
el- og varmeproduktion.

Det er væsentligt mindre end i
Vestenskov, hvor besparelsen er på
4,5 ton CO2/år ved anvendelse af
vindmølleel til fremstilling af brint. I
Varde vil man dog kunne opnå no-
genlunde samme CO2-reduktion,

hvis der i stedet for naturgas blev
anvendt grøn gas. En almindelig
dansk husstand i en villa giver an-
ledning til en årlig CO2-emission på
6-10 tons, så der er under alle om-
stændigheder tale om et væsentligt
plus i klimaregnskabet.

Næste fase
Anlæggene i Vestenskov, Sønder-
borg og Varde har alle været ba-
seret på LT-PEM brændselsceller,
der er den mest gennemtestede
teknologi inden for området. An-
lægsleverandørerne har da heller ik-
ke oplevet problemer med brænd-
selscellerne. De driftsforstyrrelser,
der har været, har handlet om alt
mulig andet. Som for eksempel dår-
lig internetforbindelse i Vestenskov,
svingende gaskvalitet i Sønderborg,
netudfald med videre.
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Figur 1: Støttebehov og forventede prisfald for brint-

baserede mikrokraftvarmeanlæg.
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Figur 2: Støttebehov og forventede prisfald for natur-

baserede mikrokraftvarmeanlæg.

– Vi har vist, at teknologien fun-
gerer. Nu skal vi op i skala, og pri-
serne skal ned på et niveau, så an-
læggene kan tilbydes til en bredere
kreds af brugere, konkluderede Ak-
sel Mortensgaard på seminariet om
mikrokraftvarme. Han har som di-
rektør for Partnerskabet for brint og
brændselsceller været med til at ud-
arbejde en plan for markedsmod-
ning af mikrokraftvarme, og han vur-
derede, at de næste 10.000 anlæg
har brug for en eller anden form for
støtte. Det kan være anlægstilskud
eller bedre rammevilkår, så man for
eksempel får en bedre betaling for
at levere strøm ud på nettet i de
perioder, hvor forbruget er højt.

– Mikrokraftvarme giver en lang
række samfundsmæssige plusser.
Anlæggene kan være med til at ska-
be balance i energisystemet, de er
med til at reducere CO2-udslippet,
og de kan give anledning til en bety-
delig eksport og et stort antal grøn-
ne arbejdspladser.

– Vi er kommet rigtig langt. Det
vil være tåbeligt, hvis vi ikke kom-
mer det sidste stykke vej, sluttede
Aksel Mortensgaard. �

Mikrokraftvarmeanlæg fra Dantherm

Power til naturgas.
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Fra biomasse til råolie

– på under en time
Aalborg Universitet har indviet et nyt forsøgsanlæg, der kan omdanne stort

set alle former for organisk affald til råolie. Ved at varme biomassen op til

400 °C og sætte den under et tryk på 300 bar, vil man i løbet af cirka en

halv time kunne efterligne den proces, som i naturen tager millioner af år.

Af Torben Skøtt

Hvorfor vente i millioner af år på at
naturen skal omdanne organisk af-
fald til råolie, når vi med moderne
teknologi kan klare det på en halv
time? Det er filosofien bag et nyt
testanlæg på Aalborg Universitet,
som blev indviet den 24. maj under
overværelse af blandt andet EU's kli-
makommissær Connie Hedegaard.

Teknologien kaldes for Hydro
Thermal Liquefaction (HTL), og går
ud på, at man først laver en “grød”
af biomasse med et vandindhold på
op til 50 procent. Biomasse som
gylle, spildevandsslam og alger kan
umiddelbart bruges, mens tør bio-
masse som halm først skal findeles
og blandes op i den våde biomasse

– på samme måde som det sker i et
biogasanlæg.

Derefter tilsættes en katalysator,
“grøden” sættes under et tryk på
omkring 300 bar og varmes op til
400 °C. Under disse betingelser får
vand helt nye egenskaber og bliver et
kemisk aggressivt medie, der sam-
men med katalysatoren fjerner ilt fra
biomassen. Derved forbedres energi-
intensiteten, forholdet mellem brint
og kulstof ændres, og resultatet bli-
ver råolie, der kan raffineres på sam-
me måde som olie fra fossile kilder.

Umiddelbart virker det som en
energikrævende proces, men ifølge
forskerne bag anlægget er det kun
10-15 procent af energiindholdet i
olien, der skal bruges til at drive
processen.

Kendt siden 1930'erne
Principperne bag HTL-teknologien
har været kendt siden 1930'erne og
herhjemme har SCF Technologies
tidligere arbejdet med processen.
Selskabet fik etableret et pilotanlæg
ved virksomhedens hovedsæde i
Køge og var tæt på at få etableret
et demonstrationsanlæg i samarbej-
de med Vattenfall. Projektet blev
dog skrinlagt i 2010 på grund af
økonomiske vanskeligheder, og i
januar 2011 blev selskabets aktivi-
teter solgt til et tyrkisk konsortium.

Med det nye testanlæg får for-
skerne mulighed for at “tune” pro-
cessen, så man får mest mulig olie
ud af biomassen med det lavest
mulige energiforbrug. Olien skal væ-
re så ren, at den kan raffineres på

Testanlægget er placeret i tre containere. Forbehandling

af tør biomasse foregår i containeren til højre.

Et kig ind i containeren, hvor biomassen varmes op til

400 °C og udsættes for et tryk på 300 bar.
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Biobrændstoffer

et traditionelt olieraffinaderi, og van-
det skal let kunne renses – måske
endda til drikkevandskvalitet. Ende-
lig skal næringsstofferne fra biomas-
sen kunne genanvendes og føres til-
bage til landbrugsjorden.

Der er således mange brikker, der
skal falde på plads, men forsker-
gruppen, der ledes af professor Las-
se Rosendahl, satser på, at man in-
den for en fem års horisont kan nå
frem til et produkt, der kan produ-
ceres og markedsføres kommercielt.

Alt under én hat
Lasse Rosendahl ser store perspekti-
ver i teknologien, fordi man bogsta-
velig talt kan bruge alt organisk affald
og levere et produkt, der kan bruges
i den eksisterende infrastruktur.

– Problemet med de biobrænd-
stoffer, vi kender i dag, er, at det er
en begrænset del af biomassens
energiindhold, der bliver omsat til
brændstof, og produkterne matcher
ikke de fossile olieprodukter. Med
det her anlæg kan 90-95 procent
af energiindholdet omsættes til olie,
som efter raffinering vil kunne bru-
ges i den eksisterende infrastruktur.
Det er et højkvalitetsprodukt, som
kan anvendes af de skibe fly og bi-
ler, vi kender i dag, sagde Lasse
Rosendahl ved indvielsen.

Han vurderer, at man praktisk talt
vil kunne få olie ud af enhver form
for biomasse. Der er selvfølgelig for-
skel på, hvor meget olie der kan
presses ud af de forskellige råvarer,
men teknologien giver mulighed for,
at man kan behandle mange typer

biomasse under én hat. Eneste be-
tingelse er, at biomassen skal have
et tørstofindhold på maksimalt 50
procent, så det kan pumpes rundt i
anlægget.

Testanlægget ved Aalborg Univer-
sitet kan producere knap tre liter olie
i timen ud fra 15-20 kg biomasse.
Det lyder måske ikke af meget, men
da processen foregår kontinuerlig,
er det en mærkbar forbedring i for-
hold til tidligere laboratorieforsøg,
hvor procesbetingelserne ofte var lidt
diffuse.

To tredjedele af transporten
Den daglige produktion af råolie er i
dag på omkring 90 millioner tønder,
hvoraf cirka 60 millioner går til trans-
portsektoren. På sigt vil elbiler for-
mentlig komme til at fylde langt me-
re i gadebilledet end i dag, men det
er svært at få øje på et realistisk al-
ternativ til olie, når det handler om
den tunge trafik som fly, skibe og
lastbiler.

– I dag dækker biobrændstoffer i
EU 4,3 procent af transportsekto-
rens energibehov, så vi er langt fra
målet om at blive fossilfri, sagde
Lasse Rosendahl ved indvielsen af
det nye testcenter.

Han fortalte endvidere, at det teo-
retisk set vil være muligt at produ-
cere 40 millioner tønder råolie om
dagen på basis af forskellige rest-
produkter – altså biomasse som ik-
ke konkurrerer med foder og føde-
varer.

På globalt plan kan vi således
dække to tredjedele af transport-

sektorens energibehov med bioolie.
I den virkelige verden vil vi næppe
komme op på det niveau. Dels fordi
der vil være forskellige tab undervejs
i processen, dels fordi biomasse er
en begrænset resurse, som der bli-
ver rift om i de kommende år.

Nyt anlæg i 2016-2017
Det er virksomheden Steeper Energy,
der har leveret anlægget, som har
kostet i alt 7,5 millioner kroner. Det
Obelske Familiefond har bevilget
3,5 millioner kroner til projektet, og
resten er finansieret af Det Teknisk-
Naturvidenskabelige Fakultet ved
Aalborg Universitet.

Steeper Energy kommer til at ar-
bejde tæt sammen med forskerne
fra Aalborg Universitet, idet firmaet
for lidt over et år siden modtog en
bevilling fra EUDP på seks millioner
kroner til design af et stort demon-
strationsanlæg, der kan producere
knap 48.000 liter bioolie om da-
gen. Det er markant mere end de
cirka tre liter i timen, som testan-
lægget på Aalborg Universitet kan
præstere, og det vil kunne bringe
teknologien tæt på et kommercielt
marked.

Steeper Energy forventer, at man
i 2016-2017 kan etablere et HTL-
anlæg med en daglig produktion på
1.000 tønder olie, og at man inden
for en overskuelig årrække vil kunne
producere bioolie til 60-70 dollar/
tønde. Det vil gøre teknologien kon-
kurrencedygtig med olieproduktion
fra tjæresand, der er verdens næst-
største olieresurse. �

Til venstre: CEO for Steeper Energy

Perry Toms forklarer EU´s klimakom-

missær Conni Hedegaard, hvordan

forbehandlingen af tør biomasse

foregår.

EU´s klimakomissær Conni Hede-

gaard og professor Lasse Rosendahl

i den container, hvor biomassen

omdannes til olie.
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Forbehandling af biomasse:

Ikke én vinderteknologi
AgroTechs seminar om forbehandling af biomasse viste, at der er mange

gode bud på, hvordan biogasanlæggene kan booste gasproduktionen med

forskellige restprodukter. Alene halm kan tredoble gasproduktionen

fra biogasanlæg, der hidtil kun har brugt gylle.

Af Torben Skøtt

Ikke mindre end ni leverandører af
forskellige anlæg til forbehandling
og håndtering af biomasse var til
stede på seminaret den 7. maj i
Aarhus, men det var svært at få øje
på en oplagt vinderteknologi. Valget
af teknologi afhænger i høj grad af
det konkrete biogasanlæg herunder
hvilke typer biomasse, der skal be-
handles.

Inden 2020 skal biogasproduktio-
nen mere end firedobles, og efter-
som der stort set ikke er mere let-
omsætteligt industriaffald til stede,
er praktisk taget alle biogasanlæg
på jagt efter udstyr, der kan hånd-
tere de mere besværlige former for
biomasse som halm, dybstrøelse,
husholdningsaffald og andre rest-
produkter, der kan booste gaspro-
duktionen.

Den robuste blender
Arrangørerne af seminariet havde
lagt vægt på, at der især skulle væ-
re fokus på teknologier, som enten
er på markedet eller som er tæt på
en markedsintroduktion. Til først-
nævnte gruppe hører en såkaldt
kædeknuser, der i Danmark for-
handles af firmaet LSH-Biotech.
Den har været på markedet i godt
fire år, og i dag er der over 100 an-
læg i drift, primært i Tyskland.

Opbygningen minder om en stor
blender blot med den forskel, at kni-
vene er skiftet ud med kæder, der
er i stand til at smadre stort set alt.

– Ryger der sten igennem anlæg-
get kommer de ud som sand. Det
eneste, den har svært ved at klare,
er tør halm. Der skal være et vist
fugtindhold, så halm skal tilføres i
form af dybstrøelse eller blandes op
med anden form for våd biomasse,

fortalte Leif Skødt Hansen fra LSH-
Biotech.

Biomasse, der har været en tur
igennem anlægget, kommer ud som
tyk grød, og hvis man undersøger
den nærmere, vil man opdage, at
cellernes struktur er delvist ødelagt.
Dermed får metanbakterierne lettere
ved at omsætte biomassen til gas,
og det er med til at øge gasproduk-
tionen og forkorte opholdstiden i
reaktoren.

Plastrester i for eksempel hushold-
ningsaffald bliver ikke smadret af kæ-
derne, og kan derfor sorteres fra ved
at presse “grøden” igennem en si.

Kædeknuseren findes i fem for-
skellige modeller, der kan håndtere
fra 3 til 30 tons biomasse i timen.
Den billigste model koster 750.000
kroner.

Ifølge Leif Skødt Hansen varierer
driftsudgifterne fra 2,50 til 7,00

Aarhus Universitets biogasanlæg i Foulum, hvor der gennem årene er blevet udviklet en lang række teknologier til

forbehandling af biomasse.
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kroner/ton biomasse alt afhængig af
hvilken type biomasse, der er tale
om. Majs hører til i den billige ende
af skalaen, mens biomasse, der
indeholder sand og jord, giver an-
ledning til mere slid og et højere el-
forbrug.

Halm kan tredoble gasudbyttet
Gennem det seneste års tid er der
kommet mere og mere fokus på at
bruge halm i biogasanlæg, og det er
ikke uden grund.

– Vi har kun to store resurser, der
kan bruges til produktion af biogas:
35 millioner tons husdyrgødning/år
og 6 millioner tons halm/år. Husdyr-
gødningen har et energiindhold på
30-40 PJ, mens halmen rummer ik-
ke mindre end 100 PJ. Halmmæng-
derne kan endda øges ved at bruge
andre sorter, så vi kan i alt komme
op på omkring 150 PJ eller cirka 20
procent af vores nuværende energi-
forbrug, fortalte Torben Bonde fra
firmaet Biofuel Technology.

Det hører dog med til historien,
at en del af halmen allerede bliver
brugt til el- og varmeproduktion,
ligesom en del bliver anvendt til fo-
der og strøelse. Overskuddet er så-
ledes “kun” på godt to millioner
tons eller nogenlunde det samme
som potentialet i husdyrgødning.

Ifølge Torben Bonde vil et biogas-
anlæg, der udelukkende behandler
gylle, kunne tredoble gasproduktionen
ved at supplere gyllen med halm.

– Og det kan blive en rigtig god
forretning, mente Torben Bonde, der
med støtte fra EUDP og i samarbej-
de med C.F. Nielsen og Aarhus Uni-
versitet har udviklet en briketterings-
teknologi, som gør det muligt at
bruge halm til fremstilling af såvel
biogas som bioethanol.

Logistik og indfødning
Fordelen ved at lave halmen om til
briketter er, at man får løst to pro-
blemer på én gang: Transportudgif-
terne reduceres, og man får lettere
ved at opløse halmen i gylle.

Det første har næppe nogen prak-
tisk betydning, hvis der er tale om
mindre biogasanlæg, hvor halmen
findes i nærområdet. Men hvis der
som planlagt bliver etableret et
energianlæg ved Holstebro til hånd-

tering af 400.000 tons halm om
året, kan det være helt afgørende
at få reduceret transportomkostnin-
gerne. Halmballer fylder cirka fire
gange så meget som halmbriketter,
så det kan være en god idé at eta-
blere decentrale briketteringsanlæg,
hvis halmen skal transporteres over
lange afstande.

Ved fremstilling af briketter kom-
primeres halmstråene med et tryk
på op til 2.000 bar. Det får tempe-
raturen i halmstråene til at stige til
omkring 170 °C, og når stemplet
trækkes tilbage, sker der en damp-
eksplosion, hvor cellernes struktur
bliver ødelagt. Derved bliver det
langt lettere at få blandet halmen
op i gylle, idet de blot kan hældes
ned i reaktortanken, hvor de hurtigt
bliver opløst.

Torben Bonde viste et eksempel,
hvor et biogasanlæg investerer i et
briketteringsanlæg, der kan hånd-
tere 5.000 tons halm om året. Med
en gaspris på 6 kroner/m3 metan vil
anlægget kunne øge indtægterne
med 7,5 millioner kroner om året,
og det vil give et overskud på 2,4
millioner kroner, når udgifterne til
drift og afskrivning er trukket fra.

Ekstrudering og NiX®
Der findes mange andre teknologier
til forbehandling af halm, herunder
ekstrudering, som vi tidligere har
omtalt her i bladet. Xergi, der har
mere end 20 års erfaring inden for
biogasbranchen, har eksempelvis
solgt ekstruderingsanlæg i både
Danmark, Tyskland og Skotland,
ligesom man kan tilbyde kunderne
en termisk-alkalisk forbehandling,
kaldet NiX®.

NiX-teknologien er udviklet med
støtte fra EUDP, og består af tryk-
kogning med basetilsætning, hvor-
ved der fjernes kvælstof og bakte-
rierne får lettere ved at nedbryde
biomassen.

Behandlingen har vist sig at væ-
re en effektiv metode til at øge gas-
produktionen fra forskellige biomas-
ser, herunder kyllingemøg, afvandet
svinegylle, dybstrøelse fra kvæg og
afgassede gyllefibre. Metanudbyttet
bliver typisk øget med 25-45 pro-
cent i forhold til ubehandlet bio-
masse. �
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En kædeknuser minder om en stor

blender blot med den forskel, at

knivene er skiftet ud med kæder.

Kædeknuseren har været på marke-

det i godt fire år, og i dag er der

over 100 anlæg i drift.

Halmbriketter kan hældes direkte

ned i reaktortanken, hvor de hurtigt

bliver opløst.

Anlæg til ekstrudering af halm, dyb-

strøelse og græs på biogasanlægget

hos AU-Foulum.
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Henrik B. Møller og Veronica Moset

Biogasproduktion og forsuring af gyl-
le er hver for sig to meget lovende
miljøteknologier, der tjener hver de-
res formål.

Indtil nu er der imidlertid gjort
meget lidt for at kombinere de to
teknologier, hvilket er en forudsæt-
ning for at kunne reducere udled-
ningen af ammoniak og samtidig nå
målet om, at halvdelen af al husdyr-
gødning skal behandles i biogasan-
læg i 2020. Det er baggrunden for,
at Institut for ingeniørvidenskab ved
Aarhus Universitet har indledt et
samarbejde med Infarm A/S om at
opnå den maksimale synergi mel-
lem de to teknologier.

Generelt vil store mængder svovl
reducere udbyttet af biogas. På den
anden side vil forsuringen sikre, at
der ikke sker et metantab i stalden,
og det vil medføre et større udbytte
af biogas, og dermed øge den sam-
lede CO2-gevinst.

Ligeledes har det vist sig, at tilfør-
sel af små mængder svovl til reak-
toren tilsyneladende kan have en po-
sitiv effekt på udbyttet af biogas. Her
er det dog vigtigt at kende grænser-
ne, da der eksisterer en hårfin balan-
ce mellem den positive gevinst og et
mindsket biogasudbytte.

Anvendelse af forsuret gylle
Ved AU-Foulum er der med støtte
fra GUDP udført en række forsøg for
at fastsætte optimale blandingsfor-
hold af forsuret og ikke forsuret gyl-
le. Forsøgene er udført i fire forskel-
lige skalaer, 1 liter, 120 liter, 10 m3

og 30 m3 reaktorer, hvor sidstnævn-

Sur gylle kan give mere gas

te er sammenlignelige med kom-
mercielle anlæg.

Forsøgene viser, at en mindre
mængde svovl kan medføre en for-
øget gasproduktion, og ved tilførsel
af op til 10 procent forsuret gylle
sker der kun en minimal stigning i
koncentrationen af svovlbrinte i bio-
gassen. Ved højere niveauer begyn-
der processen at blive hæmmet
med det resultat, at der sker et fald
i gasproduktionen og en markant
stigning af svovlbrinteindholdet i
gassen.

Anvendelse af 30 procent forsu-
ret gylle sammen med ikke forsuret

gylle blev afprøvet over 100 dage i
30 m3 reaktor, hvilket resulterede i
cirka 20 procent lavere gasproduk-
tion og et svovlindhold i gassen på
18.000 ppm.

Det optimale vil således være cir-
ka 10 procent forsuret gylle i reak-
toren, men man skal være opmærk-
som på, at det næppe gælder, hvis
anlægget i forvejen anvender andre
svovlholdige biomasser.

I figur 1 er vist forsøgsresultater
ved tilsætning af forskellige mæng-
der svovlsyre, svarende til intervallet
fra ubehandlet til 100 procent for-
suret gylle. Når mængden af for-

Tilførsel af 10 – 20 procent forsuret gylle kan fremme metanudbyttet

fra biogasanlæg, mens en større andel kan reducere udbyttet

markant. Ved anvendelse af gylleseparation kan andelen af

forsuret biomasse øges til 30 procent, og det kan give

50 procent mere gas end anlæg på ren gylle.

0
0 4 10 20 30

Andel forsuret gylle i procent
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Figur 1: Metanudbytte og indholdet af svovlbrinte i gassen ved tilførsel af

forskellige mængder svovlsyre, svarende til andele forsuret gylle. Forsøge-

ne er gennemført ved 100 dages portionsudrådning.
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suret gylle overstiger 20 procent,
begynder metanudbyttet at falde, og
ved tilførsel af mere end 40 procent
forsuret gylle vil processen på det
nærmeste gå i stå. Op til 20 pro-
cent forsuret gylle vil stort set ikke
påvirke svovlindholdet i gassen.

Gylleseparation
Gylleseparation på de enkelte ejen-
domme kan være med til at redu-
cere transportudgifterne for et bio-
gasfællesanlæg, da man undgår at
fragte en masse vand til og fra bio-
gasanlægget. Ulempen er, at man
kun får nyttiggjort 30-50 procent af
gyllens oprindelige gaspotentiale.

Forsøg ved AU-Foulum viser end-
videre, at andelen af forsuret bio-
masse kan øges, hvis der anvendes
gylleseparation, og derved vil det
være muligt at opnå højere gasud-

bytter end ved tilførsel af ren gylle
alene. Der er imidlertid en række
procesmæssige forhold, der skal
tages i betragtning, ligesom det er
væsentligt at skelne mellem de for-
skellige anlægskoncepter.

På AU-Foulum er to hovedtyper af
separationsanlæg blevet testet. Det
drejer sig dels om skruepresse samt
to former for sigter (tromlesigte og
bæltesigte).

Separationsudstyret blev afprøvet
ved tre svineproducenter og en be-
sætning med malkekvæg. På hver
af bedrifterne blev en lang række
indstillinger af anlæggene afprøvet,
og alle fraktioner blev analyseret for
næringsstoffer og gaspotentialer.

Figur 2 viser separationseffek-
tiviteten af organisk stof i svine-
og kvæggylle ved forskellige sepa-
rationsmetoder. Bortset fra bælte-

sigte er der anvendt forsuret bio-
masse.

Som det fremgår af figuren er
separationseffektiviteten højere i
kvæggylle end i svinegylle. Skrue-
pressen gav en lavere effektivitet
end de øvrige metoder, men til gen-
gæld var tørstofindholdet højere i
den faste fraktion end ved de øvrige
teknikker.

I figur 3 er metanudbyttet i de fas-
te fraktioner illustreret. Heraf fremgår
det, at de faste fraktioner giver 3-8
gange mere gas end normal gylle fra
kvæg og svin (den røde linje).

Gaspotentialet er væsentligt hø-
jere ved en skruepresse end ved de
øvrige teknikker. Tromlesigten giver
det laveste udbytte, men til gen-
gæld er fraktionen pumpbar. Det
kan især være en fordel ved kortere
transportafstande, da fraktionen kan
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Figur 2: Separationseffektivitet i procent af organisk

stof (VS) for forskellige anlægskoncepter og gylletyper.

Bortset fra bæltesigte er der anvendt forsuret biomasse.
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Figur 3: Metanpotentiale i den faste fraktion efter se-

paration. Den røde linje angiver gasudbyttet i svine- og

kvæggylle ved henholdsvis 5 og 8 procent tørstof. Bort-

set fra bæltesigte er der anvendt forsuret biomasse.

Skruepresse leveret af Infarm til se-

paration af gylle. Andelen af forsuret

biomasse i et biogasanlæg kan øges,

hvis der anvendes gylleseparation,

og derved vil det være muligt at op-

nå højere gasudbytter end ved tilfør-

sel af ren gylle alene. Gyllesepara-

tion på de enkelte ejendomme vil

endvidere kunne reducere transport-

udgifterne for et biogasfællesanlæg

F
o

to
:

H
e

n
ri
k

B
.

M
ø

lle
r

�



Biogas

12 FiB nr. 44 • juni 2013

0
0 % 10 %

Andel forsuret fiber
20 % 30 %

0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

Metanudbytte
(m CH /

ton biomasse)

3

42
4
6
8

10
12
14
16
18
20

Metanudbytte
m CH /

reaktor/dag

3

4

m CH /reaktor/dag
3

4m CH /ton biomasse
3

4

Adskilt skruepresse.

F
o

to
:

In
fa

rm
A

/S

Figur 4: Metanudbytte ved forskellige andele forsurede

gyllefibre fra kvæg. Forsøgene blev udført i en termofil

reaktor med en gennemsnitlig opholdstid på 14 dage.

hentes med biogasanlæggets slam-
suger. Ved længere afstande er det
vigtigt med så højt et gaspotentiale
som muligt, så her kan skruepres-
sen være en god løsning.

Forsuret kvæggylle
Biogasudbyttet fra den faste fraktion
af forsuret kvæggylle ved anvendel-
se af skruepresse er blevet testet i
kontinuerte forsøg i forskellige blan-
dingsforhold med ikke forsuret gylle.
Forsøgene blev udført i en termofil

reaktor med en gennemsnitlig op-
holdstid på 14 dage.

Figur 4 viser den gennemsnitlige
metanproduktion ved forskellige an-
dele forsurede fibre. Metanudbyttet
stiger med stigende andele fast
fraktion fra forsuret kvæggylle. Me-
tanudbyttet i reaktoren med 30 pro-
cent forsurede fibre var således
cirka 50 procent højere end på ren
kvæggylle, både i forhold til dagligt
reaktorudbytte og udbytte per tons
biomasse. I reaktoren med 30 pro-

cent forsurede fibre steg indholdet
af svovlbrinte fra 400 ppm til 4.000
ppm i forsøgsperioden. Der er såle-
des et øget krav til rensning af gas-
sen, men niveauet er ikke højere
end at biologisk rensning vil være
tilstrækkelig.

Henrik B. Møller er projektleder

ved PlanEnergi og seniorforsker

ved Aarhus Universitet.

Veronica Moset er Post. Doc ved

Aarhus Universitet. �
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Kritik af statstilskud
I perioden fra 2002 til 2012 er be-
villingerne til forskning, udvikling og
demonstration på energiområdet
steget fra 200 millioner til knap
900 millioner kroner om året. Det
har haft til formål at øge forsynings-
sikkerheden, reducere udledningen
af drivhusgasser samt skabe vækst
og arbejdspladser.

Men midlerne kunne være forval-
tet mere effektivt, lyder det nu fra
statsrevisorerne på baggrund af en
rapport fra Rigsrevisionen. Statsrevi-
sorerne kritiserer Klimaministeriet
og Uddannelsesministeriet for ikke
at have fastsat en samlet strategi
eller konkrete mål for området. Det
gør det vanskeligt at evaluere, hvor-
dan de mange støttekroner bidrager
til at opfylde Folketingets langsigte-
de mål inden for energiområdet.

Statsrevisorerne finder endvide-
re, at administrationen af tilskud-
dene er unødigt kompliceret. Det
skaber risiko for uigennemsigtige
og resursekrævende ansøgnings-
procedurer.

Metanol vinder fremStatus for brintbiler

Danmark har gennem de senere år
udbygget sin position som et af de
første lande i verden, hvor brintbiler
forventes på markedet.

En ny rapport, støttet af Trafiksty-
relsen, beskriver status og erfaringer
med brug af brintbiler og tankstatio-
ner i Danmark og i udlandet. Rap-
porten er dels baseret på NextMove-
projektet, hvor to brintbiler i Dan-
mark har tilbagelagt 71.000 kilome-
ter, dels på H2MOVES-projektet,
hvor 19 brintbiler har tilbagelagt
213.000 kilometer i Europa og fore-
taget mere end 1.100 optankninger.

Rapporten kan downloades fra
www.hydrogenlink.net
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Metanoldrevne brændselsceller vin-
der frem. Ballard Power system har
således solgt 500 metanoldrevne
backup-anlæg siden august 2012,
og SFC Energy har reduceret deres
priser med 40 procent samtidig
med, at levetiden er øget med 50
procent.

I Danmark har Serenergy sam-
men med ECOmove udviklet hybrid-
bilen QBEAK, der som udgangs-
punkt bruger metanol som brænd-
stof, men også kan køre på batterier
afhængig af, hvad der er mest hen-
sigtsmæssigt.

Læs mere på www.hydrogennet.dk
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Af Anker Jacobsen

I sidste nummer af FIB fra marts
skrev Søren Tafdrup, at prisen for
opgradering af biogas til naturgas-
kvalitet vil koste omkring 1 krone/
m3 metan eller cirka syv gange så
meget som etablering af et særskilt
gasnet til distribution af biogas.

Udgifterne til opgradering afhæn-
ger dog i høj grad af den valgte tek-
nologi. Hos Ammongas har vi med
støtte fra Energinet.dk udviklet et
trykløst anlæg, der er skræddersyet
til danske forhold, og hvor omkost-
ningerne til at fjerne CO2 og svovl-
brinte nærmere er på 0,50 kroner/
m3 metan. Heraf vil energiforbruget
udgøre cirka halvdelen af omkost-
ningerne.

Teknikken er baseret på, at gas-
sen vaskes i en vandig opløsning,
der indeholder amin, som er i stand
til at absorbere kuldioxid og frigive
den igen ved opvarmning. Til at dri-
ve processen kræves primært var-
me, som kan være overskudsvarme
fra gasmotorer, og en del af den til-
førte varme vil kunne genbruges til
fjernvarme eller til opvarmning af
reaktorerne. Elforbruget til proces-
sen er begrænset.

Ringkøbing-Skjern
I relation til Ringkøbing-Skjern pro-
jektet, hvor decentrale biogasanlæg
skal kobles sammen gennem et sær-
skilt gasnet, er det ikke uvæsentligt
at se på, hvordan prisen på opgra-
deringen fordeler sig. Med udgangs-

punkt i et Ammongas-anlæg til na-
turgasnettet, vil mellem 1/3 og 2/3
af investeringen gå til nettilslutnin-
gen, afhængig af det lokale natur-
gasselskab. Restbeløbet fordeler
sig derefter i grove træk med 1/3
til selve opgraderingsprocessen,
1/3 til komprimeringen og 1/3 til
de øvrige foranstaltninger som tør-
ring, måling m.v.

Hvis man i Ringkøbing-Skjern væl-
ger at bruge opgraderet biogas i et
lokalt net med 0,5 bars tryk vil en
stor del af de ovennævnte udgifter
bortfalde. Det drejer sig blandt an-
det om nettilslutning, komprimering,
målinger og tørring af gassen. Den
resterende investering til opgrade-
ring vil herefter kun koste få øre/m3

opgraderet gas.
En sådan rensning før tilgangen

til et lokalt net vil imidlertid have
en lang række fordele. Omkostnin-
gerne til distribution af gassen vil
med et slag blive halveret, da væg-
ten af gassen halveres, når gassen
ikke længere indeholder CO2. Fjer-
nelsen af svovlbrinte, vand og bak-
teriekim vil sikre mod korrosion og
udfældninger i hele systemet. An-
vendes der motor/generatoranlæg
på det lokale net, vil man kunne
bruge standardmotorer beregnet til
naturgas, hvilket vil give en bespa-
relse på op imod en million kroner
per motor.

Og skulle man på et tidspunkt få
behov for at sende gassen ind på
naturgasnettet, vil en enkelt kom-
pressorstation være langt billigere
end mange decentrale.

Udnyttelse af spildvarmen
Ud over de nævnte forhold, har den
decentrale placering af selve opgra-
deringen også den fordel, at spild-
varme fra opgraderingen vil kunne
udnyttes i forbindelse med biogas-
anlægget. Ved en eventuel inve-
stering i en varmepumpe vil spild-
varmen kunne udnyttes 100 pro-
cent, hvilket i mange tilfælde vil
være tilstrækkeligt til at dække var-
mebehovet til reaktorerne. Netto
energiforbruget til opgraderingen bli-
ver på den måde reduceret til et el-
forbrug på 10-15 øre/m3 gas til var-
mepumpen.

Som det ses, er det med opgra-
deringen i Ringkøbing-Skjern som i
så mange andre af livets forhold, at
de bedste løsninger sjældent er et
enten eller, men en mellemting.

Anker Jacobsen er direktør for

Ammongas, e-mail aji@cool.dk.

Læs mere på www.ammongas.dk

Opgraderingsanlægget fra Ammon-

gas er nærmere beskrevet i FiB nr.

37 fra september 2011. Bladet kan

downloades fra www.biopress.dk. �

Det er ikke kun når, biogassen

skal ind på naturgasnettet, at

opgradering kan være en god

idé. Med den rette teknik kan

opgradering af biogas også være

et plus, når gassen distribueres

via lokale gasnet.

Opgraderingsanlæg fra Ammongas hos Hashøj Biogas, syd for Slagelse.

Udvikling af anlægget er blevet støttet med godt en halv million kroner af

ForskEL programmet, der administreres af Energinet.dk.

Opgradering af biogas til lokale gasnet
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Biogasbranchen løber
næppe tør for gylle

Af Torkild Birkmose

I dag anvendes blot 5-8 procent af
husdyrgødningen til fremstilling af
biogas, men regeringen har en mål-
sætning om, at halvdelen af gødnin-
gen skal udnyttes til energiformål i
2020.

Med den nuværende teknologi og
de nuværende rammevilkår er en
rentabel biogasproduktion på gylle
alene næppe realistisk. De eksiste-
rende biogasanlæg supplerer typisk
gyllen med organisk industriaffald,
men det er ved at være en mangel-
vare. Derfor skal der findes alterna-
tiver til affaldet, hvis regeringens
målsætning inden for biogas skal
nås i 2020.

Vi har masser af lort!
Husdyrgødning er en både gratis og
betydelig resurse, og der er bred
enighed om, at husdyrgødning skal
danne basis for produktionen af bio-
gas. En ny opgørelse viser, at vi har
rigtig meget husdyrgødning i Dan-
mark (se tabel 1).

I alt opsamles 35,9 millioner ton
husdyrgødning i de danske stalde.
88 procent opsamles som gylle, 10
procent som dybstrøelse og blot 2
procent som staldgødning og ajle.

45 procent af den opsamlede
husdyrgødning er fra kvæg og 50

procent fra svin. De øvrige husdyr
står for de resterede 5 procent.

Produktionen af husdyrgødning
er geografisk meget skævt fordelt.
Halvdelen af kommunerne produ-
cerer hele 94 procent af al husdyr-
gødning, og hovedparten af produk-
tionen foregår i Nord-, Vest- og Syd-
jylland.

Det forventes, at der vil ske et
mindre fald i produktionen af hus-
dyrgødning frem mod 2020, men
faldet vil formentlig være på under
10 procent. Man kan således roligt
gå ud fra, at gyllen er kommet for at
blive.

Hvis al husdyrgødning bliver an-
vendt til produktion af biogas, kan
der produceres knap 600 millioner
m3 metan, men det vurderes, at
maksimalt to tredjedele kan være
til rådighed for biogasanlæg.

Hvad har vi ellers?
AgroTech har for Energistyrelsen vur-
deret potentialet i de typer biomas-
se, det vil være oplagt at bruge til
produktion af biogas (se tabel 2).

Bortset fra gylle er der stort set
ingen af de biomassetyper, der er
vist i tabellen, som i dag anvendes
til biogas. De bliver i et vist omfang
anvendt til andre formål, men en stor

Men det er ikke nok med gylle,
hvis der skal være økonomi i
anlæggene, og organisk affald
er ved at være en mangelvare.
Dybstrøelse, halm, hushold-
ningsaffald og græs fra natur-
arealer kan imidlertid være
interessante afløsere for indu-
striaffald, viser en ny rapport,
som AgroTech har udarbejdet
for Energistyrelsen.
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Kvæg 12,6 2,8 0,3 0,2

Svin 17,7 0,3 0 0,1

Fjerkræ 0 0,3 0,1 0

Pelsdyr 1,3 0 0 0

Andre 0 0,2 0 0

I alt 31,5 3,6 0,4 0,3

Tabel 1. Den samlede mængde hus-

dyrgødning i millioner tons per år, op-

samlet ab stald og opdelt på husdyr-

arter. Kilde: Birkmose et al., 2013.
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Tørstof Metanproduktion

Gylle 1.900.000 ton 365 mio. m3

Dybstrøelse 1.020.000 ton 200 mio. m3

Fast staldgødning 100.000 ton 17 mio. m3

Ajle 5.000 ton 1 mio. m3

Halm (korn, raps, frøgræs) 2.125.000-2.550.000 ton 320-730 mio. m3

Efterafgrøder 40.000 ton 9-11 mio. m3

Randzoner 70.000-140.000 ton 3-16 mio. m3

Roetopensilage 130.000-220.000 ton 35-59 mio. m3

Naturarealer 236.000-365.000 ton 60-90 mio. m3

Grøftekanter 14.000-72.000 ton 15-35 mio. m3

Have-parkaffald 108.000 ton 10-24 mio. m3

Husholdningsaffald 200.000-250.000 ton 72-98 mio. m3

Akvatiske biomasser 7.100 ton 1-2 mio. m3

Tabel 2. Estimeret årlig biomassepotentiale (2012) og potentiel biogaspro-

duktion i forskellige typer biomasse. Kilde: Birkmose et al., 2013.

del bliver slet ikke brugt. For eksem-
pel udnyttes cirka 60 procent af hal-
men til foder, strøelse eller fyring,
men omkring 40 procent snittes og
nedmuldes, og vil i stedet kunne
anvendes i biogasanlæg. Der er så-
ledes en stor og uudnyttet resurse
gemt i halm, men det vil kræve en
eller anden form for forbehandling,
hvis det skal anvendes i gyllebase-
rede biogasanlæg.

Dybstrøelse er overset
En anden stor og måske lidt overset
resurse er dybstrøelse, og her er det
især dybstrøelse fra kvæg, som bat-
ter noget. Dybstrøelse anvendes
stort set ikke på biogasanlæg i dag
på trods af, at cirka en tredjedel af
den samlede tørstofmængde i husdyr-
gødningen findes som dybstrøelse.

Det er paradoksalt, for landbrugs-
og miljømæssigt set vil der være
en stor gevinst i at “omdanne” dyb-
strøelse til afgasset gylle. Den spar-
somme anvendelse hænger sam-
men med, at de nuværende biogas-
anlæg ikke er bygget til at håndtere
dybstrøelse. Erfaringer viser dog, at
ved korrekt forbehandling og hånd-
tering, så kan det fint lade sig gøre.

Pleje af naturarealer
På visse naturarealer som ferske
enge kan det være en gevinst for
naturen at vedligeholde arealerne

ved slåning. Erfaringer fra et projekt
i Nørreådalen ved Viborg viser, at
der godt kan opnås rentabilitet i at
kombinere biogasproduktion med
naturpleje. Men erfaringerne viser
dog, at det kun er rentabelt på

“
Dybstrøelse anvendes

stort set ikke på biogas-

anlæg i dag på trods af, at cir-

ka en tredjedel af den samlede

tørstofmængde i husdyrgød-

ningen findes som dybstrøelse.

arealer med et højt udbytte og med
gode tilkørselsforhold.

Husholdningsaffald
Også husholdningsaffald er en stor
og næsten uudnyttet resurse for
biogasanlæg. Erfaringer er delte,
men mange forsøg på at udnytte
husholdningsaffaldet er strandet på,
at affaldet ikke har været sorteret
godt nok. Nye håndteringskoncepter
som for eksempel REnescience eller
forbedret kildesortering kan dog for-
bedre kvaliteten.

Hvad skal der til?
Opgørelsen peger også på en række
andre typer af brugbar biomasse,
men generelt er mængden eller til-
gængeligheden af dem lav.

Konklusionen er, at der findes al-
ternativer til organisk affald, men at
der skal ske en tilpasning af biogas-
anlæggenes teknologi, så de kan
håndtere de mere besværlige former
for biomasse. Derudover bør der ud-
vikles nye forretningsmodeller, så
for eksempel synergieffekter mellem
naturpleje og biogasproduktion be-
lønnes. Endelig bør der udvikles nye
koncepter, så høst og eventuelt lag-
ring af biomasse fra blandt andet
naturarealer, efterafgrøder eller
randzoner bliver billigere. Indtil det
er sket, kan det måske være en løs-
ning at supplere gyllen med en vis
mængde energiafgrøder.

Læs mere i rapporten, “Biomasse til

biogasanlæg i Danmark – på kort

og langt sigt”. Den findes på Ener-

gistyrelsens hjemmeside.

Torkild Birkmose er seniorkonsulent

hos AgroTech A/S, e-mail

tsb@agrotech.dk. �

Forbedret kildesortering kan gøre

det lettere for biogasanlæggene at

udnytte den organiske del af affal-

det. Billedet er fra Grindsted, hvor

man i mere end 15 år har haft suc-

ces med at bruge kildesorteret hus-

holdningsaffald i kommunens bio-

gasanlæg.
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http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/bioenergi/biogas-taskforce/biomasse_til_biogasanlaeg_endelig_version3_2_0.pdf
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Brændeovne

Af Torben Skøtt

Brændeovne er i de senere år blevet
beskyldt for at udlede partikler i et
omfang, der kan sammenlignes
med forureningen på H. C. Ander-
sens Boulevard i København.

Og der kan næppe være tvivl om,
at en kombination af ældre brænde-
ovne og dårlige fyringsvaner kan
være særdeles generende for nabo-
er og forbipasserende, men med
den rette teknologi er det i dag mu-
ligt at få udslippet af partikler ned
på grænsen af det målbare. Det
viser et eksempel fra brændeovns-
fabrikanten RAIS, der for nylig har
sendt en ovn på markedet med en
virkningsgrad på 86 procent og et
udslip af partikler på kun 0,6 gram
per kilo brænde.

– Emissionen var faktisk så lav,
at vi ikke kunne måle det, fortæller
faglig leder af energilaboratoriet på
Teknologisk Institut, Jes Sig Ander-
sen, der tester 90 procent af alle
brændeovne på det danske marked.

Instituttets testsystem er indret-
tet, så man ikke kan afrapportere
en værdi på nul, og det er forklarin-
gen på, at der kom til at stå 0,6
gram i testrapporten.

– Det kan være vanskeligt at kom-
binere en høj virkningsgrad med en
lav miljøbelastning, så ovnen sætter
på mange måder helt nye standar-
der for, hvad vi kan forvente af en
moderne brændeovn, fortæller di-
rektør i RAIS A/S, Henrik Nørgaard.

Han lægger samtidig vægt på, at
ovnen selv regulerer tilførslen af luft.

Den brænder altid optimalt, hvis
man vel at mærke kun bruger rent
og tørt træ, så den menneskelige
faktor er på flere punkter sat ud af
spillet.

Omvendt forbrænding
Ovnen, der har fået navnet Bionic
Fire, er udstyret med to brændkam-
re. Man tænder op i det øverste
brændkammer som i en traditionel
brændeovn, og når ovnen har fået
den rette temperatur, sørger auto-
matikken for at lukke for skorstens-
trækket til det øverste brændkam-
mer og i stedet åbne for det neder-
ste kammer.

På den måde bliver bålet bogsta-
velig talt vendt på hovedet, som
man kender det fra mange brænde-
kedler. Fidusen består i, at tempe-

raturen i overgangen mellem de to
brændkamre kommer op på over
1.000 °C, og derved får man sat ild
til de brændbare gasser, som ved
gamle, dårligt isolerede ovne har en
tendens til ryge uforbrændte ud gen-
nem skorstenen.

Ovnen sørger selv for at tilføre
den nødvendige mængde luft fire
centrale steder i ovnen, herunder
gennem en såkaldt dome, der for-
binder de to brændkamre. Begge
kamre er naturligvis velisolerede,
og ovnen er udstyret med lange røg-
kanaler, så man undgår at fyre for
gråspurvene.

Når man åbner lågen for at fylde
nyt brænde på bålet, bliver aftrækket
vendt tilbage til udgangspositionen,
så man undgår at få røg ud i stuen.

Tysk patent
Ifølge Henrik Nørgaard er Bionic Fire
baseret på et tysk patent, men der
er også mange lighedspunkter med
Bioovnen, der har været markeds-
ført i Danmark gennem de seneste
20 år. Den kan du læse mere om
på næste side.

Læs mere på www.rais.dk

Nyudviklet brændeovn fra RAIS

i Frederikshavn har et så lavt

udslip af partikler, at det er på

kanten af det målbare. Virk-

ningsgraden er på ikke mindre

end 86 procent, og den har

selvregulerende lufttilførsel, så

forbrændingen er altid optimal.

Brændefyring

Bionic Fire fra RAIS er udstyret med to brændkamre, så man får vendt bålet

på hovedet. Temperaturen mellem de to brændkamre kommer op på over

1.000 °C, og det sikrer en effektiv udnyttelse af de brændbare gasser.

Direktør Henrik Nørgaard ved den

nye brændeovn, som selv sørger for

at få vendt bålet på hovedet og sik-

re en optimal tilførsel af luft.
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Brændeovne

Af Torben Skøtt

Bioovnen er måske ikke specielt køn
– nærmere lidt tung og rustik vil
mange sikkert mene, men det har
gennem 20 år været én af de mest
geniale brændeovne på markedet.
Virkningsgraden er på 87 procent,
miljøbelastningen lav, og så kan den
bruges som både almindelig bræn-
deovn og som brændekedel.

Princippet er baseret på omvendt
forbrænding, som er kendt fra flere
brændekedler. Den er udstyret med
to brændkamre, som er indbyrdes
forbundne gennem en smal, veliso-
leret spalte. Når de brændbare gas-
ser tvinges ned gennem spalten, når
temperaturen op på over 1.000 °C,
og derved opnår man en særdeles
effektiv forbrænding.

Bioovnen er blevet produceret af
Hans Jørgensen gennem de seneste
20 år. Han står selv for produktion
og salg af hver eneste ovn, og han
har aldrig gjort meget ud af markeds-
føring. Hvorfor bekymre sig om det,
når man kan have en udmærket for-
retning ved at betjene de kunder, der
selv finder frem til det lille enmands-
firma ved Farsø i Himmerland?

Efter 20 år med Bioovnen er der
imidlertid andre, som har fået øje
på det geniale ved omvendt for-
brænding. Hans Jørgensen er selv
bekendt med udenlandske firmaer,
der har taget ideen op, og herhjem-
me har brændeovnsproducenten
RAIS netop lanceret en ovn, der har
flere lighedspunkter med Bioovnen
(se artiklen på foregående side).

fast spalte, og det øverste brænd-
kammer kan fyldes op med brænde
til mange timers drift – på samme
måde som det sker i en brænde-
kedel.

Røgafgangen fra det nederste
brændkammer er omsluttet af en
vandtank, der kan kobles til husets
varmtvandsbeholder og centralvar-
meanlæg. Når det nederste kammer
er i brug, er det lidt over halvdelen af
ovnens effekt på cirka 12 kW, der
kommer ud som varmt vand. Bruger
man kun det øverste kammer er den
samlede effekt på 6 kW, hvoraf cirka
en tredjedel overføres til vandet.

Ovnen fra Bioenergi kan fås med
kakler på siderne eller til indbygning.
Vælger man det sidste, afgør man
selv, hvor mange sten der skal mu-
res udenom, og dermed hvor meget
varme ovnen skal kunne lagre. Der-
ved bliver ovnen for alvor velegnet
som eneste varmekilde i huset alt
afhængig af planløsning og antal
kvadratmeter.

Som tilbehør til ovnen fås en
kombibeholder, der kan tilsluttes et
solvarmeanlæg, så man undgår at
fyre i sommermånederne.

Læs mere på www.bioovn.dk

For 20 år siden lancerede Dan-

marks mindste brændeovnspro-

ducent en ovn med en ekstrem

høj virkningsgrad og en meget

lav miljøbelastning. Den har al-

drig erobret de store markeds-

andele, men princippet med to

brændkamre og omvendt for-

brænding er nu begyndt at spre-

de sig til andre producenter.

Flere ovne i én
Når man tænder op i ovnen, foregår
det i øverste brændkammer på
samme måde som i en traditionel
brændeovn. Efter at ilden har fået
godt fat, har man mulighed for at
vende bålet på hovedet, og derved
bliver ovnen forvandlet til en bræn-
dekedel. Det sker ved at man drejer
et såkaldt vendespjæld, så man luk-
ker for røgafgangen til det øverste
kammer mod til gengæld at åbne
for det nederste kammer. Ilden
brænder nu nedad gennem en ild-

Brændeovnen

Bioovnen kan fungere som en almindelig brændeovn, som brændekedel og

som masseovn. Billedet er fra et 160 m2 stort hus i Ry, hvor ovnen er enes-

te varmekilde sammen med et solvarmeanlæg.
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Princippet i Bioovnen, hvor bålet

bliver vendt på hovedet.
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Af Jytte Boll Illerup

Brændeovne er grundlæggende set
en meget energieffektiv og CO2-
neutral teknologi, når det handler om
at udnytte biomasse lokalt. Anven-
delse af gamle brændeovne og dårli-
ge fyringsvaner har imidlertid givet
området et lidt kedeligt ry, men nu
har et samarbejdsprojekt mellem
HWAM A/S og DTU Kemiteknik ført
til udvikling af en teknologi, hvor
brændeovnsbrugeren med god sam-
vittighed kan læne sig tilbage og ny-
de varmen og synet af flammerne
uden at genere naboerne.

Teknikken er nemlig meget bedre
til at styre forbrændingen end bru-
geren. Det viser et omfattende ud-
viklingsarbejde, herunder forsøg og
målinger hos HWAM, DTU Kemitek-
nik og hos private brændeovnsbru-
gere. Gennem 2,5 år har forskere
fra DTU og medarbejdere fra HWAM,
støttet af EUDP, arbejdet med at

udvikle en “autopilot” til brænde-
ovne, og det har resulteret i, at
HWAM har introduceret den første
automatisk styrede brændeovn på
markedet.

Med den nye teknik, der går un-
der betegnelsen IHS™ (Intelligent
Heat System), er det blevet muligt
at opnå lige så høje virkningsgrader
og lave emissioner hos private bru-
gere som på testinstitutter.

I praksis vil det typisk betyde, at
forbruget at brænde kan halveres,
og at udslippet af skadelige partikler
vil falde markant. Da der skønsmæs-
sigt er 750.000 brændeovne i Dan-
mark, kan det på sigt betyde en væ-
sentlig forbedring af miljøet og en
bedre udnyttelse af biomassere-
surerne.

En klogere brændeovn
HWAM betegner selv den nye ovn
som en klogere brændeovn, der kan
konkurrere med pilleovne, varme-

pumper, solpaneler og andre ikke
fossile energiformer.

Hovedbestanddelene i HWAM
IHS™ er:

– en moderne brændeovn med til-
førsel af luft tre steder i brænd-
kammeret

– et procesovervågningssystem
– en luftboks med motorstyrede

spjæld
– et styringssystem
– en fjernebetjening.

De motorstyrede luftspjæld regule-
res individuelt i de forskellige faser
af forbrændingen ud fra målinger af
temperatur og iltkoncentration i røg-
gassen samt rumtemperaturen.

Fjernbetjeningen bruges til at ind-
stille den ønskede rumtemperatur,
og den giver automatisk besked, når
der skal mere brænde på. Den au-
tomatiske styring medfører en væ-
sentlig bedre komfort end manuelt
styrede ovne, da der opnås en jævn

Brændeovn med autopilot
Ved at sætte brændeovnen på autopilot opnår man en bedre energiudnyttelse

og en markant reduktion af luftforurenende stoffer. Automatisk styring af

brændeovnen giver lige så lave emissioner hos forbrugeren som

på testinstitutter, viser et forskningsprojekt mellem den jyske

brændeovnproducent HWAM og DTU Kemiteknik.
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Afprøvning af brændeovn fra HWAM

med den nye autopilot IHS™ i DTU

Kemitekniks forsøgshal. Med det sy-

stem bliver forbrændingen styret

automatisk, og brugeren kan indstil-

le det ønskede niveau for rumtem-

peraturen med en fjernbetjening.

Den giver dig endda besked, når der

skal mere brænde på.
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og tilpas varmeafgivelse, nemmere
betjening og mindre brændeforbrug.

Ny forsøgsopstilling
Som en del af projektet er der op-
bygget en ny forsøgsopstilling for
brændeovne hos CHEC-forsknings-
center, der hører under DTU Kemi-
teknik. Centret har mere end 25 års
erfaring inden for forbrænding i stør-
re kedelanlæg, og den viden bliver
nu anvendt til udvikling og design af
små fyringsanlæg i forsøgshallen
hos DTU Kemiteknik.

Brændeovne er en af de største
kilder til udledning af små partikler –
det vil sige mindre end 2,5 µm
(PM2,5). Derfor er der særlig fokus
på at forbedre den videnskabelige
forståelse af de komplekse proces-
ser, der fører til dannelse og ned-
brydning af partikler i forbrændings-
kammer og skorsten. Store udled-
ninger af kulstofholdige partikler

(kondens og sod) ses ved dårlig
forbrænding og skyldes for lave tem-
peraturer og/eller iltkoncentrationer i
ovnens forbrændingskammer.

Hos DTU Kemiteknik er der i dag
opbygget et system til opsamling af
partikler fra forbrændingsanlæg.
Det giver mulighed for at analysere
partiklernes sammensætning , stør-
relse, form og opbygning fra de for-
skellige faser af forbrændingen.
Med den viden vil man lettere kun-
ne designe anlæggene, så udlednin-
gen af de skadelige emissioner re-
duceres mest muligt.

Feltmålinger
Foreløbige målinger viser, at auto-
piloten IHS™ har en meget positiv
effekt på udledningen af skadelige
partikler. Derudover er der foretaget
en række feltforsøg hos private bru-
gere, hvor der er målt i røggassen,
når de fyrer i deres eksisterende

brændeovn og i en HWAM brænde-
ovn med en prototype af den digita-
le styring.

Feltmålingerne viser, at det prak-
tisk talt er umuligt at opnå den
samme optimale forbrænding ved
manuelt betjening af luftspjældene
som med automatikken, og det i de
fleste situationer er umuligt med det
blotte øje at se, om forbrændingen
er optimal.

Arbejdet fremover sigter på yderli-
gere at forbedre den grundlæggen-
de forståelse af de komplekse pro-
cesser, der foregår i et lille forbræn-
dingskammer. Det vil gøre det mu-
ligt at udvikle et optimalt brænd-
kammer og dermed en automatisk
styret brændeovn med meget lave
emissioner af luftforurenende stoffer.

Jytte Boll Illerup er seniorrådgiver

ved DTU Kemiteknik, jbi@kt.dtu.dk

Læs mere på www.hwam.dk �

Røggastemperatur
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Autopiloten IHS™ sørger for en opti-

mal tilførsel af luft, så temperaturen

i brændkammeret kan holdes på et

passende niveau. Det resulterer i

lave CO-koncentrationer i røggassen

og et lavt udslip af sundhedsskadeli-

ge partikler.
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Figur 1: Udledningen af partikler fra brændeovne i

perioden 2002-2013, målt på Teknologisk Institut.

Moderne brændeovne sviner langt mindre end for år
tilbage. Siden 2010 er partikeludledningen reduce-
ret med 20 procent og med hele 60 procent siden
2002, viser afprøvninger på Teknologisk Institut.

Mere præcis tilførsel af luft og bedre isolerede brænd-
kamre er blandt de vigtigste årsager til, at danske
brændeovne i dag er langt bedre end loven foreskriver.
En moderne brændeovn anno 2013 udleder typisk 2-3
gram partikler per kilo brænde eller cirka end fjerdedel
af lovkravet, der er på 10 gram partikler/kilo brænde.
Det er også bedre end Svanemærket, der foreskriver
maksimalt 4 gram partikler/kilo brænde.

Tallene stammer fra Teknologisk Institut, som tester
90 procent af alle brændeovne på det danske marked.
Partikeludledningen er således ikke målt hos forbru-
gere, hvor dårlige fyringsvaner kan give et noget andet
resultat end målinger fra et laboratorium.

Ifølge faglig leder af energilaboratoriet på Teknolo-
gisk Institut, Jes Sig Andersen, er der imidlertid kom-
met mere fokus på at undgå fejlindstillinger. Ovne med

60 procent færre partikler fra brændeovne

manuel betjening og flere spjæld til lufttilførsel kan ofte
kun indstilles ét sted, og flere ovne har fået automatisk
spjældregulering, så brændeovnen selv indstiller sit luft-
indtag. TS
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Venture-investeringer:

Derfor går det galt

Af Søren Houmøller

At komme fra teknologi til kommer-
cielt gennembrud er en ganske svær
øvelse. Selv hvis teknologien er helt
færdigudviklet, er der brug for penge
til at betale løn, købe råvarer hjem,
finansiere udrulning på ét eller flere
markeder, forretningsplan, markeds-
føring og meget mere. Venturekapi-
tal er én blandt flere kilder, der kan
levere den nødvendige finansiering.

Denne artikel vil forklare, hvordan
en venturefond fungerer, hvad for-
dele og ulemper ved venturekapital
er, samt præsentere andre finansie-
ringsformer, som man med fordel
kan benytte – både som iværksæt-
ter, etableret virksomhed og univer-
sitet, når man vil gøre sin fantastis-
ke teknologi tilgængelig for resten
af planeten.

Venturefonde – på godt og ondt
For at forstå hvorfor det går galt, er
det nødvendigt at vide lidt om, hvor-
dan en venturefond fungerer, og hvor-
dan den er motiveret.

Selve fonden er blot en pengetank
– en stor bankkonto på en halv til en
hel milliard, som er skabt af nogle
investorer med rigtig dybe lommer.
Det kan være pensionskasser, store
virksomheder og stater. Fonden inve-
sterer disse penge i business cases,
som de vælger efter et sæt kriterier.
Dem vender vi tilbage til.

Fonden styres af et management-
selskab med partnere og investment-
managers, der skal finde cases, in-
vestere i dem og sælge dem igen
med gevinst. For at forvalte fonden
modtager management-selskabet
typisk et honorar på 2 procent af
fondens størrelse om året. Langt de

fleste fonde har en løbetid på 10 år
og investerer i cases de første 3-4
år, modner dem i 3-4 år og sælger
dem igen de sidste 3-4 år. Hele
øvelsen går altså ud på at købe bil-
ligt, tilføre værdi og sælge dyrt, alt
imens stopuret kører.

Når de ti år er gået, gør man kas-
sen op. De oprindelige investorer –
dem med de dybe lommer – får
deres investering tilbage med ren-
ters rente, mens resten deles mel-
lem de oprindelige investorer og
management-selskabet i forholdet
80/20. For en fond på 1 milliard
kroner er renters rente over ti år en
milliard mere oveni, så investorerne
skal have de første 2 milliarder kro-
ner af den opgjorte værdi. Resten
deles 80/20.

Hvis fonden går rigtig godt, kan
managementselskabet gå på van-

Stirling Danmark har fået tilført over 100 millioner kroner fra investorer

og fået støtte fra blandt andet EUDP. TK Energi fik en indsprøjtning på

15 millioner kroner til at få sine indfødere på markedet. Men begge er

endt i konkurs. Hvordan kan det lade sig gøre at gå rabundus så

hurtigt, og hvordan sikrer vi, at det ikke sker i fremtiden?

TK Energis indføder til forgasnings-

anlæg (til venstre) og Stirling.dk's

kraftvarmeanlæg (til højre). Begge

koncepter havde potentiale til at få

succes på eksportmarkederne, men

begge firmaer løb tør for kapital, in-

den man fik skabt en kommerciel

forretning.
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det. Hvis fonden opgøres til 3 mil-
liarder kroner skal 5-6 partnere i
managementselskabet dele 200
millioner kroner og behøver sådan
set aldrig at tænke på penge igen.
Men går det skidt, kan det få store
konsekvenser for managementsel-
skabet: Hvis man én gang har be-
vist, at man ikke kan forvalte en
milliard, er man så godt som sikkert
færdig i branchen.

Fonden ved godt, at ikke alle in-
vesteringer går, som man håber på.
Faktisk er det kun 20-30 procent af
investeringerne, der går godt, og de
kommer også til at betale for de
dårlige investeringer. Det betyder
groft sagt, at alle investeringer, fon-
den går ind i, mindst skal tidobles
i værdi over 3-4 år, for at fonden
som helhed når i mål.

Derfor går det galt
Venturekapital kan være en fantas-
tisk model til at skalere en forret-
ning. Har du udviklet et selskab, der
sælger computersoftware eller spil,
og er godt i gang med salget i Dan-
mark, kan du med nogle millioner
kroner fra en ventureinvestor kom-
me ud på et stort, globalt marked
hurtigt. Og hvis der er en fejl i pro-
grammerne, kan du sende en opda-
tering ud via internettet. 3-4 år efter

kan selskabet sælges videre til ti
gange investeringen, og alle er gla-
de. Ventureinvestoren har fået sine
penge minimum ti gange igen, og
virksomhedens oprindelige ejere er
blevet mangemillionærer.

Men har man med god, gammel-
dags industriel udvikling at gøre –
det kunne for eksempel være en
Stirlingmotor – er 3-4 år ikke lang
tid. Man tager ikke bare lige ud og
skifter en dårligt designet krumtap-
aksel eller et leje på alle enhederne.
Det tager tid at få tingene testet og
afprøvet grundigt.

Og det er kernen i problemet:
Ventureinvestorerne har ikke den
nødvendige tålmodighed, for de skal
have købt ind, udviklet og solgt igen
på 3-4 år. Der er brug for mere tid,

Finansieringskilde Karakter Fordele Ulemper

Venturekapital og
innovationsmidler

Afgivelse af ejerandel mod
kapital.

Effektiv til skalering Utålmodige penge

Offentlige støtte-
programmer

Tilskud til teknologidelen ”Gratis” midler, hvor man
ikke afgiver ejerandele

Fokus på teknologiudvikling

Business angels Private velhavere Kommer med kapital, dedi-
kation og kompetencer

Låst til en enkelt eller to
investorer

Børsnotering – fondsbørsen Kapitalrejsning ved udste-
delse af aktier

Adgang til et stort penge-
marked. Mange ejere

Koster flere millioner at gå
i gang

Børsnotering – Dansk OTC Kapitalrejsning ved udste-
delse af aktier

Aktien kan handles
Relativt billigt

Aktien ikke så likvid som
på fondsbørsen

Bankfinansiering Lån, der skal tilbagebetales Ingen afgivelse af ejerandel Svært i disse tider
Høj rente og kaution

Vækstlån, vækstkautioner Låneprodukter fra Vækst-
fonden

Vækstfonden tager en stor
del af risikoen

Begrænset anvendelighed
– kræver at banken er med

1st Move Privat inkubator, der tilfører
viden og finder kapital

Kompetent partner, der går
ind i den tidlige fase

Afgivelse af mindre
ejerandel

Tabel. Oversigt over finansieringsmuligheder – fordele og ulemper.

men det kan ikke lade sig gøre, for
fondens løbetid og resten af setup'et
er givet på forhånd.

Her i 2013 er det for alvor gået
den forkerte vej for venture inden
for cleantech. Vækstfonden er ikke
nået i mål med deres investeringer i
Stirling Danmark, TK Energi med
flere, og SEED Capital har meldt ud,
at de trækker sig fra området, fordi
de ikke har haft succes med deres
investeringer.

Ud over den manglende tålmo-
dighed mangler venturefondene ofte
indsigt i og viden om den komplice-
rede energi- og miljøsektor. Det er
nødvendigt med “cleantech-DNA”,
og det løber kun i kroppen på meget
få venturefonde, som for det meste
er bygget på biotek- og IT-DNA. Her �

Søren Houmøller ejer og
driver selskaberne 1st Mile
og 1st Move, som begge
har til formål at koble tek-
nologi med forretning inden
for energi- og miljøteknologi.
1st Mile er en konsulent-
virksomhed, som henvender
sig til etablerede selskaber,
mens 1st Move er en in-
vestor i den helt tidlige fase
for de nye teknologier.
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kommer selskabet 1st Move A/S ind i billedet – det
vender vi tilbage til.

Men hvad gør man så?
Hvis man skal bruge finansiering, og man ikke tror på
venture, hvad gør man så?

Faktisk er der ganske mange muligheder, hvis man
har en god case. Sådan set er der ikke mangel på
finansiering, men på gode cases. I tabel 1 er vist en
række af mulighederne, og deres fordele og ulemper.

Kraftcenter på Scion DTU
At skaffe finansiering er en højt specialiseret kompeten-
ce og kræver dyb indsigt, et stort og stærkt netværk og
ikke mindst et godt ry og rygte i branchen. Uanset om
man er en stor virksomhed, der søger finansiering til et
nyt projekt eller et spin-out, om man er en mindre virk-
somhed, som er godt på vej, eller en helt ny start-up, er
det helt og aldeles afgørende, at man gør sig klart, hvad
der skal til for at nå igennem nåleøjet.

På Scion DTU's område i Lyngby ligger en håndfuld
virksomheder med høj ekspertise i de forskellige kapital-
kilder. Keystones er specialiseret i at finde kapital fra
business angels, SEED Capital er en venturefond, Dansk
OTC en privat børs, 1st Mile er specialister i at skaffe
finansiering fra støtteprogrammer, og 1st Move kan til-
føre kapital og viden. De fem virksomheder har et sam-
arbejde der gør, at de henviser til hinanden, når de får
en case ind, som hører bedre til hos en anden kapital-
kilde. Derfor kan det være en god idé at kontakte én af
dem, hvis du sidder inde med en teknologi, som er mo-
den til et kommercielt gennembrud.

�

www.keystones.dk
Kenneth Larsen
kl@keystones.dk
� 2425 1744

www.danskotc.dk
Bjørn Haugaard
bh@danskotc.dk
� 2916 0211

www.seedcapital.dk
Tore Sylvester Jeppesen
tsj@seedcapital.dk
� 6169 1979

www.1stmile.dk
Søren Houmøller
soren@1stmile.dk
� 4044 6714

www.1stmove.dk
Søren Houmøller
soren@1stmove.dk
� 4044 6714

1st Move

1st Move er det første
træk man gør, når man
har ideen og vil gå hele
vejen. 1st Move leverer
forretningsstrategi, forret-
ningsplan og finder kapi-
tal, samt involverer sig
dybt i den daglige drift.

1st Move er helt uaf-
hængig af politiske dags-
ordener og særinteresser
og fokuserer 100% på
teknologier, der kan blive
en god forretning. 1st
Move har rejst sin kapital
via en aktieemission.

www.1stmove.dk

Deltagelse i IEA Bioenergy
I den forløbne treårsperiode er der blandt andet
gjort status for småskalateknologier til kraft-
varmeproduktion, ligesom der har været work-
shops om brændefyring, torrefaction, samfyring
af biomasse og kul m.v.

EUDP støtter den danske deltagelse i arbejdsgrupperne
under IEA's Bioenergy Agreement. Her er arbejdet i den
forløbne treårsperiode i Task 32 – Forbrænding af bio-
masse afsluttet. Deltagerne i Task 32 er eksperter fra
forskningsmiljøer og industri fra i alt 13 lande.

I oktober 2010 blev der afholdt en velbesøgt workshop i
København, hvor der blev gjort status for småskalatek-
nologier til kraftvarmeproduktion. Selvom de forskellige
teknologier ikke er direkte sammenlignelige, indeholder
rapporten fra workshoppen et forsøg på at sammenligne
løsninger ud fra investeringer, virkningsgrader m.v.

Der har i perioden været afholdt yderligere 5 workshops,
heriblandt om aerosoler fra biomasseforbrænding, sam-
fyring af biomasse og kul, emissioner fra brændeovne,
torrefaction m.v. Væsentlige udgivelser i treårsperioden
er for eksempel en rapport om torrefaction, herunder om
økonomi og et studie af helbreds- og sikkerhedsmæssi-
ge problemer ved biomasse.

Arbejdet formidles via hjemmesiden www.ieabcc.nl, i fag-
lige rapporter og til konferencer og workshops, ligesom
der udsendes et nyhedsbrev, der kan rekvireres via un-
dertegnede. Arbejdet fortsætter i en ny treårsperiode.

Titel: Forbrænding af biomasse – IEA

Kontakt: FORCE Technology, Anders Evald
� 7215 7750, � aev@force.dk

Info: www.ieabcc.nl

Sagsnr.: ENS 64009-0224

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 500.000 kroner

Foto fra IEA-rapport om helbreds- og sikkerhedsmæssi-

ge problemer ved biomasse.
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Et nyudviklet reguleringskoncept til affaldsfor-
brændingsanlæg giver en langt mere stabil
dampproduktion. Dermed kan anlæggene ud-
nyttes mere effektivt, ligesom det bliver lettere
at udnytte forskellige affaldsfraktioner.

Projektet “Online driftsoptimering af affaldsfyrede anlæg”
har haft til formål at udvikle et system til online optime-
ring af forbrændingen af affald. Den grundlæggende idé
er, at systemet skal være baseret på avanceret måletek-
nik, dynamiske procesmodeller og avanceret regulerings-
teknik. Fase 4 er den afsluttende fase på en projektserie,
der har bestået af:

1. Undersøgelse af måleudstyr med udgangspunkt i
konkrete driftserfaringer.

2. Målekampagne, identifikation af modeller og regule-
ringsdesign.

3. Udvikling af koncepter for instrumenter og regulering.
4. Idriftsættelse og langtidstest af koncepterne på to vidt

forskellige affaldsforbrændingsanlæg, henholdsvis Ha-
derslev Kraftvarmeanlæg linje 1 og Reno-Nord linje 4.

Reguleringskonceptet bygger på anvendelse af informa-
tioner om forbrændingsprocessen, som indhentes online.
Informationerne er baseret på kameraer i ovnen og på
forbrændingslagets tykkelse på risten.

Via modelbaseret regulering er det blevet muligt at fore-
tage lynhurtige reguleringer, som sikrer, at processen
forstyrres mindst muligt, og at ovnen er i balance. Her-
med øges anlæggets ydelse og robusthed, samtidig med
at behovet for manuelle indgreb mindskes. Regulerings-
konceptet er implementeret i kontrolanlægget herunder
betjening via skærmbilleder.

Titel: Optimering af affaldsforbrændingsanlæg.
Fase 4: langtidstest og performancevur-
dering.

Kontakt: DONG Energy A/S, Kristian B. Poulsen
� 9955 4191, � krbop@dongenergy.dk

Sagsnr.: ForskEL-10522

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 2.000.000 kroner

Gennem anvendelse af avanceret måleteknik og regu-
leringsmetoder har det været muligt at mindske variatio-
nerne i dampproduktion på Reno-Nord linje 4 fra 6,9 pro-
cent til 4,3 procent, hvilket svarer til en reduktion af ud-
svingene på 38 procent. En tilsvarende forbedring blev
opnået på Haderslev Kraftvarmeværk linje 1 og viser, at
konceptet også kan benyttes på mindre anlæg baseret
på ældre ovnteknologi.

Den nye reguleringsform giver bedre mulighed for at:

– undgå overbelastning af kedel, murværk og rist
– sikre udbrænding af affaldet
– undgå overskridelser af emissionskrav
– ændre på sammensætning af brændslet uden at

forstyrre driften.

Affaldsforbrændingsanlæggene vil således få lettere ved
at udnytte forskellige affaldsfraktioner, ligesom de bedre
vil kunne udnytte hele kedellasten til produktion af el og
varme på markedsvilkår.

Optimering af affaldsforbrændingsanlæg – fase 4

Linje 4 på Reno-Nord i Aalborg, der har været omdrejningspunkt i projektet. Anlægget behandler affald fra borgere

og virksomheder i fem nordjyske kommuner.



Afsluttede projekter • 1-2013

24 FiB nr. 44 • juni 2013

F
o

to
:

T
e

rr
a

n
o

l
A

/S

Ny gær forvandler affald til
billigt grønt brændstof
Terranol A/S har udviklet en ny type gær, der kan
omdanne de vanskelige C5-sukkerarter til brænd-
stof. Dermed kan produktionen af biobrændstof
fra restprodukter øges med 30-45 procent.

Ved produktion af biobrændstof på basis af restprodukter
forbehandles biomassen, cellulose og hemicellulose om-
dannes til sukker ved hjælp af enzymer, hvorefter sukker-
stofferne forgæres til ethanol. Sidstnævnte har været ba-
seret på kendt teknologi, når det drejer sig om C6-suk-
ker, men det har hidtil været vanskeligt at finde en gær-
type, der kan omdanne de vanskelige C5-sukkerarter.

I projektet er det lykkedes for Terranol A/S at udvikle højt-
ydende og robuste C5-gærstammer, der kan øge udbyt-
tet af biobrændstof fra restprodukter med 30-45 procent.
Gærstammerne er testet på en lang række biomasse-
typer, og resultaterne viser, at der er tale om en af de
højst udviklede gærstammer i industrien. Et forsknings-
samarbejde med Novozymes og Inbicon, hvor der blev
anvendt hydrolyseret hvedehalm, viste derudover, at
opskaleringsprocessen er problemfri.

For nylig har Terranol A/S indgået en samarbejdsaftale
med Novozymes for at sikre den endelige optimering og
markedsføring af gæren. Aftalen giver Novozymes rettig-
heder til globalt at registrere og markedsføre Terranol
gærteknologien.

Titel: Gærstammer til 2. generation bioethanol
produktion

Kontakt: Terranol A/S, Birgitte Rønnow,
� 4525 2320, � br@terranol.com

Sagsnr.: ENS 63011-0011

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 11.250.000 kroner

Succes med mikrokraft-
varmeanlæg til naturgas
Dantherm Power har haft succes med udvikling
og demonstration af 20 mikrokraftvarmeanlæg i
Varde. Anlæggene, der er koblet til naturgasnet-
tet, har sammenlagt 125.000 driftstimer bag sig.

Projektet har haft til formål at gøre mikrokraftvarmean-
læg klar til markedet. Teknikken er baseret på LT-PEM
brændselsceller og udstyret med reformere, der kan kon-
vertere naturgas til brint. Anlæggene kan således place-
res i alle områder med naturgasnet.

Projektet har nået meget succesfulde resultater gennem
en udviklingsfase og efterfølgende demonstration hos 20
husstande i Varde. Anlæggene har været i drift i et år og
har sammenlagt 125.000 driftstimers bag sig.

Der blev i projektet taget udgangspunkt i en helt ny refor-
mer til konvertering af naturgas til brint, baseret på tekno-
logi fra Japan. Reformeren blev gennemtestet i Dantherm
Power's laboratorier med gode resultater og blev sammen
med brændselscellestakken integreret i det færdige mikro-
kraftvarmesystem. I samarbejde med Aalborg Universitet
blev der gennemført en række forbedringer af prototypen
med det resultat, at de færdige anlæg nåede op på en el-
virkningsgrad på 35 procent og en samlet virkningsgrad
for både el og varme på over 95 procent.

Efter projektets afslutning fortsætter Dantherm Power og
Aalborg Universitet med at videreudvikle teknologien.

Titel: Accelereret udbredelse af FC-systemer

Kontakt: Dantherm Power, Morten Legardt Karlsen,
� 8843 5585 , � mlk@dantherm.com

Sagsnr.: ENS 64010-0010

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 4.167.000 kroner

Produktion af mikrokraftvarmeanlæg hos Dantherm Power.
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Gaffeltrucks med
brint i tanken
H2 Logic har udviklet et brændselscelleprodukt,
der gør det muligt at udskifte et sæt standard-
batterier i gaffeltrucks med brændselsceller. Tek-
nologien skal nu videreudvikles i et nyt projekt
med et samlet budget på 150 millioner kroner.

I løbet af projektet har H2 Logic i samarbejde med DTU
udviklet et brændselscelleprodukt kaldet H2Drive®. Sy-
stemet har samme størrelse som standardbatterier i gaf-
feltrucks og sikrer samme hurtige optankning og driftstid
som ved anvendelse af LPG og diesel. Derved bliver det
muligt at sikre forureningsfri drift af større gaffeltrucks.

Brændselscellesystemet er blevet integreret og testet i en
gaffeltruck fra STILL samt en lufthavnstraktor fra MULAG.
Under projektperioden er det lykkes at øge virkningsgra-
den betydeligt og samtidig reducere prisen sammenlig-
net med tidligere generationer af teknologien.

I et nyt demonstrationsprojekt kaldet HyLIFT-DEMO skal
en større serie af gaffeltrucks afprøves på tværs af Euro-
pa med henblik på skabe basis for en forsat udrulning.
HyLIFT-DEMO er støttet af EU's brintprogram, EUDP
samt Fornyelsesfonden og har et samlet budget på 150
millioner kroner.

Titel: Gaffeltrucks først med brint i tanken

Kontakt: H2 Logic A/S, Jacob Hansen
� 9627 5600, � jh@h2logic.com

Sagsnr.: HTF u1784

Tilskud fra: HTF

Tilskud: 7.000.000 kroner

H2Drive® har samme størrelse som standardbatterier i

gaffeltrucks og sikrer samme hurtige optankning og

driftstid som ved anvendelse af LPG og diesel.

Lønsom biogasproduktion
fra husdyrgødning
Gylleseparering på ejendomme tilknyttet et bio-
gasfællesanlæg kan være attraktivt, og gasud-
byttet fra fibrene kan øges med 20 – 50 procent
ved at kombinere ammoniaktilsætning med en
mekanisk behandling.

Titel: Demonstration af lønsom produktion of
biogas fra udelukkende husdyrgødning ved
anvendelse af ny gylleseparation og enzy-
mer til at gøre fiber flydende

Kontakt: Nordic BioEnergy ApS, Per Thostrup,
� 2386 8886, � pts@nordicbioenergy.dk

Sagsnr.: ENS 63011-0219

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 7.999.000 kroner

RETROGAS har til formål at udvikle teknologier, der kan
sænke transportomkostningerne for biogasfællesanlæg
og forbehandle husdyrgødning med henblik på at øge
gasproduktionen. Parterne i RETROGAS er:

• Liqtech International (ultrafiltrering)
• Novozymes (enzymbehandling af gyllefibre)
• Aalborg Universitet (øge biogasudbyttet fra gyllefibre)
• Morsø Biogasanlæg (demonstration)
• NIRAS (økonomiberegninger)
• Nordic BioEnergy (gylleseparering og administration).

Resultaterne fra projektet viser blandt andet, at det ikke
er rentabelt at gøre gyllefibrene flydende, så de kan
transporteres med biogasanlæggets slamsuger. En op-
koncentrering af gylle på gården vil være attraktiv, og her
kan anvendelse af skruepresse, finfilter og ultrafiltration i
forskellige kombinationer være velegnet.

Gasudbyttet fra gyllefibre kan øges med 20-50 procent
ved at kombinere ammoniaktilsætning (ludning) med en
mekanisk behandling. Det gør det også rentabelt at gen-
anvende gyllefibre på biogasanlæg. Koncentrationen af
ammoniak kan dog blive så høj, at det hæmmer proces-
sen, men det arbejdes der videre med i et nyt projekt.

Den endelige rapport vil indeholde anvisninger på, hvordan
biogasanlæg kan blive rentable på husdyrgødning alene.

M
o

rs
ø

B
io

g
a

s
a

n
læ

g
.

A
rk

iv
fo

to
:

B
io

P
re

s
s



Afsluttede projekter • 1-2013

26 FiB nr. 44 • juni 2013

Konvertering af
metanol til brint
Dantherm Power og H2 Logic har testet en ræk-
ke anlæg, der kan konvertere metanol til brint.
Teknikken virker, men det er nødvendigt at for-
bedre stabiliteten og levetiden, før teknologien
kan anvendes kommercielt.

Projektet LiquidPower-1 har været første fase af et sam-
arbejde mellem Dantherm Power og H2 Logic med hen-
blik på at bruge metanol i brændselsceller til backup-
systemer og til fremstilling af brint ved tankstationer.

Oprindelig blev fire leverandører udvalgt til at få afprøvet
deres anlæg i et laboratorium, men resultaterne herfra
viste, at kun to af de fire reformere var egnet til videre
test hos henholdsvis H2 Logic og Dantherm Power.

Hos Dantherm leverede reformeren tilstrækkelig med
brint til brændselscellesystemet, men efter 500 timers
drift faldt ydelsen markant. Testen blev derefter stoppet,
da det blev vurderet, at en reparation af reformeren ville
være for kostbar. I starten af testperioden var effektivite-
ten som forventet, og systemet kan have potentiale til
kontinuerlig drift, men ved backup-systemer skal op-
startstiden reduceres betydeligt.

Hos H2 Logic blev reformeren sendt til reparation efter et
beskedent antal driftstimer. En ny reformertype er under
udvikling hos leverandøren, hvor fejlene forventes at væ-
re rettet. På trods af den korte testperiode synes basis-
reformeren at være stabil. Den nye reformer forventes
klar i sommeren 2013, hvor H2 Logic vil fortsætte afprøv-
ningerne efter projektets afslutning.

Som en del af projektet er målsætninger for effektivitet
og priser blevet opdateret for hvert marked, og roadmap-
pen for forskning og udvikling er blevet opdateret. Antal-
let af faser er det samme som tidligere, men indhold og
tidspunkter er blevet ændret. Projektet har bekræftet, at
konvertering af metanol til brint fungerer, men det er nød-
vendigt at forbedre stabiliteten og levetiden, før teknolo-
gien kan anvendes kommercielt.

Titel: Standard methanol-refomer til
brændselsceller (Liquid Power-1)

Kontakt: H2 Logic A/S, Mikael Sloth,
� 9627 5602, � ms@h2logic.com

Sagsnr.: ENS 64010-0444

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 5.340.000 kroner

Dansk konsortium vil levere
metanoldrevne trucks
Et nyt dansk elkøretøj, der kører på metanol-
drevne brændselsceller kan blive en værdig
afløser for de mange dieseldrevne trucks i
parker, lufthavne, golfklubber med videre.

EcoMotion-konsortiet arbejder på at udvikle køretøjer,
der kører på metanoldrevne brændselsceller. Teknologi-
en, som er et fornuftigt og miljøeffektiv alternativ til brint-
drevne køretøjer, henvender sig i første omgang til park-
væsener, lufthavne, golfklubber med videre.

Den første prototype blev produceret og sat i drift i for-
året 2010. Efterfølgende har den været brugt til demon-
stration hovedsageligt i Region Midtjylland samt ved
Aalborg Zoo.

Ud over prototypen er der produceret to knækstyrede
køretøjer med 4-hjulstræk til henholdsvis Holstebro Kir-
kegårde og Aalborg Zoo, samt en multitruck til Køben-
havns Kommune. Sideløbende med projektet er der des-
uden blevet udviklet en speciel bagagetrækker til Billund
Lufthavn. De meget forskelligartede køretøjer viser, at
der er et betydeligt marked for den type køretøjer i såvel
Danmark som i udlandet.

Køretøjerne er generelt blevet taget godt imod af bru-
gerne, og de har kommet med forslag til ændringer og
påpeget, hvad der har fungeret rigtig godt.

Ecomotion-projektet er støttet af EUDP, Region Midtjyl-
land og væksthus Midtjylland.

Titel: Brændselscelle drevet elektrisk køretøj for-
synet med reformeret methanol

Kontakt: GMR maskiner a/s, Niels Kirkegaard
� 7564 3611, � nki@gmr.dk

Info: www.ecomotion.dk

Sagsnr.: ENS 64009-0017

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 3.000.000 kroner

EcoMotion-trucken er udstyret med to strømudtag, som

kan bruges til forskelligt elværktøj.
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Brændselscelle forlænger
rækkevidden til 600 km
Med en metanoldrevet brændselscelle kan række-
vidden for en batteribil forlænges fra cirka 100 til
600 kilometer. Det nye koncept har et unikt design
og kan certificeres til bilbranchens standarder.

Titel: Integreret elektrisk fremdiftssystem

Kontakt: Aalborg Universitet, Søren Knudsen Kær,
� 9940 9240, � skk@et.aau.dk

Sagsnr.: ENS 64009-0218

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 4.600.000 kroner

Effektiv metanolproduktion
Haldor Topsøe A/S har udviklet et nyt koncept,
der gør det muligt at omsætte 90 procent af syn-
tesegas fra blandt andet biomasse til metanol.
Potentialet i teknologien er dog langt fra ud-
tømt, og Haldor Topsøe planlægger yderligere
tests senere på året.

Det nye reaktorkoncept med navnet CONRAD er et stort
teknologisk skridt fremad, idet normale metanolproces-
ser baserer sig på recirkulering af uomsat syntesegas.

Under udvikling af konceptet stod det klart, at det ikke var
muligt at bestemme potentialet i laboratorieskala. Koncep-
tet blev derfor demonstreret ved det såkaldte BioDME-
projekt i Piteå i Sverige, som Haldor Topsøe har været
involveret i fra starten. Her produceres syntesegas ved
forgasning af sortlud fra en papirmølle. Gassen omdannes
til metanol og derefter til DME, der bruges som brændstof
i ti lastbiler, som Volvo har konstrueret til lejligheden.

De tests, som blev gennemført i Piteå, bekræftede de
teoretiske studier, idet det lykkedes at få omsat over 90
procent af syntesegassen til metanol under industrielt
relevante betingelser. Ikke desto mindre er potentialet i
teknologien langt fra udtømt. Haldor Topsøe planlægger
derfor at forbedre reaktorkonceptet og køre yderligere
tests senere på året. Parallelt med det arbejde er effek-
ten af at indføre det nye koncept i industrielle processer
blevet beregnet, og det viser sig, at der er et stort poten-
tiale i den nye teknologi med op til cirka 20 procent be-
sparelse på selve metanolsyntesen afhængigt af, hvor
effektiv reaktoren er.

Titel: Demonstration af avanceret metanol-
synteseteknologi

Kontakt: Haldor Topsøe, Esben Lauge Sørensen
� 2275 4564 , � els@topsoe.dk

Sagsnr.: ENS-64011-0361

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 1.660.000 kroner

Haldor Topsøes pilotanlæg til fremstilling af DME og én

af de ti lastbiler, som Volvo har konstrueret til lejligheden.
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I projektet er der udviklet og demonstreret et samlet sy-
stem til drift af elbiler bestående af en batteripakke og et
brændselscellesystem. Systemet er testet og demonstre-
ret i laboratoriet med en elektronisk belastning svarende
til den effekt, der bliver brugt til drift af en Mitsubishi iMEV.
Bilen er på det nærmeste identisk med de to søstermo-
deller Peugeot iOn og Citroën C-Zero.

Demonstrationen viste, at det er muligt at køre 600 kilo-
meter med en 5 kW metanoldrevet brændselscelle, der
lader batteriet op. Systemet kombinerer den høje virk-
ningsgrad ved batteridrift, på ture op til 60-70 km, med
en lang rækkevidde. I den første test leverede en proto-
type af systemet strøm til batteriet med en virkningsgrad
på omkring 35 procent. Efterfølgende forbedring af sy-
stemet har øget virkningsgraden til 40-45 procent, og
ved yderligere forbedringer kan virkningsgraden nå op
omkring 50 procent.

Teknologiudviklingen i projektet omfatter en ny genera-
tion af Lithium-Balance's Battery Management System
samt et 5 kW metanoldrevet brændselscellesystem hos
Serenergy. Det nye system har et unikt design og kan
certificeres til bilbranchens standarder. Udviklingen af sy-
stemet færdiggøres i samarbejde med FIAT og Porsche i
et nyt EUDP-projekt og forventes klar til produktionsstart
i første kvartal 2014. Brændselscellesystemet videreud-
vikles ligeledes hos Serenergy i samarbejde med Daim-
ler, AUDI og Hyundai.
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Danske ingeniørstuderende satte
igen et fornemt aftryk på årets
Shell Eco-marathon. DTU’s bybil
satte ny verdensrekord med 612
kilometer på en liter benzin. Aar-
hus Universitets solcelle-prototy-
pe og Aalborgs brintbil hentede
henholdsvis en femte- og fjerde-
plads i deres respektive klasser.

I kamp med 224 biler, designet og
bygget af studerende fra tekniske
skoler og universiteter i hele Europa,
blev det til en dansk verdensrekord
i bybils-klassen for holdet fra DTU,
mens Aalborg Universitet og debu-
tanterne fra Aarhus Universitet be-
satte henholdsvis en fjerdeplads og
femteplads i hver deres kategorier
for prototype-biler.

Der er to hovedkategorier, bybiler
og prototyper, der igen er opdelt i
en række undergrupper afhængig af
brændstof. Ved prototyperne kan de
studerende i langt højere grad opti-
mere bilerne til at køre langt på li-
teren i forhold til bybilerne, der på
mange måder skal være udformet
som en almindelig bil, så de kan
passe ind i bybilledet.

DTU Roadrunners fejrede deres
10-års jubilæum i konkurrencen
med en ny verdensrekord i klassen
for små bybiler. Her forbedrede hol-
det og dets ethanolbil sin egen re-
kord ved at køre 612 kilometer på
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det, der svarer til en liter standard
95 blyfri benzin. En bedrift som ikke
mindst understreges af, at nummer
to i klassen fra Luleå Universitet i
Sverige kørte 287 kilometer/liter.

De studerende fra Aalborg Univer-
sitet kunne glæde sig over en flot
fjerdeplads for holdets brintbil, der
deltog i kategorien for prototyper.
Her klarede “Carbon Cobra”, som
bilen er døbt, 2.651 kilometer/liter.
Holdets nye og delvist 3D-printede
bybil tiltrak sig stor interesse fra bå-
de publikum, andre studerende og
arrangørerne af løbet, men desværre
havde bilen problemer med motor-
styringen, og det forhindrede holdet
i at komme inden for tidsgrænsen.

For første gang nogensinde hav-
de Danmark i år tre universiteter
tilmeldt Shell Eco-marathon. Det
takket være Aarhus Universitet,
som efter måneders hårdt arbejde i
værkstedet, mødte op med en totalt
uprøvet prototypebil drevet af sol-
celler.

Bilen kørte sine allerførste meter
på en parkeringsplads uden for ba-
nen i Rotterdam, men alligevel op-
nåede de studerende en impone-
rende femteplads med 661,81 kilo-
meter/kWh, hvilket svarer til over
6.000 km/liter benzin i et felt ud af
27 eldrevne biler. TS

Læs mere på www.shell.com.

Ny verdensrekord for økobil

http://www.shell.com/global/environment-society/ecomarathon/events/europe.html
http://www.ens.dk/DA-DK/NYTEKNOLOGI/OM-EUDP/Sider/Forside.aspx
http://energinet.dk/DA/FORSKNING/Sider/default.aspx



