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2G biobrændstoffer koster

en krone per liter i støtte
Det er prisen, hvis vi vil have glæde af de mange hundrede millioner, der er

brugt på udviklingen af 2G biobrændstoffer. Italien har for nylig indviet

verdens første fabrik til fremstilling af bioethanol ud fra halm, så det

haster, hvis Danmark skal være med i front.

Af Torben Skøtt

– Vil vi være kunder, eller vil vi være
producenter i fremtidens biobasere-
de økonomi? Så enkelt kan det stil-
les op, sagde direktør i Biorefining
Alliance, Anne Grete Holmsgaard,
som indledning til en konference
den 25. november på Christiansborg
om potentialet i avanceret bioøko-
nomi. Konferencen, der var arran-
geret af Biorefining Alliance, bød på
indlæg fra en lang række danske og
udenlandske eksperter med hver
deres syn på sagen, men én ting var
de fleste enige om: Hvis Danmark
fortsat skal være i front inden for 2G
biobrændstoffer, så haster det med
at få etableret minimum ét produk-
tionsanlæg.

Og den gode nyhed er, at det ik-
ke er nær så dyrt som for få år til-
bage. I 2011 udarbejdede DONG
Energy, Novozymes samt Landbrug
og Fødevarer et notat om, hvordan
der kunne etableres et fuldskala-
anlæg til fremstilling af bioethanol
ud fra halm. Dengang forventede
parterne en merpris per liter benzin-
ækvivalent på 6,20 kroner, svarende
til et støttebehov på godt 9 milliarder
kroner over en periode på 25 år.

– Vi har for nylig søgt EU om et
tilskud på en krone/liter plus et an-
lægstilskud på 300 millioner kro-
ner. Kan vi få en krone per liter i en
periode på omkring 12 år, så er vi
ved at være der, sagde koncern-
direktør i DONG Energy, Thomas
Dalsgaard, på konferencen.

Han begrundede det lavere til-
skud med, at teknologien er blevet
langt mere effektiv, og at man kan
opnå en række synenergieffekter
ved at etablere anlægget i tilknyt-
ning til et biogasanlæg og et kraft-
varmeværk.

Behov for risikospredning
For Thomas Dalsgaard er det af-
gørende, at der kommer nogle for-
nuftige langsigtede rammevilkår –
ellers får man ikke investorerne
med:

– Der er en betydelig risiko for-
bundet med at bygge et produk-
tionsanlæg til 2G biobrændstoffer.
Det er en investering på omkring to
milliarder kroner, og det får man ik-
ke finansieret, med mindre man har

Maabjerg Energy Concept
En årlig produktion på 73 millioner
liter bioethanol, 99 millioner kubik-
meter biogas og masser af el og
fjernvarme. Det bliver resultatet, når
Maabjerg Energy Concept er fuldt
udbygget. Biogasanlægget og det
biomassefyrede kraftvarmeværk er i
drift, men anlægget, der skal produ-
cere bioethanol på basis af halm,
mangler fortsat. På billedet ses en
skitse af det færdige anlæg med et-
hanolfabrikken til venstre, biogasan-
lægget i midten og kraftvarmeværket
til højre. Fuldt udbygget vil anlægget
erstatte så store mængder fossile
brændsler, at de kommunale klima-
regnskaber i Holstebro og Struer vil
udvise en negativ bundlinje.
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nogle rammevilkår, der sikrer en
eller anden form for risikospredning.
Det kan enten være i form af tilskud
eller sikkerhed for, at produktet kan
afsættes til en fastsat pris over en
bestemt årrække.

– De billigste brændstoffer er sta-
dig benzin og diesel. Det er en poli-
tisk beslutning, om de skal erstattes
af biobrændstoffer. Når det handler
om 1G biobrændstoffer, så har EU
truffet en beslutning. men det er
endnu usikkert, hvad der kommer
til at ske med 2G biobrændstoffer,
sagde Thomas Dalsgaard.

Han mener fortsat, at Danmark
har nogle meget stærke kompeten-
cer inden for området, men i Kina
og USA er de godt med, og mange
andre lande står på spring.

Lige nu står vi i en ret gunstig si-
tuation, men vi kan ikke vente fem
år, så er det løbet fra os. Der skal
ske noget inden for et år, lød det fra
koncerndirektøren, der slog til lyd
for, at Danmark indfører særregler
på området.

Masser af arbejdspladser
DONG Energy er sammen med Vest-
forsyning, Struer Forsyning, Nomi og
Novozymes partner i Maabjerg Ener-
gy Concept, der har planer om at
etablere et fuldskalaanlæg, som kan
producere 73 millioner liter bioetha-
nol om året ud fra halm.

Projektet kan skabe 3.000 jobs i
anlægsfasen og mellem 1.000 og
1.400 varige jobs. Det har fået
blandt andet Dansk Metal til at bak-
ke op om projektet, ikke mindst for-
di man kan se, at man på den må-
de får “vekslet” de mange millioner i
forskning og udvikling til danske ar-
bejdspladser.

– Hvis vi får vekslet vores førerpo-
sition til storproduktion, kan vi sikre
Danmark en ny styrkeposition. Det
er en strategi, man har fulgt med
stor succes inden for blandt andet
skibsfart, sagde erhvervspolitisk kon-
sulent i Dansk Metal, Henrik Keinic-
ke, på konferencen.

Han var enig med Thomas Dals-
gaard i, at det haster med at få truf-

fet en beslutning, men var ikke be-
tænkelig ved, at Italien er kommet
først på banen.

– Det er ikke altid bedst at være
den første. Nogle gange kan det
faktisk være en fordel at være
nummer to eller tre. Hvor mange
kender for eksempel den engelske
virksomhed Kittycraft? Stifteren ud-
viklede i 1939 nogle små plastic-
klodser, som man kunne lege med.
Små ti år senere forbedrede en
dansk fabrikant klodserne, og det
blev starten på Lego. Forbedringer-
ne gjorde en verden til forskel, og
det er grunden til, at næsten alle i
dag kender Lego, men meget få ved
hvem Kittycraft er, fortalte Henrik
Keinicke.

Allerede næste år åbner et stort
2G-bioethanolanlæg i Brasilien, og i
Kina er flere anlæg under planlæg-
ning. Derfor er der selvfølgelig græn-
ser for, hvor længe vi kan vente, for
er der først en håndfuld anlæg i drift
i andre lande, er det der, kunderne
henvender sig. �

Rodfordærver angriber omkring
20 procent af alle nåletræer i
Europa og frigiver på den måde
enorme mængder CO2. Nu håber
forskere, at ny viden om svam-
pens evne til at nedbryde træ
kan være med til at forbedre pro-
duktionen af 2G biobrændstoffer.

Når nåletræer er angrebet af rodfor-
dærver (Heterobasidion annosum),
kan man se små områder med ren
cellulose. Svampen angriber således
ligninen, der beskytter træet og la-
der cellulosen ligge urørt.

Ved fremstilling af 2G bioethanol
er det netop cellulosen, man gerne
vil have fat i, så umiddelbart vil det
være nærliggende at bruge svam-
pen – enten direkte eller dens enzy-
mer – i produktionen af bioethanol.

– Hvis vi kan bruge enzymer fra
rodfordærver til produktion af bio-
ethanol, vil det være et stort gen-
nembrud. I dag er det både ressour-
cekrævende og dyrt at producere
bioethanol ud fra træagtige planter.
Bedre og billigere enzymer kan såle-

des være nøglen til en rentabel pro-
duktion af biobrændstoffer, forklarer
seniorforsker ved det norske Skov
og Landskab, Carl Gunnar Fossdal,
til forskning.no.

Han har i mange år studeret rod-
fordærvers DNA og er med i en for-
skergruppe, hvor man er i færd med
at udforske en gruppe enzymer, som
kan spille en særlig rolle ved ned-
brydning af træ.

Forskerne startede med tusindvis
af gener, der var potentielle kandi-
dater, men til sidst nåede man frem
til ti gener med kodenavnet A9, som

Træsvampe kan forbedre produktionen af bioethanol

ser ud til at spille en vigtig rolle, når
cellevæggene i træ skal nedbrydes.

– Vi opdagede blandt andet, at
rodfordærvers indhold af A9 stiger
17.000 gange, når det er i kontakt
med træ, forklarer Carl Gunnar
Fossdal til forskning.no.

Danske forskere har påvist, at
flere af de andre enzymer, man bru-
ger til fremstilling af bioethanol,
nedbryder træet dobbelt så hurtigt,
når A9 er til stede. Den viden an-
vendes i dag af Novozymes. TS

Læs mere på www.forskning.no

Rodsvamp er et

kæmpe problem for

europæisk skovbrug,

da den nedbryder træ

indefra. Ofte bliver

svampen først opda-

get, når træet fældes.
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Maersk efterlyser bioolie til skibe

Maersk Line er klar til at aftage

store mængder bioolie fra 2015,

hvor der kommer nye skrappe

krav til svovlindholdet i brænd-

stoffet. I stedet for at købe fos-

sil dieselolie vil selskabet lige så

gerne købe bioolie, der ikke ud-

leder svovl, og hvor man samti-

dig kan få en CO2-gevinst.

Af Torben Skøtt

Det er ikke CO2-problematikken, der
får rederierne til at skifte til bio-
brændstoffer – dertil er der for lidt
gang i de internationale forhandlin-
ger om en klimaaftale. Til gengæld
er der allerede en lovgivning, som
begrænser udledningen af svovl i en
række farvande, og det kan åbne op
for et stort marked for biobrænd-
stoffer til søfarten.

Det sagde Maersk Lines klima-
og miljøchef, Jacob Sterling, på en
konference på Christiansborg om
avanceret bioøkonomi, arrangeret af
Biorefining Alliance.

Allerede i dag stilles der krav til
udledningen af svovl i en lang ræk-
ke farvande, blandt andet i Europa
og USA, og i 2015 skærpes kravene
yderligere. Det betyder, at skibene
skal skifte fra bunker fuel til et brænd-
stof med meget lavt svovlindhold.

I følge Jacob Sterling vil efter-
spørgslen på brændstoffer med et

lavt svovlindhold stige med 50 millio-
ner ton fra 2015, og den vil forment-
lig stige endnu mere i 2020, hvor
der er udsigt til nye stramninger.

– Det er et gigantisk marked, og
bortset fra svovlindholdet må brænd-
stoffet gerne minde om bunker fuel.
Hvis nogen kan udvikle et billigt bio-
brændstof til skibsmotorer, som kan
købes for 1.400-1.500 dollar per
ton, når enderne sammen. Det er
den pris, vi forventer at skulle betale
for brændstof med et lavt svovlind-
hold, og for industrien må det være
interessant at levere biobrændstoffer
af lav kvalitet til samme pris som
diesel, mente Jacob Sterling.

Støtte fra Højteknologifonden
Maersk Line er med i et stort dansk
forskningsprojekt, støttet af Højtek-
nologifonden, hvor målet er at ud-
vikle kemikalier og brændstoffer til
skibsfarten. Projektet, der ledes af
Københavns Universitet, omfatter
hele værdikæden fra mark- og la-
boratorieniveau til demonstration og
test i motorer og skibe hos hen-
holdsvis MAN Diesel & Turbo og
Maersk Line.

Maersk Line har to skibe, hvor
man har mulighed for at teste for-
skellige biobrændstoffer, og man
har allerede indgået en aftale med
et mindre firma i Antwerpen om
at aftage 50.000 tons biobrænd-
stoffer, produceret på basis af
lignin.

– Vores krav er, at brændstoffet
skal have den rigtige pris og kvalitet,
så mange vil sikkert mene, at det er
da nemt nok for os. Men for et fir-
ma, der skal have stablet en stor
produktion på benene, kan det være
afgørende, at de ved, hvor produktet
kan afsættes – ellers kan man ikke
skaffe investorer, forklarer Jacob
Sterling.

Indtil videre har Maersk Line tes-
tet biodiesel fremstillet af enten
rapsfrø eller alger. Sidstnævnte ko-
stede omkring 100 kroner/liter, men
da testen blev udført i samarbejde
med den amerikanske flåde, kunne
regningen sendes videre til USA.

40 procent CO2-reduktion
Maersk Line udleder i dag langt
mindre CO2 end for år tilbage. Siden
2007 er CO2-udledningen nedbragt
med 25 procent, og målet er at få
nedbragt udledningen med 40 pro-
cent inden 2020. Reduktionen er
opnået gennem lavere fart, forbed-
ringer af eksisterende skib og ind-
køb af nye skibe, der kun udleder
halvt så meget CO2 som gennem-
snittet af alle containerskibe i dag.

Forbedringerne går blandt andet
ud på at give skibene en ny “næse”
– en slags avanceret plastikkirurgi,
som Jacob Sterling beskriver det.
Når farten sænkes, er det en fordel
med en mindre “næse”, og selv om
der er tale om en større operation,
kan det fint betale sig. �
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Fra biomasse til gas til benzin og diesel

Af Torben Skøtt

Det sagde forskningsdirektør i Hal-
dor Topsøe, Jesper Nerlov, på kon-
ferencen om avanceret bioøkonomi,
der blev afholdt på Christiansborg
sidst i november.

Han så ikke forgasningsteknolo-
gien som en direkte konkurrent til
sukkerplatformen, hvor man ved
hjælp af enzymer og gærceller kon-
verterer biomasse til flydende brænd-
stoffer.

– Der er mere tale om et supple-
ment. Sukkerplatformen og forgas-
ningsplatformen har hver deres for-
dele og ulemper, så valget afhæn-
ger blandt andet af, hvilken biomas-
se der er til rådighed, hvilke krav
man har til slutproduktet, og hvor
anlægget skal placeres, lød det fra
forskningsdirektøren.

Forgasning er især velegnet, når
biomassen består af store mængder
cellulose, som det for eksempel er
tilfældet med træ. Omdannelsen til
syntesegas sker med en meget høj

effektivitet, og selv om der opstår
tab, når gassen efterfølgende skal
konverteres til metangas eller fly-
dende brændstof, er der overordnet
set tale om en meget energieffektiv
løsning.

I følge Jesper Nerlov er den stør-
ste udfordring, at forgasningsanlæg-
gene skal op i en vis skala, før de er
rentable. Umiddelbart vil det opti-
male være et anlæg, der kan hånd-
tere 10.000 tons biomasse om da-
gen, men når man medregner udgif-
terne til håndtering af biomassen, vil
et anlæg til 1.000 tons om dagen
måske være mere ideelt.

Fra gas til DME
Haldor Topsøe har gennem årene
deltaget i en lang række forsknings-
og demonstrationsprojekter, hvor fir-
maet især har bidraget med eksper-
tise inden for gasrensning og opgra-
dering af syntesegas til metangas
eller flydende brændstof.

Et af de mere kendte demonstra-
tionsanlæg ligger i Piteå i Sverige,
hvor sortlud, der er et affaldsprodukt
fra papirindustrien, forgasses, hvor-
efter gassen omdannes til DME med
teknologi fra Haldor Topsøe.

DME er et meget rent diesel-
brændstof, hvor der hverken er ud-
slip af NOx eller partikler. Dertil kom-
mer, at støjen bliver reduceret, når
der er DME i tanken, og en motor,
der kører på DME, har flere kræfter,
end når den kører på diesel.

Ulempen er, at motorerne skal
modificeres for at kunne køre på
DME, men Volvo kan i dag levere
lastbiler til det miljøvenlige brænd-
stof og har i dag ti lastbiler på ga-
den, der kan tankes med DME. Bi-
lerne har i alt tilbagelagt omkring to
millioner kilometer, og det har fun-
geret upåklageligt.

Fra gas til benzin
I Chicago er Haldor Topsøe med i et
stort projekt, hvor man konverterer
syntesegas til syntetisk benzin. Det
giver en lidt mere ren forbrænding
end almindelig benzin, men har el-
lers præcist de samme egenskaber.

Herhjemme er Haldor Topsøe
med i et EUDP-projekt hos Skive
Fjernvarme, hvor man vil forfine
den eksisterende gasrensning, så
gassen fra fjernvarmeværkets for-
gasser kan bruges til fremstilling af
flydende brændstoffer som benzin,
metanol eller DME. Projektet, der
har fået 11,5 millioner kroner i
støtte fra EUDP, udføres i samar-
bejde med Teknologisk Institut,
ChimneyLab Europe og Skive Fjern-
varme.

– Forgasningsanlægget i Skive
har været plaget af en del børnesyg-
domme, men i dag er det et af de
mest velfungerende forgasningsan-
læg i verden, og det er samtidig et
af de største anlæg inden for fjern-
varmesektoren, fortalte Jesper Ner-
lov på konferencen. �

Forgasningsteknologien kan væ-

re et oplagt valg, når man skal

producere brændstof til trans-

portsektoren ud fra træ og for-

skellige restprodukter. Tekno-

logien fungerer – spørgsmålet

er blot, hvordan man får øko-

nomi i anlæggene.
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DME markedsføres i USA
Fra 2015 vil Volvo som den første
lastbilproducent sælge lastbiler til
DME i USA. Det skriver selskabet i
en pressemeddelelse.

DME hører til blandt nogle af de
mest miljøvenlige brændstoffer på
markedet. I USA bliver DME produ-
ceret på basis af naturgas, men hvis
man på et tidspunkt går over til at
bruge biomasse som råvare, vil der
være tale om en CO2-reduktion på
95 procent i forhold til diesel.

Ud over DME kan Volvo levere
lastbiler til såvel flydende som kom-
primeret metangas.
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Af Torben Skøtt

Testen er gennemført på DONG
Energy's Inbicon-anlæg i Kalund-
borg, som er et af verdens største
demonstrationsanlæg til produktion
af cellulosebaseret bioethanol. An-
lægget er ombygget i 2013, så det
nu er i stand til at køre blandet fer-
mentering af C5- og C6-sukkerarter,
ligesom en nyudviklet proces til
fremstilling af hydrolyseret halm
med højt sukkerindhold er blevet
implementeret.

DONG Energy har hidtil kun kun-
net få bioethanol ud af C6-sukrene,
men har så til gengæld fået et bi-
produkt i form af melasse. Oprinde-
lig var det tanken, at det skulle bru-
ges som foder, men de seneste er-
faringer viser, at det er mere veleg-
net til fremstilling af biogas.

Med den nye test viser DSM, at
både C6 og C5 sukker kan omsæt-
tes til bioethanol. Selskabet har be-
vist, at højtudviklet C5 tørgær med
succes kan anvendes i produktions-
processen, og at det kan lade sig
gøre at producere og transportere
gæren, så den kan anvendes i indu-
striel skala.

– I denne test har man påvist, at
den blandede fermentering af C6-
og C5-sukkerarter giver det samme
udbytte i 270.000 liter industriel
skala som det udbytte, der blev op-
nået i 1 liter skala i laboratoriet. Det
er en meget imponerende opskale-

ring, og det giver flere muligheder
for at udbrede Inbicon-teknologien,
siger Jan Larsen, der er leder af
R&D Bio Solutions i DONG Energy.

290 liter bioethanol/ton halm
DONG Energy har hidtil holdt korte-
ne tæt til kroppen, når det handler
om konkrete tal for processen, her-
under energiforbrug, økonomi og
hvor mange liter ethanol, der kan
hives ud af ét ton halm. Begrundel-
sen har været konkurrencemæssige
hensyn, og at det er svært at opgive
konkrete tal, fordi det afhænger af
de politiske rammebetingelser og
prisen på såvel biomasse som energi.

I forbindelse med testen af den
nye gærtype har DONG Energy dog

oplyst, at man kan producere cirka
290 liter bioethanol ud fra ét ton
hvedehalm regnet på tørstofbasis.
Halm indeholder typisk 15 procent
vand, så det svarer til, at man kan
hente omkring 247 liter bioethanol
ud af ét ton halm, hvis man udnyt-
ter indholdet af såvel C5 og C6 suk-
keret.

DONG Energy understreger dog,
at tallene kan variere meget fra pro-
jekt til projekt, og hvis man kun ud-
nytter biomassens indhold af C6-
sukker, vil tallene være markant la-
vere. Til gengæld får man så et bi-
produkt i form af melasse, som kan
booste gasproduktionen i et biogas-
anlæg. Man får altså mindre bioet-
hanol, men gasproduktionen kan
måske vise sig at være mere værd –
alt afhængig af rammebetingelserne
for såvel biogas som halmbaseret
bioethanol.

Kecelle-projektet
I 2009 underskrev DONG Energy og
DSM sammen med fire andre part-
nere en aftale inden for EU's syvende
rammeprogram om at indgå i Ka-
lundborg Cellulosic Ethanol Project,
også kaldet Kacelle-projektet. Her ar-
bejder man på at demonstrere og
optimere Inbicons bioethanolanlæg i
Kalundborg. Projektet har fået 68
millioner kroner i støtte fra EU's sy-
vende rammeprogram.

Inbicon har tidligere modtaget be-
tydelige støttebeløb fra EUDP. �

Ny gærtype giver 40 procent mere bioethanol

Inbicon-anlægget i Kalundborg er blevet ombygget i 2013, så det nu er i

stand til at køre blandet fermentering af C5- og C6-sukkerarter.
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DONG Energy og hollandske

Royal DSM har gennemført en

to måneder lang test, der viser,

at ethanoludbyttet stiger med

40 procent, når man anvender

en nyudviklet gærtype. Derved

kan produktionen af bioethanol

nå op på 250 liter per ton hve-

dehalm, hvilket er en markant

forbedring i forhold til tidligere.

Med den nye gærtype kan Inbicon

i dag producere omkring 250 liter

bioethanol per ton halm.
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Af Henning Lyngsø Foged

og Louise Krogh Johnson

Visionen i regeringens nye ressour-
cestrategi er, at vi skal genanvende
mere og forbrænde mindre. Efter at
have hvilet på laurbærrene på basis
af en affaldsstrategi, der var visio-
nær og innovativ for 20 år siden,
bliver de uønskede effekter mere og
mere iøjnefaldende: Danmark er nu
det land i EU, der producerer mest
affald per indbygger, og i en verden
med knappe ressourcer må vi er-
kende, at forbrænding ikke altid er
den mest optimale løsning.

Og hvad gør vi så? Regeringens
ressourceplan har et mål om, at
halvdelen af husholdningsaffaldet
skal genanvendes, men det er i høj
grad op til de kommunale affalds-
myndigheder at finde de rigtige løs-
ninger. En større grad af kildesor-
tering af affaldet i husholdningerne
er uden tvivl en af løsningerne, mens

en anden mulighed kan være inte-
gration af affaldssektoren med andre
sektorer.

Der er langt mere, end du tror
Agro Business Park deltager for ti-
den i et EU-støttet projekt, som skal
være med til at undersøge, om det
er relevant at kildesortere brugt
madolie/fedt i private husholdninger
for derefter at anvende det til frem-
stilling af biodiesel.

En typisk reaktion på projektet er
at “hjemme hos os har vi intet brugt

madolie/fedt”. Vi har dog vist, at
det ikke passer. I et lille forprojekt –
hvor en række husholdninger med
tilknytning til Agro Business Park
indsamlede brugt madolie/fedt i ud-
leverede “fedtefade” i to måneder –
fik vi indsamlet, hvad der svarer til
5,25 kg per husstand per år.

Den mængde kan, opskaleret til
landsplan, forøge vores produktion
af biodiesel med 17 millioner liter

om året. Og det er vel at mærke
bæredygtig 2. generationsbiodiesel,
der tæller dobbelt, når Danmark
skal opgøre, hvor stor en procentdel
biobrændstoffer transportsektoren
anvender. Dertil kommer, at vi kan
undgå tilstoppede køkkenvaske,
ligesom rensningsanlæggene kan
undgå alt bøvlet med tilstopninger,
specielt omkring højtiderne.

Når vi ikke tror, det batter, er det
fordi, vi aldrig har haft fokus på
brugt madolie/fedt, som man har i
mange andre EU-lande. Vi skal lære
at skrabe stegepander og fade af i
en egnet beholder i stedet for at
skylle det ud med varmt vand i køk-
kenvasken.

Vi er verdens mest kødspisende
nation med et årligt forbrug på om-
kring 124 kg per person. Selv ame-
rikanernes forbrug blegner ved siden
af vores, og meget af kødet steges i
smør eller olie, som ikke optages i
kødet, ligesom kød ofte afgiver fedt

Biodiesel fra madolie
Indsamling af brugt madolie/fedt fra private husholdninger kan på

landsplan forøge vores produktion af biodiesel med 17 millioner

liter om året. Et storskalaforsøg skal nu afklare, om

projektet er økonomisk bæredygtigt.

Vi skal lære at skrabe stegepander og fade af i en egnet

beholder i stedet for at skylle det ud med varmt vand i

køkkenvasken. Fedt er en værdifuld ressource, og vi kan

undgå bøvlet med tilstoppede køkkenvaske.

Resultaterne fra et pilotprojekt viser, at en gennemsnit-

lig husstand har 5,25 kg fedtaffald om året. På lands-

plan vil det kunne forøge produktionen af biodiesel med

17 millioner liter om året.
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under tilberedningen. Derudover til-
bereder vi ind imellem mad med
wok, friture eller fondue, som giver
en del brugt madolie, og endelig er
der forskellige typer konserves i olie,
hvor vi typisk hælder olien ud.

– Vi kan ikke bare afvise kildesor-
tering af brugt madolie/fedt med
den begrundelse, at vi ikke anven-
der friturestegning i samme omfang
som sydeuropæiske lande. Langt de
færreste, formentlig under ti pro-
cent, følger den generelle vejledning
om at hælde brugt madolie/fedt på
en tom mælkekarton og smide den
ud med husholdningsaffaldet, hvor
energien kunne udnyttes ved for-
brænding. Det går bogstaveligt talt i
vasken.

Biogas eller biodiesel
Ressourcestrategien nævner, at det
er en målsætning at kildesortere or-
ganisk husholdningsaffald og på den
måde øge produktionen af biogas.
Mange læser planen, som om det
er den eneste løsning, men i virke-
ligheden står der blot, at man vil
øge produktionen af biogas. Man
forestiller sig ikke, at 100 procent af
det organiske affald skal igennem et
biogasanlæg. En del af hushold-
ningsaffaldet kan sagtens bruges til
produktion af biodiesel.

Forsøg i Viborg Kommune
I RecOil projektet vil vi undersøge
om husholdningerne kan motiveres
til at kildesortere brugt madolie/fedt.
Det tror vi på, de kan, hvis de bliver
motiveret til det igennem en større
viden om den betydning, genanven-
delse har for klimaet og miljøet.

I januar tilbyder vi borgerne i Vi-
borg Kommune, at de kan komme
med i en forsøgsordning, hvor de
kan aflevere deres brugte madolie/
fedt på den lokale genbrugsstation.

I Ørum mellem Randers og Vi-
borg bliver der tale om et særligt
tilbud til de husstande, som vil
være med i ordningen. Her vil det
kommunale affaldsselskab stå for
indsamling af affaldet hos de en-
kelte husstande, så borgerne skal
blot sætte beholderen med mad-
olie/fedt ud til affaldsspanden, når
den er fyldt. Derefter sørger affalds-
selskabet for, at den bliver afhentet
og sendt videre til Daka, hvor det
kommer til at indgå i produktionen
af biodiesel.

Indsamlingsordningen skydes i
gang i forbindelse med et borgermø-
de, hvor folk kan tilmelde sig, få ud-
leveret beholdere og få mere at vide
om projektet. Det er et frivilligt til-
bud, og det er op til de enkelte hus-
stande, hvor tit de vil have beholde-
ren skiftet.

Ordningen kommer foreløbig til at
vare i seks måneder. Herefter vil det
blive vurderet, om det er økonomisk
bæredygtigt at udbrede systemet til
større egne af landet.

Læs mere på www.recoilproject.eu.

Dakas anlæg til produktion af biodiesel ud fra fedtaffald. Anlægget har en kapacitet på 55 millioner liter biodiesel

om året, men er forberedt på en senere udbygning til 100 millioner liter/år.

Energi fra affald
Energiproduktionen fra affald er
vokset betydeligt fra 1990’erne
og frem til 2008, men siden da
har produktionen været jævnt fal-
dende til 37,5 PJ i 2012. Det
fremgår af Energistyrelsens sta-
tistikker, hvor affaldet opdeles i
to hovedgrupper: Bionedbrydeligt
affald og ikke-bionedbrydeligt af-
fald. Ifølge internationale konven-
tioner medregnes den bionedbry-
delige del af affald nemlig under
vedvarende energi.

I energistatistikken antages
det, at 55 procent af forbruget af
affald er bionedbrydeligt. Det be-
tyder, at affald fortsat giver et be-
tydeligt bidrag til det samlede for-
brug af vedvarende energi, også
selv om det samlede energifor-
brug baseret på affald har været
vigende i de senere år.

Kilde: www.dakofa.dk
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Vi får brug for mere grøn gas

Forgasningsteknologien har været lang tid undervejs, men det er en

nøgleteknologi, der er nødvendig for at få det intelligente

energisystem til at hænge sammen. På det seneste har

flere demonstrationsanlæg vist gode takter

– nu mangler blot opskaleringen.

Af Torben Skøtt

I år er det 25 år siden, de første for-
gasningsprojekter i Danmark blev
sat i værk med offentligt tilskud. Si-
den da er der formentlig brugt langt
over en halv milliard kroner på at få
gjort anlæggene driftssikre, men det
kommercielle gennembrud lader
stadigt vente på sig.

Det har forståeligt nok medført en
del kritiske kommentarer undervejs,
men ifølge lektor og ekspert i energi-
systemer ved Aalborg Universitet, Bri-
an Vad Mathiesen, er der ingen vej
uden om forgasningsanlæggene:

– Det er et “must have”. Termisk
forgasning er en genial teknologi, og
gas er et usædvanligt godt supple-
ment til sol og vind. Gas kan bruges
til transport, til fremstilling af flyden-
de brændstoffer, til produktion af el
og varme med høj virkningsgrad, og
den kan lagres i naturgasnettet og
på den måde være med til at skabe
balance i energisystemet, forklarer
Brian Vad Mathiesen.

Med et biogasanlæg, der er en
kendt og velfungerende teknologi,
kan man også få biomassen konver-
teret til gas, men her er det svært
at få omsat mere end halvdelen af

energiindholdet til gas. Ved termisk
forgasning kan man opnå virknings-
grader på over 90 procent. Biogas-
anlæggene har dog den fordel, at
den del af kulstoffet, som ikke om-
sættes til gas, føres tilbage til land-
brugsjorden, og det giver et plus i
klimaregnskabet.

Det går fremad
Brian Vad Mathiesen er helt på det
rene med, at der mange steder har
været store problemer med at få
forgasningsanlæggene i stabil drift,
men han hæfter sig ved, at der i de
senere år er sket en positiv udvik-
ling. Det viser en dugfrisk rapport
om forgasningsteknologier i Dan-
mark og Sverige, som Aalborg Uni-
versitet har udgivet med støtte fra
EU og Interreg IVA.

– Der findes flere velfungerende
demonstrationsanlæg i såvel Dan-
mark som i Sverige. Nu handler det
om at få opskaleret de bedste af
teknologierne, så den grønne gas
kan blive en vigtig del af det fremti-
dige energisystem, pointerer Brian
Vad Mathiesen.

Han peger blandt andet på to-
trinsforgassere, hvor gassen kan an-
vendes som motorbrændstof, og på
DONG Energys forgasningsanlæg i
Kalundborg, der leverer grøn gas til
Asnæsværket som supplement til
afbrænding af kul. Anlægget, der
har en effekt på 6 MW, har været i
stabil drift siden 2011, og DONG
Energy har planer om at etablere et
nyt anlæg med en effekt på 50-60
MW. Som noget forholdsvist unikt er
anlægget i stand til at håndtere de
mere problematiske brændsler som

Pyroneer-anlægget i Kalundborg udmærker sig ved at kunne omsætte de

mere problematiske former for biomasse som halm, husdyrgødning og

slam. Forskerne er nu igang med at udvikle en teknologi, så gassen kan

bruges i gasturbiner og til fremstilling af flydende brændstoffer.
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halm, husdyrgødning og spildevands-
slam. Gassen indeholder til gengæld
betydelige mængder støv og tjære,
så indtil videre kan den kun bruges i
kraftværkskedler.

På sigt er det imidlertid målet at
få udviklet en teknologi til rensning
af gassen, så den kan bruges i gas-
turbiner og til fremstilling af flydende
brændstoffer. Lykkes det, vil man
have skabt den ultimative forgasser
– et anlæg, der stort set kan forgas-
se hvad som helst, og hvor gassen
kan bruges til hvad som helst.

Gasrensning har været genstand
for en betydelig forskningsindsats
gennem de senere år, og for tiden
gennemfører DONG Energi et stort
projekt med det mål at kunne rense
gassen fra anlægget i Kalundborg.
Projektet, der går under navnet
Gasolution, har fået 20 millioner
kroner i støtte fra ForskEL-program-
met. Det skal afsluttes i 2015.

Transport eller kraftvarme
I Danmark bliver forgasningsteknolo-
gien primært anvendt til produktion
af el og varme. Det foregår typisk
ved hjælp af gasmotorer eller som i
Kalundborg, hvor gassen brændes
af i en traditionel kraftværkskedel.

I Sverige har man især fokus på
at bruge gassen til transportformål –
enten ved at konvertere gassen til
naturgaskvalitet eller ved at bruge
den til fremstilling af flydende brænd-
stoffer. Sverige har således verdens
første kommercielle anlæg til frem-
stilling af metanol ud fra forgasnings-
gas, og man er i øjeblikket ved at
starte et stort anlæg op i Gøteborg,
hvor gassen konverteres til naturgas.
Effekten er på 20 MW, og det sam-
lede budget er på 1,4 milliarder kro-
ner, hvoraf den svenske stat har bi-
draget med 222 millioner kroner. Ef-
ter planen skal kapaciteten udvides
til 80-100 MW i 2016. Det vil give
en energiproduktion, der kan forsyne
80-100.000 biler med grøn gas.

Rapporten ”A Review of Biomass

Gasification Technologies in Den-

mark and Sweden” er udarbejdet af

Iva Ridjan, Brian Vad Mathiesen og

David Connolly. Den kan downloa-

des fra http://vbn.aau.dk

Læs mere på www.energioresund.dk

BioGasol fik for nylig tildelt pri-
sen for bæredygtighed i Inge-
niørens Produktpriskonkurrence
2013. Ingeniøren betegner fir-
maets forbehandlingsanlæg til
2G biobrændstoffer som “state
of the art”.

Med effektiv processtyring og blan-
ding af materialerne, er det muligt
at hente mest mulig sukkerstof ud
af biomassen, før den går videre til
produktion af bioethanol. Sådan et
system har BioGasol udviklet på ba-
sis af målrettet forskning fra DTU,
skriver Ingeniøren som begrundelse
for at tildele BioGasol prisen for
bæredygtighed i Produktpriskonkur-
rence 2013.

BioGasol blev stiftet i 2006 af
professor Birgitte Kiær Ahring, der i
årrække inden havde forsket i 2G
biobrændstoffer på Danmarks Tek-
niske Universitet. I starten var det
tanken, at selskabet skulle levere
nøglefærdige anlæg til fremstilling
af bioethanol ud fra cellulose, men
i de senere år har BioGasol især
specialiseret sig i forbehandlings-
anlæg.

– Vi har udviklet et produkt, som
kan håndtere praktisk taget alle for-
mer for biomasse og hente mest
muligt sukkerstof ud af biomassen.
Vi har testet 25-30 forskellige typer
biomasse, og vi har endnu ikke op-
levet, at vi ikke har kunnet frigøre

Biogasol får pris for anlæg til

bæredygtig forbehandling af biomasse

sukkeret fra biomassen, fortæller
teknisk direktør i BioGasol, Rune
Skovgaard-Petersen, om Carbofrac-
anlægget, som indbragte Ingeniø-
rens pris for bæredygtighed.

BioGasol satser primært på eks-
portmarkederne. Derfor er anlægget
opbygget i moduler, så det kan pak-
kes ned i containere og leveres til
kunder over alt i verden.

– Der, hvor andre skal bruge en
30 meter høj bygning, kan vi nøjes
med skibscontainere, forklarer direk-
tøren.

Han oplever en stigende efter-
spørgsel på anlæg, der kan hånd-
tere træ, fordi det er relativt billigt
og findes i rigelige mængder.

– I Danmark har der været for-
sket meget i at bruge halm til frem-
stilling af bioethanol, men på globalt
plan er der ikke meget fokus på
halm. Det er en dansk specialitet,
men heldigvis er vores anlæg lige
så velegnet til træ som til halm,
siger Rune Skovgaard-Petersen.

Ud over forbehandlingsanlæg er
BioGasol kendt for en særlig mikro-
organisme, som effektivt kan om-
danne sukkerstofferne i biomasse
til ethanol – altså ikke kun C6-suk-
keret, men også det mere besvær-
lige C5-sukker. TS

Carbofrac-anlægget er modulopbyg-

get, så det kan pakkes ned i contai-

nere, før det sendes til kunden.
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Af Torben Skøtt

Rapporten er bestilt af Energinet.dk
og er en opfølgning på en lignende
undersøgelse over tilgængelige el-
gas-teknologier fra 2011. Undersø-
gelsen omfatter ikke biogasanlæg,
der opgraderer gassen til naturgas-
kvalitet, men fokuserer udelukkende
på brint og fremstilling af syntetisk
naturgas ud fra biomasse.

Syntetisk naturgas kan fremstilles
ved, at biomasse forgasses i en ter-
misk proces, hvorefter gassen me-
taniseres, så den får samme egen-
skaber som naturgas. Metanise-
ringsprocessen er kendt teknologi
og kan blandt andet leveres af dan-
ske Haldor Topsøe, men når det
handler om forgasning, er erfarin-
gerne mere blandede.

Direkte forgasning
De danske forgasningsanlæg bliver
primært brugt til kraftvarme, og alle
anlæg er baseret på princippet om
direkte forgasning, hvor der blæses
luft ind i reaktoren. Derved kommer
gassen til at indeholde kvælstof, og
det er uheldigt, når slutproduktet er
syntetisk naturgas. Det er dog mu-
ligt at anvende direkte forgasning,
hvis der i stedet for luft anvendes
ilt og damp, men energieffektivite-
ten vil være lavere, og det vil være
nødvendigt at etablere et anlæg til
iltproduktion på stedet.

Direkte forgasning anvendes over
hele verden, men anlæg fra blandt
andet finske Carbona og danske

Når el- og gassystemet spiller sammen

I en ny rapport gennemgår Dansk

Gasteknisk Center 50 projek-

ter i 15 forskellige lande, hvor

brint og syntetisk naturgas får

el- og gasnettet til at spille sam-

men. Rapporten viser, at der er

mange muligheder for at kon-

vertere vind og biomasse til gas

og efterfølgende bruge gassen

til fremstilling af blandt andet el,

når der er vindstille.

Pyroneer ser ud til at kunne omstil-
les til at anvende ilt og damp.

Carbona-teknologien anvendes i
dag af Skive Fjernvarme, og energi-
selskabet E.ON overvejer at bruge
teknologien i det sydlige Sverige til et
200 MW anlæg, der skal fremstille
syntetisk naturgas ud fra biomasse.

Indirekte forgasning
Indirekte forgasning er baseret på et
princip om, at opvarmning af brænds-
let foregår uden for reaktoren. Tekno-
logien bliver blandt andet anvendt i
Østrig, Holland og Sverige, og GoBi-
Gas-anlægget i Gøteborg bliver det
første kommercielle anlæg i verden,
hvor biomasse omsættes til syntetisk
naturgas via indirekte forgasning.

Af andre projekter kan nævnes
Milena-anlægget ved Energy
Research Centre i Holland. Det skal
efter planen bruges som reference
for det første hollandske anlæg til
fremstilling af syntetisk naturgas ud
fra biomasse.

Endelig er der GreatPoint Energy i
USA, der anvender en teknologi, som
ser ud til at være velegnet til frem-
stilling af syntetisk naturgas, men
for tiden satser selskabet primært
på at bruge kul som brændsel.

Brint i gasnettet
Elektrolyseanlæg, der forbinder el-
og naturgasnettet sammen, findes
kun som demonstrationsprojekter i
Tyskland og Frankrig, men flere er
på vej i Danmark, Tyskland, Frank-
rig, Holland og Italien.

Princippet går ud på, at oversky-
dende el omdannes til brint via elek-
trolyse. Derefter kan brinten enten
tilføres naturgasnettet direkte eller
bruges til fremstilling af syntetisk na-
turgas sammen med CO2 i et meta-
niseringsanlæg. Ved den løsning vil
det være oplagt at udnytte CO2-ind-
holdet i biogas, for på den måde får
man slået to fluer med ét smæk:
Biogassen bliver opgraderet til natur-
gaskvalitet, og overskydende el kan
lagres i gasnettet.

I nogle lande er op til 5 procent
brint i naturgasnettet tilladt. Andre
peger på, at man måske kan tillade
op til 15 procent i gasnettet.

Dansk Gasteknisk Center påpeger
dog, at en række anlæg i dag ikke
kan håndtere 15 procent brint. Og
for mange andre anlægstyper ude-
står et stort afklaringsarbejde, før
man kan udtale sig om en forsvarlig
brintandel. Problematikken kompli-
ceres endvidere af biogastilsætning
samt det forhold, at der findes
varierende gaskvaliteter i Europa.

Endelig er der mulighed for at
lagre brint separat, eksempelvis i
underjordiske kaverner, og anvende
brinten til transportformål, kraftvar-
me eller syntetisk naturgas.

Læs mere på www.dgc.dk, hvor der

er mulighed for at downloade rap-

porten Global screening af bioSNG-

og "power to gas"-projekter.

Forgasningsanlægget hos Skive

Fjernvarme.
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Tyskerne pumper brint

direkte ind i naturgasnettet
Energiselskabet E.ON har for

nylig indviet et stort demonstra-

tionsanlæg i Tyskland, hvor vind-

møllestrøm konverteres til brint

og efterfølgende pumpes direk-

te ind i naturgasnettet. Indtil vi-

dere er det højst to procent af

naturgassen, der erstattes med

brint, men på sigt er det muligt,

at grænsen hæves.

Det europæiske naturgasnet kan få
en afgørende rolle i det fremtidige
energisystem, hvor en væsentlig del
af energiforsyningen bliver baseret
på sol og vind. Gasnettet kan fun-
gere som et stort grønt batteri, hvor
elproduktionen fra sol og vind kan
lagres til de perioder, hvor der er
vindstille og mangel på energi.

Over 95 procent af naturgassen
består af metangas, så der er natur-
ligvis en række krav, der skal opfyl-
des, før man kan sende grøn gas
ind på nettet. Er der tale om biogas,
der for 60 procents vedkommende
består af metangas, er det forholds-
vist enkelt at opgradere gassen til
naturgaskvalitet, men er der tale om
vindmølleel bliver det lidt mere
kompliceret. Først skal strømmen
omdannes til brint, og derefter skal

brint og CO2 omdannes til metan i
en såkaldt metaniseringsproces.

Med den teknologi er der i princip-
pet ingen begrænsninger for, hvor
stor en del af naturgassen, der kan
erstattes med grøn gas, men hvis
der kun skal sendes begrænsede
mængder VE-gas ind i gasnettet, kan
man vælge en mere enkel løsning.

Det viser erfaringerne fra et nyt
demonstrationsanlæg i Falkenhagen
i Østtyskland, få timers kørsel fra
Berlin. Her har energiselskabet E.ON
etableret et stort demonstrations-
anlæg, hvor strøm fra områdets
mange vindmøller konverteres til
brint via alkalisk elektrolyse og sen-
des direkte ind i naturgasnettet.

– Det er en meget enkel form
for energilagring, som kan blive en
nøgleteknologi i omstillingen af
Tysklands energisystem. Med det
system vil vi kunne indpasse langt
større mængder vindkraft i energi-
forsyningen, fordi vi ikke længere er
tvunget til at stoppe møllerne, når
elnettet er overbelastet, siger admi-
nistrerende direktør i E.ON, Dr. Ingo
Luge i en pressemeddelelse.

Højest to procent brint
Anlægget i Falkenberg har en effekt
på 2 MW og kan producere 360 m3

brint i timen. E.ON har bygget an-

lægget og driver det i samarbejde
med Swissgas, der er interesseret i
teknologien, fordi det giver mulighed
for at distribuere grøn gas på tværs
af landegrænser.

Indtil videre er det maksimalt to
procent af naturgassen, der erstat-
tes med brint, men på sigt vil man
formentlig forsøge at pumpe endnu
mere brint ind på nettet.

– Der foregår i øjeblikket en vi-
denskabelig diskussion om, hvor
meget brint der må være i gasnet-
tet, men for at være på den sikre
side, har vi sat en grænse på mak-
simalt to procent, siger lederen af
E.ONs Innovationscenter Klaus Pe-
ter Roettgen til det norske tidsskrift
Teknisk Ukeblad.

Han fortæller endvidere, at det
primært afhænger af dem, der skal
bruge gassen. Tankstationer til gas-
biler stiller således skrappe krav til
indholdet af brint, mens andre for-
brugerne er knap så kritiske.

Anlægget i Falkenberg har kostet
40 millioner kroner. Virkningsgraden
fra vindmøllerne til brinten er sendt
ind i gasnettet er på 54-58 procent,
og det er E.ON ifølge Teknisk Uke-
blad godt tilfredse med.

– Det er trods alt bedre end at
måtte standse vindmøllerne, siger
Klaus Peter Roettgen. TS

Elektrolyseanlæg i Falkenberg, hvor vindmølleel konverteres til brint og pumpes direkte ind i naturgasnettet.
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Fra forgasningsgas til naturgas

Der ligger et kæmpe potentiale i at fremstille kunstig naturgas ved

forgasning af biomasse. Sammen med opgraderet biogas kan

den syntetiske naturgas fylde det danske gasnet, når de

fossile brændsler skal udfases.

Af Niels Bjarne Rasmussen

Naturgasnettet kommer til at spille
en afgørende rolle i det fremtidige
energisystem, der fra 2050 skal
være baseret udelukkende på ved-
varende energi. Gassen kan nemlig
skabe balance i energisystemet og
levere den nødvendige energi, når
der er for lidt sol og vind.

Vi får altså brug for masser af
grøn gas. Biogas består af 60-65
procent metan og 35-40 procent
CO2, og det er forholdsvist let at
fjerne indholdet af CO2, så gassen
får samme brændværdi som natur-
gas.

Men biogas kan ikke erstatte hele
det danske slutforbrug af naturgas,
der i 2012 var på 120 PJ. I dag lig-
ger produktionen på godt 4 PJ om
året, og i følge Energistyrelsen er der
et potentiale på omkring 40 PJ.

Biogassen skal altså suppleres
med andre former for grønne gas-
ser, og det er her, forgasningsgas-
sen kommer ind i billedet. Et nyt
ForskNG-projekt, udført af Dansk
Gasteknisk Center i samarbejde
med DTU, viser, at det samlede po-
tentiale i opgraderet biogas og syn-
tetisk naturgas fra biomasse er på
100-150 PJ om året. Vi kan altså
erstatte hele det nuværende natur-
gasforbrug med grøn gas og det vel
at mærke uden at komme i konflikt
med produktionen af fødevarer.

Gas fra termisk forgasning af bio-
masse som halm og træ består pri-
mært af kulilte og brint, men den
kan konverteres til syntetisk natur-
gas via en metaniseringsproces. Det
er kendt teknologi, og firmaer som
Haldor Topsøe er eksperter i den
slags udstyr. Der er naturligvis et
tab, hver gang man konverterer en

energiform til en anden, men for-
gasnings- og metaniseringstekno-
logier kan producere syntetisk na-
turgas med en samlet effektivitet på
omkring 80 procent.

En nyttig kalkulator
I ForskNG-projektet har forgasnings-
gruppen på DTU Risø Campus, med
assistance fra flere andre forsk-
ningscentre og afdelinger på DTU,
udviklet en relativt enkel, brugertil-
passet kalkulator, der kan:

– fungere som database
– give hurtige vurderinger af biomas-

se- og bioenergipotentialer
– give et skøn over den potentielle

produktion af syntetisk naturgas
– bruges som undervisningsmetode.

I forbindelse med kalkulatoren er
der udarbejdet to Excel-filer og en
tilhørende rapport, der beskriver,
hvordan filerne anvendes.

Kalkulatoren er blevet brugt til at
estimere potentialet i et reference-
scenarie, to scenarier baseret på
rapporten “+10 mio. tons planen”,
samt tre scenarier, der sigter mod
en maksimal produktion af syntetisk
naturgas. I reference-scenariet vil
der være tale om en årlig nettopro-
duktion af syntetisk naturgas på
75 PJ, mens produktionen i de an-
dre scenarier vil variere mellem 100
og 150 PJ.
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GoBiGas-anlægget i Gøteborg, der

nu er under indkøring, forventes at

producere 20 MW syntetisk natur-

gas ud fra træpiller.
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Opgradering af biogas eller ej
I et tidligere projekt har forskere un-
dersøgt mulighederne for at etablere
et separat biogasnet med henblik
på at distribuere biogas direkte ind
på kraftvarmeværker. Dengang var
konklusionen, at det var mest renta-
belt at opgradere hele biogaspro-
duktionen og distribuere den via
naturgasnettet.

I et nyligt afsluttet projekt er ren-
tabiliteten for tre meget forenklede
scenarier beregnet, og det stiller
spørgsmålstegn ved den tidligere
konklusion om, at al biogas bør
opgraderes. De tre scenarier:

1. Al biogas opgraderes og tilsættes
naturgasnettet, og kraftvarme-
værket anvender naturgas.

2. Al biogas anvendes direkte af
kraftvarmeværket uden opgra-
dering.

3. Kraftvarmeværket fungerer som
en virtuel opgraderingsenhed.
Værket anvender biogas, men
skatter og subsidier svarer til
naturgas.

Hvis det antages, at virkningsgraden
er uafhængig af brændstoffet, viser
analysen, at den tilsyneladende bed-
ste rentabilitet opnås i scenarie 2,
hvor al biogas anvendes direkte til
kraftvarmeproduktion.

Men som nævnt er analysen ba-
seret på en række forudsætninger,
hvoraf nogle er temmelig rå. Faktisk
så forenklede, at der bør tages hen-
syn til andre spørgsmål, før der kan
drages en endelig konklusion. Det
er med andre ord ikke éntydigt, hvil-
ken anvendelse af biogas, der er
den mest rentable.

Gassen skal ud i nettet
Alle danske forgasningsteknologier
er kendetegnet ved, at gassen an-
vendes i en kedel eller en motor.
Det er en enkel og effektiv løsning,
fordi der på den måde kun er behov
for at rense gassen for støv, tjære
og andre urenheder.

Men et forgasningsanlæg er tem-
melig dyrt. Det betyder, at forgas-
seren helst skal køre i døgndrift med
en konstant produktion for at være
rentabel, men det passer dårligt
med forbruget i en kedel eller mo-
tor. Derfor kan der være god økono-

mi i at investere i et metaniserings-
anlæg, så den samlede mængde
gas kan sendes ud i naturgasnettet.

Store anlæg er generelt billigere
per installeret MW, men på den an-
den side vil et stort antal ens anlæg
spredt over hele landet også redu-
cere de specifikke omkostninger,
ligesom der vil være færre udgifter
til transport af biomasse.

Det er endvidere muligt at instal-
lere flere parallelle forgasningsen-
heder på ét anlæg og installere en
fælles metaniseringsenhed. Det
øger driftssikkerheden og kan være
med til at reducere anlægsomkost-
ningerne.

Relevante teknologier
I projektet er der udført analyser af en
række eksisterende anlæg. Det dre-
jer sig om Güssing FICFB, Agnion
heatpipe-teknologi samt Viking-Firgas,
hvoraf sidstnævnte er en tænkt kom-
bination af de to danske forgasnings-
teknologier Viking og Firgas. Alle tre
anlæg anvender indirekte forgasning.

Konklusionen fra de første bereg-
ninger viser, at vandindholdet i træ-
et, der forgasses, skal være over 25
procent for at undgå eller minimere
tjæreproduktion, men det bedste er
et vandindhold på over 50 procent.
Et højt vandindhold i brændslet sik-
rer nemlig, at der er mindst tre gan-
ge så meget brint i gassen som kul-

ilte, og det forenkler metaniserings-
processen.

En analyse af forgasningsteknolo-
gierne viser, at der kan etableres en
stor intern varmeveksling, og i alle
tre teknologier kan der udvindes
højtemperaturdamp, hvilket øger
den samlede effektivitet.

“Kold-gas-effektiviteten” – der er
forholdet mellem energiindholdet i
den afkølede gas og den mængde
brændsel, som er anvendt – er be-
regnet for de tre forgasningsteknolo-
gier (se figur 1). Heraf fremgår det,
at Viking-Firgas teknologien har po-
tentiale til at have den højeste ef-
fektivitet – i bedste fald op til 83
procent. Agnion-teknologien synes
at være et godt valg, da effektivite-
ten er temmelig høj, og teknologien
er kommercielt tilgængelig, herun-
der metaniseringsprocessen. Kombi-
nationen Viking-Firgas kan være et
fremtidigt valg, hvis teknologien bli-
ver udviklet og demonstreret.

Niels Bjarne Rasmussen er leder

VE-teknologier hos Dansk Gastek-

nisk Center, e-mail nbr@dgc.dk.

Læs mere på www.dgc.dk, hvor der

blandt andet er mulighed for at

downloade rapporten “Bio-SNG and

RE-gases – Detailed analysis of

bio-SNG technologies and other

RE-gases”.
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Figur 1. Kold-gas-effektivitet for forskellige forgasningsteknologier.

http://www.dgc.dk/sites/default/files/filer/publikationer/R1308_BioSNG_REgases.pdf
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Biomasse

Af Torben Skøtt

Hvert år bruger danskerne omkring
18 millioner m3 træ. Knap halvdelen
går til energiformål, mens resten bli-
ver brugt til gavntræ og papir.

Når det handler om træ, er vi
langt fra selvforsynende. Lidt over to
tredjedele af vores forbrug består af
import, men hvis vi vil, kan vi sag-
tens producere langt mere træ i
Danmark. Det viser en ny rapport,
udarbejdet af Skov & Landskab ved
Københavns Universitet for Miljømi-
nisteriet og Naturstyrelsen.

I følge rapporten kan hugsten af
træ i Danmark øges med mere end
30 procent frem mod 2050 samti-
dig med, at lageret af kulstof i sko-
vene øges tilsvarende. En parallel
stigning i skovenes kulstoflager in-
debærer, at den årlige fortrængning

af fossilt kulstof og kulstofophobning
i skov og skovprodukter kan øges fra
et niveau på mindre end 5 millioner
tons CO2 om året til 7-9 millioner
tons i 2050 og 10-13 millioner tons
i 2100.

En større produktion i de danske
skove vil altså medføre en markant
reduktion af Danmarks CO2-udslip
og give et betydeligt bidrag til mål-
sætningen om at gøre Danmark
selvforsynende med vedvarende
energi i 2050.

En meget væsentlig del af målet
kan nås ved at udvide skovarealet.
Det ligger helt i tråd med en tidli-
gere målsætning fra 1989 om at
fordoble Danmarks skovareal inden
for en trægeneration.

Modelberegningerne peger imid-
lertid på, at man kan opnå lige så
store gevinster ved at dyrke skoven

Danske skove kan levere
30 procent mere bioenergi

bæredygtig

Frem mod 2050 kan hugsten af træ i Danmark øges med mere end 30

procent, samtidig med at lageret af kulstof i skovene øges tilsvarende.

Der er således tale om bæredygtig bioenergi, der giver et stort plus

i klimaregnskabet og en større grad af selvforsyning.

på en ny og mere effektiv måde.
Det kan for eksempel ske gennem
intensiv foryngelse, indplantning af
hurtigtvoksende træarter samt yder-
ligere forædling af hurtigtvoksende
og robuste træarter.

En bæredygtig skov
Fra flere sider – ikke mindst den
grønne tænketank Concito – bliver
der jævnligt stillet et stort spørgs-
målstegn ved, om biomasse herun-
der træ kan betragtes som CO2-
neutralt. Argumenterne er blandt
andet, at træ giver langt større CO2-
fortrængning, når det bruges til for
eksempel byggematerialer end til
energiformål, og der opstår en CO2-
gæld, når man fælder træer, fordi
der går lang tid, inden nye træer har
optaget tilstrækkeligt meget CO2 fra
atmosfæren.

Hugsten af træ i Danmark kan øges markant gennem et større skovareal og mere effektive dyrkningsmetoder.
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Andre forskere mener, at det vil
være helt umuligt at holde tempera-
turstigningerne på to grader i dette
århundrede, hvis man ikke anvender
store mængder bæredygtig bioener-
gi. Emnet var for nylig på dagsorde-
nen på et presseseminar hos Dansk
Energi, hvor blandt andet videnska-
belig direktør André Faaij fra Utrecht
University i Holland slog til lyd for, at
man sagtens kan øge produktionen
af biomasse til energiformål, og at
det vel at mærke kan foregå på en
bæredygtig måde uden at gå ud
over fødevareproduktionen.

Både han og professor Claus Fel-
by fra Københavns Universitet var
enige om, at der kun kan være tale
om en CO2-gæld, hvis man rydder
skov uden at plante ny skov i stedet
eller sagt på en anden måde: Hvis
skovarealet reduceres vil der opstå
en CO2-gæld, men hvis det derimod
stiger, vil der være tale om en CO2-
opsparing.

Et dynamisk system
Claus Felby lagde vægt på, at der er
en naturlig dynamik i økosystemer,
og at man sagtens kan udnytte og
optimere det biologiske CO2-kreds-
løb mellem planter, atmosfære og
jorden.

Træer vokser som en del af en
skov, ligesom afgrøder typisk er en
del af et større landbrug. Når der
fældes træer og høstes afgrøder i et
område, så er der andre steder,
hvor der plantes nye træer og afgrø-
der. Det er et kredsløb, hvor man let
kan opnå en naturlig balance mel-
lem optag og udslip af klimagasser.

Problemet opstår, når vi udnytter
fossile brændstoffer, som det tager
millioner af år at genskabe – så er der
ikke længere balance i regnskabet.

Derfor bliver vi nødt til at lade de
fossile brændstoffer blive i jorden, og
i følge André Faaij bliver vi også nødt
til at satse på både bæredygtig bio-
energi og deponere CO2 i undergrun-
den – ellers kan vi ikke holde tem-
peraturstigningerne på under 2 °C.

Læs mere på www.sl.life.ku.dk, hvor

rapporten “Muligheder for bære-

dygtig udvidelse af dansk produ-

ceret vedmasse 2010-2100” kan

downloades.

Nyt konsortium vil demonstrere,
hvordan brint kan sammenkoble
forskellige energiteknologier i
København. Brint kan fungere
som lager for vindmølleel og kan
efterfølgende bruges i transport-
sektoren, i bygasnettet, til fjern-
varme og til elproduktion.

Hvis alt går efter planen kan et ba-
nebrydende brintsystem i MW-stør-
relsen blive demonstreret i Køben-
havn i 2015. Bag projektet Copen-
Hydrogen står et konsortium bestå-
ende af Københavns Kommune,
HOFOR (tidligere Københavns Ener-
gi), DTU samt seks private virksom-
heder.

Københavns Kommune har som
ambition at blive verdens første
CO2-neutrale hovedstad i 2025. Det
giver en række udfordringer med at
få energiproduktion og forbrug til at
passe sammen, og her kan brint
måske være løsningen.

Det overordnede mål er derfor et
samlet demonstrationsprojekt, der
viser, hvordan brintteknologierne
kan integreres som en del af Kø-
benhavns fremtidige energisystem.
Det skal ske ved at teste og sam-
menkoble elektrolyseanlæg og brint-
lager med brinttankstationer, bygas-
net og brændselscelleanlæg, der

Brint kan få en nøglerolle i

Københavns energiforsyning

kan producere el og fjernvarme i
perioder, hvor vindmøller og solcel-
ler ikke kan dække elforbruget.

Folkene bag projektet vurderer, at
København er særlig velegnet som
første sted til en samlet afprøvning
af de mange nye teknologier. Byen
har fortsat et bygasnet, og det giver
mulighed for at afprøve, hvor meget
brint der kan blandes i gassen,
uden at det giver problemer hos for-
brugerne. Også fjernvarmenettet vil
spille en rolle, da alle processerne
udvikler varme, og det skal derfor
undersøges, om varmen kan gøre
gavn i fjernvarmenettet. Endelig har
Københavns Kommune 15 brintbiler
i drift, og på den måde kan man få
demonstreret, hvordan brint frem-
stillet af vindmøllestrøm kan bruges
i kommunens biler.

CopenHydrogen gennemfører i
2013/2014 et indledende analyse-
arbejde med et budget på fire mil-
lioner kroner, som er finansieret af
partnerne i konsortiet og en bevilling
fra EUDP. Derefter vil der blive taget
stilling til, om der vil blive gennem-
ført en egentlig demonstrationsfase,
der forventes at koste et trecifret
millionbeløb. TS

Læs mere på

www.hydrogennet.dk/copenhydrogen
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Pris til forskere bag billigere brændselsceller
Et hold forskere fra Københavns
Universitet, der har fundet en
metode til at reducere forbruget
af det kostbare platin til brænd-
selsceller, har fået en pris af
Videnskab.dk.

Prisen uddeles hvert år for at hædre
de mange kvikke forskere og talent-
fulde ph.d.-studerende, der året
rundt producerer en konstant strøm
af nye og fremragende forsknings-
resultater.

I år gik prisen til et hold af dan-
ske og tyske forskere med lektor
Matthias Arenz fra Københavns Uni-
versitet i spidsen. Sammen har de
fundet en metode, der gør det mu-
ligt at reducere forbruget af platin til
brændselsceller. Platin er både me-
re sjældent og kostbart end guld, og
har længe været anset for at være
en af de væsentligste barrierer for at
skabe et kommercielt gennembrud
for brændselsceller.

I laboratoriet har forskerne vist,
at man kan få den samme mængde
strøm ud af en brændselscelle, selv
om man reducerer mængden af pla-

tin til en femtedel. Så flotte resulta-
ter får man næppe uden for labora-
toriet, men en mærkbar reduktion
af behovet for platin er bestemt rea-
listisk.

En brændselscelle producerer
strøm via en såkaldt katalytisk reak-
tion, hvor brint strømmer hen over
en plade belagt med små platin-
korn. Det har været kendt, at man
kan øge effekten ved at øge mæng-
den af platin, men det nye er, at
man også kan øge effekten ved at
anvende mindre partikler, der er
placeret tæt på hinanden. Det kal-

des partikeltæthedseffekten, og
opgaven går nu ud på at få omsat
resultaterne fra laboratoriet til indu-
striel skala.

Prisen for Årets Danske Forsk-
ningsresultat blev uddelt mandag
den 2. december på DTU. I alt var
55 forskningsprojekter indstillet til
årets pris, og heraf kunne læsere af
videnskab.dk stemme på 10 nomi-
nerede projekter. Flere end 3.000
læserne havde været inde og stem-
me på en af de 10 kandidater, in-
den valget blev afgjort.

TS

Lektor på Køben-

havns Universitet,

Matthias Arenz, står

i spidsen for det for-

skerhold, der har op-

daget en ny metode

til at reducere forbru-

get af platin i brænd-

selsceller.
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Fremtidens kraftvarmeværk skal
både producere el, varme og bio-
olie. Det er filosofien bag et nyt
stort anlæg i Finland, hvor over-
skydende varme fra et kraftvar-
meværk udnyttes til fremstilling
af 50.000 tons bioolie om året.

Sidst i november indviede det finske
energiselskab Fortum et stort bio-
olieanlæg i tilknytning til selskabets
eksisterende kraftvarmeværk i Joen-
suu, cirka 100 kilometer fra græn-
sen til Rusland. Fremover vil anlæg-
get således både producere el, var-
me og bioolie på basis af udtyn-
dingstræ og andre restprodukter fra
de nærliggende skove.

I en pressemeddelelse betegner
selskabet anlægget som det største
af sin art i verden. Forbruget af bio-
masse vil nå op på 450.000 tons
om året, og ud over el og varme vil

der blive produceret 50.000 liter
bioolie om året.

Teknologien er baseret på pyro-
lyse, hvor skovflis opvarmes til en
temperatur på 500 °C. Herved frigi-
ves en del af energiindholdet som
gas, mens en anden del består af
koks. Efterfølgende kondenseres
gassen til bioolie, mens koksdelen
udnyttes som brændsel i kraftvar-
meværket. Opvarmningen af bio-
massen foregår lynhurtigt og gas-
produktionen sker i løbet af få se-
kunder.

Olien minder mest om tung fuel-
olie, så den vil primært blive brugt
til opvarmning i blandt andet fjern-
varmeværker. På sigt er der dog
planer om at raffinere olien, så den
kan bruges til kemikalier eller i
transportsektoren.

En af fordelene ved at integrere
produktionen af bioolie med et

Finsk selskab producerer råolie af skovflis
kraftvarmeværk er, at man bedre
kan udnytte varmeproduktionen og
sikre en bedre udnyttelse af det ud-
styr, der anvendes til håndtering af
biomassen.

Udviklingen af teknologien er sket
i samarbejde med Metso, UPM and
VTT Technical Research Centre i Fin-
land.

Anlægget til fremstilling af bioolie
og ombygning af de fjernvarmevær-
ker, der skal bruge olien, har kostet
i alt 30 millioner euro. Den finske
stat har støttet projektet med 8 mil-
lioner euro.

Fortum forventer, at det nye an-
læg vil skabe 60-70 nye jobs i re-
gionen. TS

Læs mere på www.fortum.com

http://www.fortum.com/en/mediaroom/pages/fortums-bio-oil-plant-commissioned-in-joensuu-first-of-its-kind-in-the-world.aspx
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Tilskud

Nyt udbud om støtte til bioenergiprojekter
Bioenergy Sustaining the Future – BESTF 2 – er et europæisk initiativ,
der skal fremme udviklingen af kommercielle bioenergiteknologier.

BESTF 2 udbydes af en række EU-lande i fællesskab. Fra dansk side del-
tager EUDP-programmet.

Udbuddet er åbent for såvel forskningsinstitutioner som virksomheder,
men projekterne skal være ledet af en virksomhed. Der skal være delta-
gere fra mindst to forskellige lande, og der skal være tale om prækom-
mercielle teknologier inden for:

– syntetiske flydende brændstoffer
– biometan og andre syntetiske gasformige brændstoffer
– effektiv kraftvarmeproduktion via forgasning af biomasse
– bioenergi fremstillet via andre termokemiske processer (pyrolyse, ristning)
– ethanol og andre alkoholer, fremstillet via fermentering af lignocellulose
– kulbrinter fremstillet gennem biologisk og /eller kemisk syntese
– bioenergi produceret af CO2 og sollys ved hjælp af mikroorganismer.

Ansøgningsproceduren er 2-delt: Tilkendegivelser skal indgives senest
den 10. februar 2014 og fuldgyldige ansøgninger senest den 12. maj
2014. Støttede projekter kan påbegyndes fra januar 2015. Nærmere
oplysninger om ansøgningsprocedurer mv. bliver offentliggjort på BESTFs
hjemmeside www.eranetbestf.net og i EUDP´s indkaldelse af ansøg-
ninger under forårsrunden 2014 – se http://www.ens.dk/ny-teknologi/
energiteknologisk-udvikling-demonstration/sog-tilskud-eudp.

Det anbefales, at potentielle ansøgere kontakter:

EUDP sekretariatet • Jan Bünger
jbu@ens.dk • tlf. 33 92 75 89

Overgang til Innovationsfonden
Efter planen skal Danmarks Inno-
vationsfond være etableret den
1.april 2014. Indtil da fortsætter
Det Strategiske Forskningsråd,
Højteknologifonden samt Rådet
for Teknologi og Innovation deres
arbejde og vil således følge de
normale procedurer for opslag.

Regeringen indgik den 3. oktober
2013 en bred politisk aftale om at
etablere Danmarks Innovationsfond –
fonden for strategisk forskning, høj-
teknologi og innovation. Fonden får
et årligt budget på cirka 1,5 milliard
kroner og etableres ved en sammen-
lægning af Det Strategiske Forsk-
ningsråd, Højteknologifonden og Rå-
det for Teknologi og Innovation. Lov-
forslaget om den nye fond forventes
fremsat i Folketinget i januar 2014,
og planen er, at fonden skal være
etableret den 1. april 2014.

Indtil da fortsætter Det Strategi-
ske Forskningsråd, Højteknologifon-
den samt Rådet for Teknologi og In-
novation deres arbejde og vil såle-
des følge de normale procedurer for
opslag med videre. Det betyder kon-
kret, at Det Strategiske Forsknings-
råd offentliggør sit hovedopslag den
5. marts 2014 med ansøgningsfrist
den 28. april 2014 klokken 15. De
internationale opslag offentliggøres
løbende.

Højteknologifonden har ansøg-
ningsfrist til Højteknologiske platfor-
me og Højteknologiske projekter
den 22. januar 2014 klokken 12 og
til Højteknologiske erhvervspostdocs
den 26. marts 2014 klokken 12.

Rådet for Teknologi og Innovation
fortsætter med løbende at modtage
og behandle ansøgninger for viden-
pilot og videnkupon. Desuden har
rådet ansøgningsfrist til erhvervs-

Ph.D. den 8. januar, den 5. maj og
den 8. september 2014. På et se-
nere tidspunkt vil ansøgningsfristen
for innovationskonsortier og udvidet
videnkupon blive annonceret, og
endelig ventes rådet i 1. kvartal
2014 at lancere et nyt SMV-pro-
gram for videndreven innovation.

Danmarks Innovationsfond skal
udmønte midler til de fem sam-
fundspartnerskaber om innovation,
som der blev truffet politisk beslut-
ning om i forbindelse med aftalen
om fordeling af forskningsreserven i
2014. Det betyder, at rådene og
fonden skal reservere midler til de
fem samfundspartnerskaber i 2014.
Rådene og fonden vil derfor ikke ud-
mønte hele deres finanslovsbevil-
ling, før der er taget stilling til, hvor
meget de beslutter at bevilge til
samfundspartnerskaberne om inno-
vation i 2014. TS

Bioøkonomien
skal styrkes
Regeringen har nedsat et na-
tionalt bioøkonomi-panel, der
skal komme med konkrete bud
på, hvordan bioøkonomien i
Danmark kan forbedres.

Vi skal blive langt bedre til at ud-
nytte landbrugets og fiskeriets
overskudsprodukter til nye ind-
tægter og teknologier. Der er
nemlig store potentialer i at om-
danne halm, græs og slagteriaf-
fald til eksempelvis flybrændstof,
plastik og biogas. Derfor samler
regeringen nu Det Nationale Bio-
økonomi-panel, der skal komme
med konkrete ideer og rådgiv-
ning til, hvordan Danmark kan
blive et vækstcenter inden for
bioøkonomi.

Panelet består af ledende virk-
somheder, forskere, NGO’ere
samt centrale organisationer og
myndigheder. De regner med at
mødes tre gange årligt, og første
møde bliver holdt inden udgangen
af 2013.

Læs mere på www.fvm.dk.

http://www.ens.dk/ny-teknologi/energiteknologisk-udvikling-demonstration/sog-tilskud-eudp
http://www.ens.dk/ny-teknologi/energiteknologisk-udvikling-demonstration/sog-tilskud-eudp
http://fvm.dk/fileadmin/user_upload/FVM.dk/Nyhedsfiler/Nationale_Biooekonomi-panel-faktaark.pdf
http://www.ens.dk/ny-teknologi/eudp-energiteknologisk-udvikling-demonstration
http://eranetbestf.net/two/
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Efterafgrøder vil typisk kunne
øge gasudbyttet fra gyllebase-
rede biogasanlæg med omkring
800 liter metan per hektar. Et
nyt forsøg skal afklare, om det
vil være fornuftigt at høste efter-
afgrøden sammen med halm fra
hovedafgrøden.

Planerne om en markant udvidelse
af biogasproduktionen i de kommen-
de år kræver, at man finder billige
og bæredygtige biomasseressourcer,
som kan hæve det forholdsvist lave
gasudbytte fra gylle – ellers vil det
praktisk taget være umuligt at få
økonomi i anlæggene.

På Aalborg Universitet København
har forskere siden 2011, med støtte
fra ForskEL-programmet, udført en
række forsøg, hvor man har fastlagt
biogaspotentialet for 14 forskellige
efterafgrøder. Efterafgrøder er i dag
etableret på omkring 10 procent af
markerne for at mindske udvaskning
af næringsstoffer, så der er tale om
et forholdsvist stort potentiale.

– Vi har udtaget 66 prøver fra
efterafgrøder, og resultaterne viser,
at vi kan regne med et forholdsvist
højt gasudbytte, fortæller Hinrich
Uellendahl, der er lektor på Aalborg
Universitet København og leder af
projektet Catchcrop2biogas.

Han peger især på olieræddike,
gul sennep og rajgræs som de mest
velegnede afgrøder. Her er metan-
udbyttet på omkring 400 liter metan
per kilo tørstof. Biomasseudbyttet er
på cirka 2 tons tørstof per hektar,
så i mange tilfælde vil man kunne
opnå et gasudbytte på omkring 800
kubikmeter metan per hektar.

Feltforsøgene har dog vist, at der
kan være betydelige variationer i ud-
byttet afhængigt af vejr og jordfor-
hold. For at hæve gasudbyttet til et
niveau hvor det er økonomisk at-
traktivt, er det derfor vigtigt at sikre
et biomasseudbytte på minimum 2
tons tørstof per hektar.

Intet tyder på, at biogasproces-
sen bliver hæmmet, når afgrøderne

afgasses sammen med gylle. Man
kan således forvente en stabil gas-
produktion, så det er primært udbyt-
tet per hektar, der er afgørende for,
om det kan betale sig at supplere
gyllen op med efterafgrøder.
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Efterafgrøder kan sætte

skub i produktionen af biogas

I et nyt forsøg vil det blive afklaret,
om det er fornuftigt at høste efteraf-
grøden sammen med halm fra ho-
vedafgrøden. Resultaterne herfra vil
foreligge i marts 2014.

TS

Høst af efterafgrøder til biogasanlæg. Gasudbyttet for afgrøder som olie-

ræddike, gul sennep og rajgræs ligger typisk på omkring 800 kubikmeter

metan per hektar.

Energinet.dk indstiller, at der ud-
deles 155 millioner kroner til
forskning, udvikling og demon-
stration af fremtidens energi-
systemer.

Energinet.dk’s bestyrelse har god-
kendt, at 24 forskningsprojekter nu
er indstillet til at få i alt 155 millio-
ner kroner til at udvikle fremtidens
energisystemer. Den endelige god-
kendelse af udmøntningen af mid-
lerne fra ForskEL og ForskVE-pro-
grammerne vil dog først ske af Ener-
gistyrelsen senere på året.

– Når vi skal lave omstillingen til
et energisystem, der er baseret på
vedvarende energi, kræver det, at
de eksisterende energisystemer
tænkes sammen som ét system, for
eksempel at vi kan lagre vindenergi
som gas til de dage, det ikke blæ-
ser, eller bruge energien i transport-

24 forskningsprojekter får del i 155 millioner

sektoren. Desuden skal de vedva-
rende energikilder indtænkes på en
intelligent og fleksibel måde, så alle
de apparater, vi har derhjemme,
bruger strømmen, når der er rigeligt
med el og mindre, når der er knapt
så meget, siger Kim Behnke, forsk-
ning og miljøchef i Energinet.dk.

Energinet.dk har i alt modtaget
59 ansøgninger til årets udbud. Her-
af er 19 projekter nu indstillet til at
få del i ForskEL-programmet, og fem
projekter er indstillet til at få del i
ForskVE.

Først når Energistyrelsen har god-
kendt udmøntningen, får ansøgerne
besked, og i begyndelsen af 2014
begynder forhandlinger med de ud-
valgte projekter om, hvordan de
præcist skal føres ud i livet.

FiB vil i januar bringe en gennem-
gang af de nye bevillinger fra Energi-
net.dk og EUDP. TS
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Forsøg med skumdannelse i laboratorieanlæg.
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Skumdannelse i laboratorieanlæg med varierende belastning og forskellige typer biomasse.

Af Irini Angelidaki og

Panagiotis Kougias

Mange biogasanlæg oplever i perio-
der, at der dannes skum i toppen af
reaktoren eller i for- eller efterlager-
tanke. Derved falder gasproduktio-
nen, dels fordi det aktive volumen i
reaktortanken reduceres, dels fordi
skummet kan have en negativ ind-
flydelse på den biologiske proces.

Indtørret skum kan endvidere for-
årsage alvorlige driftsproblemer i form
af blokerede gasmålere og ødelagte
pumper. Skumning er således både
en økonomisk belastning for mange
biogasanlæg, men det er også et
miljømæssigt problem, fordi skum-
met kan give anledning til overfyldte
lagertanke og udslip af metangas.

Når biogasanlægget skummer over
Skum i biogasanlæg kan være et
både økonomisk og miljømæssig
problem for mange anlæg. Skum
betyder faldende gasproduktion,
overfyldte lagertanke og udslip af
metangas. Høj organisk belastning
er den vigtigste årsag til skum i re-
aktoren, men sammensætningen
af biomassen har også en vis ind-
flydelse.

Årsager til skumning
På DTU Miljø har vi med støtte fra
ForskEL-programmet undersøgt, hvad
de primære årsager er til, at der dan-
nes skum i biogasanlæg. Er det bio-
massens sammensætning, den orga-
niske belastning af reaktoren eller en
kombination af begge dele?

Ved trinvist at øge den organiske
belastning og koncentrationen af
fedt, proteiner og kulhydrater i la-
boratorieanlæg har vi gennem en
periode på tre måneder kunnet føl-
ge årsagerne til skumdannelse.

Resultaterne viser, at den orga-
niske belastning er den vigtigste år-
sag til, at der dannes skum i reak-
toren, mens sammensætningen af

biomassen i kombination med den
organiske belastning kan forårsage
skumning.

Mere specifikt kan proteiner ind-
lede skumdannelsen ved en lavere
organisk belastning end fedtstoffer.
Desuden er mængden af skum, for-
årsaget af proteiner, forholdsvis sta-
bil og bliver ikke forøget ved en
yderligere forøgelse af den organi-
ske belastning eller ved en forøgelse
af proteinindholdet i biomassen.

Projektet afsluttes i efteråret 2014.

Irini Angelidaki er professor ved DTU

Miljø, iria@env.dtu.dk

Panagiotis Kougias er postdoc ved

DTU Miljø, panak@env.dtu.dk
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REnescience-teknologien
er moden til markedet
Med 7.000 driftstimer bag sig er REnescience-
teknologien nu så moden, at man kan gå i gang
med at forberede de første fuldskalaanlæg. Tek-
nologien gør det muligt at opdele usorteret hus-
holdningsaffald i forskellige fraktioner, der kan
bruges til enten energiproduktion eller genbrug.

REnescience-teknologien går populært sagt ud på at op-
dele husholdningsaffald i en fraktion til biogasanlæg, en
fraktion til genbrug og en mindre fraktion til fast brænd-
sel. Teknologien er baseret på anvendelse af enzymer,
og det betyder blandt andet, at man kan frasortere 4-5
gange så meget organisk materiale som ved traditionel
kildesortering.

I projektet har pilotanlægget, der behandler 800 kg affald
i timen, haft over 7.000 driftstimer. Den centrale enzym-
del i processen har vist sig at fungere efter hensigten, og
det er påvist, at biogasproduktionen fra biovæsken er
meget høj. Anlæggets enkelte proceskomponenter er
blevet optimeret, og der er udarbejdet et detaljeret basis-
design for kommende fuldskalaanlæg med en kapacitet
på 10 tons affald i timen.

Udviklingen hen imod kommercialisering af REnescience-
teknologien videreføres i et nyt EUDP-projekt med fokus
på projektmodning og design af en business-case for et
fuldskalaanlæg i trekantsområdet. Projektet gennem-
føres i samarbejde med de pågældende kommuner.

Titel: REnescience affaldsraffinaderi

Kontakt: DONG Energy, Michael Skov Johansen,
� 9955 4098, � micsj@dongenergy.dk

Sagsnr.: ENS-64010-0031

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 21.990.000 kroner

Pilotanlægget, der kan behandle 800 kg affald i timen,

har over 7.000 driftstimer bag sig.
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Opgradering af biogas
med membranteknologi
Ved hjælp af almindeligt kendte plastproduk-
tionsteknologier kan man fremstille membran-
moduler, der kan bruges til opgradering af bio-
gas til naturgaskvalitet. Det viser et udviklings-
projekt, som Teknologisk Institut og Totax plas-
tic står bag.

Titel: Udvikling af et nyt membrankoncept til
biogasopgradering

Kontakt: Teknologisk Institut, Rasmus Lundsgaard,
� 7220 2974, � rld@teknologisk.dk

Sagsnr.: ForskNG-10694

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 1.513.000 kroner

Opgradering af biogas, hvor indholdet af CO2 fjernes ved
hjælp af membranteknologi, har fordele og ulemper på
samme måde som de fleste andre opgraderingstekno-
logier.

Fordelene ved den membranteknologi, som udvikles på
Teknologisk Institut, består hovedsaligt i at kunne frem-
stille modulbaserede membraner ved hjælp af velkendt
produktionsteknologi fra kommercielt tilgængeligt poly-
mermateriale. Det er blandt andet med til at holde den
samlede produktionspris på et minimum.

En anden fordel er, at membranens gasselektivitet kan
øges ved at indlejre zeoliter i polymermaterialet. Zeoliter
er populært sagt en slags molekylesi, som dermed gør
det sværere for metan at finde vej igennem membranen.
I mange år har man forsøgt at producere rene zeolit-
membraner til blandt andet gasseparation, men produk-
tionen er dyr, og membranerne er ofte meget svære at få
fejlfri. På Teknologisk Institut udvikles en teknologi, hvor
man kombinerer polymerens gode egenskaber med zeo-
liternes høje selektivitet til et samlet membranmateriale.

Foto fra laboratoriet på Teknologisk Institut med mem-

branen på bordet bagerst i billedet.
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Højere gasudbytte med
særlige metanbakterier
Fuldskala biogasanlæg mister typisk omkring
30 procent af deres gasproduktion på grund af
for høje koncentrationer af ammoniak, men ved
at øge mængden af særlige bakteriekulturer kan
gasproduktionen stabiliseres på et højt niveau.

En af de væsentligste årsager til ubalance i danske bio-
gasanlæg er den høje koncentration af ammoniak, der
omdannes til ammonium ved opløsning i gylle. Ammo-
niak hæmmer de metandannende bakterier – primært de
bakterier, der forbruger acetat (eddikesyre).

De indsamlede data i projektet viser, at ammoniakkon-
centrationen er den vigtigste faktor, der påvirker biogas-
processen, og det anslås, at fuldskala biogasanlæg mis-
ter omkring 30 procent af deres gasproduktion på grund
af for høje koncentrationer af ammoniak.

I projektet er det lykkedes at identificere specifikke grup-
per af metandannende bakterier, der er tolerante over for
høje koncentrationer af ammoniak. Ved at øge mæng-
den af disse bakterier i reaktorer, der var hæmmet af hø-
je ammoniumkoncentrationer, lykkedes det at øge gas-
produktionen med mere end 30 procent. Projektets resul-
tater åbner således mulighed for at sikre en effektiv ud-
rådning af biomasser med et højt ammoniumindhold ved
at fremme særlige bakteriekulturer i reaktoren.

Titel: Nedbrydning af højt ammoniak-holdigt
affald

Kontakt: DTU Miljø, Irini Angelidaki,
� 4525 1429, � iria@env.dtu.dk

Sagsnr.: ForskEL-10537

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 2.040.000 kroner

Gasproduktionen fra en kontrolreaktor og en reaktor

hvor bakteriesammensætningen ændres.
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Fremstilling af syntetisk
naturgas fra biomasse
Syntetisk naturgas og opgraderet biogas kan
erstatte hele det danske naturgasforbrug. Den
grønne gas kan skabe balance i et fremtidigt ener-
gisystem, baseret på vedvarende energi, og grøn
gas kommer ikke i konflikt med produktionen af
fødevarer.

Gas fra termisk forgasning af biomasse som træ og halm
består primært af kulilte og brint, men den kan konver-
teres til syntetisk naturgas via en metaniseringsproces.
Potentialet er på 75-150 PJ, og sammen med opgraderet
biogas vil syntetisk naturgas kunne fylde det danske gas-
net, når de fossile brændsler skal udfases. Det fremgår
af et projekt, som Dansk Gasteknisk Center har udført i
samarbejde med DTU.

I forbindelse med projektet er der udviklet en enkel, bru-
gertilpasset kalkulator, der blandt andet kan bruges til at
give et skøn over den potentielle produktion af syntetisk
naturgas. Kalkulatoren er blevet brugt til at estimere po-
tentialet i et referencescenarie, to scenarier baseret på
rapporten “+10 mio. tons planen” samt tre scenarier, der
sigter mod en maksimal produktion af syntetisk naturgas.

Projektet indeholder en analyse af en række eksisteren-
de forgasningsanlæg, deres effektivitet samt en vurde-
ring af, hvor de enkelte teknologier vil være mest veleg-
nede.

Titel: Detaljeret analyse af bio-SNG teknologier
og andre VE-gasser

Kontakt: Dansk Gasteknisk Center, Bjarne Ras-
mussen, � 2147 1752, � nbr@dgc.dk

Sagsnr.: ForskNG-10689

Tilskud fra: PSO og gasselskaberne

Tilskud: 1.576.000 kroner

GoBiGas-anlægget i Gøteborg skal fra årsskiftet produ-

cere syntetisk naturgas på basis af træpiller.
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Maabjerg Energikoncept
Maabjerg Energikoncept er visionen om at rea-
lisere en samlet bæredygtig energiløsning base-
ret på lokale og CO2-neutrale råvarer. Det skal
ske ved at samtænke flere energiteknologier i et
koncept, hvor synergien mellem de enkelte
annlæg udnyttes optimalt.

Titel: Maabjerg Energikoncept

Kontakt: Vestforsyning A/S, Søren Holm Pedersen,
� 5158 7443, � shp@vestforsyning.dk

Sagsnr.: ENS-64011-0368

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 9.790.000 kroner

Projektets resultater viser, at det er muligt at opnå de øn-
skede synergier mellem et bioethanolanlæg og det eksi-
sterende biogasanlæg og kraftvarmeværk i Maabjerg
ved Holstebro. På den måde kan man opnå en økono-
misk rentabel produktion af el, varme, ethanol og VE-gas
på basis af biomasserestprodukter. Affaldsbehandling
kan med fordel tilkobles i en senere fase.

Energieffektiviteten i det samlede koncept kan komme
op på 99 procent. Det skyldes primært, at restprodukter-
ne fra ethanolanlægget kan udnyttes i biogasanlægget
og kraftvarmeværket, samtidig med at spildvarmen fra
bioethanolanlægget kan bruges i det lokale fjernvarme-
net. Opgradering af biogas til naturgaskvalitet vil gøre
det muligt at afsætte den øgede gasmængde. På den
måde kan Maabjerg Energikoncept skabe et gennem-
brud for øget anvendelse af restprodukter til energiformål
og ikke mindst til transportbrændstoffer, der hidtil har væ-
ret hæmmet af lav energieffektivitet og dårlig økonomi.

Maabjerg Energikoncept forventes sat i drift i 2017. Dets
produkter forventes overvejende afsat på det danske
hjemmemarked. Konceptet og især teknologierne bag
produktionen af biogas og ethanol (INBICON) forventes
markedsført i EU, Kina, Malaysia og Brasilien.
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IEA Bioenergy Task
39 og 42 i 2010-2012
EUDP støtter løbende den danske deltagelse i
de forskellige grupper under IEA Bioenergy.
Nærværende projekt omhandler Task 39 og 42,
der begge beskæftiger sig med raffinering af
biomasse, herunder ikke mindst fremstilling af
2. generationsbiobrændstoffer.

Danmark har deltaget aktivt i begge netværk igennem en
længere årrække. I perioden fra 2010 til 2012 har arbej-
det indbefattet deltagelse i task-møder og workshops/
symposier, løbende kommunikation og samarbejde med
øvrige medlemmer samt udarbejdelse af præsentationer,
rapporter og andet informationsmateriale. Af rapporter er
det værd at fremhæve:

• Advanced Biofuels – GHG Emissions and Energy
Balances (Task 39)

• Status of Advanced Biofuels Demonstration Facilities
in 2012 (Task 39)

• Biofuel-driven Biorefineries – A selection of the most
promising biorefinery concepts to produce large volu-
mes of road transportation biofuels by 2025 (Task 42)

• Bio-based chemicals – Value added products from
biorefineries (Task 42)

Alle rapporter kan hentes på www.task39.org og
www.iea-bioenergy.task42-biorefineries.com. Rapporter-
ne fra Task 42 er endvidere tilgængelig i en printet ver-
sion ved henvendelse til undertegnede.

I 2012 var Danmark vært for et fællesmøde mellem Task
39 og 42. I den forbindelse blev der arrangeret en tre-
dages international konference med godt 220 deltagere
fra 28 lande, hvilket gav rig mulighed for at udbrede
kendskabet til dansk forskning og de danske virksom-
heder, som er aktive inden for området.

Deltagelsen i Task 39 og 42 kører videre i et nyt projekt
for den næste treårsperiode 2013-2015.

Titel: IEA Bioenergy Task 39 og 42 i 2010-2012

Kontakt: Københavns Universitet, Henning Jørgen-
sen, � 3533 1704, � hnj@life.ku.dk

Sagsnr.: ENS-64009-0229

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 391.800 kroner
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Danmarks første brinttank-
station til 700 bars tryk
Vestforsyning fortsætter driften af Danmarks før-
ste brinttankstation til 700 bars tryk, hvor der
frem til i dag er blevet foretaget knap 300 optank-
ninger. Mere end 500 kg brint er blevet fyldt på
bilerne. Det svarer til 51.000 kilometer på brint.

Titel: LINK2009 FASE 2- Demonstration af 2.
generation brændselscelle hybrid køretøjer
og brint tankstation i Danmark

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

Info: www.hydrogenlink.net/holstebro.asp

Sagsnr.: ENS-64009-0172

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 8.900.000 kroner
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Åbningen af tankstationen skete i juni 2011 som et led i
LINK2009 projektet – støttet af Energistyrelsen. Siden da
har stationen leveret brint til fire TH!NK brintbiler hos Hol-
stebro Kommune. Foruden bilerne i Danmark er yderli-
gere fem TH!NK brintbiler blevet afprøvet i Oslo. I alt har
de ni biler tilbagelagt 61.000 kilometer.

Forud for åbningen blev teknologien til påfyldning af brint
færdigudviklet med henblik på at sikre opfyldelse af SAE
J2601-standarden. Her er kravene blandt andet, at det i
løbet af 3-4 minutter skal være muligt at tanke bilerne til
en rækkevidde på minimum 500 kilometer.

Demonstrationsaktiviteterne er sket parallelt med to
Ph.D.-projekter ved DTU Mekanik inden for brintoptank-
ning og brændselsceller. Gennem projektet er der også
opnået erfaringer med myndighedsgodkendelse af brint-
biler og tankstationer. I den forbindelse har Beredskabs-
styrelsen udarbejdet vejledninger for beredskabsindsat-
sen ved uheld med brintbiler og tankstationer .

Vestforsyning vil fortsætte driften af tankstationen, som
skal indgå i et landsdækkende net af brinttankstationer,
der planlægges frem mod 2015.

Titel: Termokemiske undersøgelser af cellulo-
lytiske enzymer til brug i produktionen af
anden-generations bioetanol

Kontakt: Roskilde Universitet, Peter Westh,
� 4674 2879, � pwesth@ruc.dk

Sagsnr.: ENMI 2104-07-0028

Tilskud fra: DSF

Tilskud: 14.370.000 kroner

Nedbrydning af biomasse
Med en nyudviklet målemetode kan man regi-
strere, hvor hurtigt cellulose nedbrydes til suk-
ker ved hjælp af enzymer. Metoden kan anven-
des til at lokalisere flaskehalse ved fremstilling
af blandt andet bioethanol.

Biosfærens samlede produktion af cellulose udgør årligt
omkring 100 milliarder tons, og cellulose er dermed en af
de vigtigste biologiske ressourcer. Blandt de mere loven-
de anvendelser er fremstilling af flydende brændstoffer,
hvor cellulose først nedbrydes til sukker ved hjælp af en-
zymer og efterfølgende fermenteres til bioethanol.

Udvikling af sådanne systemer er imidlertid afhængig af
teknikker, der hurtigt og effektivt kan karakterisere pro-
cessen. Forskere ved Novozymes og Roskilde Universi-
tet har derfor udviklet metoder, der kan overvåge den
forholdsvis langsomme nedbrydning af biomasse i real-
tid. Dermed er det blevet muligt at lokalisere flaskehalse i
processen og belyse deres årsager.

Metoden bygger på det princip, at jo hurtigere den enzy-
matiske proces er, desto mere varme udvikler den. Der
anvendes små prøver i et såkaldt kalorimeter, og resulta-
terne herfra er et mål for, hvor hurtigt biomassen omdan-
nes. Metoden kan bruges til biomasse, der er kemisk
kompleks og fysisk fremstår som en fugtig, ugennemsig-
tig masse. Efter at måleprincippet er udviklet, er det blevet
brugt til at belyse, hvordan forskellige faktorer medvirker til
at forsinke den enzymatiske nedbrydningsproces.

Biomasse blandes med enzymer i en kalorimetrisk celle,

hvorefter nedbrydningen kan følges via den frigivne varme.
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Levetidsforøgelse af
PEM-brændselsceller
Levetiden for brændselsceller bliver løbende
forbedret, og i dag forventes cellerne at kunne
holde i mere end fem år. En ny patentansøgning
skal bane vejen for, at man kan genbruge det
dyre platin og på den måde få reduceret prisen
på nye celler.

De største barrierer for kommercialisering af brændsels-
celler er den forholdsvis høje pris og begrænsede leve-
tid. Projektet har derfor haft til formål at forøge levetiden
af PEM brændselsceller gennem en systematisk kvantifi-
cering af de faktorer, der begrænser levetiden. Det vil
primært sige valg af materialer og driftsforhold.

Den opnåede forståelse af de forhold, der nedbryder cel-
lerne, er blevet brugt til at reducere degraderingen og der-
med forøge levetiden. I den forbindelse er der foretaget
accelererede test af materialer og brændselsceller, og der
er foretaget mere end 10.000 timers test af enkeltceller.
Resultaterne fra de mange tests er lovende, idet de per-
manente degraderinger i dag er så små, at levetiden for
cellerne kan forventes at være på mere end fem år.

Resultaterne af projektet har resulteret i en patentansøg-
ning på en elektrokemisk opløsning af den dyre platin-
katalysator. Det giver mulighed for at genanvende platin
på en miljømæssigt forsvarlig måde. Platin er cirka 50
procent dyrere end guld, og det har i mange år været
en væsentlig barriere for at kunne reducere prisen på
brændselsceller.

Titel: Holdbarhed og levetid af PEM brændsels-
celler – del II [DuRaPEM II]

Kontakt: IRD Fuel Cells, Laila Grahl-Madsen,
� 6363 3000, � lgm@ird.dk

Sagsnr.: ForskEL-10505

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 8.023.000 kroner

Teststationer til langtidstest af PEM-brændselsceller.
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Skræddersyede PEM og
DMFC brændselsceller
Et nyt designværktøj gør det muligt at produ-
cere brændselscellestakke og moduler i små
serier til lave priser, samtidig med at potentialet
for storskalaproduktion er til stede.

Projektet har haft til formål at udvikle et designværktøj,
så der kan fremstilles specifikke brændselscelleanlæg til
forskellige kundegrupper og markeder – selv ved lave
serieproduktioner. Det kan starte en udvikling, hvor pro-
duktdesign går fra primært at være baseret på forsk-
nings- og udviklingsprojekter til i højere grad at være
drevet af markedet.

Resultaterne af projektet har gjort det muligt at produ-
cere brændselscellestakke og moduler i små serier til
lave priser, samtidig med at potentialet for storskala-
produktion er til stede. I løbet af projektperioden er der
etableret et CFD-baseret designværktøj, som kan bruges
til at skræddersy brændselscellestakke og moduler til
de enkelte kunders specifikke anvendelse af el og varme.

Design og fremstilling af de enkelte stakkomponenter er
blevet udviklet betydeligt både med hensyn til kvalitet og
pris. Omkostninger ved fremstilling af grafitflowplader er
reduceret så meget, at det nu kan betale sig at trykstøbe
serier på 500 – 1.000 plader. Ligeledes er forseglingsde-
sign og -proces for de enkelte celler blevet forsimplet, så
det er muligt at automatisere produktionen af en brinttæt
brændselscellestak. Baseret på et kundespecifikt behov
er der udviklet et 3,5 kW modul baseret på PEM brænd-
selsceller. Flere moduler kan sammensættes til større en-
heder og levere enten 230 volt vekselstrøm eller 24/48/72
volt jævnstrøm.

Titel: Tailor PEM – Del 1. Værktøj til
skræddersyede brændselsceller

Kontakt: IRD Fuel Cells, Steen Yde-Andersen,
� 6363 3000, � sya@ird.dk

Sagsnr.: ENS 64009-0016

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 9.202.392 kroner
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Brændselsceller kan
stabilisere elnettet
Større enheder med brændselsceller, elektrolyse-
anlæg og brintlagre kan være med til at stabili-
sere elnettet. Systemerne er klar til markedet og
kan kobles til elnettet uden problemer.

Projektet har analyseret behovet og mulighederne for at
bruge kraftvarmesystemer baseret på brændselsceller i
tilknytning til EcoGrid EU, hvor 2.000 bornholmske for-
brugere tester nye muligheder for at styre deres elfor-
brug. Det er der brug for i fremtiden i takt med, at en sti-
gende andel af elproduktionen bliver baseret på sol og
vind.

I EcoGrid EU forsøger man at styre forbruget via elpri-
sen, der falder, når der er rigeligt med el. Deltagerne i
EcoGrid EU får løbende informationer om prisen, og det
gør det muligt at flytte elforbruget til de tidspunkter, hvor
det er hensigtsmæssigt.

I nærværende projekt har Center for El og Energi på
DTU Elektro foretaget en række simulationer af det born-
holmske elnet. Her kan man se, hvor behovet for stabili-
sering af elnettet er størst, og hvordan brændselsceller-
ne med tilhørende elektrolyseanlæg og brintlagre kan
være med til at stabilisere elnettet. Anlæggene kan i dag
leveres af Dantherm Power, og de kan ganske uproble-
matisk kobles til elnettet.

Med hensyn til mindre kraftvarmeenheder med brænd-
selsceller på omkring 1 kW el har projektet vist, at de
teknologisk set endnu ikke er helt klar til at kunne stabili-
sere elnettet. Der skal blandt andet arbejdes videre med
brug af alternative brændstoffer som biogas, og det er
nødvendigt at tilføre ekstra elektrisk kapacitet til anlæg-
gene og indarbejde nye operationsstrategier.

Dantherm Power og DTU Elektro arbejder videre med
disse udfordringer efter projektets afslutning og forventer
at kunne introducere små kraftvarmeenheder i Smart
Grid sammenhæng inden for ganske få år.

Titel: Smart Grid og brændselscelle
mikrokraftvarme på Bornholm

Kontakt: Dantherm Power A/S, Per Balslev,
� 4013 1898, � peb@dantherm.com

Sagsnr.: ForskEL-10644

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 800.000 kroner

Udvikling af keramiske
elektrolyseceller og -stakke
Keramiske elektrolyseceller, der kan bruges til
energilagring og fremstilling af flydende brænd-
stoffer, er blevet markant bedre. Det betyder færre
anlægs- og driftsudgifter samt længere levetider.

Titel: Udvikling af keramiske elektrolyseceller
og -stakke

Kontakt: DTU Energikonvertering, Ming Chen,
� 4677 5757, � minc@dtu.dk

Sagsnr.: ForskEL-10609

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 13.250.000 kroner

Højtemperaturelektrolyse ved hjælp af keramiske elek-
trolyseceller og -stakke (SOEC) er en meget lovende
teknologi til energilagring og produktion af syntetiske
brændsler. Teknologien kan således både være med til
at skabe balance i energisystemet og levere bæredygtigt
brændstof til transportsektoren.

Projektet har primært haft fokus på at udvikle celler og
stakkomponenter med forbedret ydelse og holdbarhed
under industrielt relevante driftsbetingelser. Det lykkedes!

Ud fra et økonomisk perspektiv er det fordelagtigt, at
SOEC-stakke arbejder ved strømtætheder på 1 ampere/
cm2 eller endnu højere. Ved tidligere projekter i samme
udviklingsforløb er der målt en degradering af celler på
over 15 procent/1.000 timer ved en strømtæthed på 1
ampere/cm2. I dette projekt formåede man at sænke
driftstemperaturen fra 850 til 800 °C og samtidig måle en
rekordlav degraderingsrate på 1,3 procent/1.000 timer
for dampelektrolyse ved 1 ampere/cm2. Projektet har så-
ledes formået at bibeholde en høj strømtæthed samtidig
med, at ældningsraten og driftstemperaturen er sænket.
Det betyder færre anlægs- og driftsudgifter samt længere
levetider for såvel SOEC-celler som -stakke. Projektets
resultater har ført til et nyt projekt; “Solid Oxid Electroly-
sis for Grid Balancing”, der løber til og med 2015.
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Et EU-tilskud på 14 millioner og
et lån på op til 122 millioner kro-
ner skal bane vejen for næste fa-
se af et vestjysk biogasprojekt,
hvor gassen produceres decen-
tralt og sendes ind til kraftvarme-
værker og andre store gaskunder.

I september 2012 kunne en gruppe
landmænd i Ringkøbing-Skjern
Kommune med støtte fra EUDP ind-
vie det første af 45 planlagte bio-
gasanlæg, som skal være med til at
gøre kommunen selvforsynende
med energi i 2020.

Filosofien bag det vestjyske bio-
gasprojekt går ud på at lade gaspro-
duktionen foregå decentralt på store
gårde, hvorefter biogassen sendes
ind til kraftvarmeværker og andre
store gaskunder gennem et led-
ningsnet. På den måde undgår man
tunge gylletransporter, og ved at
bruge et særskilt ledningsnet til gas-
sen slipper man for at skulle opgra-
dere biogassen til naturgaskvalitet.

Bioenergi Vest, der står bag kon-
ceptet, er nu i gang med at forbere-
de fase II, hvor der skal etableres
tre nye biogasanlæg, der forbindes
med to eksisterende gårdanlæg.
Biogassen fra de i alt fem anlæg
skal pumpes frem til et kraftvarme-
værk via en gasledning på 51 kilo-
meter. Det vil føre til en samlet årlig
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I september 2012 kunne Bioenergi

Vest indvie det første af i alt 45 de-

centrale biogasanlæg i Ringkøbing-

Skjern Kommune.

EU-tilskud til biogasprojekt
uden gylletransporter

energibesparelse på cirka 90 millio-
ner kWh og en reduktion af CO2-ud-
slippet på 21.600 tons.

Den Europæiske Energieffektivi-
seringsfond har for nylig givet tilsagn
om støtte til det vestjyske biogas-
projekt. Støtten består dels af et
konkret tilskud på op til 14 millioner
kroner til forberedelse af fase II,
dels af et lån på op til 122 millioner
kroner til gasledningen og opførelse
af de tre nye biogasanlæg.

– Vi har netop godkendt otte le-
verandører som prækvalificerede til
projektet, og vi forventer at have et
samlet forslag klar til april 2014,
forklarer direktør Finn Jessen i Ring-
købing-Skjern Forsyning, der sam-
men med Vestjysk Landboforening
ejer Bioenergi Vest.

Først når Den Europæiske Energi-
effektiviseringsfond ser det endelige
projektforslag, vil der blive indledt
forhandlinger om de konkrete vilkår
for lånet på 122 millioner kroner.

Bioenergi Vest forventer, at pro-
jektet fuldt udbygget, med omkring
45 gårdanlæg og et ledningsnet
på 110 kilometer, vil skabe mere
end 1.000 nye arbejdspladser. TS

http://www.ens.dk/ny-teknologi/eudp-energiteknologisk-udvikling-demonstration
http://energinet.dk/DA/FORSKNING/Sider/default.aspx



