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Biogas og brint kan binde

energisystemet sammen
Biogas og brint skal ses i en større sammenhæng, for det er gassens evne

til at binde energisystemet sammen, der er den mest interessante. Med

biogas kan vi bevare jordens kulstofpulje, og gassen gør det muligt

at integrere store mængder vindmøllestrøm i energisystemet.

Af Torben Skøtt

– Hvis vi skal designe et bæredygtigt
energisystem, som vi kan sælge til
resten af verden, kræver det en for-
nuftig udnyttelse af biomassen, og
på det punkt har biogassen rigtig
meget at byde på. Med biogas kan
vi på en enkel og billig måde inte-
grere store mængder el i energisy-
stemet, og vi kan få det tungtom-
sættelige kulstof tilbage til jorden,
hvor det hører hjemme.

Sådan sagde professor Henrik
Wenzel i et indlæg han holdt på
Syddansk Universitet den 3. sep-
tember i forbindelse med en tema-
dag om græs til biogasanlæg. Han
har gennem en lang årrække forsket

i bæredygtige energisystemer og har
ofte kritiseret den måde, vi anven-
der biomassen på – ikke mindst når
det handler om at bruge landbrugs-
afgrøder til fremstilling af biobrænd-
stoffer.

– Problemet er, at når der inve-
steres milliarder i nye energianlæg,
så bliver beslutningerne truffet ud
fra selskabsøkonomiske betragtnin-
ger uden hensyn til, hvordan det
passer ind i det samlede system.
Politikerne burde træde i karakter
og sikre, at vi bruger de sparsomme
biomasseressourcer med omhu, og
at vi får etableret et energisystem,
der kan integrere store mængder
vindmøllestrøm, konkluderede pro-
fessoren.

Integration med vind
Ifølge Henrik Wenzel er der en ten-
dens til, at vi stirrer os blinde på de
enkelte teknologier og glemmer at
se på, hvordan teknologien fungerer
i det samlede energisystem.

– Det er selvfølgelig ikke uinteres-
sant at optimere de enkelte energi-
teknologier, men det betyder ikke så
meget i forhold til det samlede sy-
stem. Det afgørende er, om tekno-
logien virker som en elefant i et
glasbur eller kan få enderne til at nå
sammen, pointerede Henrik Wenzel
på temadagen, der var arrangeret
inden for rammerne af EU-projektet
GRass as a GReen Gas Resource.

Og hvis enderne skal nå sammen
i fremtidens VE-samfund, gælder
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Biogasanlæg kan være med til at indpasse store mængder vindmøllestrøm i energisystemet.
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det om at indpasse så meget strøm
fra sol, vind og bølgekraft som mu-
ligt. Det bliver der nemlig rigeligt af
til forskel fra biomassen, som er og
bliver en begrænset ressource.

Sammen med en gruppe studeren-
de har Henrik Wenzel derfor set på
fire scenarier for, hvordan man kan
indpasse mere eller mindre mængder
vindmøllestrøm i energisystemet.

I det første scenarie er der behov
for mere end 600 PJ biomasse om
året, da bioenergien skal dække he-
le transportbehovet og en betydelig
del af el- og varmebehovet. I sce-
narie to, kaldet elscenariet, bruges
der strøm til varme og transport, og
derved reduceres biomassebehovet
til 450 PJ/år.

Det tredje scenarie er elektrolyse-
scenariet. Her reduceres behovet for
biomasse til 300 PJ, da en del af
vindmøllestrømmen konverteres til
brint, som blandt andet kan bruges
til opgradering af biogas. Scenarie
fire er en videreudvikling af elektro-
lysescenariet, hvor recirkulering af
kulstof giver plads til en endnu mere
el fra sol, vind og bølgekraft. Derved
når biomassebehovet ned på 240
PJ om året, svarende til et forbrug
på 40 PJ per indbygger i Danmark.

– Det er stadig det dobbelte af,
hvad der på globalt plan er til rådig-
hed per individ, men det svarer no-
genlunde til, hvad Danmark har at
gøre godt med, uden at det går ud
over fødevareproduktionen, fortalte
Henrik Wenzel.

Fjern afgifterne på elektrolyse
Fremstilling af brint via elektrolyse er
ligesom biogas en nøgleteknologi i

fremtidens energisystem. Brinten
kan bruges til el, varme og trans-
portbrændstof, og den kan opgrade
biogas til naturgaskvalitet.

På den måde øges biogaspoten-
tialet markant, og ifølge Henrik Wen-
zel kan man nå helt op på 100 PJ,
svarende til omkring en sjettedel af
Danmarks energiforbrug. Forudsæt-
ningen er, at alt halm udnyttes i bio-
gasanlæg og gassen opgraderes til
naturgaskvalitet ved hjælp af brint.

Opgradering af biogas med brint
har langt større perspektiver end
den traditionelle opgradering med
en skrubber, hvor man blot fjerner
CO2-indholdet, men som afgifts-

strukturen er i dag, er der ikke øko-
nomi i den type anlæg.

– Det er afgifterne, der blokerer
for, at vi bruger brint til opgradering
af biogas. Hvis man fjerner alle afgif-
ten på el til elektrolyse, vil opgrade-
ring med brint blive økonomisk at-
traktiv, så det bør man selvfølgelig
tage initiativ til – ellers bliver det me-
get svært at få integreret de stigende
mængder vindmøllestrøm i energisy-
stemet, pointerede Henrik Wenzel.

Halm skal i biogasanlæggene
Biomassen er som bekendt en be-
grænset ressource, der skal bruges
med omhu, og det er bestemt ikke
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skrubber eller brinttilsætning. Som det fremgår af figuren er anlæg med brint-

tilsætning kun rentable, hvis alle afgifterne til elektrolyse bliver fjernet. Det vil

sige, at der kun betales spotpris for el. Kilde: System Integration of Biogas in

the Future Funish Energy System, eksamensprojekt ved SDU, juni 2014 af

Peter Skov Hansen og Julie Houge Hansen.
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ligegyldigt, hvordan vi håndterer og
udnytter biomassen.

Ifølge Henrik Wenzel har vi ek-
sempelvis et halmpotentiale på om-
kring 50 PJ, hvis vi bruger det til
fremstilling af biogas, men et væ-
sentligt mindre potentiale på kun
cirka 15 PJ, hvis vi stedet brænder
halmen af, som det sker i dag.

Forklaringen er, at når vi fjerner
halm fra marken, fjerner vi samtidig
kulstof. Det giver et minus i klima-
regnskabet, og det går ud over jor-
dens frugtbarhed, men hvis halmen
i stedet bruges i et biogasanlæg,
bliver den tungtomsættelige del af
kulstoffet ført tilbage til jorden
sammen med afgasset gylle.

– Den mængde kulstof, der om-
sættes i biogasanlægget, ville alter-
nativt være dampet af på marken i
løbet af kort tid. Biogasanlægget
leverer den tungtomsættelige del til-
bage, og det betyder rigtig meget i
klimaregnskabet, men det indgår slet
ikke i de modeller, Energistyrelsen
arbejder med, fortalte Henrik Wenzel.

Han anbefalede, at man især fo-
kuserer på to teknologier, hvis vi skal
have mest muligt ud af biomassen:

• Træ skal bruges til fremstilling af
syntesegas i termiske forgasnings-
anlæg og efterfølgende omdannes
til flydende brændstoffer ved hjælp
af brint.

• Våd biomasse og halm skal udnyt-
tes i biogasanlæg og efterfølgende
opgraderes til naturgaskvalitet ved
hjælp af brint.

Læs mere om GRass as a

GReen Gas Resource på:

www.grassgreenresource.eu/home

Halm til biogas er billigere end gylle
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Biogasanlæggene er på stadig
jagt efter biomasser, der kan
sætte skub i gasproduktionen.
En opgørelse fra Energistyrelsen
viser, at organisk affald, dybstrø-
else og halm giver mest energi
for pengene, mens gylle og efter-
afgrøder hører til i den dyre ende.

Biogasanlæggene har hårdt brug for
biomasse med et højt tørstofindhold
som supplement til den tynde gylle,
men i dag er det meget begrænset,
hvad der rent faktisk bliver omsat i
biogasanlæggene. De fleste anlæg
baserer stadig deres produktion på
husdyrgødning og organisk industri-
affald, som efterhånden er blevet en
mangelvare.

– Vi skal blive bedre til at håndtere
og udnytte de mange forskellige rest-
produkter, som har et gaspotentiale
og kan kombineres med naturpleje,
sagde projektleder for Energistyrel-

sens Biogas Taskforce, Bodil Harder,
på en temadag om græs til biogas-
anlæg, som blev afholdt på Syd-
dansk Univesitet den 3. september.

Hun pegede blandt andet på or-
ganisk husholdningsaffald, dybstrø-
else, halm og græs fra naturarealer,
som de mest oplagte biomasser. En
opgørelse fra Energistyrelsen tyder
nemlig på, at de giver mest energi
for pengene, mens gylle, biomasse
fra grøftekanter og efterafgrøder lig-
ger i den dyre ende af skalaen.

Bodil Harder understregede dog,
at opgørelsen over omkostningsni-
veauet skal tages med et gran salt.
Erfaringerne med at håndtere rest-
biomasse til biogasanlæg er fortsat
begrænsede. Derfor har Biogas Task-
force for nylig taget initiativ til et
projekt, der skal dokumentere drifts-
erfaringer med anvendelse af nye
biomasser i biogasanlæg. TS

Produktionspriser for biomasser til biogasanlæg. Kilde: Energistyrelsen.
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Fra majs til GRÆS

Af Torben Skøtt

Tyskerne har gjort det i årevis og i
stor stil: Droppet den traditionelle
landbrugsproduktion og i stedet sået
markerne til med majs, der ender i
biogasanlæg – godt støttet af favo-
rable tilskudsregler fra den tyske stat.
Man anslår, at omkring 800.000
hektar tysk landbrugsjord i dag bliver
brugt til dyrkning af energimajs, og
ifølge Danmarks Naturfredningsfor-
ening endte majs fra 18.000 hektar
dansk landbrugsjord i 2012 i tyske
biogasanlæg.

Økonomisk set har det været en
god forretning for ejerne af de tyske
anlæg, og på et tidspunkt var der
optræk til, at danske biogasanlæg
ville kopiere det tyske “system”. Det
gav anledning til en heftig debat, for
majs bliver af mange betragtet som
et kvikt fix med nogle betydelige mil-
jømæssige konsekvenser.

Debatten førte til, at der kom nye
regler på området, så biogasanlæg-
gene fra 2015 til 2017 højst må
bruge 25 procent energiafgrøder,
målt på vægtbasis og højst 12 pro-
cent i perioden 2018-2020.

Samtidig blev der iværksat en del
forskningsaktiviteter med henblik på
at finde mere miljøvenlige alternati-
ver til majs. Det vil blandt andet si-
ge forskellige restprodukter som
halm, dybstrøelse og husholdnings-
affald samt biomasse fra naturarea-
ler og randzoner.

Det kan lade sig gøre
Mange af aktiviteterne har vist, at
det rent faktisk kan lade sig gøre at
erstatte energiafgrøder med forskel-
lige restprodukter. Dybstrøelse er så
småt ved at vinde indpas på biogas-

På Aarhus Universitets biogasanlæg

i Foulum er det lykkedes at skifte de

udskældte energimajs ud med græs fra natur-

arealer. Det har kunnet lade sig gøre uden at belaste

økonomien, til gavn for miljøet og økologisk planteavl.
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Figur 1. Tilførsel af majs, græs og halm til biogasan-

lægget i Foulum. Græs fra engarealer bliver forbe-

handlet i en ekstruder, mens halm presses til briketter.
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Figur 2. Økonomien ved tilførsel af majs, græs og

halm til biogasanlægget i Foulum. Reparationsudgifter

til brikettering er anslået.
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A

A. Tidlig høst den 10. juni, hvorefter arealet blev afgræsset
B. Sen høst den 15. juli, hvorefter arealet blev afgræsset
C. Tidlig høst den 10. juni og igen den 25. august
D. Sen høst den 15. juli og igen den 15. september
E. Tidlig høst og tilførsel af 115 kg kalium/ha. og 3 kg N/ha.
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Figur 3. Energiindholdet i græs fra Nørreådalen i for-

hold til majs. Når der blev gødet med kalium og kvæl-

stof kom udbyttet fra græs på niveau med majs.

anlæggene, og på Aarhus Universi-
tets biogasanlæg i Foulum har man
i dag droppet at bruge majs til fordel
fra græs fra naturarealer (figur 1).

– Økonomisk set får vi det sam-
me ud af det, og for landmændene
er det en tilfredsstillende ordning –
ikke mindst fordi de får noget værdi-
fuld gødning tilbage, fortalte senior-
forsker Henrik B. Møller fra Aarhus
Universitet på en temadag om bio-
gasanlæg på Syddansk Universitet
den 3. september (figur 2).

Han lagde dog ikke skjul på, at
det har været et stort arbejde at ud-
vikle en effektiv teknologi til forbe-
handling af biomassen, og at der
formentlig vil gå et stykke tid, før
biogasanlæggene for alvor begynder
at aftage halm, græs og andre rest-
produkter.

Fra 70 til 45 øre/kg tørstof
Græsset til biogasanlægget i Fou-
lum leveres af en forening af land-
mænd, der råder over 200 hektar
enge. Leverandørforeningen får 55
øre per kg græs, hvilket er cirka
halvdelen af, hvad biogasanlægget
betaler for majs. Den lavere pris
skyldes dels, at biogasanlægget har
investeret fire millioner kroner i ud-
styr til forbehandling af biomasse
med et højt tørstofindhold, dels at
det er sværere at omsætte græs
end majs til biogas.

I starten var det en dårlig forret-
ning for landmændene, da det kos-
tede godt 70 øre at høste og hånd-
tere 1 kg tørstof, men i dag er pri-
sen kommet ned på et fornuftigt ni-

veau. Det skyldes dels, at man har
valgt de dårligste arealer fra, dels at
man kun høster biomasse, der er så
tørt, at det kan lagres udendørs uden
overdækning.

– Arbejdet foregår med traditio-
nelle landbrugsmaskiner. Det er en
vigtig forudsætning. Skal landmæn-
dene eller maskinstationen ud at
investere i specielt udstyr, hænger
det ikke sammen, fortalte Henrik B.
Møller på temadagen, der var arran-
geret inden for rammerne af EU-pro-
jektet GRass as a GReen Gas Re-
source (GR3).

Erfaringerne fra Foulum viser
endvidere, at der er meget store

variationer i høstudbyttet fra eng-
arealer, og at man på visse arealer
kan fordoble udbyttet ved at gøde
med kvælstof og kaliumvinasse, der
er et biprodukt fra produktion af
sprit og gær (se figur 3).

Håndtering af fast biomasse
Biogasanlægget i Foulum råder bå-
de over en såkaldt ekstruder og et
briketteringsanlæg til håndtering af
biomasse med et højt tørstofindhold.

I en briketpresse stiger tempera-
turen i biomassen til omkring 100
grader, og når briketten kommer ud
af maskinen, sker der en form for
dampeksplosion, hvor cellerne i bio-

Hvedehalm

Majsensilage

Dybstrøelse

Gylle

Forbrug til indfødning

- 500 0 500 1.000

kWh/ton frisk biomasse

1.500 2.000 2.500

Energiproduktion

Forbrug til ekstrudering Merproduktion ved ekstrudering

Figur 4. Energiforbrug og produktion ved ekstrudering

af biomasse. Ved hvedehalm er det cirka fem procent

af halmens energiindhold, der går til processen.

Det kan være lidt af en udfordring at høste våde engarealer. I Foulum har

man valgt kun at bruge de områder, hvor man kan bruge traditionelle land-

brugsmaskiner. Andre steder eksperimenteres der med lette maskiner på

larvefødder.
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massen bliver sprængt. Derved kan
biomassen lettere blandes op i gylle
og omsættes til biogas.

Det er i store træk den samme
proces, der foregår ved ekstrude-
ring. I praksis er den væsentligste
forskel, at ekstrudering er mest vel-
egnet til biomasse med et lidt hø-
jere vandindhold end til brikettering,
hvor tørstofprocenten gerne skal
være på omkring 80 procent eller
derover.

Brikettering har dog den fordel, at
det er let at kombinere med en ke-
misk forbehandling. Det er nemt at
tilsætte eksempelvis kaliumhydroxid
til processen. Ved tilsætning af blot
en procent kaliumhydroxid kan man
på den måde øge gasudbyttet med
omkring ti procent.

Forbehandling giver størst effekt
ved korte opholdstider. Ved 90 da-
ge er der stort set ingen effekt, så
hvis der er tale om et biogasanlæg
med rigelig reaktorkapacitet, kan
det næppe betale sig at investere i
dyre ekstrudering- eller brikette-
ringsanlæg.

Energiforbruget til ekstrudering er
begrænset i forhold til den mængde
energi, der er i biomassen. Er der
tale om halm, er det kun cirka 5
procent af halmens energiindhold,
der går til processen (se figur 4 på
foregående side).

Bakterierne vænner sig til græs
Ifølge Henrik B. Møller er der endvi-
dere en tendens til, at effekten af
forbehandling falder med tiden. Det
tyder på, at bakterierne stille og ro-
ligt bliver bedre og bedre til at hånd-
tere halm, græs og andet tørt ma-
teriale.

Endelig kan der være store for-
skelle på, hvor meget gas de enkel-
te biogasanlæg formår at hente ud
af tør biomasse som græs og halm.
Aarhus Universitet har undersøgt
gasudbyttet fra fire biogasanlæg, og
her viser det sig, at anlægget i Fou-
lum får omkring dobbelt så meget
gas ud af tør biomasse som enkelte
fællesanlæg.

– Det er meget overraskende, at
der er så store forskelle på gasud-
byttet, og det er noget, der er værd
at få undersøgt nærmere, sluttede
Henrik B. Møller. �

Hvis man vil producere biogas af
hestegødning, skal der bruges
halm i stalden. Det viser forsøg
på Svensk Institut for jordbruks-
og miljøteknik – JTI.

I to år har forskere på JTI undersøgt
forskellige muligheder for at bruge
hestegødning i gyllebaserede bio-
gasanlæg, og resultaterne viser, at
det bestemt ikke er ligegyldigt, hvad
der bliver strøet med i stalden.

– Når der anvendes halm som
strøelse fordobles biogasudbyttet i
forhold til de stalde, hvor man bru-
ges savsmuld eller tørv, forklarer
projektleder Henrik Olsson fra JTI.

Forsøgene viser ikke overrasken-
de, at det er lettere at håndtere
hestegødning blandet med spåner
eller halmpiller, end hvis der anven-
des hele halmstykker (dybstrøelse).
Hvis hestegødningen skal behandles
i traditionelle gyllebaserede anlæg,
vil der derfor være bedst økonomi i
at bruge hestegødning fra stalde,

hvor der anvendes halmpiller som
strøelse. Beregninger fra JTI viser, at
et gårdbiogasanlæg med en reaktor-
kapacitet på 1.000 kubikmeter kan
behandle gødning fra en stald med
knap 400 heste.

Antallet af heste i Sverige er vok-
set dramatisk gennem de seneste
årtier, og i flere områder er man be-
gyndt at få problemer med at hånd-
tere de store mængder gødning.

– Ved at bruge hestegødning i
biogasanlæg er der ikke længere
tale om et affaldsproblem, som kan
være hæmmende for branchens
vækst. Det bliver i stedet til en res-
source, som kan øge produktionen
af biogas og sikre, at næringsstof-
ferne kommer tilbage til landbrugs-
jorden, siger Henrik Olsson.

Læs mere på www.jti.se hvor rap-

porten Hästgödselrötning vid Natur-

bruksgymnasiet Sötåsen kan down-

loades.

TS

Hestegødning med halmHestegødning med halm

giver mest biogasgiver mest biogas
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Niveauet for energiforskning fastholdes
Regeringen vil videreføre et
samlet niveau for energiforsk-
ning, -udvikling og -demonstra-
tion på cirka 1,2 milliarder kro-
ner i 2015.

Ud af den samlede pulje på 1,2
milliarder kroner til energiforskning
er der lagt op til, at EUDP får 375
millioner kroner. Det skal sikre, at
danske virksomheder fortsat vil

kunne levere den innovative ener-
giteknologi, der er behov for i den
grønne omstilling. Der afsættes
derudover 9 millioner kroner årligt
til at finansiere arbejdet i det uaf-
hængige klimaråd, som etableres
1. januar 2015, samt 3 millioner
kroner til at styrke det klimapolitis-
ke arbejde i Energistyrelsen.

Læs mere på: www.kebmin.dk

�

http://www.jti.se/index.php?page=publikationsinfo&publicationid=1034&returnto=99
http://www.kebmin.dk/nyheder/nye-klima-energitiltag-paa-finansloven
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Efter flere års planlægning går
Solrød Kommune nu i gang med
at bygge et biogasanlæg, der ud
over gylle og organisk industriaf-
fald skal aftage ildelugtende
tang fra kommunens strande.

Solen skinnede fra en skyfri himmel
den 19. september, da Solrøds
borgmester Niels Hörup (V) tog det
første spadestik til kommunens nye
biogasanlæg. Anlægget vil reducere
udledningen af drivhusgasser med
40.000 tons årligt, og dermed er
kommunen halvvejs mod de mål,
den har sat for 2025.

I praksis svarer det til, at anlæg-
get vil kunne forsyne omkring 1.700
husstande med varme og 3.800
husstande med grøn el. Dermed vil
en stor del af kommunens godt
21.000 borgere få gavn af det grøn-
ne initiativ.

Tang og affald
Når anlægget er klar til drift i 2015,
vil det være det første biogasanlæg
i Danmark, der kan omdanne ilde-
lugtende tang til grøn energi, til
stor glæde for turister og kommu-
nens mange borgere. Ud over tang
skal anlægget aftage gylle fra de
lokale landmænd og organisk af-
fald fra firmaerne CP Kelco og Chr.
Hansen.

Hidtil har de fleste biogasanlæg
været baseret på gylle og restpro-
dukter fra landbruget, men i Solrød
skal landbruget kun levere godt en
fjerdedel af de 200.000 tons bio-

masse, anlægget skal aftage på års-
basis. Man forventer at kunne ind-
samle 7.400 tons tang om året fra
kommunens strande, så det bliver
CP Kelco og Chr. Hansen, der skal
levere hovedparten af biomassen.
De store mængder industriaffald har
et højt energiindhold, så anlægget
får en høj gasproduktion i forhold til
de landbrugsbaserede anlæg.

Indsamling af tang fra strandene
medfører en reduktion af kvælstof i
Køge Bugt på 62 tons om året. Det
svarer til 70 procent af reduktions-
kravet for Køge Bugt. Reduktionen
af fosfor vil være på 9 tons om året,
svarende til over 100 procent af re-
duktionskravet for bugten.

– Lokalt er biogasanlægget på
manges læber, hvor der er store for-
ventninger til projektet. Mange af
kommunens borgere er således til-
fredse med, at stranden renses for
tang og efterfølgende nyttiggøres til
grøn energi i biogasanlægget, sagde
Niels Hörup.

Solrød Kommune er eneaktionær
i selskabet, men etableringen af
biogasanlægget er sket i tæt samar-
bejde med Roskilde Universitet, CP
Kelco, Chr. Hansen, energiselskabet
VEKS, der skal aftage gassen, samt
leverandøren af anlægget Bigadan.

Biogasanlægget har kostet 105
millioner kroner. De årlige indtægter
forventes at blive på 23 millioner
kroner, og anlægget vil give varig be-
skæftigelse til 3-4 medarbejdere. TS

Læs mere på www.solrodbiogas.dk
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Problemer med rør-
transport til gylle
Det er fortsat tankbiler, som
transporterer gylle fra Skave
til Maabjerg Bioenergy, selv
om der for to år siden blev
etableret en pumpestation,
der skulle pumpe gyllen de 14
kilometer ind til Holstebro.

– Vi har kørt nogle tests, men vi
bruger ikke ledningen. Gyllen gi-
ver så stor modstand i rørene, at
pumperne ikke kan klare det, si-
ger Viggo Mose, der er driftsleder
ved Maabjerg Bioenergy til dag-
bladet Holstebro-Struer.

Der er ikke erfaringer i Vest-
europa med at pumpe gylle i så
lange rør, og derfor blev erfarin-
ger fra Rusland og Canada ind-
draget, da rørledningen blev pro-
jekteret.

– Vore erfaringer siger, at de-
res tal ikke holder. I virkeligheden
er gyllens modstand i rørene me-
get større, siger Viggo Mose.

Maabjerg Bioenergy har lavet
forsøg med at pumpe gylle med
forskelligt tørstofindhold, og der
skal nu køres forsøg med en ny
type skruepumpe. Trykledningen
ind til Holstebro er heldigvis di-
mensioneret, så den kan klare et
tryk, der er dobbelt så stor som
forudsat, så man forventer ikke,
at den nye pumpe vil forårsage
brud på ledningen.

Der sidder i alt syv pumper på
række på den cirka 14 kilometer
lange strækning fra Skave til
Maabjerg Bioenergy. De øvrige
seks pumper skal også skiftes
ud, hvis den nye pumpe dur til
formålet. Viggo Mose tør ikke
komme med et bud på, hvornår
gyllestationen eventuelt kan ta-
ges i brug.

Når pumpestationen ikke vir-
ker, betyder det, at gyllen fra
Skave i stedet køres i tankbil de
cirka 18 kilometer ad landevejen
ind til Maabjerg.

Ifølge Viggo Mose ved selska-
bet dog ikke, hvor stor ekstra ud-
giften er ved at køre i lastbil.

Kilde: Dagbladet Holstebro-Struer.

Nu skal der tangNu skal der tang

i biogasanlæggeti biogasanlægget
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Dyrk GRÆS

i stedet for korn
Vi kan fordoble udbyttet af biomasse ved at skifte korn ud med græs

og samtidig reducere udvaskningen af kvælstof. Med grønne

afgrøder er det således muligt at gøde og producere

mere, samtidig med at miljøet belastes mindre.

Plantevækst handler grundlæg-
gende om at omsætte sollys, vand
og næringsstoffer til biomasse. Jo
bedre planterne er til det, jo højere
udbytte.

Langt størstedelen af det danske
landbrugsareal anvendes til dyrkning
af korn. Det er forholdsvist nemt at
dyrke, høste, transportere, opbevare
– og ikke mindst nemt at forarbejde
til foder og mel.

Men de almindelige kornarter er
ikke særlig effektive til at udnytte
hverken sollys eller gødning. I sidste
halvdel af sommeren, hvor der både
kan være sol og regn, modner kor-
net i stedet for at vokse. Græs og
andre grønne afgrøder vokser der-
imod i en større del af året og er
således bedre til at udnytte sollys
og gødning.

Færre pesticider
Helt nye forsøg på Aarhus Universi-
tet, som er partner i den strategiske
platform Bio-Value, dokumenterer
fordelene ved de grønne afgrøder.

Det fortæller seniorforsker Uffe Jør-
gensen, Institut for Agroøkologi, på
www.biovalue.dk.

– I sædskifteforsøg, hvor vi sam-
menligner biomasseafgrøder med
korn, er udbytterne af flere af de
grønne afgrøder mindst dobbelt så
højt som af korn, målt i tørstof per
arealenhed.

– Og når vi måler kvælstofudvask-
ningen under rodzonen, så ser vi en
betydelig forskel mellem de etårige
kornarter og de flerårige græsser.
Der er en langt lavere udvaskning
fra både gødede og ugødede græs-
ser i forhold til korn, siger Uffe Jør-
gensen.

Eksempelvis er der afprøvet en
græsart ”rajsvingel”, som er blevet
gødet med 425 kg kvælstof per
hektar. Det har resulteret i et ud-
bytte på 22 tons tørstof per hektar
– mere end dobbelt så meget som
en bygafgrøde. Det interessante
er, at nitratudvaskningen er mellem
en fjerdedel og tredjedel af udvask-
ningen fra bygmarken; endda la-
vere end fra en ugødet mark med
kløvergræs, der producerede cirka
8 tons tørstof per hektar.

– Forsøget viser, at det er muligt
at afkoble sammenhængen mellem
produktion og miljøbelastning. Eller
med andre ord: Det er muligt at gø-
de og producere mere samtidig med
at miljøet belastes mindre, siger Uf-
fe Jørgensen.

Grønne biomasser i stedet for korn
vil således kunne reducere landbru-

“
Forsøget viser, at det er

muligt at afkoble sam-

menhængen mellem produk-

tion og miljøbelastning. Eller

med andre ord: Det er muligt

at gøde og producere mere

samtidig med at miljøet belas-

tes mindre.

“
Eksempelvis er der af-

prøvet en græsart ”rajs-

vingel”, som er blevet gødet

med 425 kg kvælstof per hek-

tar. Det har resulteret i et ud-

bytte på 22 tons tørstof per

hektar – mere end dobbelt så

meget som en bygafgrøde.

gets samlede miljøbelastning, og
det vil være langt mere effektivt end
at indføre yderligere gødningsrestrik-
tioner i kornproduktionen. Derud-
over vil flerårige afgrøder i stedet for
korn bidrage til at lagre kulstof i jor-
den til gavn for klimaet.

Protein fra græs og kløver
Men er det interessant at dyrke me-
re grøn biomasse, når man ikke kan
spise græs?

Ja, det er det, forklarer seniorfor-
sker Søren Krogh Jensen fra Institut
for Husdyrvidenskab, der forsker i
”Protein-projektet” i Bio-Value.

Han begrunder det med, at grøn-
ne afgrøder typisk indeholder meget
mere protein end korn. Langt stør-
stedelen af det korn, som dyrkes på
de danske marker, anvendes til gri-
sefoder, men kornet har faktisk et
for lavt proteinindhold i forhold til
grisens behov. Derfor består en del
af grisens foder af importeret soja-
protein. Sojaen kommer primært fra
Sydamerika, og her lægger den
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danske svineproduktion alene be-
slag på et areal på størrelse med
Sjælland.

Der er mange eksempler på miljø-
problemer forbundet med sojadyrk-
ningen; og det ville være langt mere
bæredygtigt, hvis vi producerede
proteinfoder på basis af grønne bio-
masser dyrket i Danmark, forklarer
Søren Krogh Jensen og uddyber:

– Regnestykket er forholdsvis
simpelt: Hvis vi dyrker 20 tons bio-
masseafgrøde per hektar med et
proteinindhold på 20 procent, kan vi
i teorien få op til fire tons protein
per hektar, som kan anvendes til
foder og fødevarer. Kan det lykkes
for os at trække det letopløselige
protein ud, så svarer det nogenlun-
de til den del af proteinet, som om-
sættes til ammoniak i koens vom,
og som dermed ikke udnyttes.

Perspektivet er derfor at trække
letopløseligt protein ud, tørre det og
anvende det som letfordøjeligt pro-
tein til grise, fjerkræ og kalve. Den
resterende fraktion kan så anvendes
til vomvenligt kvægfoder, bioenergi
og biobaserede materialer. Det vil
være i overensstemmelse med vi-
sionerne om at erstatte fossile
råstoffer med biobaseret råstoffer –
vel at mærke uden at reducere fø-
devareproduktionen.

Udfordringerne
Der er dog nogle store udfordringer,
som skal løses først:

Den første udfordring er at få pro-
teinet ud af de grønne biomasser i
en kvalitet og til en pris, som er kon-

kurrencedygtig med sojaprotein.
Dernæst er det en udfordring at om-
sætte restproduktet til et produkt,
der er efterspørgsel på, og som kan
sælges til en fornuftig pris. Og en-
delig er der en række udfordringer,
som knytter sig til høst, transport,
lagring og forarbejdning af de grøn-
ne biomasser; især den store vand-
mængde i grønne afgrøder er en ud-
fordring.

Alle disse udfordringer bliver der
arbejdet med i Bio-Value, der er et
samarbejde mellem virksomheder
og universiteter, som arbejder på at
øge anvendelsen af biomasse til
højværdiprodukter.

På Aarhus Universitet Foulum er
der særlig fokus på de grønne bio-
masser. Universitetet har iværksat
sit eget forskningsprogram BioBase,
som understøtter aktiviteterne i Bio-
Value. Der er blandt andet afsat
midler til etablering af et pilotanlæg
til at udvinde protein af grøn bio-
masse, ligesom der er ved at blive
bygget et pilotanlæg, der skal om-
danne restproduktet fra proteinfrem-
stilling til bioolie. TS

Læs mere på www.biovalue.dk

BIO-VALUE

• BIO-VALUE platformen vil udvik-
le nye bæredygtige teknologier
og løsninger til raffinering af
plantemateriale, så det kan be-
nyttes som råstof til produktion
af kemikalier, polymerer, foder
og fødevareingredienser.

• BIO-VALUE har et budget på
160 millioner kroner over en
periode på fem år. Knap halv-
delen kommer fra Det Strate-
giske Forskningsråd og Rådet
for teknologi og Innovation.

• BIO-VALUE omfatter seks forsk-
nings- og innovationsprojekter:

1. innovative biomassepro-
duktionssystemer

2. produkter fra grøn biomasse
3. separation af kulhydrater

fra grøn biomasse
4. lysinproduktion
5. konvertering af kulhydrater
6. produkter fra lignin.

Læs mere på www.biovalue.dk

Græs og flere andre grønne afgrøder giver et høj udbytte og en lav miljøbelastning. Udfordringerne består blandt

andet i at få proteinet ud af de grønne biomasser i en kvalitet og til en pris, som er konkurrencedygtig med sojapro-

tein og få forbedret metoderne til høst, transport og lagring.
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Af Torben Skøtt

Umiddelbart kan det virke som lidt
af en molbohistorie: Man samler
halm ind på markerne, presser det
til baller, kører dem hen til et ener-
gianlæg. Her starter man så med
at ødelægge ballerne, så stråene
kan fødes ind i kedlen, biogasan-
lægget eller hvad det nu er for en
type anlæg.

Det er mange led i den kæde,
men noget tyder på, at det kan
være en fordel at indskyde endnu

led, nemlig brikettering. I første om-
gang medfører det ganske vist inve-
steringer i nyt maskinel og tilhøren-
de driftsudgifter, men hvis halmen
skal transporteres over lange afstan-
de, kan det være en god forretning,
ligesom det kan være fornuftigt, hvis
halmen skal bruges i biogasanlæg
eller ethanolanlæg.

Det fremgår af en række bereg-
ninger, som direktør i C.F. Nielsen,
Mogens Slot Knudsen, fremlagde
ved et arrangement den 21. august
hos gårdejer Niels Åge Nørager i

Havndal syd for Hadsund. Her var
omkring 65 repræsentanter fra virk-
somheder, landbrug, biogasanlæg
og vidensinstitutioner mødt frem for
at se et briketteringsanlæg i funk-
tion, og hvordan halm og gyllefibre
kan udnyttes til fremstilling af energi
og biokul i et termisk forgasnings-
anlæg.

C.F. Nielsen har produceret bri-
ketteringsanlæg i de seneste 70 år,
og i samarbejde med Biofuel Tech-
nology har man for nylig etableret
firmaet Kinetic Biofuel, der skal

Halmballer eller briketter?
Medregnes sparede omkostnin-

ger på værket kan et anlæg til

halmbrikettering vise sig at

være en god investering – selv

hvis halmen primært hentes i

nærområdet.

Halmbriketter

Halmballer Halmballer inkl. omkostninger på værk
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Figur 1. Økonomien ved halmbriketter og halmballer

henholdsvis med og uden sparede udgifter på værk.

Balle Briket

Omkostninger fra mark 308 kr. 308 kr.

Opbevaring i staklade 93 kr. –

Transport til brikettestation – 29 kr.

Briketteproduktion – 140 kr.

Opbevaring i lade – 60 kr.

Transport til værk (50 km) 71 kr. 33 kr.

Ekstra lager på værk 33 kr. –

Ekstra til oprivning og håndtering 60 kr. –

Højere halmpris 40 kr. –

Ekstra lønomkostninger 40 kr. –

I alt 645 kr. 570 kr.

Tabel 1. Udgifter ved anvendelse af henholdsvis 1 ton

baller og briketter ved en transportafstand på 50 km.

Øverst: Briketteringsanlæg med

halmbane og briketbane.

Til venstre: Prøver på briketter.

I midten: Halmbriket på vej ud af

briketpressen.F
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markedsføre konceptet med briket-
ter til biogas- og ethanolanlæg.

Maabjerg Energy Concept
– Hvis man udelukkende ser på
transportomkostningerne, så skal
der køres mange hundrede kilome-
ter, før det kan forsvares at presse
halmen til briketter, men hvis man
medregner sparede omkostninger
på værket, ser det helt anderledes
ud, fortalte Mogens Slot Knudsen
på mødet i Havndal.

Han fremlagde en konkret be-
regning for den planlagte bioetha-
nolfabrik Maabjerg Energy Concept
ved Holstebro, hvor der skal bruges
300.000 tons halm om året. Hvis
man kun ser på udgifter til transport
vil briketteringsløsningen give et
underskud på 98 kroner per ton
halm ved transportafstand på 50
kilometer, mens hvis man medreg-
ner sparede udgifter på anlægget,
vil underskuddet blive vendt til et
overskud på 75 kroner/ton halm.

De udgifter, der kan spares på an-
lægget ved at bruge briketter, er la-
geromkostninger, sparede investerin-
ger til oprivning og håndtering samt
lønomkostninger. Derudover forven-
ter man en ti procent lavere halm-
pris, da der vil være øget konkurren-
ce, når biomassen kan hentes i en
større radius fra anlægget.

– Når kraftværkerne i dag køber
træpiller i USA i stedet for at bruge
dansk produceret halm, er det fordi
biomassen bliver billigere, når den
kan transporteres over lange afstan-
de. Det samme gælder for halmbri-
ketter. Når først biomassen er pres-
set i briketter, betyder afstanden til
leverandøren mindre, pointerede
Mogens Slot Knudsen.

Fordelen ved at bruge briketter
bliver endnu større, hvis det viser
sig, at Maabjerg Energy Concept
kan drage fordel af en ny forbehand-
lingsmetode, som er under udvik-
ling. Når halmen presses til piller
sker der en form for dampeksplo-
sion, der sprænger cellerne i hal-
men. Der har vist sig at være en
stor fordel, når halmen skal bruges i
biogasanlæg og noget tilsvarende vil
formentlig være tilfældet, når hal-
men skal bruges til produktion af
bioethanol. �

Hvor meget energi er der i pil?

Forsøg med energipil viser, at
man kan forvente et årligt udbyt-
te på 12 tons tørstof/hektar på
god jord og mindst otte ton tør-
stof på dårligere jord. I praksis er
udbyttet typisk 4-6 ton, og det er
ikke nogen god forretning.

Spørgsmålet om udbyttet fra energi-
pil bliver omdrejningspunktet for et
stort seminar, der finder sted på Aar-
hus Universitet, Foulum torsdag 2.
oktober. Her vil forskere og land-
mænd med praktisk erfaring fortælle,
hvordan man kan skabe en god for-
retning ved at producere energipil.

– Mange landmænd får kun godt
og vel halvdelen af det udbytte, som
de burde få i forhold til det, vi har
undersøgt. Man kan diskutere læn-
ge, om det er forsøgsresultaterne,
der er for optimistiske, eller om
landmændene gør noget forkert.
Under alle omstændigheder er der
brug for, at vi sammen diskuterer
udfordringer og løsninger på proble-
merne, siger seniorforsker ved Insti-
tut for Agroøkologi på Aarhus Uni-
versitet, Uffe Jørgensen.

Samtidig vil en række af de mere
strukturelle udfordringer være på
dagsordenen. Eksempelvis vil arran-
gørerne berøre vigtigheden af at få
varmeværker med på ideen om at
bruge energipil i større stil – og så
er der en række politiske rammevil-
kår, som ifølge Uffe Jørgensen bør
forbedres, hvis flere landmænd skal

satse på energipil. Eksempelvis er
tilskuddet til afgrøden bortfaldet.

– Landmændene føler ikke, at de
bliver bakket op, og der er ikke nog-
le faste rammevilkår, som land-
manden kan bruge som grundlag.
Det er meget forståeligt, at de er
skeptiske over for at gå ind i en pro-
duktionsform, uden at have en vis-
hed for, at det er et marked, der vil
blive ved med at være der om 20
år, siger Uffe Jørgensen.

Henrik Bach fra Ny Vraa er en af
de landmænd, der på egen krop
har prøvet at lægge om til energipil
– og selv om han har stor succes
med sin produktion, er han frustre-
ret over de politiske vilkår, der er
på området. Han vil deltage i semi-
naret, hvor han vil fortælle om de
udfordringer, han oplever i sin hver-
dag.

Pileavler Knud Christensen fra
Ringkøbingområdet vil også kigge
forbi og fortælle om sine gode dyrk-
ningsresultater. Han har oplevet, at
lokale varmeværker ikke har ønsket
at aftage flisen og vil på dagen be-
rette om disse udfordringer.

Udover at møde forskere og prak-
tikere, vil der på seminaret være
stande samt udstilling af maskiner
fra kommercielle aktører. Seminaret
finder sted på Aarhus Universitet i
Foulum, den 2. oktober 2014 klok-
ken 9-16. TS

Læs mere på http://dca.au.dk
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Robotter skal høste græs fra enge

Robotter er fremtidens tekno-

logi, når der skal høstes bio-

masse. Det gælder ikke mindst

på lavbundsarealer, hvor de

tunge maskiner kører fast, men

det kan også vise sig at være

god forretning ved intensive

landbrug.

Af Torben Skøtt

Man kan se det hvert år på land-
brugsmessen Agromek i Herning:
Far og søn styrter hen for at prøve
den største traktor og den største
mejetærsker. Det skal være stort,
hvis det skal være effektivt, og det
er altid rart at have en traktor, der
er bare lidt større end naboens.

Men måske er det i virkeligheden
smartere at have mange små ma-
skiner, der kan styres via GPS, så
en enkelt medarbejder kan overvåge
op til fem maskiner ad gangen. Det
er filosofien bag udviklingsprojektet
Grassbots, som for godt et år siden
præsenterede den første maskine
for offentligheden, og som den 24.
september viser en ny version frem
på Aarhus Universitet Foulum. Her
vil man for første gang demonstrere,
hvordan den førerløse maskine kan
høste et areal efter en forudbestemt
rute, fastlagt på GPS.

– Oprindelig var det de mere in-
tensive landbrug, vi havde i tanker-
ne, men i dag har vi lige så meget
fokus på lavbundsarealer, hvor de
traditionelle landbrugsmaskiner ikke
kan komme frem, fortalte projekt-
leder Claus Mortensen fra Agro Bu-
siness Park på en temadag om
græs til biogasanlæg på Syddansk
Universitet.

Og der er nok at tage fat på: Dan-
mark har omkring 150.000 hektar
ekstensive arealer med biomasse,
der vil kunne bruges til blandt andet
energiformål, hvis vi får udviklet den
rette teknologi.

Ideen er, at en enkelt medarbej-
der overvåger op til fem robotter.
Det kan være små høstmaskiner,
ballepressere og maskiner, der kører
biomassen ud til nærmeste vej. Den
enkelte robot vejer langt mindre end
en traditionel landbrugsmaskine.
Det betyder færre trykskader og
bedre fremkommelighed. Kapacite-
ten for den enkelte maskine er na-
turligvis mindre end for en traditio-
nel landbrugsmaskine, men da de

fjernstyres ved hjælp fra GPS, kan
de alligevel øge produktiviteten i
landbruget.

Kun et koncept
– Indtil videre er det dog kun et kon-
cept, men vi tror på, at det er et
godt koncept, der kan udvikles til et
kommercielt produkt, sagde Claus
Mortensen på mødet, der var arran-
geret inden for rammerne af EU-
projektet GRass as a GReen Gas
Resource.

Men én ting er at få udviklet tek-
nologien og få gjort den økonomisk
konkurrencedygtig; noget andet er,
at det også skal gøres lovligt. I dag
er det nemlig ulovligt, at lade én
operatør fjernstyre fem maskiner,
men Claus Mortensen håber, at
debatten om brug af blandt andet
droner kan bane vejen for en lov-
ændring.

– Men måske bliver det sværeste
i virkeligheden at ændre den tanke-
gang, der har præget dansk land-
brug gennem de seneste 50 år: Vi
har vænnet os til, at større maskiner
per definition er bedre og mere ef-
fektive end små maskiner. Nu prø-
ver vi at gå den modsatte vej, og
det kræver et helt nyt “mindset”,
sluttede Claus Mortensen. �

Grassbots

Projekt Grassbots skal udvikle og
demonstrere løsninger til at hente
mere biomasse fra lavbunds-
arealer, hvor der er et stort bio-
massepotentiale til anvendelse i
blandt andet biogasanlæg og
fremtidens bioraffinaderier.

Kongskilde er projektleder for
Grassbots, mens de øvrige part-
nere er Lynex, Conpleks Innova-
tion, Aarhus Universitet, Syd-
dansk Universitet, Bertelsen De-
sign og Agro Business Park.

Projektet finansieres delvist af
Region Midtjylland, som tidligere
har støttet en række projekter
med fokus på udvikling og de-
monstration af rentable forsy-
ningskæder af biomasse.

Testkørsel ved AU-Foulum med den nyeste version af maskinen fra Graasbots-

projektet. Maskine høster et givent areal efter en forudbestemt rute, fastlagt

på GPS. På sigt er det meningen, at én operatør skal kunne overvåge fem

maskiner.
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Er forgasningsteknologien

klar til markedet?

Af Morten Tony Hansen

Der er behov for målrettet teknolo-
giudvikling og øget samarbejde mel-
lem aktørerne for at bringe biomas-
seforgasning det sidste stykke ud på
markedet.

Det var konklusionen i den forgas-
ningsstrategi, som FORCE Technology
i 2011 udarbejdede for DI Bioenergi
og EUDP/ForskEL. Nu er der gået fire
år, og spørgsmålet er, om teknologi-
en er blevet klar til markedet.

Balancegang
Udvikling af ny teknologi, så den kan
markedsføres kommercielt, kræver
både, at teknologien fungerer, og at
den er så moden, at den kan frem-
stilles industrielt. Begge discipliner

er en balancegang for virksomhe-
derne, hvor en række forskellige
faktorer skal spille nøje sammen.
Teknik, organisation og finansiering
kan let trække i forskellige retnin-
ger, men skal på samme tid gå op i
en højere enhed.

De danske virksomheder, der ud-
vikler biomasseforgasning, er både
helt små virksomheder med én eller
få medarbejdere og noget større
industrivirksomheder.

I de små virksomheder skal med-
arbejderne være multikunstnere og
beherske mange discipliner. De skal
sørge for den tekniske fremdrift med
kerneteknologien og kunne projek-
tere et anlæg samtidigt med, at de
har ansvaret for at lede virksomhe-
den og finde finansiering. De små

virksomheder har ikke nødvendigvis
andre indtægter end midlerne til ud-
vikling og demonstration. Det giver
dem mulighed for at koncentrere
indsatsen, men gør dem også føl-
somme for selv små bump på vejen.
Uforudsete hændelser kan let sætte
processen i stå gennem længere
tid, hvilket kan få omverden til at
undres og ivrige kundeemner til at
længes.

I de større virksomheder er der
ofte den fornødne styrke til at bringe
teknologien frem til markedet. Her
vil forgasningsanlæg typisk være en
del af en større palette af produkter,
og virksomheden kan have tendens
til at fokusere på kendte produkter,
der giver indtægt på kort sigt. Des-
uden kan firmaernes størrelse bety-

Termisk forgasning af biomasse er vigtig for at kunne realisere visionen om

et energisystem med meget vindmøllestrøm og ingen fossile brændsler.

Danske virksomheder har længe arbejdet på at udvikle teknologien,

og efterspørgslen er der, men er teknologien klar til markedet?

Forgasningsanlægget i Harboøre har over 150.000

driftstimer bag sig. Det er formentlig en verdensrekord.

I Skive har en langvarig, aktiv indsats fra både Skive

Fjernvarme og leverandørerne bevirket, at anlægget

kører tilfredsstillende.
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de, at de kun kan opnå begrænset
støtte hos udviklingsprogrammerne,
selvom det måske kun er få menne-
sker, der reelt arbejder med udvik-
ling af teknologien. Resultatet er i
alle tilfælde, at udviklingen kan gå
meget langsomt.

To anlæg kører
De to forgasningsanlæg, der aktuelt
er i drift på fjernvarmeværker i Dan-
mark, er begge koncepter fra større
virksomheder. Det er dels anlægget
fra Babcock & Wilcox Vølund hos
Harboøre Fjernvarme, dels anlægget
fra Andritz Carbona hos Skive Fjern-
varme.

I Harboøre er man meget glad
for anlægget. Det kører stabilt, har
mange årlige driftstimer og varme-
prisen er lav. Konceptet med at op-
samle den tunge tjære og bruge
den til kedeldrift under spids- eller
reservelast passer fint med varme-
værkets behov. Forgasseren har kørt
over 150.000 timer og motorerne
hver over 60.000 timer. Det er for-
mentlig en verdensrekord!

I Skive har en langvarig, aktiv ind-
sats fra både Skive Fjernvarme og
leverandørerne bevirket, at anlæg-
get kører tilfredsstillende. Der blev i
2013 produceret 26 GWh elektrici-
tet og 52 GWh varme. Der er fortsat
udviklingsprojekter på anlægget, bå-
de i forhold til forbedring af anlæg-
gets drift og i forhold til at bruge
gassen til fremstilling af flydende
brændstof.

Planer om 60 MW-anlæg
I Kalundborg har Pyroneer demon-
strationsanlægget på 6 MW indfyret
effekt i den senere tid været benyt-
tet til kampagnedrift med alternative
brændsler. Desuden har det dannet
baggrund for studier af en markant
opskalering til omkring 60 MW ind-
fyret effekt. Der meldes om positiv
interesse fra leverandører for at op-
føre et sådant anlæg.

Som et naturligt led i kommercia-
liseringen er teknologien udbudt til
salg, således at køberen overtager
rettighederne til teknologien og nøg-

lemedarbejdere samt opfører det
nye anlæg for DONG Energy. For-
gasseren skal fremstille gas til ind-
fyring i Asnæsværkets blok 2, der
helt omstilles fra kul til biobrændsler
i løbet af de kommende år.

To anlæg i Hillerød
I Hillerød står to forgasningsanlæg
og er godt på vej – der er lys for en-
den af begge de lange tunneller.
Anlæggene skal levere varme til Hil-
lerød Forsynings fjernvarmenet.

Biosynergi er et eksempel på en
af de små virksomheder, der alene

I 2013 producerede Skive-anlægget 26 GWh elektricitet

og 52 GWh varme. Der er planer om at bruge en del af

gassen til fremstilling af flydende brændstof.

I Kalundborg er teknologien udbudt til salg, således at

køberen overtager rettighederne til teknologien og op-

fører et nyt 60 MW-anlæg for DONG Energy.

Partnerskab for termisk forgasning
Aktørerne inden for termisk for-
gasning får nu et forum, hvor
fælles tekniske udfordringer kan
drøftes og løsninger udpeges.

I forgasningsstrategien, som FORCE
Technology i 2011 udarbejdede for
DI Bioenergi og EUDP/ForskEL, ef-
terlyste aktørerne øget samarbejde
på alle planer i branchen – mellem
forskning, udvikling, brugere og le-
verandører. Der blev efterlyst et
forum, hvor virksomhederne kan
mødes og skabe rum for opbygning
af fælles forståelse for aspekter af
biomasseforgasningen.

Dansk Gasteknisk Center har nu
grebet idéen og fået støtte fra
EUDP til at opbygge et partnerskab
for termisk forgasning. Formålet

med partnerskabet er at koordi-
nere, styrke og målrette den dan-
ske FUD-indsats for termisk forgas-
ning og at søge at påvirke ramme-
betingelserne, således at termisk
forgasning kan udfylde sin rolle og
sit potentiale i det forventede
fremtidige danske energisystem.

En række vidensinstitutioner og
virksomheder har støttet op om
projektansøgningen, men partner-
skabet er åbent for alle interes-
serede aktører. Man forventer at
holde det første møde i efteråret
2014. Tilmelding og mere informa-
tion kan fås hos:

Niels Bjarne Rasmussen
e-mail nbr@dgc.dk
� 21 47 17 52.
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driver udvikling af et biomassefor-
gasningskoncept, og selv står for al-
le dele af processen inklusive udvik-
ling af innovative finansieringskon-
cepter. Virksomheden har i mange
år arbejdet utrætteligt på at få ført
sin gode idé om et lille biomasse-
fyret kraftvarmeværk ud i livet. I de-
monstrationsanlægget i Hillerød, der
næsten står klar, er teknologien op-
skaleret til en størrelse, der passer
til små fjernvarmeværker: 350 kW
el og 750 kW varme.

Biosynergi har gennem den se-
neste periode oplevet udfordringer
med at få de nødvendige tilladelser
fra kommunen, projektere bygnin-
gen og opføre anlægget. Det har
givet problemer med både tidspla-
nen og finansieringen, men virksom-
heden har med en tillægsbevilling
og en ny medejer igen bragt projek-
tet på rette spor. De sidste forbere-
delser er i gang, og Biosynergi for-
venter at anlægget snart kan sættes
i drift.

Weiss har opskaleret totrinspro-
cessen fra DTU og COWI i et kraft-
varmeanlæg i Hillerød til en elkapa-
citet på 500 kW. Anlægget har
været i indkøringsfase i et par år og
har været i fuldautomatisk drift. I
indkøringsperioden er anlægget lø-
bet ind forskellige tekniske udfor-
dringer med blandt andet materiale-
valg, design af delkomponenter,
samt styring af brændselskvalitet.
Senest er anlægget blevet ramt af
et større havari på pyrolysesneglen

og andre komponenter, og det er
nødvendigt at gennemføre en større
reparationsproces. Som følge heraf,
og fordi Weiss omkring årsskiftet
2013-14 skiftede ejer, er det nød-
vendigt at få reetableret det finan-
sielle grundlag for at gennemføre
projektet. Samtidig har Weiss også
oplevet organisatoriske ændringer
og udskiftning i medarbejderstaben.

Weiss er en mellemstor virksom-
hed, og man kunne forestille sig, at
alle sejl blev sat for at løse proble-
merne. På den anden side tilbyder
virksomheden også andre produkter,
herunder de kendte biomassekedler
til fjernvarmeproduktion. Det er an-
læg, hvor der kan gives garanti for
energiproduktionen, og som giver
virksomheden brød på bordet.

På grund af den forskudte tids-
plan er Weiss' tilgang til Hillerød-
anlægget nu, at man først vil indgå
fornyede aftaler om finansieringen,
og derefter arbejde målrettet på at
rette op på de tekniske udfordringer
og ved samme lejlighed optimere
anlægget for at billiggøre driften.
Hvis aftalerne kommer på plads er
forventningen, at anlægget er i drift
inden for et halvt til et helt år.

Andet end forgasning
I de seneste år er flere virksomhe-
der ophørt med udvikling og an-
vendelse af forgasningsteknologier,
herunder Stirling.dk og EP Engine-
ering. Andre konstellationer, herun-
der Frichs og Ammongas, har pilot-

anlæg med nye teknologier i drift.
Nogle, herunder Gasification Den-
mark og 1rgi arbejder i EUDP- pro-
jekter med at optimere kendte tek-
nologier og atter andre forsker og
udvikler på anlæg, hvor termis-
ke processer bruges til at frem-
stille flydende eller gasformige
brændsler.

Hvor kommercielt er det?
Alle de beskrevne teknologier er ble-
vet udviklet med støtte fra offentlige
og private udviklingsmidler fra ind-
og udland. Anlæggene, der er eller
snart kommer i drift, var ikke blevet
bygget uden massiv støtte og kan
som sådan ikke kaldes kommerciel-
le. Men hvis man som fjernvarme-
værk tænker over, om man skal føl-
ge strømmen og bygge en flis- eller
halmkedel eller undersøge, om el-
produktionstilskuddet på omkring
1.150 kroner/MWh kan bære en
kraftvarmeløsning, findes der kom-
mercielt tilgængelige forgasningsløs-
ninger og flere kommer til. Aktuelt
er det Vølund, der har det mest
færdige koncept at tilbyde – et op-
dateret Harboøre-anlæg.

Anlægsleverandører, der foku-
serer på fremstilling af brændsler er,
trods optimistiske udmeldinger, fort-
sat et stykke fra at kunne tilbyde
nøglefærdige anlæg.

Morten Tony Hansen er senior

projektleder hos Force Technology,

e-mail mth@force.dk.

Weiss' forgasningsanlæg i Hillerød er blevet ramt af et

større haveri. Hvis alt går vel, kan anlægget være i drift

inden for et halvt til et helt år.

Et andet sted i Hillerød er Biosynergi ved at lægge sid-

ste hånd på et forgasningsanlæg, der skal producere el

og varme til Hillerød Forsyning på basis af skovflis.
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Fra gylle til gas og biokul

Nyt konsortie er i fuld gang med at teste et termisk forgasningsanlæg,

der på under et minut kan omdanne gyllefibre til gas og biokul. På

trods af dårlige rammevilkår mener folkene bag anlægget, at

det kan konkurrere med traditionelle biogasanlæg.

Af Torben Skøtt

Det har aldrig været let at være pio-
ner, og det er det bestemt heller ik-
ke, når det handler om termisk for-
gasning eller sublimering, som fol-
kene bag et nyt anlægskoncept til
behandling af husdyrgødning kalder
deres teknologi.

– Vi har valgt at kalde det for sub-
limering, fordi der har været så me-
get negativ omtale af pyrolyse og
termisk forgasning, fortalte Jørgen
Krabbe fra projektgruppen, da an-
lægget blev præsenteret for offent-
ligheden ved en demonstration den
21. august hos gårdejer Niels Åge
Nørager i Havndal syd for Hadsund.

Sublimering betyder i denne sam-
menhæng overgang fra fast form til
gas, og det er præcis det, der sker i
anlægget, der går under navnet Ni-
ma Char. Biomasse varmes op uden
tilstedeværelse af ilt, og i løbet af få
sekunder bliver biomassen omdan-
net til gas og biokul. Gassen kan
bruges til energiformål, mens biokul
føres tilbage til landbruget som jord-
forbedringsmiddel.

Processen er helt anderledes end
i et biogasanlæg, hvor der er tale
om en biologisk behandling, men
slutproduktet er i grove træk det
samme: Gas til energiformål og en
restfraktion, der føres tilbage til
landbrugsjorden.

Rammevilkårene for de to tekno-
logier er imidlertid vidt forskellige.
Mens biogasanlæggene kan få 1,15
kroner/kWh el, må sublimatoranlæg-
get nøjes med omkring 50 øre/kWh,
når der tilføres husdyrgødning. Væl-
ger man derimod at basere produk-
tionen på halm, vil der ikke være
forskel på afregningsreglerne for de
to teknologier. Logikken kan være
svær at få øje på, og stiller sublima-
toranlægget markant ringere end
biogasanlægget, men det har ikke
fået folkene bag den nye teknologi
til at opgive modet:

– Vores beregninger viser, at et
sublimatoranlæg har en simpel til-
bagebetalingstid på fem år. Når det

Ove Munch fra Frichs Kraftvarme Service (til venstre) fortalte om forgasningsprocessen til de omkring 65 fremmødte

deltagere fra virksomheder, landbrug, biogasanlæg og vidensinstitutioner.
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kan lade sig gøre, hænger det sam-
men med, at anlægsomkostninger
kun er på en tredjedel af prisen for
et biogasanlæg, og energiproduktio-
nen er cirka 30 procent højere end
for et biogasanlæg.

Biomassen skal være tør
For at sublimatoranlægget virker op-
timalt, skal biomassen være tør –
gerne med et vandindhold på under
15 procent eller mindre. Det er alt-
så ikke tilstrækkeligt at tage gylle-
fibrene direkte fra en separator. De
skal først en tur gennem en ind-
damper, inden de kan fødes ind i
sublimatoren.

I grove træk skal der cirka 20
tons gylle til at producere 1 tons
tørre fibre. I sublimatoren varmes de
op til omkring 750 grader uden til-
stedeværelse af ilt, og i den proces
bliver 1 ton gyllefibre omsat til cirka
440 m3 gas og 185 kg biokul.

– Alt hvad der kan omdannes til
gas, bliver til gas, og det er bag-
grunden for, at anlægget har en hø-
jere energiproduktion end et biogas-
anlæg, fortalte Jørgen Krabbe.

Gasrensningen driller
Anlægget hos Niels Åge Nørager har
produceret gas, og gassen har i kor-
te perioder været anvendt i en mo-
tor, men folkene bag anlægget lagde
ikke skjul på, at den store udford-
ring er gasrensningen.

– Vi har haft en del problemer
med gasrensningen, og vi har flere
gange haft svært ved at holde gas
og biokul adskilt i hver sin fraktion,
forklarede direktør Ove Munch fra
Frichs Kraftvarme Service, der er én
af partnerne i Nima Char.

Problemer med gasrensningen
var også forklaringen på, at de cirka
65 deltagere, der overværede de-
monstrationen, ikke fik mulighed for
at se anlægget i drift.

Rensning af gassen fra et termisk
anlæg har alle dage givet anledning
til panderynker hos de fleste udvik-
lere, men Ove Munch var optimis-
tisk og mente, at problemet var til
at løse:

– De seneste forsøg ser lovende
ud, og vi tror på, at vi kan rense
gassen for 99,9 procent kulstof. Til-
bage er nogle få langkædede kul-

Nima Char

Nima Char-projektet løber fra 1.
februar 2014 til 31.oktober 2015
og er støttet med midler fra Re-
gion Midt samt Miljøstyrelsen.
Partnerne i projektet er:

• Frichs, der har en betydelig
erfaring med udvikling af ener-
gianlæg og motorer.

• Purfil der har speciale i separa-
tionsteknologi.

• Radijet, der udvikler små
gasturbiner.

• Agro Business Park, der er en
forskerpark med fokus på
blandt andet bioenergi.

Frichs A/S, Purfil ApS og Radijet
ApS medfinansierer selv 50% af
projektet.

brinter, men de vil formentlig kunne
fjernes med en skrubber, vurderede
Ove Munch.

Parat til at give garantier
Folkene bag Nima Char-projektet
forventer, at et sublimatoranlæg til
30 tons tørstof om dagen kommer
til at koste omkring 15 millioner kro-
ner. Indtægterne fra salg af el og

biokul vurderes at blive på cirka 6,2
millioner kroner om året og til drift,
vedligeholdelse og håndtering af
biomasse er der afsat 3,2 millioner
kroner om året. Det giver en simpel
tilbagebetalingstid på fem år, og det
er vel at mærke ved en afregnings-
pris for el på kun 50 øre/kWh.

– Når vi har fået de sidste ting
på plads, er vi indstillet på at lave
vedligeholdelseskontrakter på an-
læggene og dermed garantere, at
de er fuldt funktionsdygtige. Der-
imod kan vi ikke garantere en be-
stemt gasproduktion, for det afhæn-
ger i høj grad af den biomasse, der
fødes ind i anlægget, sagde Jørgen
Krabbe og tilføjede:

I øvrigt er det ikke altid gaspro-
duktionen, der er det primære. Bio-
kul er et fantastisk produkt, og vi er
i øjeblikket ved at designe et anlæg
til hønsemøg, hvor hovedproduktet
skal være biokul, sluttede Jørgen
Krabbe. �
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Jørgen Krabbe foran den bygning, hvor sublimatoranlægget er installeret.

Posen i hans højre hånd indeholder biokul, der bruges til jordforbedring.
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Af Torben Skøtt

De fleste kender til alkalisk elektrolyse
fra fysiktimerne, hvor vand spaltes til
brint og ilt, når der tilføres strøm via to
elektroder. Teknologien er således
kendt, men har hidtil ikke vundet den
store udbredelse, da det ofte har væ-
ret billigere at fremstille brint ud fra
fossile brændsler, typisk naturgas.

Alkalisk elektrolyse har endvidere
været betragtet som en lidt “gam-
meldags” teknologi med en lav virk-
ningsgrad, men i dag er det fak-
tisk muligt at fremstille brint via
alkalisk elektrolyse med virknings-
grader på over 80 procent. Det for-
talte udviklingsdirektør i Green-
Hydrogen, Jørgen Krogsgaard Jen-
sen, om på Driving Green Konfe-
rencen, der blev afholdt i Køben-
havn sidst i august.

GreenHydrogen har arbejdet med
alkalisk elektrolyse siden 2007, og
har i dag valgt at fokusere på større
anlæg til blandt andet brinttanksta-
tioner, industrielle anvendelser og
fremstilling af syntetiske brændstof-
fer. Arbejdet er støttet af Højtekno-
logifonden, EUDP og Energinet.dk,
og firmaet arbejder tæt sammen
med flere universiteter og Siemens,
der alle har en betydelig ekspertise
på området.

Myter om elektrolyse
– Det er en myte, at alkalisk elek-
trolyse er ineffektivt, når det handler

om at fremstille brint. Det er kor-
rekt, når vi taler om ældre anlæg,
men de anlæg, vi laver i dag, er
fuldt ud på højde med eller bedre
end elektrolyse med polymerceller,
fortalte Jørgen Krogsgaard Jensen
og fortsatte:

– Ved 80 ºC ligger vi på en virk-
ningsgrad på 87 procent for selve
stakken, og for det samlede system

er virkningsgraden på knap 82 pro-
cent. Det er markant bedre, end
hvad vi så for få år siden, og det er
vel at mærke data fra anlæg, der
kører 24/7.

GreenHydrogen har allerede nået
de mål, virksomheden havde sat op
for 2015, og man vil ikke længere
hæve temperaturen til 120 ºC, som
der oprindelig var planer om.

– Det er ingen kunst at øge virk-
ningsgraden ved at hæve tempera-
turen, men det går ud over leveti-
den, så det vil i sidste ende betyde
højere priser for brint, forklarede
udviklingsdirektøren.

Derimod arbejder man løbende
på at øge mængden af strøm, der
løber igennem anlægget, så man
kan få mere brint ud af samme an-
lægsstørrelse. I dag ligger strømtæt-
heden for alkaliske anlæg typisk på
200 mA/cm2, men GreenHydrogen
er op på 400 mA/cm2, og målet er
at nå op på 600 mA/cm2 i 2020.

Højere virkningsgrader og højere
strømtætheder betyder lavere priser
på brint, og det er nødvendigt, hvis
brintbilerne skal kunne matche om-
kostningerne ved at køre på benzin
og diesel, sagde Jørgen Krogsgaard
Jensen.

Modulanlæg
GreenHydrogen har udviklet et mo-
dulopbygget elektrolyseanlæg, hvor
hvert modul har en effekt på 250
kW. Det svarer til en produktion på

Effektiv brintfremstilling
Efter flere års forskning og ud-

vikling er det lykkedes for elek-

trolysevirksomheden Green-

Hydrogen at fremstille alkaliske

elektrolyseanlæg med virknings-

grader på over 80 procent.

Teknologien er tæt på at være

klar til markedet og er i dag

fuldt på højde med de mere

avancere former for elektroly-

se, baseret på brændselsceller.

De mest kendte former for elek-
trolyse er:

• Alkalisk elektrolyse som vi ken-
der fra fysiktimerne. Der anven-
des to elektroder i en vandig
opløsning, og når der sluttes
strøm til elektroderne, dannes
der ilt og brint.

• PEM-elektrolyse minder princi-
pielt om PEM-brændselsceller.
Elektrolysecellen er opbygget
omkring en polymermembran i
kontakt med to elektroder, der
udvikler henholdsvis ilt og brint
fra tilsat vand.

• SOEC-elektrolyse der minder
om en SOFC-brændselscelle,
men hvor processen er vendt
om, så der i stedet for el produ-
ceres brint. Teknologien er ikke
så langt fremme som alkalisk-
og PEM-elektrolyse, men rum-
mer flere spændende perspek-
tiver.

Elektrolyse

250 kW elektrolysemodul fra Green-

Hydrogen, der kan producere 60 m3

brint i timen. Er der brug for større

effekt, kobles flere moduler sam-

men. Målgruppen er først og frem-

mest tankstationer, anlæg til pro-

duktion af syntetiske brændsler og

backupsystemer.
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60 m3 brint i timen. Modulopbygnin-
gen sikrer, at man hurtigt kan levere
komplette anlæg i forskellige størrel-
ser, ligesom anlæggene vil kunne
leveres i containere til forsyning af
for eksempel tankstationer.

Firmaet regner med at få contai-
neranlæg i langtidstest i 2015, men
forventer først at kunne levere kom-
mercielle anlæg fra 2017. Målgrup-
pen er først og fremmest tankstatio-
ner, anlæg til produktion af syntetis-
ke brændsler og backupsystemer.

– For fem år siden var vi skeptis-
ke over for brintbiler, men i dag må
vi erkende, at det går rigtig stærkt,
når det handler om brint til transport,
sagde Jørgen Krogsgaard Jensen.

Til gengæld var han mere skep-
tisk over for at bruge brint som et
ellager, hvor man producerer brint
i perioder med meget vindmølle-
strøm, lagrer brinten i tryktanke og
bruger den til elfremstilling i vindstil-
le perioder.

– Vores erfaring er, at et elektro-
lyseanlæg skal køre i døgndrift –
ellers hænger økonomien ikke sam-
men, pointerede han.

Han tror mere på, at brint kan
være med til at skabe balance i
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Virkningsgrad for elektrolysestak i procent

energisystemet gennem fremstilling
af syntetiske brændsler, som er let
at lagre – enten i naturgasnettet el-
ler som flydende brændsler.

– Man kan ikke komme uden om
elektrolyse. Det er og bliver en vigtig

brik i et fremtidig energisystem, ba-
seret på vedvarende energi, konklu-
derede Jørgen Krogsgaard Jensen.

Læs mere på:

www.greenhydrogen.dk

Virkningsgrader for GreenHydrogens elektrolysestak afhængig af tempera-

tur og strømtæthed.

IRD Fuel Cells solgt til energiselskabet TREFOR
Energiselskabet TREFOR med hovedsæde i Kolding
køber den nuværende ejerkreds ud og overtager
med virkning fra 1. oktober 2014 det fulde ejer-
skab af IRD Fuel Cells i Svendborg. IRD vil herefter
være et 100 procent ejet datterselskab under
TREFOR.

Overtagelsen sker som et led i at konsolidere og styrke
IRDs udvikling. Beslutningen blev drøftet og truffet på et
nyligt afholdt ejermøde, hvor samtlige aktionærer var
enige om, at en snæver ejerkreds vil styrke virksomhe-
dens fremdrift bedst muligt, skriver TREFOR i en presse-
meddelelse.

– Vi ser fortsat et stort potentiale i brændselscelle-
teknologien, og vi tror stærkt på IRD og virksomhedens
fortsatte udvikling, siger Knud Steen Larsen, bestyrel-
sesformand i IRD og administrerende direktør i TREFOR.

Den hidtidige ejerkreds bestod udover TREFOR af
Lundsgaard Holding Aps, Energi Fyn, Sydfyns Elforsy-
ning, EgnsINVEST, Scheider Electric og Steen Yde An-
dersen, der alle sælger deres aktier til TREFOR i en afta-
le, der tilfredsstiller alle parter.

IRD oplever en stadig stigende efterspørgsel og øget
kommercielt omsætning af komponenter til den interna-

tionale brændselscelleindustri, og såvel inden for bilin-
dustrien som inden for området for kommunikationssy-
stemer er IRD involveret i flere spændende internatio-
nale projekter.

Theiss Stenstrøm fortsætter som direktør i IRD, og Knud
Steen Larsen fortsætter som bestyrelsesformand. TS

IRD leverer både brændselsceller og komplette anlæg,

herunder mikrokraftvarmeanlæg.
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Brint er fortsat en alt for dyr løs-
ning, når det handler om at ska-
be balance i elnettet, og det er
umuligt at sige, hvornår det kan
blive økonomisk attraktivt. Det
viser de første resultater fra pro-
jektet CopenHydrogen, som EUDP
har støttet.

Bag projektet står Københavns Kom-
mune, forsyningsselskabet HOFOR,
DTU samt en række udstyrsleveran-
dører og rådgivere. De har i fælles-
skab undersøgt, hvordan “oversky-
dende” vindmølleel kan anvendes til
fremstilling af brint og lagres i tryk-
tanke, hvorefter brinten kan bruges
til energiproduktion i perioder, hvor
der er begrænsede mængder el på
markedet. I praksis kan det ske ved
at bruge brinten til:

– elfremstilling i brændselsceller
– injektion i bygasnettet
– transport.

Ved såvel fremstilling af brint og el-
produktion via brændselsceller vil en
del af energien blive omsat til var-
me, som vil kunne anvendes i fjern-
varmenettet.

Brint i gasnettet
Umiddelbart er de nødvendige tek-
nologier til stede, og det er muligt
planlægningsmæssigt at gennem-
føre væsentlige dele af projektet. De
største udfordringer er finansierin-
gen, organiseringen af projektet i en

driftsorganisation samt usikkerheden
om rammebetingelser og den frem-
tidige prisudvikling på energi.

Anvendelse af brint i bygasnettet
kan også støde på forhindringer, da
den nuværende bygas er fri for brint.
En mindre mængde brint i gasnettet
vil næppe volde problemer i praksis,
men en del apparater vil skulle god-
kendes til at anvende brintholdig
gas. Forsyningsselskabet HOFOR
overvejer derfor, om det vil være
bedre at metanisere brinten, så der
ikke vil være restriktioner for afsæt-
ningen til bygasnettet og problemer
med godkendelse af apparater.

Det afgørende problem
Økonomien er dog det altafgørende
problem. En række analyser viser,

at det ud fra en økonomisk betragt-
ning er for tidligt at bruge brint til
at skabe balance i el-nettet, og det
er ikke muligt at sige noget om,
hvornår det eventuelt vil blive ren-
tabelt. Der er dog stor usikkerhed
forbundet med disse beregninger,
da de afhænger meget af ramme-
betingelserne og den fremtidige
prisudvikling på energi.

Projektets partnere anbefaler
derfor, at man først om nogle år
genovervejer at etablere et demon-
strationsanlæg.

Projektet er rapporteret i en ho-
vedrapport og en række bilagsrap-
porter, hvoraf nogle er fortrolige.

Læs mere på www.dgc.dk og

www.hydrogennet.dk/copenhydrogen.

Det er for dyrt at bruge brint som el-lager

Elektrolyse

Produktion Konvertering Lagring Konvertering Forbrug

VE-gas
lager

Fjernvarmenet

Gasnet

Elnet

Overkapacitet
Lav pris

Spidslast
Høj pris

Brændsels-
celler

BrintVedvarende
energi

Princippet i CopenHydrogen, hvor brint anvendes til at skabe balance i

energisystemet.

Det måtte jo komme før eller si-
den: Den brintdrevne cykel, som
kan give cyklisten en hjælpende
hånd, når det kniber.

Verdens første cykel med brænd-
selsceller og brint i tanken blev for
nylig præsenteret af elcykelfabrikan-
ten Electrolyte. Det skete på Euro-
bike messen i Freiderichshafen i
Tyskland sidst i august, hvor cyklen
forståelig nok vakte en del opsigt.

Brinten opbevares i en patron og
i følge producenten indeholder den

Verdens første brintdrevne cykel
tilstrækkelig med energi til at give
cyklisten en hjælpende hånd på en
strækning på over 300 miles. Det
svarer til knap 500 kilometer eller

cirka 10 gange så langt, som en
batteridrevet cykel kan præstere.

Der foreligger endnu ikke noget
om prisen på den nye brintcykel
med modelbetegnelsen Vorradler
S3 FC. TS

Verdens første brintdrevne cykel

blev sidst i august præsenteret på

Eurobike messen i Freiderichshafen

i Tyskland.

http://www.dgc.dk/nyhed/2014/copenhydrogen-afsluttet
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Af Torben Skøtt

Turkmenistan er en tidligere sovjet-
republik, der råder over verdens fjer-
destørste reserve af naturgas, men
det er en kæmpe opgave at lægge
gasledninger i det bjergrige land.
Derfor har det nationale gasselskab
Turkmengas valgt at opføre et an-
læg, der dagligt vil kunne omdanne
naturgas til 15.500 tønder synte-
tisk benzin. Teknologien er baseret
på Haldor Topsøes Tigas-proces og
opføres af Haldor Topsøe i samar-
bejde med naturgaskoncenen Turk-
mengas og de to entreprenører Ka-
wasaki Heavy Industry og Rönesans
Turkmen.

– Tigas gør det muligt at produ-
cere syntetisk benzin af høj kvalitet
fra naturgas, skifergas, kul og bio-
masse. Anlægget i Turkmenistan er
utroligt vigtigt for os, da det er det
første store projekt i verden, hvor vi
kan vise, hvordan vores teknologi
kan hjælpe en hel nation med at
skabe en god forretning baseret på
deres naturgasreserver uden om de
konventionelle gasmarkeder, siger
Bjerne S. Clausen, CEO hos Haldor
Topsøe.

Ifølge Haldor Topsøe er syntetisk
benzin et konkurrencedygtigt alter-
nativ til benzin, der er fremstillet ud
fra råolie, og til forskel fra biobrænd-
stoffer som DME, methanol og etha-
nol, kan det bruges direkte i den
eksisterende bilpark. Derved kan
produktionen finde sted langt fra

raffinaderier, og der kan anvendes
samme infrastruktur som til distribu-
tion af benzin og diesel.

Fleksibel proces
Tigas står for Topsøe Improved Gas-
oline Synthesis. Processen blev ud-
viklet i kølvandet på energikrisen i
1973 og har løbende været anvendt
i mindre projekter, primært i USA.

Processen er meget fleksibel, når
det gælder anvendelse af råvarer.
Den kan således anvende alle de
gængse gasformige brændsler som
metangas, skifergas og syntesegas,
men også faste brændsler som kul
og biomasse.

Andre firmaer har lignende tekno-
logier, men det specielle ved Haldor
Topsøes proces er, at man opnår en
høj virkningsgrad, fordi man først
omsætter gassen til en blanding af
metanol og DME, som derefter kon-
verteres til benzin i en katalysator.
Er der tale om faste brændsler som
kul og biomasse skal de først kon-
verteres til syntesegas i en termisk
proces.

Demo-anlæg i Skive
For tiden er Haldor Topsøe ved at
undersøge, hvordan man kan eta-
blere et mindre Tigas-anlæg i til-
knytning til et forgasningsanlæg hos
Skive Fjernvarme. Anlægget bliver i
dag brugt til produktion af el og var-
me, men hvis man også kan frem-
stille benzin, får man et super fleksi-
belt energianlæg, hvor man kan
skrue ned for elproduktionen, når
der er meget vindmøllestrøm på
markedet og i stedet skrue op for
produktionen af benzin.

I projektet, der har modtaget 12
millioner kroner i støtte fra EUDP,
skal det blandt andet undersøges,
om man kan flytte et demonstra-
tionsanlæg fra Chicago til Skive, el-
ler om det vil være bedre at bygge
et helt nyt anlæg.

De foreløbige beregninger peger
på, at anlægget vil kunne dække
benzinforbruget i de 6.000 hus-
stande, der er i Skive, og derudover
vil der være 7 MW i overskud, som
kan anvendes til fremstilling af el
og varme. TS

Nyt mega-anlæg fra Haldor Topsøe

skal forvandle metangas til benzin

Sidst i august blev første spade-

stik taget til et produktionsan-

læg i Turkmenistan, der dagligt

skal producere 15.000 tønder

syntetisk benzin på basis af me-

tangas. Gassen stammer fra lan-

dets enorme naturgasreserver,

men i princippet vil man lige så

godt kunne bruge gas, fremstil-

let ved hjælp af biomasse.

Haldor Topsøe er for tiden ved at undersøge, hvordan man kan etablere et

demonstrationsanlæg hos Skive Fjernvarme, der kan fremstille syntetisk

benzin ud fra forgasningsgas.
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Med indvielse af fire nye 2G bio-
raffinaderier i år har USA taget
en klar føring, når det handler
om at fremstille bioethanol på
basis af cellulose.

– Vi ser nu et kommercielt gennem-
brud for 2G bioethanol i USA, mens
udviklingen står stille i Sverige. Det
skriver Gustav Melin, der er formand
for den svenske bioenergiorganisa-
tion SVEBIO på foreningens hjem-
meside.

Baggrunden er indvielsen af et
nyt 2G bioethanolanlæg i Emmets-
burg i Iowa og udsigten til, at yderli-
gere tre anlæg tages i brug i år. Det
er dels en fabrik i Galva i Iowa, en
fabrik i Nevada i Iowa, og et anlæg i
Hugoton i Kansas. I alle tilfælde er
der tale om fuldskalaanlæg, der skal
producere bioethanol på basis af
restprodukter, primært halm.

– De mange investeringer i avan-
cerede biobrændstoffer i USA er en

stor udfordring for os i Sverige. Vi
har brugt mange ressourcer på at
forske og udvikle teknologien, men
vi har endnu ikke nogen industrielle
fuldskalaanlæg. Vi har brug for en
klar, langsigtet politik, så også vores
konge og vores ministre kan indvie
et antal fabrikker inden for de kom-
mende år, skriver Gustav Melin
med henvisning til at den holland-
ske kong Willem-Alexander og den
amerikanske landbrugsminister
Tom Vilsackkonge stod for indviel-
sen af det nye anlæg i Emmetsburg
i Iowa. TS

Læs mere på www.svebio.se

USA fører:

Sætter fire nye 2G

bioraffinaderier i drift i år

Det nye 2G-anlæg i Emmetsburg i

Iowa, som Poet-DSM Advanced Bio-

fuels står bag. Anlægget har kostet

275 millioner dollar, og skal produ-

cere 75 millioner liter bioethanol

om året.

Rejsegilde på ny
multibrændselsovn
Fredag den 22. august var der
rejsegilde for Dall Energys
prisbelønnede multibrænd-
selsovn hos Sønderborg Fjern-
varme.

Den nye ovn får en kapacitet på
9 MW og skal sammen med
fjernvarmeselskabets 8.800 m2

store solvarmeanlæg hjælpe med
at opfylde varmebehovet hos
1.100-1.200 husstande i Vol-
lerup, Hørup og Kirke Hørup i ud-
kanten af Sønderborg. Nye be-
byggelser i området får dermed
en miljøvenlig og fremtidssikret
varmeforsyning.

Princippet i ovnen er baseret på
en kombination af forgasning og
forbrænding. Det giver lav miljøbe-
lastning, gode reguleringsmulighe-
der og mulighed for at anvende et
bredt spektrum af biobrændsler.
Sønderborg Fjernvarme starter
anlægget op med flis, men vil se-
nere eksperimentere med at bru-
ge billigere biobrændsler.

Ovnen fra Dall Energy er udvik-
let med støtte fra EUDP. Den før-
ste ovn blev testet i 2009, og
året efter blev der installeret en
ovn hos Bogense Forsyningssel-

Til venstre direktør for Sønder-

borg Fjernvarme Erik Wolff og til

højre direktør for Dall Energy Jens

Dall Bentzen foran den nye bio-

masseovn.
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http://www.svebio.se/svebionytt/nu-sker-det-kommersiella-genombrottet-etanol-fran-cellulosa
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Danmark skal blive bedre til at
udnytte restprodukter for at kun-
ne blive et fossilfrit samfund.
Derfor vil regeringen nu finde de
barrierer, der spænder ben for,
at restprodukterne bliver udnyt-
tet til at skabe nye produkter.

Danmark har helt særlige mulighe-
der for at udvikle en endnu stærkere
bioøkonomi. Det konkluderer Det
Nationale Bioøkonomi panel i en
pressemeddelelse, hvor de beskri-
ver, hvordan det kan blive lettere at
få restprodukter som halm, græs og
restprodukter fra industrien omsat til
nye, værdifulde varer. Panelet har
udarbejdet ti konkrete eksempler på
nye lovende værdikæder og peger

samtidig på fem tiltag, som kan
fremme bioøkonomien.

Panelet opfordrer blandt andet
regeringen til at foretage en nær-
mere analyse af de reguleringsmæs-
sige barrierer, og det forslag fik med
det samme en positiv modtagelse:

– Vi kan se, at der er regler, der
bremser udviklingen af bioøkonomi i
Danmark, og det er naturligvis ikke
meningen. Derfor vil jeg nu se på,
om vi kan gøre noget af lovgivnin-
gen lidt smidigere, så det bliver let-
tere at komme i gang, udtaler føde-
vareminister Dan Jørgensen i en
pressemeddelelse.

Og det synspunkt er klima-, ener-
gi- og bygningsminister Rasmus
Helveg Petersen enig i:

– Jeg er helt enig med panelet i,
at bioøkonomiområdet rummer
store perspektiver for grøn vækst og
arbejdspladser, hvis vi kan anvende
biomassen mere intelligent og der-
ved begrænse anvendelsen af fossi-
le ressourcer til gavn for klimaet og
miljøet. Vi er allerede i fuld gang
med at omstille energisektoren til
vedvarende energi, og her spiller
bæredygtig biomasse en vigtig rolle
i fremtidens fossilfrie energi- og
transportsystem, siger Rasmus Hel-
veg Petersen i en pressemeddelelse.

Udover regeltjekket vil de to mi-
nistre tage bioøkonomipanelets an-
befalinger til efterretning og med vi-
dere i regeringens arbejde.

TS

Regeringen vil bane vej for mere bioøkonomi
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Det Nationale Bioøkonomipanel
Danmark skal fremme udviklin-
gen af en bæredygtig bioøkono-
mi. Det er baggrunden for, at
regeringen har nedsat Det Na-
tionale Bioøkonomipanel.

Panelet består af ledende virksom-
heder, forskere, NGO’ere samt
centrale organisationer og myndig-
heder. De skal anvise konkrete
muligheder for at fremme bioøko-
nomien og har i den forbindelse
opfordret regeringen til at:

– fremme efterspørgsel efter bio-
baserede produkter og fremme
etableringen af bioraffinerings-
anlæg

– foretage en nærmere analyse af
de reguleringsmæssige barrierer

– oprette flere partnerskaber til ud-
vikling af teknologier og tiltræk-
ning af udenlandsk kapital

– involverede ministerier koordi-
nerer og samarbejder tæt om
udvikling af bioøkonomien

– de offentlige myndigheder støttes
i forbindelse med indkøb af bio-
økonomiske produkter.

Det Nationale Bioøkonomi-panel
skal desuden sikre videndeling og
koordinering med både EU's og det
kommende nordiske bioøkonomi-
panel. TS
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30-40 procent mere biogas
med ekstrudering
Mekanisk forbehandling af biomasse med en
såkaldt ekstruder kan øge biogasproduktionen
fra halm med 30 procent og 40 procent for ele-
fantgræs.

Resultaterne fremgår af et ForskEL-projekt, hvor for-
skere ved Aarhus Universitet har undersøgt, hvordan
mekanisk forbehandling med en ekstruder kan øge bio-
gasproduktionen mest muligt.

En ekstruder er i princippet et rør med en skrue, som kan
flytte biomassen fremad gennem røret. På skruen kan
der også være monteret andre elementer, som for ek-
sempel ælter biomassen, eller sammenpresser biomas-
sen, og dermed øger opholdstiden i ekstruderen.

Den mest lovende opbygning af ekstruderen har vist sig
at bestå af flere mindre sektioner, der ælter biomassen,
hvorefter biomassen til sidst presset sammen i en enkelt
sektion.

Den mekaniske behandling ødelægger biomassens kom-
pakte fibre. Derved kan vand bedre trænge ind i fibrene,
samtidig med at mikroorganismerne lettere kan komme
til at omdanne fibrene til biogas. Det giver mulighed for at
fordoble indfødningen af tør biomasse i et biogasanlæg
samtidig med, at der opnås en markant højere gaspro-
duktion. En række forsøg med elefantgræs og halm viser
således, at ved ekstrudering øges gasudbyttet for halm
med 30 procent og for elefantgræs med 40 procent.

Ekstruder ved Aarhus Universitets biogasanlæg i Foulum.

Titel: Forbehandling med ekstrudering før
biogas produktionen

Kontakt: Aarhus Universitet, Maibritt Hjorth,
� 4082 5988, � maibritt.hjorth@agrsci.dk

Sagsnr.: ForskEL-10620

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 3.410.000 kroner
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“Grønt kul” til fremtidens
kraftværker
Teknologisk Institut har igennem det europæi-
ske SECTOR-projekt været med til at udvikle en
teknologi, hvor træpiller i store træk får samme
egenskaber som kul.

Når biomasse varmes op under iltfattige forhold, kommer
det på flere punkter til at minde om kul. Under processen,
der kaldes for torrefiering, vil en mindre del af energi-
indholdet gå tabt, men til gengæld reduceres omkostnin-
gerne til transport, og det er langt lettere at omstille kraft-
værker til “grønt kul” end til anden form for biomasse.

Teknologisk Institut har gennem de seneste fire år været
med i Europas hidtil største torrefieringsprojekt, der går
under navnet SECTOR. EU har støttet projektet med 60
millioner kroner, og Energinet.dk har støttet Teknologisk
Instituts deltagelse i projektet.

Projektet har i stor stil bidraget til at finde tekniske løsnin-
ger inden for torrefiering og pelleteringsteknologi, og har
blandt andet bidraget til, at den ideelle balance mellem
5-6 procesparametre nu er på plads. Det handler blandt
andet om torrificeringsgraden, og hvor meget vand der
skal tilsættes, for at materialet kan pelleteres.

Under projektet er der produceret torreficerede piller og
briketter af forskellige råmaterialer. På et dansk kraftværk
er der gennemført afbrændingstests af 40 tons torrificere-
de piller. Masse og energibalance i forskellige processer
er blevet kortlagt, analysemetoder er blevet udviklet og
testet med deltagelse af laboratorier i hele verden.

Titel: SECTOR

Kontakt: Teknologisk Institut, Lene Skov Halgaard,
� 7220 1249, � lsha@teknologisk.dk

Sagsnr.: ForskEL-10756

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 880.000 kroner
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Titel: Forbedret og regulerbar biogasproduktion

Kontakt: AgroTech, Kurt Hjort-Gregersen,
� 8743 8407, � khg@agrotech.dk

Sagsnr.: ENS 64009-0203

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 4.400.000 kroner

Anlæg til indfødning af dybstrøelse hos Bånlev Biogas.

Dybstrøelse i biogasanlæg
Dybstrøelse er velegnet, når det handler om at
regulere biogasproduktionen på sæsonbasis,
men hvis gasproduktionen skal reguleres på
døgnbasis, kræver det lettere omsættelige bio-
masser.

Resultaterne fremgår af et demonstrationsprojekt på tre
eksisterende biogasanlæg, der alle har etableret syste-
mer til indfødning af biomasse med højt tørstofindhold.
De tre anlæg er Bånlev Biogas nord for Aarhus, Vegger
Biogas syd for Aalborg og Linkogas ved Rødding.

Indfødningsanlæggene findeler først biomassen, hvoref-
ter den ledes ind i anlæggene. På de tre biogasanlæg
består anlæggene af en form for fødekasse, der enten
minder om de fuldfodervogne, der bruges i kvægbruget,
eller en almindelig møgspreder. Hos Bånlev Biogas
røres biomassen op i gylle og pumpes videre ind i an-
lægget. I Vegger har man valgt at bruge en kædeknuser
til at findele biomassen, hvorefter det røres op i rågylle.
Hos Linkogas snegles biomassen ind i en pumpestrøm
med varm gylle, hvorefter blandingen pumpes direkte ind
i rådnetanken.

Der har været under overvejelse at anvende forskellige
typer biomasse, men alle tre anlæg anvender i dag dyb-
strøelse, hvor behandlingsomkostningerne ligger på cir-
ka 30 kroner per ton ved god kapacitetsudnyttelse. En
vigtig erfaring er, at systemerne skal være indrettet på at
kunne håndtere fremmedlegemer.

Konklusionen er, at koncentrerede biomasser kan bru-
ges til at regulere produktionen på sæsonbasis, mens
regulering på døgnbasis kræver lettere omsættelige bio-
masser, som for eksempel roer eller majsensilage.
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Titel: 3. generation CHP biomasseforgasning

Kontakt: 1RGI, Thomas Ritz Nissen,
� 6536 2296, � trn@1rgi.dk

Sagsnr.: ENS 64012-0251

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 3.000.000 kroner

Optimering af termisk
biomasseforgasning
En elvirkningsgrad på 30 procent for mindre
forgasningsanlæg er nu inden for rækkevidde.
Samtidig vil det være muligt at forenkle anlægs-
konceptet og skabe et bedre samspil mellem
motor og forgasningsanlæg.

Projektets har haft til formål at videreudvikle kraftvarme-
produktion baseret på forgasning af biomasse i en mod-
strømsforgasser. Målet har været at øge elvirkningsgra-
den og minimere omkostningerne til etablering af spilde-
vandsrensning og håndtering af restprodukter.

Det er virksomhederne Gasification.dk og 1RGI, der har
gennemført projektet i samarbejde med motorleveran-
døren Frichs og Danmarks Tekniske Universitet. Arbej-
det har primært haft fokus på samspillet mellem motorer
og forgasningsanlæg, da de motorer, der i dag er på
markedet, stiller meget specifikke krav til gassen. I den
forbindelse er der arbejdet på at forenkle rensningen af
spildevand fra gasrensningen og udnytte alle proces-
strømme optimalt. Udover motordrift har Gasification.dk
og 1RGI's testforgasser været genstand for afprøvning af
gasrensning ved forskellige driftsindstillinger.

I projektet er en del af de ønskede principper blevet de-
monstreret, og i de næste uger vil de sidste test blive
gennemført. Hvis de forløber som forventet, er vejen
banet for en reduktion af anlægskomponenter og en hø-
jere elvirkningsgrad. Målet er at kunne bryde 30 procent-
grænsen for elektrisk virkningsgrad, hvilket vil være en
væsentlig forbedring i forhold til andre elproducerende
teknologier med en effekt på under 2 MW el.
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Den 3. september blev det første
fuldskala 2G bioraffinaderi indvi-
et i USA. Anlægget, der bliver
kaldt Project Liberty, skal produ-
cere i omegnen af 75 millioner
liter bioethanol om året ud fra
majsrester.

Indvielsen sker knap et år efter, at
Italien indviede verdens første 2G
bioraffinaderi i Crescentino vest for
Milano. Danske Novozymes er part-
ner i det projekt, der på årsbasis
skal producere 50 millioner liter
bioethanol på basis af cellulose,
primært halm.

Det er Poet-DSM Advanced Bio-
fuels, der står bag det nye anlæg i
Emmetsburg i Iowa. Poet ejer i for-
vejen 27 ethanolanlæg i USA og er
dermed en af verdens største pro-
ducenter af bioethanol. DSM er en
stor global virksomhed med hoved-
sæde i Holland og med speciale i
fremstilling af blandt andet enzymer.

Poet-DSM har beskæftiget sig
med ethanolproduktion i omkring
25 år og har siden 2008 haft et
mindre 2G pilotanlæg i drift.

Kongen var med
Det nye anlæg, der bliver kaldt “Pro-
ject Liberty”, blev åbnet i overværel-
se af blandt andet den hollandske

F
o

to
:

p
o

e
td

s
m

.c
o

m

Første 2G bioraffinaderi i USA

kong Willem-Alexander, den ameri-
kanske landbrugsminister Tom Vilsack
og Iowas guvernør Terry Branstad.

Produktionen af bioethanol vil pri-
mært blive baseret på majskolber,
men der vil også blive anvendt bla-
de, bark, stilke og andre restpro-
dukter fra landbruget. Ved fuld ka-
pacitet vil anlægget kunne konver-
tere 770 tons biomasse om dagen
til bioethanol. Det svarer til en års-
produktion på omkring 75 millioner
liter, men ejerne af anlægget for-
venter, at man på sigt kan nå op
på 95 millioner liter bioethanol om
året.

Project Liberty har kostet 275
millioner dollar, men opførelsen er
sket med massiv støtte fra den
amerikanske energistyrelse, DOE,
der har skudt 100 millioner dollar i
projektet. Derudover har staten Iowa
bidraget med 20 millioner dollar og
USDA har investeret 2,6 millioner
dollar i projektet.

Anlægget vil under normal drift
beskæftige cirka 50 medarbejdere,
men derudover vil der være omkring
200 jobs i forbindelse med høst og
håndtering af biomassen, der vil bli-
ve indsamlet i en radius fra anlæg-
get på godt 70 kilometer. TS

Læs mere på http://poetdsm.com

http://poetdsm.com/pr/first-commercial-scale-cellulosic-plant
http://www.ens.dk/ny-teknologi/eudp-energiteknologisk-udvikling-demonstration
http://energinet.dk/DA/FORSKNING/Sider/default.aspx



