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Af Torben Skøtt

Sidst i august åbnede Europas før-
ste tankstation til metanol, og hvis
det står til konsortiet bag stationen,
Green Methanol Infrastructure, bli-
ver det bestemt ikke den sidste af
slagsen.

Metanol kan nemlig være med til
at løse elbilernes store problem med
den begrænsede rækkevidde. Det er
de færreste elbiler, der er ret meget
bevendt, hvis man skal en tur på
tværs af landet, men hvis man kom-
binerer batterierne med brændsels-
celler til metanol, vil man kunne
bruge batteriet til byture og brænd-
selscellerne til de lange stræk.

Konceptet er udviklet af nordjyske
Serenergy, der er én af tre partner-
ne i Green Methanol Infrastructure.
De to andre er OK, der har et fint
forgrenet net af tankstationer over
hele landet, samt Hamag, der frem-
stiller standere til tankstationer.

Brændselsceller og batterier
er et godt makkerpar

Green Methanol Infrastructure er
støttet af EUDP, der også har ydet
støtte til udviklingen af Serenergy's
brændselsceller.

– Det, vi præsenterer i dag, er
ikke bare en tankstation til metanol.
Det er grøn el på væskeform, sagde
direktør i Serenergy, Anders Kors-
gaard ved indvielsen af den nye
tankstation i Aalborg Syd.

– Vedvarende energi i form af
biomasse og vindmøllestrøm kan
konverteres til grøn metanol, fortsat-
te direktøren; og i en elbil kan me-
tanol bruges til at producere strøm,
så man kan fortsætte kørslen, når
batteriet er fladt.

Ifølge Anders Korsgaard vil det
koste under 100 millioner kroner
at etablere et landsdækkende net
at metanoltankstationer eller mar-
kant mindre end hvad det koster

at etablere et net af tankstationer
til brint.

Kan købes overalt i verden
Metanol kan købes overalt i verden,
og det globale forbrug svarer til om-
kring ti procent af benzinforbruget. I
Kina dækker metanol allerede 7-8
procent af transportsektorens energi-
behov, og i Europa er man så småt
begyndt at bruge metanol inden for
skibsfarten efter at kravene til udslip
af svovl er blevet skærpet.

Metanol kan bruges i forbræn-
dingsmotorer på linje med benzin,
men man opnår en dobbelt så høj
virkningsgrad ved i stedet at anven-
de metanol i en brændselscelle.

Det er dog langt fra alle brænd-
selsceller, der kan bruge metanol
som brændstof. De velkendte LT-
PEM brændselsceller, som bilindu-

Til venstre: Audi A1

fra Fraunhofer Inno-

vation Cluster og ba-

gerst Serenergy's om-

byggede Fiat 500.

Til højre: Et kik ned i

Audien, hvor Serener-

gy's brændselscelle er

placeret i bunden af

bagagerummet.
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Metanoldrevne brændsels-

celler kan løse problemet

med elbilernes begrænsede

rækkevidde, mener nordjyske

Serenergy. De kalder kon-

ceptet for 2. generations-

elbiler.

Aalborgs borgmester, Thomas Kastrup Larsen, tanker metanol på en elbil

med brændselsceller. Til højre Serenergy's direktør Anders Korsgaard.
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strien anvender, kræver helt rent
brint, og derfor er det nødvendigt
at etablere en ny infrastruktur med
brinttankstationer.

Serenergy's brændselsceller HT-
PEM arbejder ved en højere tempe-
ratur, og de er ikke nær så kritiske
over for urenheder i brinten. Det gi-
ver mulighed for at bruge flydende
brændstoffer som metanol, der efter-
følgende konverteres til brint i bilen.

Anders Korsgaard tøver ikke med
at kalde deres koncept for en anden-
generationselbil, og han er overbe-
vist om, at hybridløsningen vil være
billigere, end hvis elbilerne kun har
batterier eller brændsceller:

– Vi kan reducere batterierne i en
Tesla til en tiendedel eller reducere
brændselscellen i en brintbil til en
tiendedel eller en femtedel. Vi kom-
binerer det bedste fra to verdener,
pointerer Anders Korsgaard.

Kan bilindustrien overbevises?
Spørgsmålet er, om Serenergy kan
overbevise bilindustrien om, at de
skal satse på en kombination af
batterier og metanoldrevne brænd-
selsceller.

Det bliver uden tvivl op ad bakke.
Bilindustrien har årtier før HT-PEM
brændselsceller kom på markedet
lagt sig fast på LT-PEM brændsels-
celler som det fornuftige og sikre
valg, og der skal meget til, før de
ændrer strategi, men det får ikke
Serenergy til at ryste på hånden:

– Vi vil gerne arbejde sammen
med bilindustrien og alle andre om
vores koncept, men vi er på den
anden side parat til at gå hele vejen
selv, hvis det bliver nødvendigt,

siger teknisk direktør i Serenergy,
Mads Bang.

En af firmaets mange samar-
bejdspartnere er Fraunhofer Innova-
tion Cluster, der har integreret et
brændselscellemodul fra Serenergy
på fem kW i en Audi A1.

– Fem kW er i underkanten, men
det øger rækkevidden betydeligt,
ligesom bilisterne bedre kan holde
varmen i vinterhalvåret, fortalte
Lars Fridrik Berg fra Fraunhofer
Innovation Cluster på et seminar
efter åbningen af tankstationen i
Aalborg.

Han var generelt meget positiv
over for Serenergy's teknologi, men

var usikker på, om Audi ville tage
teknologien til sig:

– Udadtil er de skeptiske, men
når vi taler med folkene i udviklings-
afdelingen, får vi et bedre indtryk,
sagde Lars Fridrik Berg.

20-50 demobiler på gaden
På seminariet kunne Serenergy
fremvise et helt nyt brændselscelle-
modul på 20 kW, som vil passe
bedre til de fleste elbiler. Og den
gode nyhed er, at det kun fylder
dobbelt så meget som det nu-
værende modul på bare fem kW.

Til indvielsen af tankstationen
havde Serenergy udstyret to Fiat
500 med metanoldrevne brænd-
selsceller, men inden for den nær-
meste fremtid forventer man, at
kunne igangsætte et større demon-
strationsprojekt og få 20-50 hybrid-
biler ud på vejene.

De første kunder kunne meget
vel blive Aalborg Kommune, der er
i dialog med Serenergy om at integ-
rere selskabets teknologi i flere af
kommunens biler, og det var da
også kommunens borgmester, Tho-
mas Kastrup Larsen, der fik æren
af at indvie den nye tankstation:

– Det er en fantastisk dag, der
viser, hvad Smart City Aalborg kan.
Os der kører i elbil, kender alt for
godt til problemerne med den be-
grænsede rækkevidde, og jeg tror,
metanoldrevne brændselsceller kan
revolutionere markedet for elbiler.
Jeg er stolt over, at Aalborg kan
være banebrydende på det her om-
råde, sagde borgmesteren inden
han klippede snoren over til tank-
stationen. �

Serenergy blev etableret i 2006 af

Anders Korsgaard og Mads Bang,

som en knopskydning fra Institut

for Energiteknologi på Aalborg

Universitet. Selskabet leverer me-

tanoldrevne brændselscellesyste-

mer til blandt andet biler og ar-

bejdskøretøjer, ligesom anlægge-

ne ofte bliver brugt som erstatning

for dieselgeneratorer.

Udviklingen af teknologien er ble-

vet støttet af energiforskningspro-

grammerne, herunder ikke mindst

EUDP.

Serenergy blev i 2015 købt af den

tyske industrikoncern Fischer for

et større tocifret millionbeløb. Der

er i dag 50 ansatte på hovedkon-

toret i Aalborg, og medarbejder-

staben vokser løbende.

Læs mere på serenergy.com.

Kort om Serenergy�

Metanoldrevne brændselsceller er

et godt alternativ til dieselgenera-

torer, som blandt andet anvendes

af firmaer som Per Aarsleff, der re-

novere kloakker rundt om i landet.

Forbruget af brændstof halveres,

der er ingen udslip af partikler, in-

gen støj, og der er stort set ikke no-

get CO2-udslip, når der anvendes

grøn metanol.
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http://serenergy.com/
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Nu kan man tanke brint syv
steder i Danmark

Administrende direktør i Dansk Energi, Lars Aagaard, klipper snoren over til

den nye brinttankstation, der ligger ved motorvejsafkørsel 43 på den østlige

side af Storebæltsbroen.

Ny brinttankstation i Korsør gør
det muligt at køre i brintbiler på
tværs af landet. I 2016 vil der
være elleve brinttankstationer i
Danmark, og dermed vil halvde-
len af den danske befolkning
kunne tanke brint inden for en
radius af 15 kilometer.

Det var planen, at Energi-, forsy-
nings-, og klimaminister Lars Chr.
Lilleholt skulle have klippet snoren
over til den nye brinttankstation i
Korsør, men han meldte afbud, så
i stedet blev det administrerende
direktør i Dansk Energi, Lars Aa-
gaard, der greb saksen og klippede
snoren over.

Ministeren fik alligevel nogle ord
med på vejen, ikke mindst af direk-
tør Jakob Krogsgaard fra H2 Logic,
der har brugt tolv år på at udvikle
tankstationer til brint:

– Jeg håber, ministeren har travlt
med at sikre en fortsat afgiftsfrita-
gelse for brintbiler efter årsskiftet.
I Danmark er der investeret over to
milliarder kroner i brint og brænd-

selsceller inden for de seneste ti år,
og vi er godt på vej til at blive det
første land i verden, der har et
landsdækkende net af brinttanksta-
tioner. Det vil være katastrofalt at
trække stikket ud nu, sagde direk-
tøren.

Den nye tankstation i Korsør er
den syvende ud af elleve planlagte
tankstationer, der fra 2016 skal sik-
re, at halvdelen af den danske be-
folkning kan tanke brint inden for
en radius af 15 kilometer.

Umiddelbart før sommerferien
blev der åbnet en tankstation i Aal-
borg, som lukkede en korridor fra
Norge til Italien. Den nye station i
Korsør lukker en korridor, så det bli-
ver muligt at køre i brintbiler fra
Vest- til Østdanmark og omvendt.

Ud over Korsør og Aalborg kan
man i dag tanke brint i Holstebro,
Vejle, Køge, København og Herlev.

En hel hønsegård
I dag er der indregistreret knap 40
brintbiler i Danmark, og det forven-
tes, at der vil være 55-60 brintbiler

på gaden omkring årsskiftet. Hidtil
har Hyundai været enerådende på
markedet, men i løbet af efteråret
kommer de første brintbiler fra Toyo-
ta til landet, skarpt forfulgt af Hon-
da. Flere andre bilproducenter som
Mercedes, BMW og VW er langt
fremme med udvikling af deres
brintbiler, men det er endnu uvist,
hvornår de kommer på markedet.

Udbredelsen af ny teknologi bliver
ofte hæmmet af en diskussion om,
hvad der kommer først: Hønen eller
ægget eller i det konkrete tilfælde
bilerne eller tankstationerne.

– I Danmark er vi heldigvis ude
over den diskussion. Vi bygger en
hel hønsegård samtidig. Det er det,
der skal til for at skabe en succes,
sagde Jakob Krogsgaard.

Den nye tankstation i Korsør er
etableret i et samarbejde mellem
energiselskabet OK, Strandmøllen
og H2 Logic, der har dannet selska-
bet Danish Hydrogen Fuel A/S med
det formål at etablere den nødven-
dige infrastruktur til brintbiler.

TS
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Biobrændstoffer

Når transportsektoren skal omstilles
til fossilfri energi, vil el og biogas
med stor sandsynlighed være nogle
af de primære drivmidler, der skal
erstatte diesel og benzin.

Derfor uddeler Energistyrelsen nu
sidste runde af de puljer, som skal
fremme udbredelsen af elbiler og
biogas i tunge køretøjer. Energisty-
relsen støtter partnerskaber og pro-
jekter, som står for køb af køretøjer
og infrastruktur, der fremmer an-
vendelsen af de alternative drivmid-
ler. Der fordeles i denne runde
knap ti millioner kroner til fremme
af biogas i tung transport og om-
kring fem millioner kroner til udbre-
delse af elbiler.

For partnerskaber inden for elbiler
lægges der stor vægt på, hvor man-
ge nye el- og plug-in hybridbiler der
kommer på gaden. For partnerska-
ber inden for gas vil der blandt an-
det blive lagt vægt på projektets po-
tentiale for at øge anvendelsen af
biogas i transportsektoren.

Forsøgsordningen kan støtte pro-
jekter med i alt fem millioner kroner
Der vil især være fokus på, at få
flere miljøvenlige biler på gaden,
ligesom der lægges vægt på er-
faringsopsamling og formidling af
aktuel viden.

Udover personbiler, kan puljerne
til el også støtte eldrevne vare- og
lastbiler samt elbusser.

Ansøgninger til puljerne sendes i
både trykt og digital form til Energi-
styrelsen med frist den 9. november
2015.

Energistyrelsen forventer at ud-
sende tilsagn til ansøgere primo
december 2015.

Baggrund
Forsøgsordningen for elbiler har bag-
grund i energiaftalen fra 2008, og
blev forlænget med 15 millioner kro-
ner i energiaftalen fra 2012, hvor
ordningen blev udvidet til at omfatte
forsøg med plug-in hybridbiler.

Desuden blev der i energiaftalen
fra 2012 afsat i alt 70 millioner i
2013-15 til gennemførelse af part-

nerskaber for el, gas og brint til
transport i perioden. Støtten gives til
offentlige og private aktører, der går
sammen om at etablere strategiske
partnerskaber, der fremmer udbre-
delse af alternative drivmidler.

Støtten er fordelt med 40 millio-
ner til el, 20 millioner til gas i tung
transport og 10 millioner til brint.
Midlerne til brint er udmøntet, og
sidste ansøgningsrunde for el og
gas, udmøntes inden årets udgang.

Læs mere på www.ens.dk

15 millioner til miljøvenlig transport

Energistyrelsen indkalder an-

søgninger til sidste runde af

puljerne til partnerskaber for

el og gas til transport og pro-

jekter under forsøgsordningen

for el- og plug-in hybridbiler.

Fristen for ansøgninger er den

9. november.
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Klimavenlige brændstoffer til transport
Den svenske organisation
“Grønne bilister“ har udarbejdet
en liste over de mest klimaven-
lige brændstoffer til transport.

Ikke overraskende kommer el fra
vedvarende energi ind på en klar
førsteplads, men når det drejer sig
om brændstoffer til forbrændings-
motorer er biogas bedst.

– Hvis man kører på E85 ethanol
eller biodiesel udvundet af rasp,
halveres udledningen af drivhus-
gasser i forhold til fossile brænd-
stoffer. Der samme gælder for
fordonsgas, der er en blanding af
naturgas og biogas, udtaler Per
Östborn fra “Grønne bilister” i en
pressemeddelelse.

– Det bedste biobrændstof er
ren biogas, fortsætter Per Östborn.
Det reducerer klimapåvirkningen

med knap tre fjerdedele i forhold til
almindelig benzin. Biodiesel frem-
stillet af slagteriaffald og restpro-
dukter fra skovbrug er faktisk end-
nu bedre, men da det blandes op
med fossilt diesel, er den rene bio-
gasløsning et bedre valg.

Fordelen ved at køre i elbiler af-
hænger helt af, hvordan strømmen
bliver produceret. Er produktionen
baseret på vedvarende energi er
klimapåvirkningen tæt på nul, men
stammer strømmen fra et kulkraft-
værk, er der ingen klimafordel
overhovedet. Som gennemsnit vil
elproduktionen fra svenske kraft-
værker give en højere klimabelast-
ning end biogas, men lavere hvis
alternativet er E85 ethanol og bio-
diesel fra raps.

Læs mere på www.gronabilister.se.

http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/15-millioner-elbiler-gas-transport
http://www.gronabilister.se/arkiv/pressmeddelanden/pressmeddelanden-2015/10-9-ny-rapport-fran-grona-bilister-jamfor-klimatpaverkan-hos-drivmedel
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Her bliver dybstrøelse og madaffald til gas

Maabjerg ved Holstebro er fort-
sat indehaver af Danmarks stør-
ste biogasanlæg, men hvis man
skal se det største anlæg, der
leverer gas til naturgasnettet,
skal man en tur til Holsted ved
Vejen. Her bruger man blandt
meget andet dybstrøelse og
madaffald til at producere gas.

Fredag den 21. august indviede
Energi-, forsynings-, og klimami-
nister Lars Chr. Lilleholt det nye
anlæg, der fremover skal sende
13 millioner kubikmeter grøn gas
ind på naturgasnettet.

Det er NGF Nature Energy og de
lokale landmænd, der er gået sam-
men om anlægget med deltagelse
af anlæggets leverandør, Xergi.

For NGF Nature Energy er anlæg-
get led i en storstilet plan om at la-
de flere og flere biogasanlæg erstat-
te naturgas fra Nordsøen. Inden for
det næste år sætter selskabet end-
nu to store helt nye biogasanlæg i
drift samt udvider et eksisterende

mindre anlæg til omtrent samme
størrelse, således at selskabet i alt
vil kunne producere hen ved 45 mil-
lioner kubikmeter biogas om året.

Anlæg til madaffald
Det nye anlæg i Holsted er et godt
eksempel på fremtidens biogasan-
læg: I stedet for lokal produktion af
kraftvarme sendes hele gasproduk-
tionen ud i naturgasnettet, og det
letomsættelige industriaffald er skif-
tet ud med blandt andet dybstrøelse
og organisk husholdningsaffald.

Anlægget forventes årligt at kun-
ne aftage og behandle omkring
393.000 ton biomasse. Cirka 70
procent vil være husdyrgødning,
mens den øvrige biomasse kommer
fra blandt andet dybstrøelse, energi-
afgrøder og organisk affald. En del
af affaldet leveres af NC Miljø, der
har valgt at bygge et nyt avanceret
behandlingsanlæg i tilknytning til
biogasanlægget.

NC Miljø har siden 2005 afhentet
brugt fritureolie og madaffald hos
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restauranter, storkøkkener og butiks-
kæder som Coop og Dansk Super-
markedet. Selskabet sorterer affal-
det, så plast, glas og metaller går til
genbrug, mens den organiske del
bruges til at sætte skub i gasproduk-
tionen på landets biogasanlæg og
efterfølgende gøre gavn som gødning
på markerne. Sortering foregår me-
kanisk til forskel fra blandt andet
REnescience, hvor man bruger enzy-
mer til at udskille den organiske frak-
tion fra det øvrige affald.

NC Miljø håndterer i dag omkring
120.000 tons madaffald, men po-
tentialet er langt større. Det anslås,
at omkring 600.000 tons madaffald
hvert år ender på landets forbræn-
dingsanlæg, hvor det ganske vist bi-
drager til energiproduktionen, men
hvor man ikke får mulighed for at re-
cirkulere næringsstofferne.

NC Miljø afhenter organisk affald
over hele landet i alle typer embal-
lager til en pris, der typisk vil være
billigere end at køre affaldet til for-
brænding. TS

Til højre: Dybstrøelse bliver forbe-

handlet i en såkaldt X-chopper, hvor

en roterende kæde findeler biomas-

sen, så der ikke dannes flydelag i

reaktorerne. Teknologien er udviklet

med støtte fra EUDP.

Til venstre: Energi-, forsynings-, og

klimaminister Lars Chr. Lilleholt an-

kommer til indvielsen i én af biogas-

anlæggets lastbiler.
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Biogas

Af Torben Skøtt

Den danske produktion af biogas
har i mange år stået i stampe på
omkring 4 PJ om året, men nu ser
det endelig ud til, at der sker noget.

– Vi har aldrig før set så stor en
udbygning på så kort tid. Om et år
har vi formentlig fordoblet produktio-
nen af biogas, og inden for nogle få
år kan vi nå op på 10-12 PJ. Det
svarer til en tredobling inden for en
forholdsvis kort årrække, fortalte
sekretariatsleder for biogasbran-
chen, Bruno Sander Nielsen, på et
seminar om halm til biogas sidst i
august.

Han slog samtidig fast, at bran-
chen står over for en række udfor-
dringer – ikke mindst når det hand-
ler om at skaffe biomasse med et
højt gaspotentiale. Der er ikke mere
af det organiske industriaffald til rå-
dighed, og anlæggene kan ikke få
økonomien til at hænge sammen,
hvis produktionen udelukkende ba-
seres på gylle.

Den mest nærliggende løsning
går ud på, at biogasanlæggene i hø-
jere grad baserer gasproduktionen
på halm, herunder dybstrøelse. Her
er der enorme ressourcer til rådig-
hed, men halm er langt fra så let at
håndtere som gylle og industriaffald.

Gyllen skal afgasses
Ifølge “Grøn Vækst”-planen, som VK-
regeringen lavede i 2009, skal halv-
delen af landets husdyrgødning an-
vendes i biogasanlæg senest i 2020.

– Det mål når vi næppe, men vi
kan formentlig nå det i 2025, vur-
derede Bruno Sander Nielsen, der
samtidig understregede, at biogas-
anlæggenes fundament fortsat skal
være husdyrgødning:

– Vi har rigtigt meget gylle i det
her land, og det skal vi have afgas-
ses – ikke mindst af hensyn til miljø-
et, men også fordi det giver et væ-
sentligt bidrag til energiforsyningen.

På den ene side passer gylle og
halm fint sammen. Gylle består for
95 procents vedkommende af vand,
så der kan blandes temmelig meget
halm i, før det bliver så tørt, at det
ikke længere kan pumpes rundt i
anlægget.

På den anden side er gylle og
halm et dårligt makkerpar. Gylle skal
hurtigst muligt igennem anlægget,
mens det tungtomsættelige halm har
brug for en lang opholdstid, hvis gas-
potentialet skal udnyttes fuldt ud.

– Og det er nødvendigt. Vi bliver
nødt til at sikre, at halmen er ordent-
lig afgasses, når den forlader an-
læggene. Ellers får vi problemer
med metanemission, som er en
langt værre drivhusgas end CO2,
sagde Bruno Sander Nielsen.

Til næste år vil biogasproduk-

tionen være fordoblet i forhold

til 2013, og meget tyder på, at

produktionen vil tredobles inden

for få år. Hvis CO2-indholdet i

biogas omdannes til metangas

ved hjælp af brint, vil det danske

gasforbrug i 2035 kunne dækkes

med grøn gas.

Biogasproduktionen kan
tredobles på få år
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Figur 1. Den forventede udvikling i naturgasforbruget og biogasproduktio-

nen frem til 2040. Den stiplede linje forudsætter, at der ikke bruges na-

turgas til el- og varmeproduktion. Kilde: Brancheforeningen for Biogas.
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Løsningen kan bestå i at forbe-
handle halmen eller sikre en lang
opholdstid, men det koster alt sam-
men, og det kan gøre det svært at
få økonomi i de mange nye biogas-
anlæg.

Biogas kan erstatte naturgas
I 2013 blev der produceret 4,6 PJ
biogas og samme år blev der brugt
115 PJ naturgas. I den store sam-
menhæng syner produktionen af
biogas måske ikke af meget, men i
takt med at naturgasforbruget fal-
der, og at næsten alle nye biogas-
anlæg opgraderer gassen og sen-
der den ud i gasnettet, er det ikke
urealistisk, at biogassen helt kan
overtage naturgassens rolle.

Da naturgasforbruget toppede,
var det på knap 200 PJ, men siden
år 2000 er det faldet år for år, og
hvis vi holder op med at bruge na-
turgas til produktion af el og varme,
vil biogasproduktionen efter 2035
være større end gasforbruget (se
figur 1).

Bruno Sander Nielsen advarer
dog imod en udvikling, hvor vi i sti-
gende grad skifter gas ud med an-
dre energiformer:

– Der er nogle faste omkostnin-
ger ved at vedligeholde og drive et

Biogasseminar
7. december i Aarhus

Den 7. december afholder bio-
gasbranchen seminar på Kold-
kærgård i Skejby. Her vil de sene-
ste resultater fra Energistyrelsens
Biogas Taskforce blive præsen-
teret. Sæt allerede nu kryds i ka-
lenderen og følg med på:

www.biogasdk.dk
www.biogasbranchen.dk

gasnet, og hvis forbruget bliver for
lavt, bliver det forholdsvis dyrt at
være tilkoblet nettet, forklarer han.

En forudsætning for at grøn gas
med tiden helt kan overtage natur-
gassens rolle er, at CO2-indholdet i
biogas omdannes til metangas ved
hjælp af brint. Rent teknisk kan det
godt lade sig gøre, men teknologien
er endnu ikke klar til markedet, og
elprisen skal falde markant, hvis
økonomien i metanisering skal hæn-
ge sammen. �

En række udviklingsprojekter, støttet af EUDP og Energinet.dk, har demon-

streret, hvordan biogasanlæggene kan udnytte den mere tungtomsættelige

biomasse som halm og dybstrøelse. Billedet er fra et nyt biogasanlæg i Hol-

sted, hvor indfødningen af dybstrøelse sker med en automatisk styret kran.
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Maabjerg Energy Concept har
fået tilsagn om 293 millioner
kroner i EU-støtte til produktion
af 2G bioethanol, men kommer
de politiske rammevilkår ikke
snart på plads, risikerer konsor-
tiet at miste en del af støtten.

Og det kan få alvorlige konsekven-
ser for dansk bioøkonomi, advarer
bestyrelsesformand Jørgen Udby i
en pressemeddelelse.

– Der ligger et kæmpestort job-
potentiale i dansk bioøkonomi. Co-
penhagen Economics vurderer i en
rapport fra juni 2015, at det drejer
sig om 23.700 job, særligt i landdi-
strikterne, men det kommer ikke af
sig selv. Nogen skal kickstarte dansk
bioøkonomi, og vi er parat til at gå
foran med de første 1.000 varige
job, siger Jørgen Udby.

Det er fire år siden Maabjerg
Energy Concept blev præsenteret for
offentligheden, og siden da har der
ikke manglet positiv opmærksom-
hed fra hverken myndigheder, politi-
kere eller erhvervsfolk. Men det kni-
ber med at nå hen over målstregen.

– Vi er parate til at investere over
to milliarder kroner i det mest velfor-
beredte og gennemanalyserede for-
syningsprojekt, som Danmark har
set. Og EU er parat til at støtte drif-
ten med 293 millioner kroner i ind-
køringsfasen, så vi beder ikke staten
om penge. Vi beder om politisk
handling, siger Jørgen Udby.

EU-støtten er afhængig af, at
produktionen begynder i 2018. Når
man ikke den deadline, kan støtten
gradvis blive reduceret og i sidste
ende falde helt bort.

Udfordringen er, at produktionen
af 2G bioethanol baseret på halm er
cirka 80 øre dyrere per liter brænd-
stof end 1G bioethanol, som i dag
bliver blandet i benzinen.

Læs mere på

www.maabjergenergycenter.dk

Maabjerg risikerer af miste EU-støtte

Maabjerg Energy Concept skal efter

planen producere 80 millioner liter

2G bioethanol om året på basis af

300.000 tons halm.
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Af Jørgen Hinge, Martin Nørregaard

Hansen og Søren Gustav Rasmussen

En vandlås, der er løbet tør for vand,
en utæt pakning – hvad betyder det
for et biogasanlæg? I ét tilfælde
viste det sig at svare til mere end
1.000 kroner/døgn i tabt indtægt!
Og det eneste anlægget skulle gøre
var at etablere automatisk efterfyld-
ning af vand i vandlåsen.

AgroTech A/S har sammen med
Dansk Gasteknisk Center gennem-
ført et to-årigt projekt “Metanemis-
sion fra danske biogasanlæg”, støt-
tet af ForskEL. Formålet med pro-
jektet var dels at belyse omfanget
af metanudslip fra en række danske
biogasanlæg, dels at udvikle brug-
bare metoder til at bestemme stør-
relsen af de udslip, man finder på
anlæggene.

I projektet blev 10 danske bio-
gasanlæg undersøgt, og på 9 af dis-
se blev der fundet én eller flere læ-
kager. Det samlede udslip af metan
blev estimeret til cirka 580.000 m3

metan om året. Det udgør såvel en
økonomisk som en miljømæssig ud-
fordring. Økonomisk fordi den tabte
mængde gas betyder, at anlæggene
går glip af en millionindtægt fra
manglende gassalg, og miljømæs-
sigt fordi metan er en meget potent
drivhusgas.

Omvendt viste projektet også, at
anlæggene var i stand til at redu-
cere metantabet med op til 80-90

procent ved udbedring af lækager-
ne. Omtale af projektets resultater
har betydet, at anlæg og myndig-
heder har skærpet fokus på områ-
det, og der er nu igangsat en ræk-
ke tiltag, der samlet set skal af-
hjælpe problemet, til gavn for bio-
gasanlæggenes økonomi og til
gavn for miljøet.

Lokalisering af utætheder.
Nogle anlæg har selv haft en indar-
bejdet procedure med at undersøge
anlæggets gasinstallationer for
utætheder. Det har man typisk gjort
ved at lægge en væskehinde ud på
rørsystemer, ventiler og lignende, og
derefter se, og der kommer “bobler”
i væsken. Den metode er imidlertid
omstændelig, og det kan være van-

skeligt at gennemføre den systema-
tisk på alle relevante installationer.

En mere universel metode går ud
på at anvende et specielt kamera,
der kan opdage og filme metan-
udslip, når kameraet rettes mod
anlæggets installationer (figur 1).
AgroTech's erfaringer viser, at ka-
meraet er særdeles effektivt til at
afsløre både små og store utæthe-
der – dog skal der helst være rela-
tivt rolige vindforhold, når udendørs
installationer undersøges.

Hvor stor er lækagen?
Selv om kameraet er effektivt til at
finde utætheder i anlæggenes gas-
system, kan det kun i ringe omfang
sige noget om, hvor meget metan,
der slipper ud gennem en given
utæthed. Derfor skal der tages an-
dre metoder i brug, hvis den tabte
metanmængde skal kvantificeres.

I ForskEL-projektet udviklede
AgroTech og Dansk Gasteknisk Cen-
ter en metode til kvantificering af
udslippet fra specifikke utætheder.
Man overdækker den pågældende
lækage (uden at overdækningen er
helt tæt!) og suger luften fra over-
dækningen bort gennem en slange
(figur 2). Ved at måle flow'et gen-
nem slangen samt metankoncen-

Figur 2. Kvantificering af udslip fra lækage på en gasblæser. Blæseren ind-

dækkes, så metan fra lækagen blandet med omgivende luft suges ind i

slangesystemet, hvor blandingen passerer en flowmåler og en koncentra-

tionsmåler.

Metantab

Figur 1. Kamera til lokalisering af

metanudslip.

En undersøgelse af ti danske

biogasanlæg viser, at det ofte er

helt banale fejl og mangler, der

giver anledning til metanudslip.

Et frivilligt måleprogram skal nu

sætte fokus på problemet – til

gavn for miljøet og økonomien

i de enkelte anlæg.
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trationen i luften, kan det beregnes,
hvor meget metan der er udledt fra
den pågældende utæthed.

Målemetoden i sig selv er relativt
præcis, og man får et pålideligt esti-
mat for hvor meget metan, der er
tabt i det tidsrum, målingen er fore-
taget. Man kan også beregne, hvor
stort et årligt udslip, det vil svare til,
men det er klart, at det bliver mere
usikkert; alene de ændringer i tryk-
ket, der forekommer i forbindelse
med eksempelvis ind- og udpump-
ning i reaktorerne, vil give en stor
variation i hvor meget gas, der siver
gennem en given utæthed over tid.

Udslip er ikke bare udslip
Erfaringerne fra ForskEL-projektet
viste, at der var flere forskellige ty-
per af utætheder på anlæggene. En
kategori omfatter utætte ventiler.
Det kan være mekaniske ventiler,
hvor pakninger eller lignende er
utætte (figur 3) eller helt banalt
vandlåse, der mangler vand. Disse
utætheder er som hovedregel rela-
tivt enkle at udbedre og ofte med
stor effekt.

Et andet sted, hvor der typisk
kan opstå utætheder, er ved over-
gang mellem betontanke og mem-
branoverdækninger (figur 4). Disse
utætheder kan være vanskelige at
udbedre, og ydermere har efterføl-
gende målinger vist, at det oftest
ikke er betydelige mængder metan,
der tabes her.

Udover utætheder i biogasanlæg-
genes gassystem (reaktorer, gasrør,

og andre gasinstallationer) vil der
også være emissioner fra andre kil-
der på et biogasanlæg. Det kan
være fra fortanke, hvor man åbner
en luge for at hælde biomasse i
tanken, fra ventilationsafgange fra
bygninger og så videre. Fælles for
disse er, at der ikke er tale om en
opstået utæthed, der kan afhjæl-
pes/tætnes. Derfor har biogasan-
lægget ikke nogen speciel interesse
i at få kortlagt disse “diffuse udslip”;
men de tæller alligevel med i det

samlede billede for emissionerne fra
biogasanlæggene, og derfor er der
en overordnet interesse i også at
belyse omfanget heraf.

Frivilligt måleprogram fra 2016
Energistyrelsens Biogas TaskForce
planlægger at iværksætte et frivilligt
måleprogram for biogasanlæggene i
løbet af 2016. Baggrunden er na-
turligvis, at blandt andet ForskEL-
projektet har vist, at der kan opnås
en økonomisk og miljømæssig ge-
vinst, når utætheder på anlæggene
findes og afhjælpes. Samtidigt har
Energistyrelsen en overordnet inter-
esse i at få belyst det samlede ud-
slip – herunder “diffuse udslip” som
nævnt ovenfor. Derfor har Biogas
TaskForce igangsat et pilotprojekt,
der skal definere konceptet for det
frivillige måleprogram for biogasan-
læg og opgraderingsanlæg.

Mange anlæg er i gang
Allerede nu har mange anlæg fået
øjnene op for, at der kan være no-
get at hente. I 2015 har AgroTech
været ude hos en række biogasan-
læg og gennemført kameraundersø-
gelser og kvantificeret metanudslip-
pet. I september undersøges endvi-
dere, om det er muligt at finde og
måle metanudslip fra deponier med
de nye metoder.

Jørgen Hinge, Martin Nørregaard

Hansen og Søren Gustav Rasmussen

er alle ansat ved Agrotech A/S,

www.agrotech.dk.

Figur 3. Eksempel på en lækage ved en sikkerheds-

ventil.

Figur 4. Eksempel på utæthed mellem betontank og

membran.

Solrød Biogas
under opstart
Mandag den 3. august blev det
første læs gylle fyldt på det nye
biogasanlæg i Solrød og der gik
ikke lang tid før anlægget be-
gyndte at give gas.

Til forskel fra andre biogasfæl-
lesanlæg bliver hovedparten af
gasproduktionen baseret på orga-
nisk industriaffald fra Chr. Han-
sen og CP Kelco. Til sammen
skal de to virksomheder levere
omkring 140.000 restprodukter
om året. Landbruget bidrager
med 53.000 tons husdyrgødning
om året og derudover skal anlæg-
get have tilført 7.400 tons tang
fra Køge Bugt.

Solrød Biogas er et aktiesel-
skab med Solrød Kommune som
eneaktionær. Læs mere på:

www.solrodbiogas.dk
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Biogasanlæggene kan
vænne sig til halm
Det er velkendt, at dybstøelse og halm kan booste gasproduktionen på et

biogasanlæg, og meget tyder på, at bakterierne med tiden bliver bedre

til at omsætte den tungtomsættelige biomasse. Håndtering giver dog

stadig en del udfordringer, men det kan måske løses ved at lade

landmanden blande den faste biomasse op med gylle.

Af Torben Skøtt

Halm og dybstrøelse er blevet det
helt store samtaleemne, når biogas-
branchen mødes, og med god grund:
Det er stort set umuligt at få økono-
mi i et biogasanlæg, der udelukken-
de behandler gylle, men hvis man
supplerer med halm, vil man i man-
ge tilfælde kunne fordoble gaspro-
duktionen.

Desværre er det ikke helt upro-
blematisk at føde halm ind i et bio-
gasanlæg, der er designet til pri-
mært at håndtere gylle. Det kræver
én eller anden form for forbehand-
ling, hvis man skal undgå problemer
med flydelag og tilstopninger. Tør og
ubehandlet halm kan være meget
vanskeligt at blande op med gylle,
og dertil kommer, at halmen er

svært nedbrydelig. Derfor tager det
markant længere tid at få udnyttet
gaspotentialet i forhold til for ek-
sempel husdyrgødning.

Emnet blev for nylig behandlet på
et seminar i Korsør, arrangeret af
INBIOM. Her fik en lang række for-
skere og praktikere mulighed for at
præsentere den nyeste viden på
området og give deres bud på, hvad
der skal til, for at biogasanlæggene
kan håndtere de godt to millioner
tons overskudshalm, landbruget rå-
der over.

Håndteringen har 1. prioritet
På seminariet gennemgik Henrik B.
Møller fra Aarhus Universitet syv for-
skellige forbehandlingsteknologier,
som Universitet har testet for Ener-
gistyrelsens Biogas Taskforce og

som i flere tilfælde er udviklet med
støtte fra EUDP og Energinet.dk's
ForskEL-program.

Resultaterne er foreløbige og
Henrik B. Møller ville ikke udpege
en bestemt vinderteknologi. Alle har
fordele og ulemper, og valget må i
høj grad afhænge af, hvordan det
konkrete biogasanlæg er udformet,
herunder opholdstiden i reaktorerne.
Ved korte opholdstider giver forbe-
handlingen en væsentlig højere ga-
sproduktion, men ved opholdstider
på over 40 dage har forbehandlin-
gen minimal effekt på udbyttet.

Driftslederne giver da også udtryk
for, at de især interesserer sig for,
hvordan halm og dybstrøelse kan
opløses i gylle. En del driftsledere
har erfaret, at det kan være meget
arbejdskrævende at håndtere bio-
masse med et højt tørstofindhold,
så hvis økonomien skal hænge
sammen, skal håndteringen kunne
foregå problemfrit.

Bakterierne tilpasser sig halm
Aarhus Universitet har fulgt en ræk-
ke biogasanlæg, der bruger forskel-
lige teknikker til at behandle halm
og dybstrøelse. Erfaringerne herfra
viser, at der er markant forskel på,
hvor meget gas, de enkelte anlæg
får ud af halmen (se figur 1).

– Umiddelbart kan det være
svært at forklare, hvorfor det forhol-
der sig sådan, så det er noget vi
skal have set nærmere på, fortalte
Henrik B. Møller på seminariet.
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Figur 1. Metanudbyttet af halm fra syv forskellige biogasanlæg. De stible-

de linjer er fra samme anlæg, men fra tre forskellige trin.
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Han mente, at det blandt andet
kan skyldes, at bakteriekulturen i
reaktoren med tiden tilpasser sig
den mere tungtomsættelige biomas-
se, men det kan næppe være hele
forklaringen.

På Aarhus Universitets biogasan-
læg i Foulum har man blandt andet
registreret, at effekten ved at forbe-
handle halm med en såkaldt ekstru-
der aftager med tiden. Det kan skyl-
des ændringer i bakteriekulturen,
men det kan også skyldes, at eks-
truderen med tiden bliver slidt og
dermed mindre effektiv.

Kom halm i fortanken
I første omgang har de fleste anlæg
kastet sig over halm i form af dyb-
strøelse, først og fremmest fordi det
er gratis, men også fordi det er let-
tere at håndtere.

Flere af de teknologier, Aarhus
Universitet har undersøgt, har van-
skeligt ved at håndtere tør halm.
Og de teknologier, der magtede
opgaven, havde typisk et betydeligt
energiforbrug.

På den anden side indeholder
dybstrøelse ofte en del fremmed-
legemer, som kan give problemer
på biogasanlægget.

Karl Jørgen Nielsen fra PlanEnergi
fortalte i et indlæg, at man på den
baggrund, er begyndt at undersøge
om det kan være en fordel at blan-
de dybstrøelse og halm i gylle ude
hos landmanden. Det vil nemlig

betyde, at langt de fleste fremmed-
legemer vil bundfældes i landmand-
ens fortank, og således ikke komme
med ind i biogasanlægget.

– Gaspotentialet i ét ton gylle
har en værdi på omkring 57 kroner,
men hvis vi kan få landmanden til
at blande dybstrøelse og ødelagte
halmballer i fortanken, kan værdien
øges til omkring 100 kroner/ton,
forklarede Karl Jørgen Nielsen.

Det svarer til, at tørstofprocenten
i biomasse fra landbruget vil blive
hævet til omkring ti procent. For
svineproducenterne vil det betyde,
at de skal blande knap 7 procent
halm i gyllen, mens kvægbrugene
kan nøjes med omkring det halve
(se tabel 1).

– Men vi skal have undersøgt om
biogasanlæggenes lastbiler kan
håndtere det, og hvad landmanden
skal have for at blande halm i gyl-
len, pointerede Karl Jørgen Nielsen.

Efter alt at dømme bliver land-
manden nødt til at foretage en eller
anden form for forbehandling for at

kunne blande halmen op i gylle.
Hvor meget halmen skal findeles er
endnu uafklaret, ligesom det er
usikkert, hvor meget der skal skrues
op for omrøringen i fortanken for at
undgå flydelag.

Kompostering
Langt de fleste forbehandlingstek-
nikker er baseret på, at halmen fin-
deles mekanisk, men Anders Ro-
senkvist fra Holbæk BioEnergi har
gode erfaringer med en alternativ
metode, hvor man forkomposterer
halmen i en mile ved at tilsætte af-
gassede gyllefibre.

I løbet af kort tid stiger tempera-
turen i milen til 65-70 grader, hvor-
efter biomassen let kan blandes op
i gylle og pumpes rundt i anlægget.

Det er en meget enkel og simpel
metode, men ulempen er, at en del
af det organiske materiale går tabt.
Komposteringsprocessen skal derfor
stoppes i tide – ellers risikerer man,
at gaspotentialet forsvinder op i den
blå luft. �

Biomasse Mængde Tørstof Metan/m
3

biomasse

Gaspotentiale

cirka værdi

Svinegylle 37,5 ton 5,0 % 11,5 m
3

57 kr./ton

Halm 2,5 ton 85,0 % 150,0 m
3

743 kr./ton

Blanding 40,0 ton 10,0 % 20,2 m
3

100 kr./ton

Tabel 1. Data for svinegylle, halm og en blanding af halm og svinegylle. Ved

at fordoble tørstofindholdet stiger værdien af gaspotentialet fra cirka 57

kroner/ton til omkring 100 kroner/ton.

Hos Holbæk BioEnergi syd for Ribe har man gode erfaringer med at forkompostere halm og dybstrøelse. Det gør

det let at blande biomassen op i gylle, men ulempen er, at en del af det organiske materiale går tabt.
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Af Torben Skøtt

Den har allerede fået tildelt en guld-
medalje, den kan producere fem
tons halmpiller i timen direkte fra
marken, og den koster rundt regnet
det samme som en stor halmballe-
presser.

Navnet er Premos 5000, og det
er den tyske producent af land-
brugsmaskiner Krone, der står bag
nyskabelsen. I november bliver den
præsenteret for offentligheden på
den internationale landbrugsmesse
Agritechnica i Hannover, hvor den
har fået tildelt en guldmedalje for
god innovation af German Agricul-
tural Society.

Den danske importør af Krone
landbrugsmaskiner, Brøns Maskin-

import, har store forventninger til
den nye, mobile pillepresser, og
man venter spændt på at få de før-
ste eksemplarer til landet i forsom-
meren 2016.

– Det bliver et helt nyt kapitel
inden for halmhåndtering, og det
interessante er, at den både kan
producere piller direkte fra halm-
strengen på marken og fra et lager
med storballer, fortæller indeha-
veren af Brøns Maskinimport, Dan
Hamann.

På den måde kan Premos 5000
få en langt større driftstid end en
traditionel halmballepresser. Under
høsten kan den bruges i marken, og
uden for sæsonen kan den kobles
sammen med et transportbånd og
presse piller fra et halmlager.

Biogas og bioethanol
Den mobile pillepresser består i store
træk af en pickup, efterfulgt af et
fødebord, der leder biomassen hen
til to valser med en række huller.
Når biomassen presses igennem
hullerne kommer de ud på den
anden side som piller, hvorefter de
transporteres op i et internt lager,
der kan rumme 9 kubikmeter,
svarende til cirka fem tons piller.

Krone oplyser, at pillerne har en
diameter på 16 millimeter, og at
maskinen kan håndtere forskellige
typer biomasse som græs, halm og
hø. Pillerne kan afhængigt af afgrø-
den bruges til foder og energipro-
duktion, ligesom de kan bruges som
underlag i stalden.

Herhjemme har kraftværksbran-
chen i de senere år skruet ned for
forbruget af halm, mens nye aktører
så småt er begyndt at melde sig på
banen som aftagere af de store
mængder overskudshalm. I Maa-
bjerg ved Holstebro er man med et
EU-tilskud på 293 millioner kroner i
ryggen parat til at etablere et bioet-
hanolanlæg, der skal aftage
300.000 tons halm om året, og
rundt om i landet er flere biogasan-
læg interesseret i at kunne spæde
den tynde gylle op med halm for at
sætte skub i gasproduktionen.

For såvel biogasanlæg som en
kommende ethanolfabrik vil det

Nyudviklet mobil pillepresser fra

Krone kan vende op og ned på

markedet for halmhåndtering.

Lever maskinen op til forvent-

ningerne, kan den reducere

udgifterne til såvel transport

som forbehandling af halm mar-

kant. Det kan få stor betydning

for både biogasanlæg og bio-

ethanolanlæg.

Premos 5000
består i store træk
af en pickup, efter-
fulgt af et føde-
bord, der leder af-
grøden hen til to
valser med en ræk-
ke huller. Når bio-
massen presses
igennem hullerne
under højt tryk
kommer de ud på
den anden side i
form af piller.

Halmpiller direkte fra marken
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være oplagt at håndtere halm som
piller i stedet for de velkendte stor-
baller. På den måde vil man kunne
laste næsten tre gange så meget
halm på en lastbil, og biogasanlæg-
gene vil kunne opløse pillerne i gyl-
len uden yderligere forbehandling.
Dermed vil man undgå problemer
med flydelag og tilstopninger, og
opholdstiden i reaktorerne vil blive
reduceret fra måneder til få uger.

Plads til forbedringer
Premos 5000 er endnu ikke i hand-
len, men ifølge Dan Hamann tester
man for tiden ti eksemplarer i Tysk-
land, og de første eksemplarer kom-
mer som nævnt til Danmark i for-
sommeren 2016.

Prisen ligger endnu ikke fast,
men Dan Hamann forventer, at den
vil komme til at ligge på omkring
200.000 euro eller nogenlunde
det samme som en stor halmballe-
presser.

Det er så vidt vides første gang
en maskinproducent forsøger sig
med en mobil pillepresser, og det
skal nok vise sig, at der er plads til
forbedringer. En af de åbenlyse
ulemper er kapaciteten. En moder-
ne ballepresser kan håndtere 20-25
tons halm i timen eller 4-5 gange
mere end Premos 5000. Det kan
blive et problem for de mange land-
mænd, der gerne vil have ryddet
marken så hurtigt som muligt, så de
kan komme i gang med den næste
afgrøde.

Se en video af Premos 5000 på

http://landmaschinen.krone.de.

Millionbesparelse ved
tunge halmballer

Ved at gå over til tungere halm-
baller kan udgifterne til hånd-
tering af halm reduceres med
cirka 30 millioner kroner per
million tons halm.

Dansk landbrug producerer over fem
millioner tons halm om året, så der
er meget at hente, hvis man kan re-
ducere omkostningerne til transport
og lagring af halm.

I dag bliver halm til energipro-
duktion næsten udelukkende hånd-
teret i form af storballer også kal-
det Heston-baller, og det er langt fra
nogen ideel løsning. Ballerne vejer
cirka 5-600 kg per stk., men de har
en form, så der kun kan læsses 24
baller på et lastvognstræk. Det sva-
rer til omkring 12-14 tons eller knap
en tredjedel af, hvad der må læsses
på en lastbil med anhænger.

For at reducere transportomkost-
ningerne blev der i 2002 udviklet en
halmballepresser, der kunne frem-
stille halmballer med en vægt på
omkring 900 kg. Projektet blev ud-
ført af TK Energi, Danske Maskin-
stationer, Kåstrup Maskinstation og
MP Consult med støtte fra Energi-
styrelsen.

Dengang konkluderede partnerne
bag projektet, at man med de tun-
gere baller og en samlet vægt på
godt 21 tons på en lastbil kunne
spare omkring 30 millioner kroner
om året per million tons halm.

Maskinen blev dog aldrig sat i
produktion, men i dag findes der
storballer, hvor højden er reduceret
fra omkring 120 cm til 90 cm. Beg-
ge typer baller vejer det samme, og
da der kan læsses 36 af de lave
baller på en lastbil, når man op på
en samlet vægt på omkring 21 tons
eller lige så meget som med 24 bal-
ler, der hver vejer 900 kg.

– Storballer med en højde på 90
cm bliver især brugt til eksport, og
nye kraftvarmeværker som det i
Aarhus bliver indrettet til at kunne
håndtere 90 cm høje baller, fortæl-
ler konsulent hos Danske Maskin-
stationer og Entreprenører, Rasmus
Kjeldal.

Han var i sin tid med til at udvikle
en ballepresser til 900 kg, men i
dag ser han de 90 cm høje baller
som en god løsning. Og så er han
ligesom mange andre spændt på,
om den nye mobile pillepresser fra
Krone bliver en succes.

Til gengæld har han ikke meget
fidus til planerne om at producere
halmballer på marken, transportere
dem til et stationært anlæg, hvor de
laves til briketter og derfra videre til
et energianlæg.

– Forarbejdningen skal ske ude
på marken. Hvis vi kan reducere
halmens volumen til det halve, kan
vi halvere udgifterne til transport
og lager – det er noget der batter,
slutter Rasmus Kjeldal. TS

Hvis du vil vide mere
– om forskning i bioenergi, brint
og brændselsceller, så gå ind på
www.biopress.dk. Her kan du:

• hente tidsskifter og nyhedsbreve
• tegne abonnement på tidsskif-

ter og nyhedsbreve
• hente artikler fra 2006 og frem

til i dag
• finde en oversigt over afsluttede

projekter.

Tidsskrifter og nyhedsbreve er
støttet af Energinet.dk og EUDP.
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Af Bodil E. Pallesen og

Jørgen Pedersen

En rentabel udnyttelse af halm til
energiformål er betinget af en effek-
tiv håndtering af halm fra mark til
slutprodukt.

Halm som råvare til energiformål i
industriel skala tilvejebringes fra mar-
ken typisk i form af bigballer. Forar-
bejdning af ballen starter med opriv-
ning af halm til enkeltstrå til stort
set alle formål. Derfra kan strået
neddeles yderligere til eksempelvis
biogas- eller halmpilleproduktion.

Opriveren skal kunne fungere ef-
fektivt, føde jævnt og stabilt uden at

blive blokeret af fremmedlegemer
eller dårlig halmkvalitet. Den skal
kunne køre uden stop og være så
energieffektiv som mulig.

Stratek ApS, der igennem en lang
årrække har beskæftiget sig med
håndtering af halm og hø, har udvik-
let en ny type halmopriver ved navn
Biomass Shredder. Den er baseret
på et princip, som er kendt fra ned-
deling af blandt andet hårde hvide-
varer.

Udfordringerne
Biomass Shredder består af en ræk-
ke skråtstillede aksler med kraftige,
krumme rotortænder. Under rotation

griber tænderne ind over hinanden
og fanger strået, så det bliver revet
ud af ballen.

Udfordringerne har blandt andet
bestået i at sikre en kontinuert ind-
fødning af halm uden klumper og
at akslerne ikke bliver blokeret, så
opriveren går i stå. En anden vigtig
del af udviklingsarbejdet har været
at konstruere et effektivt system til
frasortering af sten og fremmed-
legemer.

Kravene synes nu at være opfyldt,
og i øjeblikket er opriveren ved at
blive testet af AgroTech på Stigsnæs
Biopille Fabrik. Testen skal dokumen-
tere opriverens kapacitet, energifor-

Ny effektiv halmopriver
En ny type halmopriver ”Biomass Shredder” fra Stratek ApS skal gøre det

lettere og mere effektivt at håndtere halm til blandt andet halmpille-

produktion, varmeværker, biogas- og bioethanolanlæg.

Test af Biomass Shredder opriveranlægget. Til højre ses halmbanen og til venstre den blå stenfælde.
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brug, stabilitet og slitage, så man
kan få et retvisende billede af udgif-
terne til drift og vedligeholdelse.

Høj kapacitet og lavt forbrug
De foreløbige resultater peger på, at
der er tale om en særdeles effektiv
opriver med høj kapacitet og fornuf-
tigt energiforbrug. I den kommende

Til venstre: Rotorer i arbejde. Under

rotationen griber tænderne ind over

hinanden og fanger strået, så det

bliver revet ud af ballen.

Til højre: Pickuptand fra halmpres-

ser. Den blev fanget af stenfælden

under en test.

Stratek ApS er grundlagt af Hans
Bossen i 1997 med det formål at
levere og udvikle udstyr til forar-
bejdning af halm og hø. Firmaet
er med i www.processbio.com,
som i fællesskab leverer totalløs-
ninger til lagring, håndtering og
forbehandling af halm til industri-
processer med sigte på danske
og udenlandske markeder inden-
for vedvarende energi. Læs mere
på www.stratek.com.

Stratek

Stigsnæs Biopille Fabrik ApS ved
Frank Sæbø Hansen er en dansk
virksomhed, der producerer halm-
piller af dansk kvalitetshalm. Virk-
somheden har nyopført et anlæg
til produktion af halmpiller inklu-
siv et fuldautomatisk pakkeanlæg
til småsække og bigbags. Halm-
pillerne afsættes til brug som
strøelse til husdyr, herunder mink
og heste samt hobby og kæledyr.
Læs mere på www.xstraw.dk.

Stigsnæs Biopille Fabrik

tid vil der blive gennemført yderli-
gere tests og økonomiberegninger,
så Biomass Shredderen kan sam-
menlignes med andre typer oprivere
på markedet.

Stratek ApS har modtaget støtte
til udviklingsarbejdet fra Markeds-
modningsfonden under Erhvervsmi-
nisteriet. Den største barriere for in-
troduktion af ny teknologi er tilveje-
bringelse af uvildig dokumentation,
som er en væsentlig omkostning i
mange udviklingsprojekter. Projektet
forventes afsluttet i 2016.

Perspektiver for opriveren er vidt-
rækkende, idet landbruget har et
stort halmoverskud, som langt fra
udnyttes fuldt ud. Der er behov for
at effektivisere lagring og hånd-
tering af halm for at få gang i nye
markeder. En mere effektiv og øko-
nomisk rentabel håndtering kan be-
tyde afsætning af halm til nye for-
mål som biogasanlæg, bioethanol-
anlæg og produktion af halmpiller.

Stratek har lagt en video på
Youtube, hvor man kan se den nye
halmopriver i drift. Adressen er:
https://youtu.be/INoRD-iRRMY

Bodil E. Pallesen og Jørgen

Pedersen er begge senior-

konsulenter ved AgroTech,

www.agrotech.dk.
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Seminar om termisk forgasning i Danmark
17. november, kl. 9.30 - 16.00 • FORCE Technology, Park Allé 345, 2605 Brøndby

Program:
09.30 Ankomst, registrering og kaffe

10.00 Velkomst og præsentation af programmet

10.10 Termisk forgasning i fremtidens energiforsyning?

v/Anders Bavnhøj Hansen, Energinet.dk

10.30 Rammebetingelser for termisk forgasning,

v/Marianne Nielsen, Energistyrelsen

10.45 Strække-ben-pause

11.15 Kort om teknologien og dens udbredelse,

v/Morten Tony Hansen, FORCE Technology

11.40 Fra syntesegas til BIO-SNG,

v/Niels Bjarne Rasmussen, DGC

12.00 Frokost

13.00 Ressourcegrundlaget,

V/ Thorkild Frandsen, AgroTech og

Bjørn Malmgren-Hansen, Teknologisk Institut

13.25 Nyttiggørelse af biochar til jordforbedring,

v/Lars Elsgaard, Aarhus Universitet

13.50 Case: Erfaringer fra Harboøre-anlægget,

v/Kim Jensen, Harboøre Varmeværk og

Robert Heeb, B&W Vølund

14.10 Kaffepause og netværksudbygning

14.40 International Case: GoBiGas

Ingemar Gunnarsson, Göteborg Energi og

Anna-Karin Jannasch, Energiforsk

15.10 Case: Skive Forgasningsanlæg,

v/Tage Meltofte, Skive Fjernvarme

15.30 Opsamling på dagens program og paneldebat

16.00 Tak for i dag

Tilmelding: Senest den 12. november på adressen

http://agrotech.dk/arrangementer

Pris: 800 kr. + moms

http://agrotech.dk/arrangementer/arrangement/seminar-om-termisk-forgasning-i-danmark
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Vi har brug for decentrale
brændstoffabrikker
Kombinationen af brint og biogas kan blive fundamentet for hundredevis

af decentrale brændstoffabrikker rundt om i landet. Det kan gøre

transportsektoren klimavenlig og skabe balance i et energisystem

med store mængder el fra sol og vind.

Af Torben Skøtt

I et fremtidigt klimavenligt energi-
system vil der primært være to res-
sourcer til rådighed: Biomasse, der
er lagerstabilt, samt en betydelig
mængde el fra sol og vind.

Biomassen er let at indpasse i
energisystemet, men elproduktionen
fra de mange solceller og vindmøller
kræver en eller anden form for lager
for at skabe overensstemmelse mel-
lem udbud og efterspørgsel.

Heldigvis er der mange teknolo-
gier, der kan tages i anvendelse.
Spørgsmålet er blot, hvad der er
mest effektivt og bæredygtigt på
sigt.

Hos Partnerskabet for brint og
brændselsceller er man ikke i tvivl
om, at naturgasnettet er en af fa-

voritterne, når det handler om at
lagre energi. Det fremgår af en ny
strategi om energilagring, som Part-
nerskabet præsenterede på et mø-
de sidst i juni.

– I dag kan vi ikke konkurrere
med de fossile brændsler, men vi er
ikke langt fra målet, sagde Partner-
skabets direktør Aksel Mortensgaard
på mødet.

Han pegede blandt andet på pro-
jektet MeGa-stoRE, hvor vindmølle-
strøm bruges til fremstilling af brint,
der efterfølgende omdannes til me-
tangas, så det kan lagres i natur-
gasnettet.

– Det projekt kan blive en “game
changer” mente Aksel Mortensgaard.

Derimod havde han ikke den
store fidus til batterilagre eller mi-
krokraftvarme. Det kan være ud-

mærket i visse sammenhænge,
men når det handler om at lagre
store energimængder, kommer vi
ikke uden om naturgasnettet, poin-
terede direktøren.

El + biogas = naturgas
I MeGa-stoRE-projektet nøjes man
ikke med at lagre overskydende
vindmøllestrøm i naturgasnettet.
Man opgraderer samtidig biogas til
rent metan, så det får samme egen-
skaber som naturgas. På den måde
kan man både lagre vindmøllestrøm
og biogas i naturgasnettet.

I traditionelle opgraderingsanlæg
udskilles de cirka 35 procent af bio-
gassen, der består af CO2. I MeGa-
stoRE, som også kaldes for 2. ge-
nerationsopgradering, udnyttes CO2-
indholdet til fremstilling af metan-
gas. Det sker ved hjælp af brint,
produceret ud fra vindmøllestrøm
(se figur 1).

På den måde kan man øge me-
tanproduktionen fra et biogasanlæg
med cirka 50 procent uden at tilføre
yderligere mængder af de sparsom-
me biomasseressourcer. Det enes-
te, der kræves, er strøm fra vind-
møller eller solceller, men det bliver
der rigeligt af i de kommende år.

Forsøgsanlægget hos Lemvig Biogas

har demonstreret, at teknologien

med at kombinere brint og biogas

kan være en effektiv metode til lag-

ring af el og produktion af trans-

portbrændstoffer.
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Danmark råder over to underjor-
diske gaslagre med en kapacitet på
omkring 12 TWh, svarende til en
fjerdedel af det danske gasforbrug.
Det er markant mere end, hvad man
kan opnå gennem varmelagre, ud-
landsforbindelser, batterilagre m.v.

Men hvad gør man, hvis der ikke
er et naturgasnet i nærheden? I de
tilfælde kan metangassen konver-
teres til metanol eller syntetisk die-
sel via en dampreaktor og en syn-
tesereaktor. Det kalder folkene bag
MeGa-stoRE-projektet for brænd-
stoffabrikker.

Halm til transportbrændstof
Ifølge projektkoordinator for MeGa-
stoRE, Lars Yde fra DTU MEK, kan
man i princippet bruge en hvilken
som helst CO2-kilde til fremstilling
af metangas, men i første omgang
vil det være oplagt at satse på CO2-
indholdet i biogas.

Det er der mange grunde til: Bio-
gasanlæg er kendt teknologi, man
får opgraderet biogassen til natur-
gaskvalitet, får recirkuleret nærings-
stofferne, og endelig kan biogasan-
læggene udnytte en lang række for-
skellige typer biomasse herunder
halm og landbrugsafgrøder.

Men først og fremmest er kombi-
nationen af biogas og brint en me-
get effektiv metode, når det handler
om at få mest mulig brændstof ud
af biomassen.

– I dag er der store mængder
overskudhalm til rådighed og med
MeGa-stoRE får vi næsten dobbelt
så meget transportbrændstof ud af
et ton halm, som ved fremstilling af
bioethanol, forklarer Lars Yde.

Den højeste virkningsgrad opnås,
hvis gassen bruges direkte i trans-
portsektoren, men selv når gassen
konverteres til flydende brændstoffer
er udbyttet markant højere end ved
fremstilling af bioethanol (se tabel 1).

Energiform Energiindhold

Biogas opgraderet til 100 procent metan* 3.878 kWh

Metanol* 3.160 kWh

Syntetisk diesel* 2.736 kWh

Biogas (67 procent metan) 2.585 kWh

Bioethanol** 1.906 kWh

Tabel 1. Oversigt over energiindholdet i forskellige typer brændstof, produ-

ceret på basis af 1 ton halm.

* Ud over halm tilføres der brint til processen.

** Baseret på tal fra Inbicon (231 kg ethanol/ton halm).
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“
I dag er der store mæng-

der overskudhalm til rå-

dighed og med MeGa-stoRE

kan vi få næsten dobbelt så

meget transportbrændstof ud

af et ton halm, som ved frem-

stilling af bioethanol

MeGa-stoRE og MeGa-Fuel
Teknologien bag MeGa-stoRE er
med succes blevet testet i et for-
søgsanlæg hos Lemvig Biogas med
en kapacitet på omkring 1 m3 me-
tangas i timen.

En af udfordringerne ved metani-
sering er, at gassen skal være helt
fri for urenheder. Der må stort set
ikke være antydninger af svovlbrinte
i gassen, og det har der heller ikke
været i anlægget hos Lemvig Biogas.

Forsøgsanlægget i Lemvig er
etableret med støtte fra ForskEl-
programmet, der også har støttet
første del af fase 2. Her skal der
efter planen etableres et ti gange
så stort anlæg i tilknytning til et nyt
biogasanlæg ved Heden på Fyn,
som NGF Nature Energy er i færd
med at opføre.

– Vi skal have udviklet et koncept
med modulopbyggede anlæg, der
kan masseproduceres. Biomassen
er en lokal ressource, der skal om-
sættes i decentrale anlæg. Målet
er, at vi på sigt får etableret omkring
100 brændstoffabrikker pointerer
Lars Yde.

En efterfølger til MeGa-stoRE
kan meget vel blive et projekt kal-
det MeGa-Fuel, hvor renset biogas
sendes direkte ind i en nyudviklet
metanolreaktor. Foreløbige bereg-
ninger tyder på, at det kan være
en god løsning i områder uden
naturgasnet, og forskergruppen bag
MeGa-stoRE på DTU MEK søger nu
om midler til at arbejde videre med
ideen sammen med store industri-
partnere. �

Figur 1. Princippet i MeGa-stoRE-projektet, hvor biogas og brint omdannes til metangas eller flydende brændstof.
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Brint i naturgasnettet
har lange udsigter
Brint i naturgasnettet kan bruges som lager for vindmøllestrøm, men det

batter ikke meget i den store sammenhæng. Så længe der anvendes

brændsler som biomasse og gas til fremstilling af varme, vil det være

bedre at bruge overskydende vindmøllestrøm til opvarmning.

Af Torben Skøtt

Naturgas består for over 90 procent
vedkommende af metangas med
den kemiske betegnelse CH4. Det vil
sige, at for hvert kulstofatom (C) in-
deholder gassen fire brintatomer (H).

Det giver mulighed for at sende
brint ind på naturgasnettet og på
den måde lagre overskydende vind-
møllestrøm. Tyskerne gør det allere-
de på forsøgsbasis, og i Danmark er
Dansk Gasteknisk Center ved at
lægge sidste hånd på et EUDP-
projekt om at bruge gasnettet som
energilager. Her har man blandt an-
det undersøgt, hvilken betydning det
kan få for gaskvaliteten, og hvor sto-
re energimængder man kan lagre.

Endnu mangler en enkelt delrap-
port, men projektleder hos Dansk
Gasteknisk Center Niels Bjarne Ras-
mussen tør godt konkludere, at brint
i naturgasnettet kun har marginal
betydning, når det handler om at
lagre store mængder overskydende
vindmøllestrøm.

For det første er der grænser for,
hvor meget brint der kan pumpes
ind på gasnettet uden at skabe
problemer hos forbrugerne. For det
andet indeholder brint mindre ener-
gi end naturgas, og endelig går en
del af energien tabt, når vindmølle-
strøm skal konverteres til brint, lag-
res i naturgasnettet og efterfølgen-
de bruges til elproduktion i vindstil-
le perioder.

Få procent brint i gasnettet
Der findes ikke noget præcist tal
for, hvor meget brint gasnettet kan
optage, da det afhænger af, hvilke
brugere der er tilkoblet. Almindelige
husholdningsapparater vil typisk
kunne klare ti procent brint, gastur-
biner og gasmotorer kan klare fem
procent, mens grænsen for brint-
tankstationer er på kun to procent.

Der er naturligvis undtagelser.
Eksempelvis findes der gasmotorer,
der let kan klare ti procent brint, og
der findes specielle gasturbiner,
som kan køre på ren brint. Endelig
kan man forestille sig, at der på sigt
udvikles nye apparater og motorer,
som er mindre kritiske over for sving-
ninger i gaskvaliteten.

Der kan være god ide at skrue ned for forbruget af biomasse i perioder med meget vindmøllestrøm på markedet.

Brug i stedet el og gem biomassen til de vindstille perioder.
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Men selv hvis det bliver muligt at
blande naturgassen op med eksem-
pelvis ti procent brint, er der græn-
ser for, hvor meget vindmøllestrøm
der på den måde kan lagres i gas-
nettet:

– Ti procent brint i naturgasnettet
svarer til godt tre procent af energi-
indholdet i naturgas. I fremtiden vil
der blive distribueret omkring dob-
belt så meget energi i elnettet som i
gasnettet, så tre procent i gasnettet
vil i fremtiden svare til, at vi kan lag-
re omkring halvanden procent af
energien i elsystemet, forklarer Niels
Bjarne Rasmussen.

Behovet for balancering af el vil
imidlertid være op til 100 gange
større, så hvis gasnettet for alvor
skal bruges som energilager, vil det
være nødvendigt at omdanne brin-
ten til metangas. Det er et fordyren-
de led, som medfører yderligere tab,
men det er nødvendigt, hvis det skal
batte noget i den store sammen-

hæng, lyder det fra Niels Bjarne
Rasmussen.

Dyr løsning
Han lægger ikke skjul på, at det kan
blive en bekostelig affære at konver-
tere el til naturgas og tilbage til el
igen i vindstille perioder. Anlægs-
investeringerne er betydelige, og
omkring tre fjerdedele af energien
vil blive tabt i processen (se figur 1).

Trods de store tab er der på lang
sigt næppe tvivl om, at vi får brug
for teknologien, men på kort sigt
er det værd at fokusere på andre,
mere enkle metoder, vurderer Niels
Bjarne Rasmussen.

Han peger i den forbindelse på
muligheden for at bruge el til op-
varmning, når der er overskydende
el på markedet og prisen er lav:

– I dag bruger vi en masse bio-
masse og naturgas til opvarmning,
ligesom kraftvarme lægger beslag
på både biomasse og naturgas –

alt sammen brændsler som kan lag-
res uden problemer.

– Når det er koldt om vinteren,
og der er overskydende el på mar-
kedet, vil det være oplagt at bruge
el til opvarmning. Det vil ganske vist
kræve et parallelt system, hvor var-
meværker og private husstande in-
stallerer elpatroner, men investerin-
gen vil være til at overskue, og kon-
verteringen fra el til sparet brændsel
vil ske med en effektivitet på rundt
regnet 100 procent. Det er meget
billigt og effektivt, pointerer Niels
Bjarne Rasmussen.

Skal det fungere i praksis vil det
kræve en omlægning af energiafgif-
terne, så afgifterne er proportionale
med spotprisen på el. Dermed vil
forbrugerne i langt højere grad til-
passe deres elforbrug til den aktuel-
le produktion, og det vil kunne ind-
rettes, så staten får det samme pro-
venu som i dag.

– I et fremtidigt VE-samfund giver
det god mening at konvertere el til
metangas, men så længe vi bruger
lagerstabile brændsler til opvarm-
ning, handler det i højere grad om
at få elforbruget til at følge produk-
tionen og gemme brændslerne til
fremstilling af el og varme i vindstille
perioder, slutter Niels Bjarne Ras-
mussen. �

El
100 %

H2

70 %
CH4

56 %
CH4

54 % El
24 %

Elektro-
lyse

Metani-
sering

Gas-
net

Kraft-
varme

Figur 1. Ved lagring af el i naturgasnettet vil omkring tre fjerdedel af energi-

indholdet gå tabt, når der ses bort fra den mængde varme, der produceres

i kraftvarmeanlægget og ved konvertering af el til metangas.

Brændselsceller til den bærbare,
så man ikke længere er afhæn-
gig af elnettet, kan blive en reali-
tet inden for få år.

Flere af de store elektronikgiganter
som Sony og Apple arbejder på at
udstyre deres mobile enheder med
brændselsceller, skriver det norske
fagblad Teknisk Ukeblad.

Apple har således søgt patent på
en brændselscelle, der er indbygget
i en bærbar computer uden at det

Brændselsceller til smartphonen og den bærbare

øger vægten mærkbart. Selskabet
har endnu ikke besluttet, hvilket
brændsel, der skal anvendes, men
det skal opbevares i en patron, som
let kan udskiftes.

For få uger siden kunne britiske
forskere fremvise en modificeret
iPhone 6 med en indbygget brænd-
selscelle og med samme form og
størrelse som den batteridrevne
iPhone 6. Præsentationen af den
brændselscelledrevne iPhone vakte
en del opsigt, og der går rygter om,

at de britiske forskere i dag arbejder
sammen med Apple om at videre-
udvikle teknologien.

I 2008 fremviste Sony en proto-
type på en strømforsyningen på kun
5 x 3 cm, bestående af en brænd-
selscelle, et batteri og en styrings-
enhed. Brændselscellen blev drevet
af metanol, og 10 milliliter var nok
til 14 timers videoafspilning på en
mobiltelefon. TS

Kilde: www.digi.no

Til venstre: Apples bærbare kan i

fremtiden blive udstyret med

brændselsceller.

Til højre: Strømforsyning til mobiltele-

fon med brændselscelle, batteri og

styring fra Sony.
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Mikrokraftvarme

Af Jan de Wit

I juni 2015 blev der afholdt et semi-
nar i Amsterdam, hvor situationen
og perspektiver for mikrokraftvarme
blev drøftet for såvel Europa som på
globalt plan. Fra dansk side deltog
Insero Horsens, IRD Fuel Cells og
Dansk Gasteknisk Center (DGC) ved
forfatteren.

I Danmark er der DGC bekendt
ikke for tiden opsat mikrokraftvarme-
anlæg hos villakunder, hvilket blandt
andet hænger sammen med, at vil-
laejerne ikke får betaling for el, der
eksporteres til nettet. Det er et stort
problem, for hvis anlæggene skal
have en fornuftig størrelse og drift,
vil det i perioder være nødvendigt at
levere el til nettet.

Dertil kommer en høj anskaffel-
sespris for flere af teknologierne,
ligesom der også findes administra-
tive barrierer: Hvis man eksempelvis
har investeret i solceller, kan man
ikke tilmelde andre elproducerende

Mikrokraftvarme
– i og uden for Danmark
På globalt plan bliver der solgt mellem 55.000 og 70.000 mikrokraftvarme-

anlæg om året, men p.t. er der ingen anlæg i Danmark. Den største

barriere for udbredelse af teknologien er økonomien, blandt andet

fordi man normalt ikke får betaling for at levere el til nettet.

“
Alene i Japan er der op-

stillet over 100.000 enhe-

der med brændselsceller,

grundet en række favorable

støtteordninger til køb og

installation.

I projektet Dansk Mikrokraftvarme

blev der etableret et særskilt brint-

net til forsyning af 30 mikrokraft-

varmeanlæg i byen Vestenskov på

Lolland. Brinten produceres på ba-

sis af vindmøllestrøm, så CO2-for-

trængningen er markant højere end

fra de anlæg, der forsynes med na-

turgas.

anlæg til Energinet.dk; her accep-
teres kun én teknologi per kunde.

Markederne
En række leverandører har mikro-
kraftvarmeprodukter i deres sorti-
ment, men p.t. er der ikke anlæg til
salg i Danmark. En række af de
danske kedelleverandører har dog
mulighed for at skaffe mikrokraftvar-
meanlæg, når omstændighederne
er hertil.

Det årlige salg på verdensplan er
for tiden på omkring 55.000 enhe-
der. Det svinger noget fra år til år,

blandt andet på grund af ændrede
rammevilkår i de enkelte lande.
Generelt har salget de senere år lig-
get på mellem 55.000 og 70.000
stk. om året.

De enheder, der sælges, anven-
der forskellige teknologier: De fleste
er udstyret med små forbrændings-
motorer eller Stirlingmotorer, men
der findes også enheder, som er
baseret på brændselsceller.

Alene i Japan er der opstillet over
100.000 enheder med brændsels-
celler, grundet en række favorable
støtteordninger til køb og installa-
tion. Disse ordninger er ved at blive
aftrappet, men der ses fortsat man-
ge ny-installationer.

I Sydkorea er der ligeledes et stort
marked for mikrokraftvarme. Det
skyldes givetvis, at en række af de
store producenter hører hjemme her.

I EU er Tyskland p.t. førende med
hensyn til installation af mikrokraft-
varme. Landet har i øjeblikket cirka
1.000 brændselscellebaserede mi-
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Mikrokraftvarme

“
For såkaldt minikraftvar-

me er der bedre mulighe-

der for installation af enheder

med et rimeligt økonomisk re-

sultat.

Det første af i alt

1.000 mikrokraftvar-

meanlæg i det store

europæiske Enefield-

projekt blev i efter-

året 2013 installeret

hos familien Bossler

i Homburg, nord for

Frankfurt. Anlægget

blev leveret af BAXI

INNOTECH, der er en

af de ni producenter,

som er tilknyttet pro-

jektet.
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krokraftvarmeanlæg i drift, hvoraf
hovedparten indgår i demonstra-
tionsprogrammer. Den store interes-
se for mikrokraftvarme i Tyskland
skyldes især afvikling af landets
atomkraftværker og en betydelig
interesse for alternativ elfremstilling.

Mikrokraftvarmeenheder kan i
Europa købes for omkring 7.500
euro og opefter. Hertil kommer in-
stallation, som kan være en ikke
ubetydelig post. Den prismæssige
målsætning på sigt for en række af
anlægsleverandørerne er cirka
3.500 euro for selve enheden. Til
sammenligning koster traditionelle
kedler i mange europæiske lande
omkring 1.000 euro.

Grøn teknologi
I mange lande betragtes mikrokraft-
varme som grøn teknologi, fordi
samproduktion af el og varme spa-
rer brændsel i forhold til at produ-
cere varme og el hver for sig.

Besparelsen for et typisk mikro-
kraftvarmeanlæg blev fra flere ind-
lægsholdere på seminariet oplyst
til 1-2 ton om året per enhed. Det
passer rimeligt godt med det store
danske demonstrationsprojekt
Dansk Mikrokraftvarme, hvor man
opnåede besparelser på 1,5-4 ton
CO2 per anlæg. De største CO2-
besparelser blev opnået ved drift
på brint og de mindste ved natur-
gas. I takt med at naturgassen bli-
ver grønnere ved tilsætning af bio-
gas og andre former for VE-gasser,
stiger CO2-besparelsen.

Ejerskabsmodeller
På seminariet blev der præsenteret
en række modeller for ejerskab,
hvor den drifts- og investerings-
mæssige risiko i højere grad til-
lægges leverandørerne. Danske
Insero præsenterede den model
og de erfaringer, man har fra le-
vering af varmepumper til privat-
kunder. Modellen giver besparelse
i indkøb og installation og giver in-
stallatøren incitamenter til at finde
egnede kunder og lave gode instal-
lationer. Anlæggene fjernovervåges,
og service kan derfor planlægges
og udføres omkostningseffektivt.
Anlægget tilbagebetales via den
årlige besparelse.

Nye teknologier/produkter
Der blev også præsenteret en ræk-
ke nye produkter/koncepter, baseret
på blandt andet mikrogasturbiner,
termoakustiske “motorer” og nye
termoelektriske enheder. Sidst-
nævnte forventes at have lave udgif-
ter til vedligeholdelse, da der ikke er
bevægelige dele.

Højtemperaturbrændselsceller
(SOFC) er under fortsat udvikling,
også til mikrokraftvarme. Enhederne
hører til i den dyre ende af skalaen.
De har lang opstartstid, og vil derfor
næppe være den store hjælp, når
det drejer sig om at skabe balance i
elnettet.

En række leverandører har indstil-
let eller begrænset aktiviteterne de
senere år. Det gælder blandt andet
danske Topsoe Fuel Cell og den au-
stralske producent CFC, der ellers
havde fået et pænt antal anlæg in-
stalleret i forskellige lande.

Mini- eller mikrokraftvarme
At mikrokraftvarme kan fungere i
praksis blandt almindelige villaejere
er blandt andet demonstreret i pro-

jektet Dansk Mikrokraftvarme. Her
blev et større antal anlæg af forskel-
lig slags og med henholdsvis brint
og naturgas som brændsler demon-
streret i mere end 200.000 drifts-
timer. I projektet blev CO2-besparel-
sen kvantificeret, og det blev de-
monstreret, hvordan enhederne via
smart grid kan bruges til at skabe
balance i elnettet.

Den største barriere for udbredel-
se af teknologien er fortsat økono-
mien. Tilbagebetalingstiden er lang,
og kunder, der anskaffer sig anlæg
på traditionel vis, løber en betydelig
risiko. Det kan modeller, som dem
der på forsøgsbasis er brugt til ud-
bredelse af varmepumper, til dels
råde bod på.

For såkaldt minikraftvarme er der
bedre muligheder for installation af
enheder med et rimeligt økonomisk
resultat. Det kan være anlæg med
en eleffekt på 6-20 kW, der opstil-
les i tilknytning til skoler, sportshal-
ler, museer, kommunale bygninger
og lignende, hvor der betales en høj
pris for el. Ofte vil anlæggene med
fordel kunne suppleres med en
elektrisk varmepumpe, så det bliver
muligt at påvirke den interne elfor-
brugsprofil. Også her gælder det om
at undgå el-eksport til nettet.

Jan de Wit er ansat i Dansk Gastek-

nisk Center (DGC), hvor han er leder

af forretningsområdet for kraftvarme

og industriel gasanvendelse. �
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De københavnske brændeovne
har i mange år fået skyld for at
forurene mere end trafikken,
men nu viser det sig, at det er
målemetoden, der har været
helt henne i skoven.

Nye beregninger fra DCE – Nationalt
Center for Miljø og Energi viser, at
forureningen fra brændeovne i Kø-
benhavn og på Frederiksberg er på
omkring en fjerdedel af, hvad tidli-
gere undersøgelser har vist. De nye
tal viser, at forureningen med kvæl-
stofoxider er reduceret med 77 pro-
cent, og udslippet af partikler er re-
duceret med 78 procent i forhold til
en opgørelse fra 2010.

Tidligere blev beregningerne lavet
ud fra en samlet opgørelse af bræn-
deforbruget i Danmark, som efter-
følgende blev fordelt mellem de en-
kelte kommuner af Energistyrelsen,
men det har vist sig at være en me-
get usikker metode. Dengang viste

Brændeovne i København er bedre end deres rygte

På trods af det begyndende op-
sving i dansk økonomi er der ik-
ke tegn på, at de danske virk-
somheder har øget deres inve-
steringer i forskning og udvikling
i Danmark. Det viser en ny prog-
nose fra Styrelsen for Forskning
og Innovation.

Når det gælder erhvervslivets inve-
steringer i egen forskning og udvik-
ling, har Danmark over en længere
årrække ligget stabilt som nummer
seks eller syv blandt OECD-landene.
Ifølge en helt ny prognose er der ik-
ke noget, der tyder på, at investerin-
gerne øges væsentligt i 2015.

Prognosen, der er udarbejdet af
Styrelsen for Forskning og Innova-
tion, viser, at erhvervslivet også i
2015 forventes at investere i egen
forskning og udvikling svarende til
cirka to procent af BNP. Det niveau
er uændret siden starten af finans-
krisen i 2007.

– Forskning og udvikling er en
meget vigtig faktor for, at erhvervsli-

vet kan udvikle nye produkter og tje-
nesteydelser, og at Danmark fortsat
kan være et konkurrencedygtigt
samfund præget af vækst og høj
beskæftigelse. Derfor så jeg også
meget gerne, at erhvervslivet inve-

Erhvervslivets investeringer i forskning er stagneret

sterede mere i forskning og udvik-
ling, siger uddannelses- og forsk-
ningsminister Esben Lunde Larsen
i en pressemeddelelse.

Prognosen ser på nogle af de
barrierer, der kan være for at øge
erhvervslivets investeringer i forsk-
ning og udvikling.

– Med rapporten får vi nogle ide-
er om, hvorfor virksomhederne er
tilbageholdende med at investere
i forskning og udvikling. Nu vil jeg i
dialog med erhvervslivet, så jeg
kan blive klogere på, hvad jeg kan
gøre for, at der investeres mere,
siger uddannelses- og forsknings-
ministeren.

Det fremgår af prognosen, at den
danske stagnation adskiller sig fra
udviklingen i udlandet. For eksem-
pel stiger investeringerne i Tyskland
og Østrig, og nærmer sig det danske
niveau, mens investeringerne i Fin-
land og Sverige derimod falder til
tæt på det danske niveau. TS

Læs mere på ufm.dk.

tallene for København, at partikel-
forureningen fra brændeovne var
værre end fra trafikken, men nu er
det igen trafikken, der er den store
synder.

I den nye beregning har man
bedt skorstensfejerne lave en op-
gørelse over antallet af brændeovne
og suppleret med en interview-
undersøgelse blandt brændeovns-

ejere. Her er de blandt andet blevet
spurgt om ovnens alder, hvor ofte
den bliver brugt, og hvordan de fyrer
i den. Det giver et langt mere præ-
cist billede af, hvor mange brænde-
ovne der er, og hvor meget de be-
laster miljøet.

Seniorforsker fra DCE – Nationalt
Center for Miljø, Steen Solvang Jen-
sen, har ikke indtryk af, at forure-
ningen fra brændeovne generelt er
faldet siden 2010.

– Det er fordelingen mellem de
forskellige egne af landet, der har
været mangelfuld. Derfor anbefaler
man nu at basere beregningerne på
skorstensfejernes indberetning.

– Men det er ikke helt enkelt, for
skorstensfejerne bruger forskellige
metoder, og det er stort arbejde at
supplere indberetningerne med
interviewundersøgelser, forklarer
seniorforskeren. TS

Læs mere på dce.au.dk.

F
o

to
:

T
o

rb
e

n
S

k
ø

tt
/B

io
P

re
s
s

F
o

to
:

N
o

v
o

zy
m

e
s

http://dce.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/nye-data-mindre-partikelforurening-fra-braendeovne-i-koebenhavn-og-paa-frederiksberg-end-hidtil-ant/
http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2015/erhvervslivets-forskningsinvesteringer-i-danmark-er-stagneret
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Danske forskere har stort udbytte

af EU's forskningsprogrammer

Forskere, institutioner, virksom-
heder og myndigheder henter
hvert år mere end en milliard
kroner fra EU's forsknings- og
innovationsprogrammer til Dan-
mark. En ny rapport giver svar
på, hvad deltagerne har fået ud
af de europæisk finansierede
forskningsprojekter.

Rapporten, som består af en række
forskellige analyser, ser på den vi-
denskabelige gennemslagskraft af
EU-projekter, men også på, hvilken
betydning EU-projekterne har haft
for de deltagende virksomheder på
længere sigt. Rapporten omfatter
EU's 6. og 7. rammeprogrammer for
forskning (FP6 og FP7).

En af de væsentligste konklusio-
ner er, at videnskabelige publikatio-
ner, skrevet på baggrund af FP6- og
FP7-forskning, har større gennem-
slagskraft end de publikationer, der
udspringer af de hjemlige, offentlige
forskningsråd og -fonde, når man
ser på, hvor ofte publikationerne
citeres.

– Der er mange gode grunde for
danske forskere til at skrive ansøg-
ninger til EU's forskningsprogram-
mer. Udover at der ligger rigtig man-
ge midler i programmerne, så har
alle forskere godt af at indgå i inter-
nationale samarbejder og måle sig
med de allerbedste på deres områ-
der. At forskningsresultaterne så
også har større gennemslagskraft,
må være yderligere en attraktion for
danske forskere, siger uddannelses-
og forskningsminister Esben Lunde
Larsen i en pressemeddelelse.

EU's forsknings- og innovations-
midler udgør en uundværlig del af
det danske forskningsbudget. Men
EU's forskningsprogrammer sætter
ikke bare gang i en række aktiviteter,
som ellers ikke ville finde sted. De
tilbyder også forskere, institutioner,
virksomheder og myndigheder fra
Danmark mulighed for at samarbejde
med de allerbedste udenlandske
forskningsmiljøer og giver adgang til
ny viden og nye markeder.

– Danmark har fået rigtig meget
ud af FP6 og FP7, men der er grund
til at tro, at vi kan gøre det endnu
bedre. I forhold til EU's nuværende
forsknings- og innovationsprogram,
Horizon 2020, har jeg en forhåbning
om, at Danmark vil hæve andelen.
Programmet uddeler hele 75 milliar-
der euro frem til 2020, så selv en
lille stigning har en væsentlig betyd-
ning for dansk forskning og innova-
tion, siger Esben Lunde Larsen. TS

Rapporten “Effects of participation

in EU framework programmes for

research and innovation - for rese-

archers, institutions and private

companies in Denmark” kan down-

loades fra www.ufm.dk.

Join the fifth Nordic Seaweed conference and
gain new knowledge on the seaweed field

Latest research projects, cultivation experiences and product develop-

ment will be on the agenda. Once again industry and science is brought

together giving you an ideal opportunity for establishing or expanding

your professional network.

Time: October 7th and 8th 2015

Place: Kystvejens Hotel and Conference Centre in Grenaa,

Denmark

Program: www.algecenterdanmark.dk/

Sign up: www.dti.dk/k27056

Price: DKK 2800,- (includes accommodation, full catering and

conference program) excl VAT. Special student price DKK

1800,- excl VAT (per person with 2 in double room)

Nordic Seaweed ConferenceNordic Seaweed Conference

http://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2015/forskere-har-stort-udbytte-af-at-deltage-i-eus-forskningsprogrammer
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Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet indkalder kandidater til
Forskningskommunikationsprisen
2016. Frist for at foreslå kandi-
dater er den 1. december 2015
klokken 12.00.

Hvert år under Forskningens Døgn
uddeles Forskningskommunikations-
prisen. Prisen gives til en forsker el-
ler gruppe af forskere, der gennem
levende og vedkommende formid-
ling har skabt bred opmærksomhed
om forskningen.

Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet indkalder kandidater til Forsk-
ningskommunikationsprisen 2016,
der vil blive uddelt i uge 17, 2016.
Med prisen følger 100.000 kroner.

Formålet med Forskningskom-
munikationsprisen er at hædre for-
skere, der gør en særlig indsats for
at kommunikere deres forskning til
en bred offentlighed. Prisen skal
skabe større opmærksomhed om og
anerkendelse af den gode viden-
skabsformidling, gerne præsenteret
gennem nye og innovative kommu-
nikationskanaler og -former. Prisen
skal samtidig bidrage til at skabe

debat om forskning og forskningens
betydning for vores samfund og
hverdag.

Såvel offentligt- som privatansat-
te forskere kan foreslås til prisen.
Der stilles ingen krav til kandidatens
fagområde, og prismodtager kan
være en anerkendt forsker eller en
gruppe af anerkendte forskere. Ved
en anerkendt forsker forstås en per-

Hvem er bedst til at formidle forskning?

Professor Lars Østergaard fra Århus Universitetshospital får overrakt Forsk-

ningskommunikationsprisen 2015 af H.K.H. Kronprinsesse Mary.
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son, der igennem en årrække har
været videnskabelig aktiv, og som
har fungeret som forsker på mindst
lektor- eller seniorforskerniveau.

Uddannelses- og Forskningsmini-
steriet skal have forslag til kandida-
ter senest den 1. december 2015
klokken 12.00. TS

Læs mere på www.ufm.dk

Hver femte bil, der bliver solgt i
Norge, er en elbil med batterier,
men nordmændene er også be-
gyndt at etablere tankstationer
til brint. Der er nemlig gode argu-
menter for at bruge brint i Norge
på trods af en lavere virknings-
grad end batterier.

I Norge bliver næsten alt el produ-
ceret ved hjælp af vandkraft, og
nordmændene har i første omgang
set batterierne som den mest effek-
tive metode til at få transportsek-
toren over på el.

Og batterierne er uden tvivl en
meget effektiv teknologi, men i et
moderne VE-samfund er effektivi-
teten kun én af mange faktorer,
skriver det norske tidsskrift Teknisk
Ukeblad i en artikel om brint kontra
batterier.

Virkningsgraden er selvfølgelig
vigtig, når det handler om transport,
men hvis energien er produceret på
basis af vedvarende energi, giver en
lav virkningsgrad ikke anledning til
øgede emissioner, som det er tilfæl-
det med fossile brændsler.

Og i Norge bliver strømmen som
nævnt produceret på basis af vand-
kraft, men derudover har landet
nogle af verdens bedste vindres-

sourcer mod nord. Her er der imid-
lertid et meget svagt elnet, så hvis
man skal udnytte vindkraften i de
egne, vil det være oplagt at etablere
en produktion af brint, som kan bru-
ges overalt i landet.

Andre fordele ved brintbilen er
rækkevidden, som er markant læn-
gere end for batteribilen, ligesom det
er et plus, at brintbilen kan tankes
på få minutter på samme måde som
en benzinbil. Det har stor betydning i
et tyndbefolket land som Norge, hvor
der er langt fra syd til nord.

Endelig henviser artiklen fra Tek-
niks Ukeblad til en europæisk un-
dersøgelse, der viser, at det er bil-
ligere at etablere en infrastruktur til
brintbiler end et net af ladestationer
til batteribiler. TS

Læs mere på www.tu.no.

Er batterier eller brint bedst til biler?

Hyundai ix35, der er verdens første

serieproducerede brintbil.
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http://www.tu.no/industri/2015/09/05/trosser-virkningsgraden-derfor-produserer-japanerne-hydrogenbiler?utm_source=newsletter-2015-09-05&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2015/opslag-forskningskommunikationsprisen-2016
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Biomasse betragtes som konstruktioner af fem forskelli-

ge byggesten, nemlig cellulose, hemicellulose, lignin,

lipider og proteiner. Forholdet mellem disse byggesten

angiver biomassens natur, og forskellige typer byggesten

giver altså forskellige produkter. I FlexiFuel-projektet

arbejdes ud fra den hypotese, at al biomasse kan defi-

neres ud fra sammensætningen af de fem byggesten, og

at blandinger af biomasser derfor kan defineres ud fra

samme princip.

Projektet, der har uddannet en postdoc og en ph.d-

kandidat, har omfattet tre arbejdspakker: biomasse, pro-

cesanalyse samt opgradering. Lignocellulose (typisk træ)

er blevet omsat til olie for at studere reaktionsmekanis-

merne, og for at finde metoder der kan reducere dannel-

sen af koks, samtidig med at forholdet mellem kul og

brint ikke bliver for lavt. Projektets kinesiske partner ved

ansøgningen var Zheijang University, og senere i projek-

tet blev også Tianjin University partner.

Det har vist sig, at koksproduktionen fra biomassens ind-

hold af sukker kan reduceres ved at gennemføre reaktio-

nen i et basisk miljø samt sikre en hurtig opvarmning til

omkring 400 ºC. Lignin har derimod brug for tilstede-

værelse af en aktiv radikal i form af eksempelvis glycerol

for at blive til olie i stedet for koks. Prisen på glycerol for-

ventes at falde i de kommende år, da der er tale om et

biprodukt fra produktion af biodiesel.

Behandling af flere typer biomasser samtidig vil fortsat

blive undersøgt, da det kan være med til at reducere om-

kostningerne og optimere olieproduktet til specifikke dele

af transportsektoren.

I projektet er der også gennemført indledende forsøg,

der viser, at olien kan raffineres til et meget lavt eller slet

intet ilt-indhold. Tilsvarende kan der foretages en opde-

ling af oliens fraktioner efter kogepunkt, på samme måde

som det sker med fossil råolie på olieraffinaderier.

Flexifuel
– fra biomasse til olie
Flexifuel-projektet har optimeret kvaliteten af
bioolie fra termokemisk omsætning af biomas-
se. Der har især været fokus på at skabe større
fleksibilitet, både hvad angår råvarer og det
færdige produkt.

Titel: FLEXIFUEL - optimering af brændsels-

flexibilitet ved brug af højkvalitets bioolier

Kontakt: Aalborg Universitet, Lasse Rosendahl,

� 9940 9263, � lar@et.aau.dk

Sagsnr.: ENMI 10-094552

Tilskud fra: DSF

Tilskud: 3.400.000 kroner

Titel: Brintteknologier – positionering af danske

interesser i opstart af Horizon 2020

Kontakt: Partnerskabet for brint og

brændselsceller, Josefine Jørgensen

� 3920 2003 , � jj@hydrogennet.dk

Sagsnr.: ENS 64013-0112

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 380.000 kroner

Europæisk brint- og
brændselscelleprogram
Projektet har været med til at sikre, at danske
interesser er blevet varetaget under dannelsen
af det nye europæiske brint- og brændsels-
celleprogram, FCH 2 JU.
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FCH 2-JU, der hører EU’s Horizon 2020-program, vil ef-

ter planen omfatte offentlige og private investeringer på

op imod 10 milliarder kroner i perioden 2014- 2020.

Med støtte fra EUDP har Partnerskabet for brint og

brændselsceller sikret, at danske interesser er blevet

indskrevet i FCH 2 JU’s “Multi Annual Work Plan”, der er

den overordnede plan for programmet med visioner og

mål frem til 2020. Partnerskabet har blandt andet arbej-

det for, at programmet skal have større fokus på demon-

stration og tidlig markedsmodning, større fokus på dan-

ske interesser inden for transport og stationære brænd-

selscellesystemer samt studier vedrørende teknologisk

udvikling. Endelig har Partnerskabet forsøgt at forbedre

mulighederne for at søge støtte til metanisering af bio-

gas, men det er der fortsat kun begrænsede muligheder

for under FCH 2 JU.

Under projektet har H2 Logic A/S og Partnerskabet sam-

men med dets medlemmer kunnet fortsætte med at ud-

bygge et europæisk netværk, der forventes at kunne re-

sultere i nye FCH 2 JU-projekter, og dermed yderligere

støttemidler til danske aktører inden for brint- og brænd-

selsceller.
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Forbrugerne i seks europæiske
lande, herunder Danmark, vil om
godt et års tid kunne købe grøn
flaskegas, fremstillet på basis af
organisk affald og vegetabilsk
olie.

Olieselskabet Neste investerer 60
millioner euro eller næsten en halv
milliard danske kroner i et anlæg,
der skal producere grøn flaskegas og
stå færdigt i slutningen af 2016. Det
fremgår af en pressemeddelelse,
som firmaet udsendte i forbindelse
med det første spadestik, der blev
taget i Rotterdam den 8. septem-
ber.

Danmark bliver ét blandt seks
europæiske lande, der får mulighed
for at købe en del af de 40.000
tons grøn gas, som på årsbasis skal
produceres på anlægget i Rotter-
dam. I Danmark vil distributionen
blive varetaget af Primagaz, der er
et datterselskab under SHV Energy,
som står for salg og markedsføring
af den grønne gas i Europa.

Flaskegas er også kendt under
navnet LPG (Liquefied Petroleum
Gas), og har hidtil været et bipro-
dukt ved udvindingen og forarbejd-
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ningen af naturgas og olie. LPG ud-
gør cirka fem procent af den samle-
de mængde råolie og anses for at
være et destillat på linje med ben-
zin. Gassen er flydende under tryk,
men når den lukkes fri og går fra fly-
dende form til dampform, udvider
LPG sig 250 gange.

Det nye grønne produkt, der har
fået navnet Bio-LPG er for 60 pro-
cent vedkommende fremstillet af
organisk affald og restprodukter.
Resten er baseret på vegetabilsk
olie, der ifølge Neste er produceret
bæredygtigt.

Bio-LPG er kemisk identisk med
konventionel LPG og kan derfor bru-
ges i komfurer, grill og andre ap-
parater, der er beregnet til LPG.

Flaskegas er mest kendt fra gas-
komfurer og gasgrill, men Neste
slår i pressemeddelelsen til lyd for,
at Bio-LPG lige så vel kan bruges til
opvarmning i områder uden kollektiv
varmeforsyning. Selskabet oplyser,
at en husstand typisk vil kunne redu-
cere sit CO2-udslip med 5,7 tons om
året ved at skifte et tolv år gammelt
oliefyr ud med et fyr til Bio-LPG. Et
CO2-udslip i den størrelsesorden sva-
rer i grove træk til at køre 38.000

Neste vil producere

grøn flaskegas fra 2016




