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Af Torben Skøtt

Det havde tilsyneladende ikke den
store effekt, da industrien og en lang
række organisationer for nyligt pro-
testerede mod regeringens nedskæ-
ringer inden for energiforskningen,
men når USA's præsident Obama
løfter stemmen, så sker der noget.

På Klimatopmødets første dag i
Paris inviterede den amerikanske
præsident 20 lande – herunder
Danmark – til at deltage i initiativet
Mission Innovation, som lægger op
til, at de deltagende lande markant
forøger deres forskningsmidler til
bæredygtig energi over en femårig
periode.

– Danmark har traditionelt haft
en meget stærk position inden for
forskning i ren energiteknologi. Det
er grunden til, at vi er blevet invi-
teret til at deltage i Mission Inno-
vation. Vi hører hjemme blandt ver-
dens førende lande her. Det ved

amerikanerne godt. Derfor er det et
naturligt selskab for os, siger energi-,
forsynings- og klimaminister Lars
Chr. Lilleholt i en pressemeddelelse
fra åbningen af klimatopmødet
COP21 i Paris.

For Danmarks vedkommende be-
tyder aftalen, at regeringen vil styrke
energiforskningen ved i 2020 at
øremærke 580 millioner kroner til
initiativer inden for grøn energi. Det
skal hovedsageligt ske ved at styrke
EUDP-programmet, der i den nye
finanslov er skåret ned fra 385 mil-
lioner kroner til 53 millioner. Dertil
kommer et beløb fra forsknings-
reserven på 127 millioner, så pro-
grammet i 2016 vil have 180 mil-
lioner kroner til rådighed.

Bill Gates er med
I tillæg til landenes offentlige bidrag
skyder private investorer som Bill
Gates og Mark Zuckerberg penge i
initiativet. Alene Bill Gates bidrager

med en milliard dollar frem mod
2020 til Mission Innovation.

Forventningen er, at Bill Gates
kan tiltrække flere institutionelle og
private investorer, så der fra privat
side vil blive samlet et større milliard-
beløb ind til initiativet.

– Satsningen på energiforskning
er afgørende for regeringens grønne
realisme. Vi skal gøre vedvarende
energikilder billigere gennem tekno-
logiudvikling, så behovet for statslig
driftsstøtte mindskes. Når man ser
på de danske virksomheders styrke-
positioner på området, tror jeg, de
vil være i stand til at tiltrække en
betydelig andel af de private midler.
Der er et perfekt match. Mission In-
novation vil være til gavn for udvik-
lingen i vedvarende energi, til gavn
for klimaet og ikke mindst til gavn
for dansk vækst og beskæftigelse,
påpeger Lars Chr. Lilleholt.

Det vil kun være virksomheder
fra lande, som deltager i initiativet,

EUDP styrkes med ny

global forskningspulje
Danmark har under Klimatopmødet forpligtiget sig til at bruge markant flere

penge på energiforskning. Det sker kun få uger efter, at regeringen har

skåret ned på forskningen, herunder halveret bevillingen til EUDP.

Mission Innovation vil være til gavn

for udviklingen i vedvarende energi,

til gavn for klimaet og ikke mindst til

gavn for dansk vækst og beskæfti-

gelse, påpeger energi-, forsynings-

og klimaminister Lars Chr. Lilleholt

(til venstre).

Alt tyder på, at Gorm har taget nog-

le af de allermørkeste skyer med

sig, sådan at regeringen har set ly-

set og nu vil fortsætte med at priori-

tere energiforskningen, lyder det fra

direktøren for Dansk Fjernvarme,

Kim Mortensen (til højre).
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Fakta om Mission Innovation

De 20 lande i Mission Innovation
er: Australien, Brasilien, Canada,
Chile, Danmark, Forenede Arabi-
ske Emirater, Frankrig, Indien,
Indonesien, Italien, Japan, Kina,
Mexico, Norge, Saudi Arabien,
Sverige, Sydkorea, Tyskland, UK
og USA.

Gruppen omfatter verdens fem
mest befolkede lande, og de 20
lande står tilsammen for 75 pro-
cent af verdens CO2-udledninger

fra elproduktion og 80 procent af
investeringerne i forskning og ud-
vikling af ren energi. Blandt de pri-
vate investorer er:
• Bill Gates, Co-chair, Bill & Melin-

da Gates Foundation (USA)
• Mark Zuckerberg, Chairman and

CEO, Facebook (USA)
• George Soros, Chairman, Soros

Fund Management LLC (USA)
• Richard Branson, Founder, Virgin

Group (UK).

der vil få adgang til midlerne. Lan-
denes forpligtelse til at styrke ener-
giforskningen giver altså adgang til
et større milliardbeløb fra private in-
vestorer, som lande uden for initia-
tivet ikke får adgang til.

Ros til regeringen
Flere af de organisationer, der for få
uger siden revsede regeringen for
dens manglende ambitioner, roser
nu regeringen for at tage energi-
forskningen alvorligt. Det gælder
blandt andet for Dansk Fjernvarme
og Danske Energi.

– Alt tyder på, at Gorm har taget
nogle af de allermørkeste skyer med
sig, sådan at regeringen har set ly-
set og nu vil fortsætte med at priori-
tere energiforskningen. Det synes
jeg ministeren skal have ros for, si-
ger Kim Mortensen, direktør i Dansk
Fjernvarme og fortsætter:

– Energisektoren er et af de om-
råder, hvor vi i Danmark har en helt
særlig position og kompetencer, der
hvert år bringer adskillige eksport-
kroner hjem. Det er derfor meget til-

fredsstillende, at der er blevet lyttet
til industrien og Dansk Fjernvarme,
og at der nu er fundet midler til at
prioritere forskningen.

Også Dansk Energi ser positivt på
udviklingen med forbehold for, at
det endnu er uklart, hvordan ud-
møntningen af den gode intention
vil blive i praksis.

– Den danske energiindustri be-
skæftiger 56.000 danskere, og vi
eksporterede sidste år energitek-

nologi for mere end 74 milliarder
kroner. Dette har ikke kunnet lade
sig gøre uden offentlig støtte til
forskning, udvikling og demonstra-
tion. Selvom vi endnu har til gode
at se den konkrete udformning af
fonden, så lyder det lovende, at
en af Danmarks klare styrker har
udsigt til at få fornyede kræfter
med fordoblingen af midlerne, si-
ger Anders Stouge, vicedirektør i
Dansk Energi. �

Biokul bør suppleres med andre
former for organisk materiale,
hvis vi skal bevare jordens frugt-
barhed.

Biokul er det restprodukt, der er til-
bage efter termisk forgasning af bio-
masser som halm og flis. Det har i
de senere år fået stigende opmærk-
somhed fra forskere fra blandt an-
det Aarhus Universitet og Køben-
havns Universitet, fordi det kan
mindske emissionen af drivhusgas-
ser og samtidig øge mængden af
kulstof i jorden.

På Københavns Universitet arbej-
der Veronika Hansen og hendes kol-
leger lige nu med biokul fra halm og
træpiller, og hun mener, at man
skal blande biokul med andre for-
mer for biomasse:

– Vi har fundet ud af, at hvis land-
mændene sender en mængde halm
til forgasning, så vil det biokul, som
de får tilbage, indeholde mindre kul-
stof end den oprindelige halm. Der-

Biokul skal blandes op med anden biomasse

for kunne en løsning være at tilsæt-
te “spild-biomasse” som for eksem-
pel spildevandsslam, sekundært
træmateriale og husdyrgødning og
på den måde tilføre genanvendeligt
kulstof, forklarer Veronika Hansen
på universitetets hjemmeside.

Hun understreger, at biokul langt
fra kan løse alle problemer, men det
kan bestemt være fordelagtigt nogle
steder og blive en vigtig del af en
større miljøvenlig løsning i kombina-
tion med andre tiltag.

TS
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Forsøg med biokul på Askov Forsøgsstation, der hører under Aarhus Universitet.



FiB nr. 54 • december 2015 5

Forbrænding

Den intelligente

brændeovn har autopilot
Brændeovnsfabrikanten HWAM har stor succes med verdens første digitalt

styrede brændeovn, udviklet i samarbejde med DTU og med støtte fra

EUDP. Med den indbyggede styring er det i praksis muligt at opnå lige

så høj virkningsgrad og lav miljøbelastning som i et laboratorium.

Af Torben Skøtt

Brændeovne er verdens mest hyg-
gelige varmekilde, men den er også
kilde til megen irritation og forargel-
se blandt miljøbevidste borgere.
Hvis man ikke bruger ovnen rigtigt
eller fyrer i en gammelt slidt ovn,
kan det være noget af en prøvelse
at være nabo til folk med brænde-
ovne. Sort og ildelugtende røg er
ikke bare ubehageligt. Det er direkte
sundhedsskadeligt, så det er ikke
uden grund, at der i disse år er me-
get fokus på forureningen fra bræn-
defyring.

Heldigvis bliver ovnene til stadig-
hed bedre. Svanemærkede ovne er
klart bedre end ovne uden miljø-
mærke, og hvis man vil gøre det
endnu bedre, kan det være en god

ide at kigge på en af de helt nye
digitalt styrede brændeovne fra
HWAM.

– Det er intet mindre end et pa-
radigmeskift, fortæller Vagn Hvam,
der grundlagde den familieejede
virksomhed HWAM A/S i 1973 og
i dag er chef for virksomhedens ud-
viklingsafdeling.

Han lægger ikke skjul på, at
brændeovnsfabrikanterne i dag har
meget fokus på luftforureningen,
og der forskes intensivt i forskellige
teknologier til at begrænse udslippet
af skadelige stoffer.

Mange fabrikanter, især i Tysk-
land og USA, arbejder med kataly-
satorer og filtre, der kan fjerne for-
ureningen, men i praksis er leve-
tiden begrænset, og der skal ikke
meget til at ødelægge en katalysa-

tor, forklarer udviklingschefen og
fortsætter:

– Vi har valgt at gå en anden vej.
I stedet for at rense røgen vil vi helt
undgå, at den indeholder skadelige
stoffer. I teorien er der ingen forure-
ning fra en brændeovn, der brænder
optimalt, så det gælder om at opti-
mere forbrændingen mest muligt,
og det gør man bedst ved at lade
elektronikken overtage styringen.

Intelligent Heat System
Det har HWAM gjort ved at udvikle
en såkaldt IHS autopilot (Intelligent
Heat System). Arbejdet er foregået i
samarbejde med DTU Kemiteknik og
med 6,6 millioner kroner i støtte fra
EUDP.

– Vores undersøgelser viser, at
det er praktisk taget umuligt at styre

Seniorrådgiver Jytte Boll Illerup (til

højre og lektor Weigang Lin i færd

med at teste en brændeovn fra

HWAM med IHS. Ovnen er til lejlig-

heden blevet udstyret med ekstra

luftkanaler, så man har mulighed

for at tilsætte luft flere steder i

brændkammeret.
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forbrændingen optimalt, hvis forbru-
geren selv skal regulere tilførslen af
luft. Man kan ikke med det blotte
øje registrere, om ovnen får for lidt
eller for meget luft, siger seniorråd-
giver Jytte Boll Illerup fra DTU Kemi-
teknik.

Sammen med lektor Weigang Lin
og andre medarbejdere fra DTU Ke-
miteknik har hun opbygget en for-
søgsopstilling, hvor sammenhængen
mellem procesparametre, virknings-
grad og emission af en række luft-
forurenende stoffer er undersøgt
nærmere.

Som en del af denne opstilling er
der etableret et system, der gør det
muligt at opsamle og analysere par-
tikler fra forbrændingsprocessen.
Partiklerne kan herefter analyseres
for sammensætning og størrelse, og
dermed kan forskerne blive klogere
på, hvordan man bedst får reduceret
udledningen af de uønskede stoffer.

– Den miljøbevidste forbruger vil
sørge for, at der tilføres rigeligt med
luft, så gasserne bliver brændt af,
men hvis der tilføres for meget luft,
falder virkningsgraden, fordi man
populært sagt kommer til at fyre for
gråspurvene, forklarer Jytte Boel
Illerup.

Det er her Hwams autopilot har
sin styrke. Ovnens tre luftstrømme
reguleres af motorstyrede spjæld,
der åbnes ud fra målinger af tempe-
raturen i rummet samt temperatur
og iltkoncentration i røggassen. Bru-
geren skal blot stille den ønskede
temperatur på en fjernbetjening og
fylde brænde på, når fjernbetjenin-
gen giver besked om det.

Der kan opstå situationer, hvor
rumtemperaturen stiger og giver be-
sked på, at der skal skrues ned for
luften, men hvor det ikke er muligt
af hensyn til udslippet af skadelige
stoffer. I de tilfælde vinder miljøet,
og forbrugeren må leve med, at
temperaturen bliver et par grader
højere end ønsket.

Testet hos fem forbrugere
Da den første prototype af IHS-
systemet stod klar i 2012 iværk-
satte DTU en test af ovnen hos
fem private brændeovnsbrugere.

Først blev der installeret måleud-
styr i de fem husstande, hvorefter�

Sæt autopiloten til
Med IHS autopiloten styres lufttilførslen ved hjælp af motorstyrede venti-
ler ud fra målinger af temperaturen i brændkammeret, iltkoncentrationen
i røggassen og rumtemperaturen. Der er tilkoblet en fjernbetjening, hvor
man kan indstille den ønskede rumtemperatur ligesom systemet giver
automatisk besked, når der skal fyldes mere brænde på ovnen.

Forbrændingen af rent og tørt træ kan opdeles i tre faser og reguleres
automatisk via IHS-styringen i bunden af ovnen:

1. Antændingsfasen, hvor man tænder ild i top-
pen, så der hurtigt kan dannes flammer.
Autopiloten sørger for rigelig lufttilførsel.

2. Flammefasen, der indtræffer få minutter
efter, at der er tændt op. Autopiloten
sørger for, at der tilføres tilstrækkeligt luft.

3. Koksfasen hvor autopiloten tilfører mindre
luft, da forbrændingen er mindre intensiv.

CO-emissionen hos en privat brændeovnsbruger, hvor brugeren har anvendt

sin egen manuelt styrede ovn (rød) og en ovn med IHS autopilot (blå). Ud-

slippet af CO (kulilte) kan bruges som rettesnor for, om ovnen forurener.
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brugerne blev bedt om at fyre på
helt normal vis i deres egen ovn.

Efter en uge fik de i stedet en
prototypeovn med autopilot, som de
skulle fyre i. De skulle bruge samme
slags brænde, som de plejede, men
ellers overlade styringen til IHS auto-
piloten.

Målingerne viste en meget bedre
forbrænding med ovnen fra HWAM
end med brugernes egne ovne. Ud-
ledningen af uforbrændte gasser
fald markant og det samme gjorde
forbruget af brænde.

Da forbrugerne efterfølgende blev
interviewet, var det især den bedre

komfort, de lagde vægt på. Den
automatiske styring havde gjort det
meget lettere at fyre og samtidig
holde en stabil rumtemperatur.

Andre ovne med IHS
Flere af brændeovnene fra HWAM er
i dag udstyret med IHS autopilot,
men firmaet har også solgt teknolo-
gien til henholdsvis en tysk og en
fransk brændeovnsproducent.

– Vi har præsenteret produktet
for mange af de danske producen-
ter. De er på mange måder impo-
nerede over vores resultater, men
de vil gerne se tiden lidt an, fortæl-

ler Vagn Hvam. Han er blevet klar
over, at det tager lang tid, at få in-
troduceret en helt ny teknologi på
markedet:

– I starten var mange af forhand-
lerne skeptiske over for systemet,
men én efter en får de øje på forde-
lene, og vi kan tydeligt mærke, at
vores omsætning er steget efter, at
vi har udstyret vores modeller med
autopilot, siger Vagn Hvam.

HWAM har i dag solgt 4.000
brændeovne med IHS autopilot og
salget er støt stigende.

Læs mere på www.hwam.dk.

�

Til venstre: Seniorrådgiver Jytte Boll

Illerup i færd med at teste en ovn

fra Hwam med autopilot.

Til højre. Lektor Weigang Lin i færd

med at skifte et filter, som opsamler

partikler fra forbrændingsprocessen.
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Rådet skal spare 280 millioner
kroner og tilbagekalder opslag af
postdocstipendier til yngre for-
skere og mobilitetsstipendier.
Danske forskere får heller ikke
del i det anerkendte topforsker-
program Sapere Aude.

Det Frie Forskningsråd har ikke øn-
sket at benytte en grønthøstermodel
til at barbere beløb af samtlige vir-
kemidler. Det betyder, at i 2016
kan 10 ud 100 forskere få penge til
deres forskning. Rådet beklager, at
tilbagekaldelsen af opslaget af de
individuelle postdocstipendier og
mobilitetsstipendier i foråret 2016
især går ud over de unge forskere.

– Ved denne beslutning har vi
især taget hensyn til, at der er tale
om ansøgninger, der ikke er skrevet
endnu, udtaler bestyrelsesformand

Det Frie Forskningsråd tilbagekalder opslag

for Det Frie Forskningsråd, Peter
Munk Christiansen, i en pressemed-
delelse.

Rådet vil i 2016 være tro mod
kerneopgaverne og fortsat investere
i originale idéer, internationalisering
af dansk forskning og vækstlaget via
de øvrige, uberørte virkemidler. Der
er fortsat finansiering af postdoc-
forløb som en del af bevillingerne.

– Mulighederne for at forfølge ori-
ginale idéer med potentiale til at ud-
vikle vores samfund og erhvervsliv vil
blive indskrænket væsentligt, og en
række samfundsgevinster ser der-
med ikke dagens lys, understreger
Peter Munk Christiansen.

Spareøvelsen understreger vig-
tigheden af, at Det Frie Forsknings-
råd får større budgetsikkerhed på
linje med universiteter og GTS-
institutter. TS

Ethanoldrømme svækket

En oliepris på omkring 40 dol-
lar per tønde er langt fra øn-
skescenariet for Novozymes,
hvis kunder inden for blandt
andet bioethanol presses af
de lave oliepriser.

Udsigten til et gennembrud for 2.
generationsbioethanol synes med
de nuværende oliepriser endnu
en gang at være skudt langt ud i
fremtiden, skiver Sydbank.

Investeringer i 2. generations-
biobrændstof hænger slet ikke
sammen, når olieprisen er, hvor
den er i dag. Det er et ufatteligt
dårligt investorklima at forsøge
at starte nogle nye grønne indu-
strier op, når olieprisen ligger så
lavt, siger aktieanalytiker Morten
Imsgard fra Sydbank til Ritzau
Finans.

TS
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Lad biogasanlæggene

komme til biomassen
Biogasanlæggene skal være der, hvor biomassen er. Man skal ikke fragte

biomasse rundt på vejene, men sende gassen hen til forbrugerne. Det

er filosofien bag et vestjysk biogasprojekt, der langt om længe ser ud

til at blive realiseret, men i en anden form end oprindelig tænkt.

Af Torben Skøtt

Der er efterhånden ved at være fire
år siden, EUDP bevilgede 10 millio-
ner kroner til et biogasprojekt i Ring-
købing-Skjern Kommune, hvor man
ville opføre 60-70 decentrale bio-
gasanlæg og koble anlæggene sam-
men via et særskilt gasnet.

EUDP gav støtte til den første fa-
se af projektet, hvor fem biogasan-
læg skulle kobles på en 35 kilome-
ter lang gasledning ind til et kraft-
varmeværk i Skjern. Bevillingen blev
givet til Bioenergi Vest – et selskab,
hvor Ringkøbing-Skjern Kommune
ejer 50 procent af aktiekapitalen,
mens Vestjysk Landboforening og
erhvervscentret hver tegner sig for
25 procent.

Af forskellige årsager er projektet
aldrig blevet til noget, men nu har
idemanden bag projektet, Kent
Skaaning, tabt tålmodigheden og
tænkt sig at realisere projektet uden
nogen form for tilskud og offentlig
indblanding.

– I den sydlige del af kommunen
har vi to biogasanlæg og opfører
yderligere to anlæg i det nye år. I
stedet for at sende gassen ind til et
kraftvarmeværk er vi gået i gang
med at etablere et opgraderingsan-
læg, som de fire anlæg skal være
fælles om, fortæller Kent Skaaning
og uddyber:

– Vi holder fast i den oprindelige
tanke om, at biogasanlæggene skal
være der, hvor biomassen er. Det er
alt for dyrt at køre rundt med gylle,

der for 95 procents vedkommende
består af vand, og det er skidt for
miljøet. Med decentrale anlæg kan
vi langt bedre udnytte landmænde-
nes restprodukter. Alt for meget bio-
masse vil gå tabt, hvis det skal frag-
tes 20-30 kilometer hen til et stort
fællesanlæg.

Tror mere på fællesanlæg
Hos Ringkøbing-Skjern Forsyning,
der står bag Bioenergi Vest, for-
klarer direktør Finn Jessen, at det
oprindelige projekt hænger i en tynd
tråd, fordi man har svært ved at fin-
de en aftager til biogassen.

– Der er planer om, at Arla skal
levere betydelige mængder spildvar-
me til fjernvarmeforsyningen, og
hvis det bliver realiseret, er der ikke

Til venstre: Demonstrationsanlæg hos Combigas, syd for Skjern, opført med støtte fra EUDP. Til højre biogasanlæg

på gården Hegndal, der tidligere blev drevet af Kent Skaaning. Begge anlæg og to helt nye anlæg vil til næste år

blive koblet sammen via et lokalt biogasnet. På anlægget hos Combigas bliver der etableret et opgraderingsanlæg,

så gassen kan distribueres via naturgasnettet.
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plads til ret meget biogas i varme-
forsyningen, forklarer Finn Jessen.

I stedet er kommunen gået i
gang med at undersøge, om der
kan etableres en biogasgasledning
til Ringkøbing, der er næsten 100
procent afhængig af naturgas, men
til forskel fra det oprindelige projekt,
skal det baseres på et stort fælles-
anlæg.

– Ser vi på økonomien, er der en
tendens til, at driftsresultatet bliver
bedre, jo større anlæggene er, lyder
det fra Finn Jessen.

Hvem skal eje anlæggene
Det synspunkt er Kent Skaaning be-
stemt ikke enig i:

– Vi har bevist, at vi kan få god
økonomi i små anlæg, og det ser ud
til, at landmændene er enige i det
synspunkt. Nu starter vi med at
koble fire anlæg på et fælles opgra-
deringsanlæg, men vi kigger på
yderligere et par steder i kommu-
nen, hvor vi kan bruge den samme
model, siger Kent Skaaning og ud-
dyber:

“
Når man bygger mange

anlæg efter en bestemt

standard falder prisen, og det

er billigere at flytte gas end

gylle. Det er ikke raketviden-

skab.

– Når man bygger mange anlæg
efter en bestemt standard falder pri-
sen, og det er billigere at flytte gas
end gylle. Det er ikke raketviden-
skab.

Han er meget optaget af, at det
er landmændene, der skal eje og
drive anlæggene. Det er dem, der
har biomassen, og derfor er det kun
rimeligt, at landmændene får mulig-
hed for at tjene penge på at levere
gas ind til byerne.

Kent Skaanning hædret for sin indsats for biogas

Afgørelse omkring årsskiftet
Finn Jessen er indstillet på, at man
godt kan koble mindre anlæg på en
fælles gasledning til Ringkøbing,
men udgangspunktet i det nye pro-
jekt vil være et stort anlæg.

Ringkøbing-Skjern Forsyning skal
nu have undersøgt om landmænde-
ne vil være med i et fælles biogas-
projekt, der skal levere gas til Ring-
købing, og man skal have under-
søgt, om EUDP-tilskuddet på ti mil-
lioner kroner kan overføres til det
nye projekt.

Fjernvarmeforsyningen i Ringkø-
bing er positiv indstillet over for pro-
jektet. Ved udgangen af 2018 bort-
falder et tilskud til elproduktionen
på det naturgasfyrede værk, og det
betyder, at varmeprisen i gennem-
snit stiger med 3-4.000 kroner. Det
er man naturligvis ikke begejstret
for, så varmeforsyningen leder med
lys og lygte efter et alternativ til na-
turgassen.

I følge Finn Jessen kan kommu-
nen ikke være med i et projekt, hvor
decentrale biogasanlæg leverer gas
til et fælles opgraderingsanlæg.
Kommunen må gerne beskæftige
sig med forsyning af vand, varme, el
med videre, men opgradering af bio-
gas til naturgasnettet er ikke en
kommunal opgave. �

Den tidligere svineproducent,
borgmester og formand for Dan-
ske Svineproducenter, Kent
Skaanning, fik for nylig tildelt
“European Solar Prize 2015” for
sit engagement for grøn energi
og biogas.

Prisen blev uddelt ved en ceremoni i
Prag den 23. november. Komitéen
bag prisen begrundede sit valg med,
at Kent Skaanning gennem de se-
neste 20 år har gjort en ihærdig
indsats for at fremme udbredelsen
af decentrale biogasanlæg.

– Jeg har været optaget af at
skabe en model, hvor landmænde-
ne ejer og driver biogasanlæggene.
Biogasanlæg kan løse et affalds-
problem, reducere CO2-udledningen
og levere miljøvenlig gødning til
landbruget. Det er en win-win-situa-
tion, og det skal landmændene dra-
ge nytte af. Der er ingen grund til at
overlade det til energiselskaber og
professionelle investorer, udtaler
Kent Skaaning.

Han har et alenlangt CV og er
blandt andet kendt som en dygtig
formand for Danske Svineprodu-

center, som borgmester i den nu
hedengangne Egvad Kommune og
som viceborgmester i Ringkøbing-
Skjern Kommune.

I 2010 stiftede Kent Skaaning
virksomheden ComBigaS, som han i
dag er bestyrelsesformand for. Virk-
somheden er inde i en rivende ud-
vikling og eksporterer biogasanlæg
til en lang række europæiske lande,
ligesom man for tiden bygger bio-
gasanlæg i Sydafrika.

ComBigaS arbejder ud fra filosofi-
en “keep it simple”. Man satser pri-
mært på modulopbyggede anlæg,
der er indrettet, så de kræver mini-
mal pasning og er designet til at
kunne håndtere en lang række for-
skellige biomasser, herunder dyb-
strøelse.

ComBigaS ledes i dag af direktør
Klaus Høgh og har 13 ansatte. Der
søges i øjeblikket fem ekstra medar-
bejdere, så virksomheden kan følge
med efterspørgsel.

Læs mere på www.combigas.dk.

Kent Skaaning i september 2012

ved indvielsen af et demonstrations-

anlæg i Hemmet, som blev opført

med støtte fra EUDP.
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Med brint i tanken bliver

biogas til naturgas

Der er mange bud på, hvordan biogas kan omdannes til naturgas, men hvis

målet er mest mulig metangas, kommer man ikke uden om brint. Med brint

kan CO2-indholdet i biogas konverteres til metangas, og noget tyder på, at

man blot kan tilsætte brint til reaktoren – så klarer bakterierne resten.

Af Torben Skøtt

Stort set alle nye biogasanlæg op-
graderer gassen til naturgaskvalitet,
så den kan leveres ud på nettet. På
den måde får anlæggene sikkerhed
for, at de kan afsætte al gassen til
en fast pris.

Hidtil har anlæggene baseret op-
graderingen på en teknik, hvor man
fjerner de cirka 40 procent af bio-
gassen, der består af CO2. Det er en
velkendt teknologi, der er kommer-
ciel tilgængelig, men det er ikke
specielt smart.

Hvis man i stedet opgraderer bio-
gassen ved hjælp af brint (H2), bliver
CO2-indholdet konverteret til metan-
gas (CH4). Derved får man 60-70
procent mere metangas ud af bio-
gassen blot ved at tilsætte brint, der
kan fremstilles ud fra sol og vind.
Det er smart, men det er endnu
ikke kommercielt tilgængeligt.

Det fremgik af et seminar i okto-
ber hos AU-Foulum, som Grøn Gas
Erhvervsklynge havde arrangeret.
Her fik såvel universiteter som virk-
somheder mulighed for at præsen-
tere forskellige muligheder for meta-
nisering af biogas.

Flere af teknologierne fungerer fint
på laboratorieskala, men om de også
kan fungere i fuld skala og til hvilken
pris, er et åbent spørgsmål.

Brint direkte i reaktortanken
Den mest enkle løsning går ud på,
at man tilfører brint direkte til reak-

tortanken. Brint er nemlig et mel-
lemtrin i biogasprocessen, så i en-
hver reaktor findes der bakterier, der
henholdsvis producerer og spiser
brint.

– Ideen er, at vi kan “opdrage”
bakterierne til at spise lidt ekstra
brint, fortalte Lars Ottosen fra
Aarhus Universitet på seminariet
i Foulum.

Sammen med blandt andet Lan-
dia har universitet fået knap 20 mil-
lioner kroner i støtte fra Innovations-
fonden til at undersøge, hvordan
man kan få ren metangas ud af en
biogasreaktor ved at tilføre brint.

For tiden tester man et system,
hvor brinten fremstilles i et elektro-
lyseanlæg og føres ind i reaktoren
via en særlig pumpeløsning, som

Landia har udviklet. Resultaterne fra
de første forsøg er begrænsede, og
man har endnu ikke overblik over,
hvor stor en del af CO2-indholdet,
der kan omdannes til metan.

På et senere tidspunkt vil man gå
et skridt videre og undersøge, om
det er muligt at producere brint di-
rekte i reaktoren, så man kan undgå
at etablere et særskilt elektrolyse-
anlæg. Den del af projektet kan give
forskerne ny viden om den biologi-
ske proces i et biogasanlæg, men
man skal næppe forvente, at der
bygges anlæg efter det princip inden
for en overskuelig fremtid.

Demoanlæg på Avedøre
Aarhus Universitet er bestemt ikke
de eneste, der arbejder med at få
bakterier til at omdanne brint og
CO2 til metan. Det er et område der
forskes i overalt i verden og her-
hjemme er virksomheden Electro-
chaea i fuld gang med at bygge et
demonstrationsanlæg, hvor man vil
bruge en særlig bakterie archaea til
opgradering af biogas.

Anlægget opføres hos BIFOS ren-
seanlæg på Avedøre Holme, hvor
man både har et biogasanlæg og et
traditionelt opgraderingsanlæg. Det
kommer til at bestå af en høj slank
reaktortank, fyldt med archaea-bak-
terier. I bunden tilføres brint samt
biogas eller CO2 fra opgraderings-
anlægget, og i toppen vil gas med
et metanindhold på 98 procent blive
opsamlet.

Steen Buhl Larsen fra Landia ved

det pumpesystem, der injicerer brint

direkte ind i reaktortanken.
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– Archaea er en meget robust
bakterie, som er fantastisk effektiv
til at omdanne CO2 og brint til me-
tan. Den er rimelig tolerant over for
ilt, og den tåler blandt andet svovl,
hvilket er en klar fordel, når den
skal bruges sammen med biogas,
fortalte Hans Knudsen fra Electro-
chaea på seminariet.

Bakterien er heller ikke speciel
kritisk over for brintkvaliteten, og
den kan hurtigt vækkes til live, hvis
den har ligget i dvale i et stykke tid.

Demonstrationsanlægget på
Avedøre Holme får en effekt på 1
MW. Det er støttet af ForskEL-
programmet med knap 28 millioner
kroner og forventes i drift i løbet af
efteråret 2016.

Katalysatorer fra Topsøe
Haldor Topsøe, der er en af verdens
førende leverandører af katalysa-
torer til fremstilling af blandt andet
syntetisk naturgas, arbejder ligele-
des med opgradering af biogas ved
hjælp af brint. Firmaet er med 26
millioner kroner i støtte fra EUDP i
færd med at etablere et demonstra-
tionsanlæg, der kan opgradere 10
m3 biogas i timen.

Teknikken er baseret på en meta-
niseringsenhed udstyret med kataly-
satorer, som omdanner CO2 og brint
til metangas. Brinten produceres
ved hjælp af såkaldte SOEC-celler,
der i princippet er brændselsceller,
hvor processen er vendt om, så
slutproduktet er brint i stedet for el.

Tidligere projekter har vist, at sy-
stemet kan omdanne el til metan-
gas med en effektivitet på omkring
75 procent, og derudover vil 14 pro-
cent af energiindholdet kunne ud-
nyttes til fjernvarme.

– Vi er vant til at designe metani-
seringsanlæg, men det er første
gang, vi skal demonstrere det med
biogas, ligesom det er første gang,
vi integrerer metaniseringen med
SOEC-elektrolyse, fortalte John Bø-
gild Hansen på seminariet i Foulum.

Han forventer, at demonstrations-
anlægget vil stå klar til de første test-
kørsler i begyndelsen af det nye år.

Økonomi
Meget tyder på, at der kommer til
at gå nogle år før de første fuldska-
laanlæg til metanisering af biogas
ser dagens lys. Der skal først være
styr på teknikken, ligesom der skal
være styr på rammebetingelserne
for metanisering af CO2.

– Hvis vi kan købe el til spotpris
og kan få samme afregningspris for
metangassen, som man får for bio-
gassen, så ser det fornuftigt ud,
mente John Bøgild Hansen.

Han vurderede, at 80 procent af
omkostningerne ved metanisering er
elprisen, så det er helt afgørende,
at man kan købe billigt el.

Det kan man i de perioder, hvor
der er rigeligt med vindmøllestrøm
på markedet, men på andre tids-
punkter vil elprisen være så høj, at
det ikke kan svare sig at konvertere
el til metangas. Og det er et pro-
blem, for hvis anlæggene skal kun-
ne afskrives over en fornuftig tids-
horisont skal de have relativt mange
driftstimer i løbet af et år.

Det er én af forklaringerne på, at
Island er et af de lande, hvor meta-
nisering ser ud til at blive udbredt.
Her har de billig strøm, men ingen
biomasse, men det betyder blot, at
man bruger CO2 fra geotermi i ste-
det for biogas. Derudover har man
valgt at konvertere gassen til meta-
nol, der kan bruges som brændstof
i transportsektoren. �

Biogasanlægget i AU-Foulum, hvor

man på forsøgsbasis injicerer brint i

reaktortanken.

F
o

to
:

T
o

rb
e

n
S

k
ø

tt
/B

io
P

re
s
s



12 FiB nr. 54 • december 2015

Biogas

Det er Institut for jordbrugs- og miljø-
teknik (JTI), der i samarbejde med
Sveriges Landbrugsuniversitet vil
teste teknologierne i fuld skala på
et biogasanlæg ved naturskolen
Sötåsen i Västra Götaland.

I det ene anlæg vil man bruge
aske til opgradering af biogas, mens
den anden metode er baseret på,
at kuldioxid frigives, når der blæses
luft igennem biomassen.

Begge systemer er med succes
blevet testet i mindre skala, men
det er første gang, man vil forsøge
at koble det på et eksisterende
biogasanlæg.

– Med anlægget på Sötåsen får
vi mulighed for at videreudvikle tek-
nologien, siger Henrik Olsson fra JTI
i en pressemeddelelse. Han håber,
at opgraderingsanlæggene kan gøre
det rentabelt at producere gas af
naturgaskvalitet på gårdanlæg.

Aske
I 2013 fandt projektleder og docent
Åke Nordberg ved Sveriges Land-
brugsuniversitet ud af, at hvis man
lader biogas passere en beholder
med aske, vil asken være i stand til
at opsuge indholdet af kuldioxid.

Efterfølgende forsøg viste, at man
på den måde kan øge metanindhol-
det i biogas til 95-100 procent, og
man blev klar over, at det ikke er
ligegyldigt, hvilken type aske, der
anvendes: Bundaske fra afbrænding
af træpiller og fra savværksflis har
således vist sig at have den største
effekt.

Ulempen ved metoden er, at den
kræver betydelige mængder aske for
at kunne fungere effektivt. Et bio-
gasanlæg, der producerer 1 GWh
biogas om året, skal således have
tilført otte tons aske om ugen, hvis
gassen skal leve op til de krav der
stilles til gas i transportsektoren.

Men metoden er billig. Civilinge-
niør Johan Andersson har i et eksa-
mensprojekt på universitetet vist, at
opgraderingsomkostningerne vil
kunne halveres i forhold til de kend-
te teknologier som vandskrubber,
PSA og membrananlæg.

En anden interessant mulighed er
at kombinere konceptet med andre
teknologier, hvor man kun kan nå

op på et metanindhold på omkring
90 procent. Det kunne for eksempel
være ved anlæg, hvor man tilsætter
brint til reaktortanken for at omsætte
CO2-indholdet til metan.

Metanberigelse
Den anden metode, der skal testes
på Sötåsen bliver integreret med
biogasanlægget, så den gas, der
forlader reaktortanken, indeholder
95 procent metan.

Svenskerne kalder metoden for
metanberigelse og er baseret på, at
kuldioxid frigives, når der blæses luft
igennem biomassen.

Fra toppen af reaktortanken føres
biomassen ned gennem en slank
beholder, hvor der tilføres luft i bun-
den. Derved frigives indholdet af
kuldioxid i toppen af beholderen,
mens biomassen – nu med et hø-
jere metanindhold – returneres til
reaktortanken (se figur 1).

Metoden er enkel og billig i drift,
men man kan næppe helt undgå, at
noget af metanindholdet vil gå tabt
sammen med kuldioxiden. Økono-
misk har det måske ikke den store
betydning, men miljømæssigt set
kan det være alvorligt, da metan
som drivhusgas er 20 gange værre
end kuldioxid. TS

Læse mere på www.jti.se.

Biogas (95 % CH )4

Bio-
masse Biogas-

reaktor

Luft

Luft + CO2

Afgasset
biomasse

Opgraderingsanlæg i miniformatOpgraderingsanlæg i miniformat

Svenske forskere går nu i gang

med at teste to nye, meget

enkle metoder til opgradering

af biogas. Målet er at få udviklet

en teknologi, der er så billig, at

den kan bruges til gårdanlæg.

Figur 1. Princippet i metanberigelse.
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Ved indvielsen var der masser af ros
fra både EU-Kommissionen og den
danske regering. Anlægget vil på
årsbasis producere cirka 10 millio-
ner m3 biogas på basis af lokale rå-
varer som gylle, industriaffald samt
tang fra strandene langs Køge Bugt.

Det er første gang et biogasan-
læg vil basere en del af gasproduk-
tionen på alger, og det var helt kon-
kret stanken af rådden tang, der i
sin tid fik Solrød Kommune til at
interessere sig for biogas.

Sammen med den lokale grund-
ejerforening etablerede kommunen
i 2008 Solrød Strandrenselaug, og
siden da er der blevet fjernet tang
fra standene i stor stil – til glæde
for turister og de lokale beboere.
Sidste år blev der indsamlet 1.600
tons tang i Solrød Kommune, men
når biogasanlægget er i fuld drift,
vil mængden stige til omkring
7.000 tons om året, da der også
skal samles ind i Greve og Køge
kommuner.

Tang vil dog kun udgøre en lille
del af råvarerne til biogasanlægget.
Hovedparten vil være restprodukter

fra virksomhederne CP Kelco og
Chr. Hansen, mens gyllen vil udgøre
knap 30 procent.

Tre sakse
Tre sakse skulle der til, da den røde
snor til anlægget blev klippet man-
dag den 16. november. Lars Chris-
tian Lilleholt, minister for Energi,
Forsyning og Klima, og Vincent
Berrutto fra EU-Kommissionen klip-
pede snoren sammen med Niels
Hörup, borgmester i Solrød og for-
mand for Solrød Biogas A/S.

Lars Christian Lilleholt beskrev
anlægget som et banebrydende
bidrag til fornyelse af bæredygtig
energi. Han kaldte projektet et godt
bidrag til at udvikle nye biogasløs-
ninger, der kan inspirere andre, ikke
mindst i kystnære områder, i Dan-
mark og resten af EU. Indvielsen
blev da også symbolsk markeret
ved, at det hidtil største læs tang
blev hældt i anlæggets fortank.

Også Vincent Berrutto fra EU-
Kommissionen mener, at biogas-
anlægget i Solrød kan inspirere an-
dre lokalsamfund i Europa. Det er

ét af 95 projekter med bæredygtig
energi, som Kommissionen har støt-
tet de seneste fem år, og Solrød
bliver brugt som et succeseksempel
på, hvordan projektstøtte reelt kan
realisere yderligere anlægsinveste-
ringer på klima- og Energiområdet.

– Lad os hjælpes ad med at få
fortalt resten af EU om jeres unikke
projekt, hvor det er muligt at skabe
konkurrencedygtig grøn energi. Det
er et eksempel, som hele Europa
kan bruge og lære af. I har udvist
politiske visioner og lederskab i et
projekt, der matcher EU's mål om at
bruge fornybare brændsler i stedet
for, at vi, som vi gør i dag, dækker
over halvdelen af energiforbruget
ved at importere fossile brændsler.
Dette her er et stærkt bidrag til
kampen mod klimaændringer og til
at nå en mere grøn energifremtid,
sagde Vincent Berrutto.

Tjent hjem på ti år
Niels Hörup slog i sin tale fast, at
Solrød ikke blot sætter ambitiøse
mål – man realiserer dem også. Når
anlægget om en måned er i fuld
drift, vil det på årsplan producere
cirka 10 millioner m3 biogas. Solrød
Kommune har et klimamål om at
reducere udledningen af CO2 med
55 procent inden 2025. Biogas-
anlægget alene indfrier halvdelen
af det mål.

Miljømæssigt er det derfor en god
investering. Men økonomisk holder
den også, konstaterede Niels Hö-
rup. Indtægterne fra salg af gas
med mere betyder, at anlægget
tjener sig selv hjem på ti år. TS

Et banebrydende bidrag til for-

nyelse af bæredygtig energi og

et eksempel som hele Europa

kan bruge og lære af, var nogle

af ordene, da Solrød Biogas

officielt blev indviet den 16.

november.

Biogasanlæg til tang indviet i Solrødtang indviet i Solrød

Minister Lars Christian

Lilleholt, formand

Niels Hörup og re-

præsentant for EU-

Kommissionen Vin-

cent Berrutto klipper

snoren til Solrød

Biogas A/S.
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19 kommuner, en række energisel-
skaber samt andre relevante aktører
har i fællesskab udarbejdet en ener-
gistrategi for Region Midtjylland.
Strategien peger blandt andet på, at
biogasproduktionen bør seksdobles i
forhold til dagens niveau og at gas-
sen bør prioriteres til tung transport.

Allerede i dag er der projekter i
gang i regionen som viser, at omstil-
ling til gasdrift rent faktisk er muligt
– både teknisk og økonomisk. Såle-
des er der i 2014 indsat 12 bybus-
ser til gas i Holstebro og fem reno-
vationsbiler til indsamling af affald i
Ringkøbing-Skjern Kommune. Lige-
ledes har Skive Kommune løbende
over de senere år omstillet de kom-
munale biler til gasdrift.

I forbindelse med energistrate-
gien er der dannet et Partnerskab
for biogas til buskørsel. En helt ny
analyse fra Partnerskabet viser, at
regionen hvert år vil kunne erstatte
11 millioner liter diesel med biogas
inden for den offentlige transport.
Det svarer til under halvdelen af den
mængde biogas, der i 2016 sendes
ud på gasnettet i området, så der er
rig mulighed for, at også private
vognmænd kan køre på biogas.

10 gastankstationer mere
HMN Naturgas er tovholder i Part-
nerskabet for biogas til buskørsel,

der har som mål at få skabt en in-
frastruktur af biogastankstationer i
den midtjyske region og dermed få
især den tunge trafik over på bio-
gas. De øvrige medlemmer af Part-
nerskabet er Midttrafik, PlanEnergi,
Agro Businesspark, Region Midtjyl-
land og 14 kommuner

Analysen viser, at det er muligt at
omstille næsten hele den kommu-
nale transport i regionen til biogas
blot ved at etablere yderligere 10

gastankstationer ved regionens stør-
re byer over de næste fem år.

I analysen er der taget højde for,
hvornår de nuværende kontrakter af
bus- og renovationsdriften i kommu-
ner og region udløber. På den måde
kan analysen bruges som et beslut-
ningsværktøj såvel i regionen som i
de enkelte kommuner.

Med dagens lave brændstofpriser
vil de samlede kørselsomkostninger
typisk stige med 5-10 procent ved
at skifte diesel ud med biogas.

Transportsektoren er bagud
Partnerskabets analyse viser, at det
er både teknisk og økonomisk mu-
ligt at skabe en grøn transportsek-
tor, og det er der behov for:

– Transportsektoren står for en
stor del af CO2-udledningen her-
hjemme, og biogassen er stort set
den eneste løsning for at fjerne
CO2-udledningen fra den tunge
transport uden væsentlige merom-
kostninger, siger Frank Rosager,
planlægnings- og udviklingschef i
HMN Naturgas, og tilføjer at regio-
nen og kommunerne har en unik
mulighed for at gøre deres egne
køretøjer CO2-neutrale.

Med 10 nye gastankstationer i
det midtjyske vil det være muligt at
spare klimaet for 26.700 tons CO2

årligt. TS

En bred kreds af aktører i Re-

gion Midtjylland vil have seks-

doblet produktionen af biogas

i regionen og have gassen ind i

den kollektive trafik. Det kræ-

ver blot ti ny tankstationer at

omstille næsten hele den kom-

munale transport i regionen til

biogas.

Energistyrelsen har i 2014 støttet
fem partnerskaber inden for bio-
gas til tung transport med i alt 10
millioner kroner. Det drejer sig om:

• Nordjysk Partnerskab for biogas
i tung transport

• Partnerskab for biogas til bus-
kørsel i Region Midtjylland

• Accelerering af den grønne om-
stilling i tung transport i Stor-
københavn

• Biogas til tung transport i Søn-
derjylland

• Anvendelse af gasdrevne køre-
tøjer med udgangspunkt i Høje
Taastrup Transportcenter.

Læs mere om partnerskaberne

på www.ens.dk.

Partnerskaber for biogas

Region Midtjylland vil have biogas

ind i transportsektoren
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Mere biogas og flere fødevarer
Ved at integrere fremstillingen

af svampesubstrat med et bio-

gasanlæg kan man få langt mere

værdi ud af biomassen, end hvis

produktionen foregår hver for

sig. Svampenes evne til at ned-

bryde cellulose og hemicellulose

giver en effektiv udnyttelse af

energipotentialet i biomassen.

Af Torben Skøtt

Virksomheden AST har med støtte
fra Miljøstyrelsen og Region Midtjyl-
land udviklet en metode, hvor man
bruger delvist afgassede fibre fra et
biogasanlæg til fremstilling af svam-
pesubstrat. Under processen bliver
en del af væskefraktionen fra frem-
stilling af fibrene brugt til produktion
af kvælstofgødning, mens en anden
del returneres til biogasreaktoren,
der også får tilført det brugte svam-
pesubstrat.

– Vi udnytter det forhold, at bio-
gasanlæggene skal have noget let
omsætteligt biomasse, mens svam-
pene har brug for svært omsættelig
biomasse. Det fortalte direktør i
AST, Svend Hoff, på et seminar i
november hos AU-Foulum, hvor fir-
maet har bygget et forsøgsanlæg.

Han vurderer, at energieffektivi-
teten i biogasanlæg på den måde
kan hæves fra cirka 55 procent til
mere end 80 procent. Samtidig kan
produktionstiden for svampesubstrat
reduceres fra cirka fem uger til få
dage, og substraten vil være lager-
fast i modsætning til nu, hvor det
skal anvendes inden for relativ kort
tid.

Synergieffekter
Seniorforsker ved AU-Foulum, Hen-
rik B. Møller, har haft lejlighed til at
måle på AST's forsøgsanlæg, og han
kan bekræfte, at konceptet giver en
del synergieffekter:

– Med AST's teknologi får man et
svampesubstrat, en højere gaspro-
duktion og et værdifuldt gødnings-
produkt, sagde Henrik. B. Møller på
seminariet.

Umiddelbart kan det være van-
skeligt at forstå, hvordan man kan
øge biogasudbyttet ved at producere
svampesubstrat, men det skyldes
blandt andet, at der bliver fjernet en
del kvælstof i processen, som bliver
brugt til gødning. Og mindre kvæl-
stof i reaktoren betyder, at man let-
tere kan omsætte kvælstofholdig
biomasse som eksempelvis hønse-
møg, der ellers ville hæmme pro-
cessen og medføre et reduceret
gasudbytte.

Dertil kommer, at svampene bru-
ger lignin og andre stoffer, som bak-
terierne i biogasanlægget ikke kan
udnytte. Når det brugte substrat re-
turneres til biogasanlægget, er der
således en del letomsættelig kulstof
tilbage, som bakterierne kan om-
sætte til gas.

Eksport til Kina
Det er begrænset, hvor stor en
svampeproduktion, der er i Dan-
mark, så det marked vil hurtigt blive
mættet. På verdensplan er forbruget
på cirka 8.000 tons om året, hvoraf
godt 5.000 tons bliver brugt i Kina.

Men man fragter da ikke svampe-
substrat til Kina?

Jo, det kan man sagtens. I dag
bliver der sendt svampesubstrat til
Kina i kølecontainere. Det sker for
at sætte komposteringsprocessen i
stå, men med AST's teknik kan man
nøjes med almindelige containere.

AST's teknologi kan med rette be-
tegnes som lidt af et columbusæg.
Om der så også er økonomi i det,
kan kun fremtiden vise.

Læs mere på http://astech.dk.

Direktør i AST, Svend Hoff, ved firmaets forsøgsanlæg i Foulum.
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25 år med forgasning

– hvor langt er vi nået?
Et kommercielt gennembrud for termisk forgasning lader fortsat vente på

sig. På trods af 25 års forskning og udvikling bliver der ikke bygget nye

anlæg. Alligevel er der grund til at fortsætte arbejdet. Vi kan nemlig ikke

undvære termisk forgasning i fremtidens bæredygtige energisystem.

Af Torben Skøtt

Succeserne er til at overskue, når
det handler om termisk forgasning.
På trods af 25 års forskning, udvik-
ling og demonstration er der kun en
lille håndfuld anlæg i Danmark, som
fungerer og kan give et fingerpeg
om, hvordan fremtidens anlæg skal
se ud.

På et seminar om termisk forgas-
ning i november, gjorde Morten Tony
Hansen fra FORCE Technology status
over udviklingen, og efter den gen-
nemgang kunne man godt fristes til
at spørge: Skal vi ikke bare opgive
det hele og i stedet brænde
biomassen af, som vi plejer?

Fjernvarmeselskabernes interesse
i forgasning kan ligge på et meget
lille sted. Det er alt for usikkert og
besværligt, så de køber i stor stil
flis- og halmfyrede varmeværker.
Det fungerer fra dag ét, og sikrer
kunderne en lav varmepris, så man
kan ikke bebrejde varmeværkerne,
at de træffer det valg.

Men vi kan ikke undvære termisk
forgasning, når hele energiforsynin-
gen skal baseres på vedvarende
energi. Det slog professor Henrik
Wenzel fra Syddansk Universitet fast
på seminariet, der var arrangeret af
Inno-MT og Innovationsnetværket for
Biomasse i samarbejde med Partner-
skabet for Termisk Forgasning.

Gas er fremtiden
– I dag er dem, der bruger fossile
brændsler “the bad guys”, men i
fremtidens VE-samfund er “the
bad guys” dem, der bruger biomas-
se, sagde Henrik Wenzel og hen-
viste til, at biomassen er en be-
grænset ressource, som der bli-
ver rift om.

Han er nået frem til, at hvis hele
den globale energiforsyning skal
baseres på vedvarende energi, vil
hvert individ få brug for 40 GJ bio-
masse om året.

Problemet er, at vi kun har cirka
halvdelen til rådighed, hvis produk-
tionen skal være bæredygtig. Derfor
handler det om at bruge el fra sol

Termisk forgasningsanlæg i Harboøre
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og vind alle de steder, hvor det
overhovedet er muligt. Biomassen
skal reserveres til de områder, hvor
der ikke er andre løsninger, herun-
der tung transport, og så skal pro-
duktionen af metangas fra biomas-
se boostes ved hjælp af brint.

Henrik Wenzel er ikke i tvivl om,
at der bliver brug for termisk forgas-
ning i fremtidens energisystem. Det
er ganske enkelt en mere bæredyg-
tig teknologi end simpel afbrænding,
der kun har til formål at producere
el og varme.

Han argumenterer for, at vi skal
opprioritere produktionen af gas,
fordi det er en fleksibel energiform,
der kan lagres i naturgasnettet og
bruges til transportbrændstoffer.
Træ bør primært bruges til forgas-
ning, mens halm, husdyrgødning og
industriaffald egner sig bedst til pro-
duktion af biogas.

Forgasningsanlæggenes top ti
Inden for de seneste 25 år er der
brugt betydelige beløb på udvikling
af forgasningsteknologier i Danmark.
En del af projekterne er blevet opgi-
vet på grund af tekniske eller øko-

nomiske problemer, men der er og-
så succeshistorier.

I Harboøre har det lokale varme-
værk således haft et forgasnings-
anlæg i drift gennem de seneste 22
år, heraf 15 år med motordrift, hvor
gassen er omsat til el og varme med
en høj virkningsgrad. Gassen inde-
holder betydelige mængder tjære,
hvilket i starten gav anledning til en
del problemer, men i dag er det ble-
vet vendt til en fordel: Nu bliver tjæ-
ren renset fra og brugt i oliefyrede
kedler til reserve- og spidslast.

I følge Morten Tony Hansen, der
er formand for Partnerskabet for
Termisk Forgasning, hører Harboøre-
anlægget til blandt forgasningsan-
læggenes top ti.

En anden oplagt kandidat er Ski-
ve Fjernvarmes forgasningsanlæg.
Efter en hård start er anlægget nu i
stabil drift, og varmeværket har kun-
net sænke varmepriserne støt over
de seneste år. Fjernvarmeværket er
nu i gang med et projekt, støttet af
EUDP, hvor man vil bruge en del af
gassen til fremstilling af syntetisk
benzin eller metanol. Det skal ske
med teknologi fra Haldor Topsøe, �

Nu kører det for GoBiGasNu kører det for GoBiGas

Forgasningsanlægget hos Skive

Fjernvarme er nu i stabil drift.

Sveriges største forgasnings-
anlæg, GoBiGas, der producerer
metangas på basis af træpiller,
er nu i stabil drift og leverer gas
til nettet.

– Det har været superdyrt, men nu
kører det.

Så kort og præcist kan det siges,
når man skal konkludere på sven-
skernes erfaringer med at bruge ter-

misk forgasning til produktion af
metangas.

Bemærkningen faldt på et semi-
nar hos FORCE Technology i novem-
ber, hvor Jonas Dahl fra det svenske
forskningscenter Energiforsk holdt et
indlæg om Sveriges største forgas-
ningsanlæg GoBiGas.

Anlægget blev sat i drift for godt
to år siden, og for et år siden blev
den første gas sendt ud på nettet.

Anlægget er bygget efter samme
principper som Güssing-anlægget i
Østrig, men hos GoBiGas har man
valgt at bruge træpiller i stedet for
flis. Det har givet en del problemer
med urenheder i gassen, men det
fik man styr på sidste efterår. Løs-
ningen bestod i at bruge en anden
type sand (bed-materiale), der cir-
kulerer inde i forgasseren sammen
med biomassen. Sandet skal sikre,
at biomassen bliver varmet hurtigt
op, og erfaringerne har altså vist, at
typen af sand nøje skal passe til det
brændsel, som bruges.

Den svenske stat har skudt 222
millioner kroner i GoBiGas, der har
kostet ikke mindre end 1,5 milliar-
der kroner. Kapaciteten er på 20
MW, hvilket er nok til at forsyne
15-20.000 biler med brændstof og
levere varme til fjernvarmenettet.

Oprindelig var det planen, at ud-
vide kapaciteten til 100 MW i 2016,
men om den del af projektet bliver
realiseret, er endnu uvist.

TS

BioSynergis anlæg i Hillerød er nu

under indkøring. På billedet ses

firmaets direktør Henrik Houmann.
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Nyt udbud om støtte til
bioenergiprojekter

Bioenergy Sustaining the Future – BESTF 3 – er et europæisk initia-
tiv, der skal fremme udviklingen af kommercielle bioenergiteknolo-
gier. Der kan søges om støtte til projekter i en faseopdelt ansøg-
ningsproces i foråret 2016.

BESTF 3 udbydes af en række EU-lande i fællesskab som et såkaldt
ERA-NET Cofund initiativ. Fra dansk side deltager EUDP-programmet.

Udbuddet dækker bredt en række værdikæder inden for anvendelsen af
biomasse til energiproduktion, og det er åbent for både virksomheder og
forskningsinstitutioner, men projekterne skal være ledet af en virksom-
hed. Der skal være deltagere fra mindst to forskellige af de lande, som
deltager i udbuddet. Der er som udgangspunkt afsat op til i alt 4,5 mio.
EURO som tilskud til danske projektdeltagere i de projekter, som findes
støtteværdige. Støtte til danske projektdeltagere gives fra EUDP-program-
met på programmets normale vilkår suppleret med EU-støtte.

Ansøgningsproceduren er trefaset:

1. Frist for projektforslag: 29. februar 2016.
2. Konsultationsperiode med EUDP (gælder alle danske projektdeltagere).
3. Frist for endelig og fuld ansøgning: 12. maj 2016.

For yderligere oplysninger henvises der til www.eranetbestf.net. OBS!
Projektforslag og ansøgninger indgives via BESTF3´s elektroniske portal.

For yderligere oplysninger om EUDP henvises der til www.ens.dk/ny-teknologi.

Når en dansk aktør overvejer at søge om projektstøtte anbefales det
først at kontakte:

EUDP Sekretariatet • Jan Engelbreckt Bünger, projektkonsulent
e-mail jbu@ens.dk • tlf. 33 92 75 89

3

der også har været en vigtig spiller i
bestræbelserne på at få anlægget
i stabil drift.

Pyroneer-anlægget i Kalundborg
hører teknisk set til blandt top ti,
men teknologien er for tiden lagt i
mølposen, da ejeren DONG Energy
ikke har kunnet finde en virksom-
hed, som vil stå for salg og produk-
tion, herunder opskalering fra de
nuværende 6 MW til 60 MW.

En række mindre anlæg er i øje-
blikket under indkøring. Det drejer
sig dels om BioSynergis anlæg til
skovflis i Hillerød, dels om et anlæg
til halmforgasning i Havndal ved
Randers, som Frichs står bag. Ende-
lig har Weiss en totrins forgasser i
Hillerød, som har været i drift, men
nu er lukket ned. Det er usikkert,
om anlægget kommer i drift igen.

Udenlandske erfaringer
I udlandet har Østrig, Tyskland og
Schweiz på det seneste gjort sig
bemærket som leverandører af især
mindre anlæg. Tre producenter –
Burkhardt, Holzenergie og Spanner
– har tilsammen leveret ikke mindre
end 650 forgasningsanlæg.

– Det er blandt andet små, rela-
tivt primitive forgasningsanlæg, ty-
pisk med en eleffekt på 40-50 kW.
Anlæggene leveres i containerstør-
relse, og hvis man har behov for
eksempelvis 200 kW køber man
blot fire anlæg, fortalte Morten Tony
Hansen.

På spørgsmålet om Danmark er
sakket voldsomt bagud i forhold til
udlandet svarede han:

– Det tror jeg ikke. Vi kan produ-
cere ren gas med en simplere tek-
nologi, der koster mindre. Vi har
endnu ikke fået gang i salget af for-
gasningsanlæg, men vi er smartere i
Danmark, og i den sidste ende skal
det nok komme os til gavn.

Når det gælder de større anlæg
er Østrig, Tyskland og Schweiz også
godt med, men derudover har Fin-
land og Sverige også gjort sig be-
mærket. Finland som leverandør af
store fluidbed-anlæg, hvor gassen
bruges i kulfyrede kraftværker og
Sverige med GoBiGas-anlægget,
hvor træpiller forgasses og konver-
teres til metangas, der primært er
tiltænkt transportsektoren. �

�

AgroTech solgt til Teknologisk Institut
AgroTechs aktiviteter sammen-
lægges med Teknologisk Insti-
tut den 1. januar 2016. Dan-
mark får dermed et samlet
GTS-tilbud om innovation til
fødevare- og agroindustrien.

Med sammenlægningen håber
parterne, at man på den måde
kan skabe et stærkere tilbud om
teknologisk service, rådgivning og
innovation inden for planter, føde-
varer og miljøteknologi.

– AgroTech har i de seneste år
opbygget en væsentlig placering
som rådgiver inden for fødevare-
innovation, test og rådgivning til

store dele af den danske fødevare-
klynge. Behovet for at sikre udvik-
ling af ydelser, der kan understøtte
vækst og beskæftigelse i sektoren,
stiller krav om øget kritisk masse.
Den får vi ved at blive en del af
Teknologisk Institut, siger admini-
strerende direktør for AgroTech,
Thomas B. Olsen, i en pressemed-
delelse.

AgroTech vil indgå som en ny
division i Teknologisk Institut, og
medarbejderne vil fortsat arbejde
ud fra Skejby og Holeby, mens
AgroTechs aktiviteter i Taastrup vil
flytte sammen med Teknologisk
Instituts ligeledes i Taastrup. TS

http://eranetbestf.net/three/
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Svensk DME-anlæg truet af lukning
I Piteå i Nordsverige har man

udviklet en teknik, så man kan

producere biobrændstoffet

DME ud fra restprodukter fra

papirindustrien, men nu er an-

lægget truet af lukning.

Anlægget blev i 2010 opført af sel-
skabet Chemrec, der arbejder med
termisk forgasning og fremstilling af
biobrændstoffer. Med anlægget ville
selskabet demonstrere, hvordan
man kan forbedre rentabiliteten i
papirproduktion ved at bruge såkaldt
sortlud til fremstilling af det diesel-
lignende brændstof bio-DME.

Sortlud er et restprodukt fra frem-
stilling af papir, og man regner med,
at Sverige har tilstrækkeligt med
sortlud til at det kan dække en fjer-
dedel af transportsektorens energi-
forbrug. Det er der perspektiver i, og
Chemrec havde da også planer om
at opføre et stort anlæg hos Domsjö
fabrikker i Örnsköldsvik med en ka-
pacitet på 100.000 tons bio-DME
om året.

Teknikken er opdelt i to trin: En
termisk forgasning af biomassen og
en efterfølgende konvertering til bio-
DME. Sidstnævnte er en katalytisk
proces, der er baseret på teknologi
fra danske Haldor Topsøe.

Frem til i dag er der produceret
1.000 tons bio-DME på pilotanlæg-
get i Piteå, men nu er pengekassen
tom, og de 18 ansatte, hvoraf de
fleste er ingeniører, er sagt op. Det
skriver det svenske tidsskrift Ny
Teknik.

Reddet i 2012
– Det er meget trist. Baggrunden er,
at vi kommer til at mangle kapital
fra maj næste år, og da personalet
har seks måneders opsigelsesvarsel,
er vi tvunget til at sige dem op nu,
siger Richard Gebart, professor og
forskningsleder på LTU Green Fuels
ved Luleå Universitet.

Universitet overtog anlægget i
2012. På det tidspunkt havde
Domsjö trukket sig ud af projektet
på grund af usikkerhed om de lang-
sigtede rammevilkår for biobrænd-
stoffer, og samme år blev medarbej-
derne sagt op, da Chemrec på det
tidspunkt tvivlede på, at man kunne
få skabt en kommerciel produktion.

Dengang blev projektet reddet af
den svenske energistyrelse, der
skød 158 millioner kroner i anlæg-
get. De penge er nu brugt, og LTU
Green Fuels arbejder derfor på høj-
tryk for at finde nye sponsorer:

– Vi arbejder på flere fronter med
at skaffe forskningsmidler, og vi har
en positiv dialog med Energistyrel-
sen, siger Richard Gebart til Ny
Teknik.

Sammen med Piteås borgmester
og universitetets rektor, vil han også
forsøge at få den svenske energi-
minister Ibrahim Baylan til at bakke
op om projektet. Richard Gebart er
nemlig overbevist om, at bio-DME
har en fremtid for sig:

– Der er intet, der kan måle sig
med vores teknologi, når det hand-
ler om effektivitet. Derfor er det vig-
tigt at beholde den kompetence,
som vores medarbejdere besidder, –
ellers kan vi godt glemme alt om en
fossilfri bilpark i 2030, siger Richard
Gebar til Ny Teknik. TS

DME til transport
Volvo har på forsøgsbasis ombygget
14 lastbiler, så de kan køre på bio-
DME i stedet for diesel. Bio-DME
kan reducere CO2-udledningen med
omkring 95 procent, og det er et
meget rent brændstof i forhold til
benzin og diesel. Det indeholder in-
gen svovl, det soder ikke og mæng-
den af CO, NOx og HC er væsentligt
lavere end fra benzin og diesel. Den
største udfordring består i at skabe
en infrastruktur til distribution af
brændstoffet.
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Af Torben Skøtt

Noget tyder på, at BMW vil vælge
deres helt egen vej, når det handler
om tankning og lagring af brint.
Mens alle de andre store bilprodu-
center som Toyota, Hyundai og
Honda slutter om den fælles stan-
dard med tryktanke til 700 bar, sat-
ser BMW tilsyneladende på en løs-
ning, hvor man både vil køle og
komprimere brinten. Det fortæller
BMW's udviklingschef for brintbiler
Merten Jung til Reuters i forbindelse
med Tokyo Motor Show.

Hos en af de førende leveran-
dører af brinttankstationer, danske
H2 Logic, undrer man sig over, at
BMW tilsyneladende vælger at gå
egne veje:

– BMW har faktisk en brintbil, der
passer til den etablerede standard,

BMW vil udvikle ny teknik til lagring af brint
BMW har løftet lidt af sløret

for, hvordan de forestiller sig

fremtidens brintbil. Den kom-

mer på gaden efter 2020 og

ifølge bilproducenten satser

man på at kunne lagre brinten

ved ekstrem lave temperaturer.

Derved når rækkevidden op på

over 700 kilometer.

så det virker underligt, at man sam-
tidig udvikler et system, der kræver,
at brinten både skal køles og opbe-
vares under tryk, siger H2 Logics
administrerende direktør, Jacob
Krogsgaard.

Han er i det hele taget meget
skeptisk over for, om det vil lykkes
for BMW at skabe et alternativt sy-
stem, der kan matche den nuvæ-
rende standard med tryktanke.

– BMW vil udvikle en hydbridløs-
ning, hvor man både køler brinten
og opbevarer den under tryk. På den
måde kan opbevare mere brint i en

given tankstørrelse, men det vil
kræve en super velisoleret tank og
et netværk af helt nye tankstationer,
forklarer Jacob Krogsgaard. Han
vurderer, at teknikken er uegnet til
personbiler med helt almindelige
bilister bag rattet:

– Når tanken er fyldt op, skal bi-
len ud at køre. Hvis den står par-
keret i en længere periode, bliver
man nødt til at slippe noget af brin-
ten ud gennem en sikkerhedsventil
– ellers bliver trykket i tanken gan-
ske enkelt for højt.

Parallel til biogas
Der er ikke kun brint, der fylder mar-
kant mindre, når det køles ned. Det
samme er tilfældet for metangas,
der bliver flydende ved minus 153
grader, og det har fået Volvo til at
udvikle lastbiler med flydende me-
tangas i tanken. Systemet er til-
tænkt de helt store lastbiler, der pri-
mært bliver brugt til transport over
landegrænserne, mens de mindre
biler, der ikke har behov for samme
aktionsradius, bliver udstyret med
tryktanke.

Volvo er helt på det rene med, at
de kan opstå situationer, hvor man
bliver nødt til at slippe gas ud gen-
nem en sikkerhedsventil, men man
har vurderet, at risikoen er minimal.
Dels fordi der er tale om lastbiler,
der sjældent holder stille lang tid ad

Fakta om lagring af brint

Brint er den letteste gasart i ver-
den, og det er den gasart, der har
de mindste molekyler. En af de
store udfordringer ved brint er, at
det er svært at lagre, men man ar-
bejder løbende på at forbedre tre
forskellige teknikker til lagring af
brint. Det drejer sig om:

1. Tryktanke. Ved et tryk på 700
bar, som er standard inden for
brintbiler, fylder brint 6,4 gange
så meget som benzin.

2. Væske. Når brint køles ned til
minus 253 grader bliver det fly-
dende. Flydende brint fylder 3,6
gange så meget som benzin.

3. Kemiske forbindelser mellem
metal og brint (metalhydrider).
Visse metaller som magnesium
kan optage brint under afgivelse
af varme, og når metallet efter-
følgende varmes op, afgives brin-
ten. Tætheden af brintatomer i
metalhydrider er højere end i fly-
dende brint og fylder cirka dob-
belt så meget som den samme
mængde benzin. Sikkerheden er
i top, da der ikke er nogen eks-
plosionsrisiko, men metoden
egner sig ikke til biler, da det vil
tage for lang tid at tanke bilen.
Metoden har blandt andet været
anvendt til gaffeltrucks.

BMW samarbejder med industrigiganten Linde om udviklingen af en tekno-

logi, så man kan bruge flydende brint til transport.

F
o

to
:

B
M

W



Brint

FiB nr. 54 • december 2015 21

I München findes, så vidt vides,
verdens eneste tankstation, der
både kan levere flydende og gas-
formig brint.

Det er en af Europas førende leve-
randører af industrigas, Linde, der
har etableret tankstationen i sam-
arbejde med BMW og energisel-
skabet Total. Selskabet står bag
et større net af brinttankstationer,
men det er første gang, man har
etableret en station, hvor der kan
tankes brint på to forskellige må-
der: Industristandarden, hvor brin-
ten tankes ved et tryk på 700 bar,
og flydende brint leveret ved et tryk

Tankstation til flydende brintgangen, dels fordi der er tale om
erhvervschauffører, som vil blive til-
budt kurser i, hvordan man hånd-
terer flydende metangas.

Det er noget helt andet med per-
sonbiler med brint i tanken. Her er
der ikke nær de samme muligheder
for at “opdrage” ejerne til at følge et
bestemt kørselsmønster, så man
undgår næppe, at noget af brinten
ryger ud gennem sikkerhedsventilen.

Nye tankstationer til 700 bar
Tankstationer, der kan levere brint
ved et tryk på 700 bar, er som
nævnt en standard, der bliver brugt
over hele verden. I Danmark er der i
dag syv brinttankstationer, men i ja-
nuar åbner en ny station i Aarhus,
og flere er under planlægning. Dan-
mark er dermed det første land i
verden, hvor der kan tankes brint på
tværs af hele landet, og det har
gjort det attraktivt for mange af de
store bilproducenter, at bruge Dan-
marks som “udstillingsvindue” for
brint til transport.

– I starten var det vigtigt, at få
skabt en fælles standard, så alt kan
foregå sikkert, og man kan tanke på
tværs af landegrænserne, uanset
hvilken bil man kører i, siger Jakob
Krogsgaard og tilføjer:

– I dag er vi nået et skridt videre.
Nu arbejder vi blandt andet på at
få skabt en standard for en såkaldt
påfyldningsprotokol, så vi kan få op-
timeret systemet og få reduceret
energiforbruget ved tankning. �

på 300 bar og en temperatur på
minus 233 grader.

Der er endnu ingen brintbiler på
markedet, der kan håndtere flyden-
de brint, men BMW arbejder med
teknologien og forventer at have en
model klar i 2020. Ifølge selskabet
kan tanke med flydende brint rum-
me cirka 50 procent mere brænd-
stof end tanke, hvor brinten er lag-
ret ved et tryk på 700 bar.

BMW forventer, at biler til flyden-
de brint får en rækkevidde på over
700 kilometer. TS

Læs mere på

www.press.bmwgroup.com.
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Et flertal af danskerne opfatter
grøn omstilling som en forudsæt-
ning for fremtidens vækst og vel-
færd, og omstillingen må gerne
koste noget på kort sigt. Det vi-
ser Klimabarometeret 2015.

Et stort flertal af danskerne er over-
beviste om, at klimaforandringerne
er reelle og menneskeskabte. 82
procent af danskerne anerkender, at
den gennemsnitlige temperatur på
jorden er stigende, og at den globale
opvarmning er menneskeskabt. Kun
seks procent af danskerne bestrider
i dag den globale opvarmning.

Det fremgår af 2015-udgaven af
CONCITOs Klimabarometer, som
siden 2010 har målt og analyseret
danskernes viden, holdninger og
handlinger til klimaudfordringen.

Klimabarometeret 2015 viser og-
så, at danskerne opfatter grøn om-
stilling som en forudsætning for
fremtidens vækst og velfærd. Samti-
dig er der stor opbakning til, at om-
stillingen gerne må koste noget på
kort sigt, hvis den giver samfunds-
mæssig gevinst på langt sigt.

Der er størst opbakning til den
grønne omstilling blandt rød bloks
vælgere, men også betydelig opbak-

ning blandt blå bloks vælgere. 55
procent af Venstres vælgere er såle-
des enige i, at omstillingen gerne må
koste noget på kort sigt.

– Klimabarometeret sætter spørgs-
målstegn ved, om regeringen har
befolkningen med sig i den hidtidige
politiske linje på klima- og miljø-
området. Ønsket om yderligere kli-
mahandling er udbredt i hele befolk-
ningen, og ifølge Klimabarometeret
vil der være bred folkelig opbakning
til et grønt flertal henover midten i
dansk politik, udtaler sekretariats-
leder i CONCITO, Michael Minter, i
en pressemeddelelse. TS

Bred folkelig opbakning til grøn omstilling

https://www.press.bmwgroup.com/global/pressDetail.html?title=first-hydrogen-station-with-two-types-of-refuelling-technology-latest-move-by-the-bmw-group-and-total&outputChannelId=6&id=T0226563EN&left_menu_item=node__5236
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GM og den amerikanske hær tester brintbil
Den amerikanske hær har fået
øjnene op for, at brintbiler kan
være et effektivt transportmiddel
i konfliktområder. Hæren er især
interesseret i to aspekter ved
brintbiler: De har et kraftigt
moment, og så er de stort set
lydløse.

Det er General Motors og U.S. Army
Tank Automotive Research der gen-
nem de næste 12 måneder vil teste
om en brintdrevet Chevrolet Colora-
do pickup kan klare de ret ekstreme
forhold, et militært køretøj bliver ud-
sat for.

Brintbiler er som bekendt udsty-
ret med en elmotor, der har et kraf-
tigt moment helt fra start. Det er en
fordel i et stærkt kuperet terræn,
ligesom det er et stort plus, når bi-
len er lastet med tungt udstyr.

En anden fordel ved brintbiler er,
at de er stort set lydløse – et forhold
som især spejdere sætter pris på.

Endelig udleder brintbiler kun
vand, og vand kan som bekendt
være et værdifuldt produkt i ørken-
områder og andre barske miljøer.

I en fælles pressemeddelelse pe-
ger GM og den amerikanske hær på
de mange fordele ved at bruge brint
til transport i stedet for benzin og
diesel. Ud over de allerede nævnte

fordele bliver miljøet og hensynet
til klimaet også nævnt som et stort
plus.

Derimod står der ikke noget i
pressemeddelelsen, om der er sær-
lige risici ved at bruge brint til trans-
port i konfliktområder. Brint i køretø-
jer opbevares ved et tryk på 700
bar, så man må formode, at hæren
har gjort sig nogle overvejelser om,
hvordan tanken sikres mod skud og
eksplosioner.

Første brintbil i 1966
GM er en af pionererne inden for
brint og brændselsceller og produ-
cerede den første brintdrevne bil i
1966. Målet var at producere en
brintdrevet varevogn, der kunne
matche en traditionel varevogn med
hensyn til rækkevidde, acceleration
og komfort.

Bilen med modelbetegnelsen
Electrovan var udstyret med 32
brændselsceller, hvilket gav den
en maksimal effekt på 160 kilowatt.
Såvel brændselsceller som brinttan-
ke fyldte godt op i bilen, så den
samlede vægt nåede op på over tre
tons. Topfarten var på 112 kilome-
ter i timen og rækkevidden var be-
grænset til 240 kilometer.

Af sikkerhedsmæssige årsager og
af mangel på de nødvendige tank-

stationer blev bilen kun brugt på
GM's ejendom.

GM er en af verdens største bil-
producenter med mærker som
Chevrolet, Cadillac, Baojun, Buick,
GMC, Holden, Isuzu, Jiefang, Opel,
Vauxhall og Wuling. Firmaet produ-
cerer biler i ikke mindre end 30
lande. TS

Læs mere om GM's første brintbil

på www.hydrogencarsnow.com.

I USA bliver Chevrolet Colorado pickup med brint i tanken måske en af

hærens fremtidige køretøjer. Over de kommende 12 måneder vil U.S. Army

Tank Automotive Research teste, om bilen kan klare de barske forhold, et

militært køretøj kan blive udsat for.

General Motors forskningscenter for

brintbiler.

Brintbil fra Mercedes
Den tyske bilproducent Merce-
des vil fra 2018 markedsføre
en brintdrevet udgave af deres
GLC Offroader.

Bilen får en rækkevidde på 600
kilometer, og prisen forventes at
lande på lidt over en halv million
danske kroner, skriver Autocar.

Mercedes har tidligere haft
en brintdrevet udgave af deres B-
klasse, men har vurderet, at tek-
nologien fortsat er for kostbar til
de mindre bilmodeller.

Bilen vil blive vist på Frankfurt
Motor Show i 2017 og komme
på markedet året efter.

Læs mere på www.autocar.co.uk.
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http://media.gm.com/media/us/en/gm/home.detail.html/content/Pages/news/us/en/2015/nov/1119-tardec.html
http://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/mercedes-benz-glc-get-hydrogen-fuel-cell-power-2017
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Åbning af tankstation og brintseminar
Torsdag den 21. januar 2016 i Aarhus

Torsdag den 21. januar 2016 er
Aarhus Kommune med til at
markere, at brintbiler er en del
af den fremtidige persontrans-
port. Det sker ved åbningen af
den ottende brinttankstation i
Danmark.

Stationen åbnes af Danish Hydro-
gen Fuel, der består af H2 Logic
A/S, O.K. a.m.b.a. og Strandmøl-
len A/S).

Aarhus Kommune har, i forbin-
delse med installeringen af brint-
tankstationen, valgt at investere i ti
brintbiler til deres kommunale flåde
af biler. Det er et stærkt grønt sig-
nal at sende fra kommunen, der
bliver den ottende danske kommu-

ne, som får en brinttankstation. Tid-
ligere er der åbnet tankstationer i
København, Vejle, Gladsaxe, Køge,
Korsør, Holstebro og Aalborg.

Stationen åbner på Logistikpar-
ken 12, 8220 Brabrand, der er et
trafikalt knudepunkt for den lands-
dækkende trafik lidt uden for Aar-
hus. Indvielsen starter klokken
10.00 med snorklipning og den
første tankning af kommunens
biler. Derefter inviterer Partnerska-
bet for brint og brændselsceller, i
regi af projektet H2Dk støttet af
Energistyrelsen, sammen med DHF
og Aarhus Kommune til et seminar
med fokus på erfaringsudveksling
og udbredelsen af brint til transport
i Danmark.

Seminaret vil fokusere på erfa-
ringer fra flådeejere og brugere af
brintbiler, og vil derfor være yderst
relevant for klimafokuserede kom-
muner og visionære virksomheder,
der ønsker at styrke deres grønne
profil. Industrien vil ligeledes være
til stede og dele deres visioner for
brint til transport i Danmark. Ende-
ligt vil seminaret slutte af med
debat med interessante aktører.

Opdateret program vil kunne
findes på www.hydrogennet.dk
og tilmelding kan ske til konsulent
Josefine Jørgensen, Partnerskabet
for brint og brændselsceller, e-mail
jj@hydrogennet.dk.

Deltagelse i arrangementet er
gratis.

Kolding Kommune har modtaget
Grøn Indkøbspris 2015 for kom-
munens indkøb af brintbiler og
partnerskab om etablering af en
brinttankstation.

Blandt fire nominerede blev Kolding
Kommune den 5. november kåret til
vinder af Grøn Indkøbspris 2015 for
at investere i brintbiler og brinttank-
station sammen med tre samar-
bejdspartnere.

Det var Connie Hedegaard, tidli-
gere minister og EU-kommissær og
nuværende formand for den grønne
tænketank Concito, der overrakte
Grøn Indkøbspris 2015 til Bente
Møller Jessen, som til dagligt arbej-
der med grønne indkøb i Kolding
Kommune. Prisoverrækkelsen var
en del af en indkøbskonference i
København, og juryen bestod af
medlemmer fra Forum for Bæredyg-

Pris for køb af brintbiler
tige Indkøbs styregruppe, der er
initiativtager til prisen.

Kolding Kommunes satsning på
brintbiler er en del af Kommunens
arbejde for grøn omstilling på trafik-
området. Som en del af Green Cities-
samarbejdet ønsker Kommunen at
gå forrest ved at investere i biler,
som kører på alternative drivmidler.

Og så betyder Koldings geografi-
ske placering, at når tankstationen
står færdig, vil Danmark blive det
første land i verden med et lands-
dækkende netværk af brinttanksta-
tioner.

Tankstationen er medfinansieret
af projektet H2DK, der arbejder på
at sikre og fremme brint til trans-
port i Danmark. Målet er, at der
ved udgangen af 2016 skal være
10-11 brinttankstationer i Dan-
mark, der vil kunne servicere over
4.000 brintbiler. TS

Sverige dropper ethanol

Til årsskiftet blev ethanol i
Sverige pålagt en afgift på 1
krone/liter. Dermed bliver E85
det dyreste brændsel på mar-
kedet.

Alt tyder på, at den svenske etha-
nolæra er ved at være slut, skiver
tidsskriftet Ny Teknik.

Antallet af nyregistrerede biler i
Sverige, som kan køre på E85,
der består af 85 procent ethanol,
er faldet støt gennem den senes-
te tid og var i oktober nede på tre
promille.

Senest har Volvo droppet at
sælge ethanolbiler, og i 2016 er
det kun VW, der har en model,
som kan køre på E85,

Ethanol som brændstof til biler
toppede i 2008, hvor 23 procent
af alle nye biler var beregnet til at
køre på E85. TS
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Naturgas er ikke meget bedre end diesel

I de senere år har kommuner og
trafikselskaber nærmest kappedes
om, hvem der kunne fremvise flest
busser med gas i tanken. Det har
været en udbredt opfattelse, at na-
turgas er et langt mere miljøvenligt
brændstof end diesel, og at det gi-
ver et plus i klimaregnskabet, når
man skifter diesel ud med naturgas.

Det passer bare ikke helt, viser
en ny undersøgelse, som Teknolo-
gisk Institut har udarbejdet med
støtte fra EUDP samt Transport- og
Byggestyrelsen.

Når det handler om udslip af
kvælstofoxider (NOx) vinder bussen
med naturgas i tanken, men på de
andre områder som partikeludslip,
støj og klimabelastning er der ikke
den store forskel på gas og diesel,
viser undersøgelsen fra Teknologisk
Institut, hvor man har målt på i alt
fem køretøjer: To gasbusser i for-
skellig størrelse, en lastbil med gas-
motor, samt en bus og en lastbil
med dieselmotor.

Effektiv dieselmotor
Når kommuner og trafikselskaber
hævder, at de har reduceret klima-
belastningen ved at gå fra diesel til
gas, så hænger det formentlig sam-
men med, at de har skiftet gamle
dieseldrevne busser ud med nye
naturgasdrevne busser.

CO2-udslippet ved forbrænding af
naturgas er ganske vist 20 procent
lavere end for diesel, men det bliver
mere end opvejet af, at moderne
dieselmotorer er langt bedre til at
udnytte brændstoffet. Teknologisk
Institut kunne således konstatere,
at de to gasdrevne busser havde et
energiforbrug, der var henholdsvis
25-30 og 70-75 procent større end
den dieseldrevne bus. For lastbiler-

ne var forskellen knap så markant.
Her var der “kun” tale om et merfor-
brug på 6-30 procent afhængig af
kørselsmønsret.

Få partikler
Køretøjerne i Teknologisk Instituts
undersøgelse lever alle op til den
nyeste forureningsnorm Euro 6. Det
har vist sig at være et effektivt red-
skab til at nedbringe luftforurenin-
gen fra dieselbusser og -lastbiler,
fordi de nu bliver testet under rea-
listiske forhold.

Køretøjerne med diesel i tanken
er alle udstyret med effektive parti-

kelfiltre, og det gør, at udslippet af
partikler er på niveau med de gas-
drevne køretøjer.

Kun når det gælder udslippet af
de sundhedsskadelige kvælstofilter,
NOx, har naturgaskøretøjerne i følge
Teknologisk Institut en fordel. Den
dieseldrevne lastbil havde faktisk et
NOx-udslip dobbelt så højt som Euro
6-normen tillader, hvorimod de gas-
drevne køretøjer lå væsentligt under
normen.

Undersøgelsen fra Teknologisk
Institut har ikke omfattet biomasse-
baserede brændstoffer som biogas,
ethanol og biodiesel. TS

En ny undersøgelse fra Tekno-

logisk Institut viser, at det ikke

har den store betydning for

hverken klimaet eller miljøet at

skifte dieseldrevne busser og

lastbiler ud med køretøjer, der

har naturgas i tanken.

Klimabelastningen er stort set ens for diesel- og naturgasdrevne busser og

lastbiler, men når det gælder udslippet af de sundhedsskadelige kvælstof-

ilter, NOx, har naturgaskøretøjerne en fordel.

Fast- eller slow-fill tankstationer
Gastankstationer designes en-
ten som slow-fill eller fast-fill,
hvis primære forskel, som nav-
net antyder, er tankningstiden.

Slow-fill løsninger kan være veleg-
nede, hvis tankstationen skal be-
tjene større flåder af køretøjer med
stor tankkapacitet som busser og
renovationsbiler. Gassen kompri-
meres direkte ind i bilerne, så la-
gerkapacitet på tankstationen kan
begrænses. Stationen vil typisk
være designet således, at alle

køretøjerne kan være fuldt tanket i
løbet af 6-8 timer.

Fast-fill-tankstationer minder om
traditionelle benzintankstationer,
hvor biler kører ind, når de har be-
hov for at blive tanket. Køretøjerne
bliver fyldt fra lagertankene, som
kompressoren løbende fylder op.
I lagertankene er gassen kompri-
meret til et højere tryk end i biler-
ne, hvorved tankningen kan foregå
meget hurtigt ligesom på tanksta-
tioner til benzin og diesel.

TS
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Energiafgifterne favoriserer an-
vendelsen af biomasse til el og
varme, og det bekymrer Klima-
rådet. Samfundsøkonomisk set
findes der bedre alternativer, og
man bør ikke basere el- og var-
meforsyningen på et brændsel,
som der bliver mangel på.

Der har i de seneste år været et
hastigt voksende forbrug af biomas-
se i energisystemet – en udvikling
som Klimarådet finder problematisk.

Rådet er helt på det rene med, at
biomasse har en vigtig rolle i fremti-
dens energisystem, men man skal
ikke bruge biomasse, når der sam-
fundsøkonomisk findes billigere al-
ternativer eller som Klimarådet skri-
ver: “På langt sigt er det næppe

samfundsøkonomisk hensigtsmæs-

sigt at fastlåse en stor del af el- og

varmeforsyningen på en enkelt res-

source, der kan vise sig at blive bå-

de knap og dyr”.
Problemet opstår, fordi biomasse

i dag er fritaget for afgifter. Privat-
og selskabsøkonomisk er det såle-
des en god løsning at bruge bio-
masse, men samfundsøkonomisk
set er der noget skidt. Fremover vil
der være store mængder el fra sol
og vind til rådighed, og det skal i
videst muligt omfang dække vores
el og varmeforbrug, og forsyne en
stor del af transportsektoren med
energi.

Det sker bare ikke i dag – pri-
mært fordi el er pålagt tårnhøje af-

Klimarådet:

Biomasse til el og varme skal begrænsesBiomasse til el og varme skal begrænses

gifter. I dag er elafgifterne markant
højere end afgifter på olie og natur-
gas, og det får fjernvarmeværkerne
til at vælge biomasse i stedet for
eldrevne varmepumper.

Men det er ikke kun de manglen-
de afgifter, der favoriserer biomas-
sen. I det nuværende drivhusgas-
regnskab betragtes biomasse som
CO2-neutralt, men i praksis vil mange
former for bioenergi udlede drivhus-
gasser i større eller mindre omfang,
og det indgår ikke i regnskabet.

På den baggrund anbefaler Klima-
rådet, at reguleringen af biomassen
på internationalt niveau i højere
grad afspejler den reelle klimabe-
lastning. Den fremtidige, danske
energiforsyning må indeholde en
vis mængde biomasse, men bio-
masse er en knap ressource, som
skal anvendes med omtanke, skriver
Klimarådet. TS

Læs mere på

www.klimaradet.dk.

Danmark havnede i år på en sjet-
teplads på verdensranglisten i
bæredygtig energi. Placeringen
fortsætter en nedadgående ten-
dens siden 2013, hvor Danmark
indtog andenpladsen på verdens-
ranglisten.

Det er World Energy Council, der
hvert år rangordner 130 lande efter
hvor bæredygtig landenes energifor-
syning er. Bedømmelsen sker på
basis af det såkaldte energi trilem-
ma – et udtryk for balancen mellem
tre vigtige faktorer ved energiforsy-
ningen: Forsyningssikkerhed, forbru-
gerpriser og bæredygtighed i forhold
til klima og miljø.

Verdens duks er Schweiz, fulgt af
Sverige på andenpladsen. Norge
indtager tredjepladsen, England fjer-
depladsen, Østrig femtepladsen og

Danmark sagter bagud med grøn omstilling

Danmark som nævnt sjettepladsen.
Herefter kommer Canada, Frankrig,
Finland og endelig New Zealand på
en tiendeplads.

Trods faldet placerer World Ener-
gy Council stadig Danmark blandt
verdenseliten inden for bæredygtig
energiforsyning. Rapporten vurderer,
at Danmark fortsat har en fornuftig
balance mellem forsyningssikker-
hed, energipriser samt klima- og
miljøhensyn.

Stærkest står Danmark med hen-
syn til forsyningssikkerhed, men når
det handler om prisen på energi,
står vi svagt. Energi inklusive afgifter
bliver nemlig dyrere og dyrere for
private forbrugere i forhold til pris-
udviklingen i andre lande. TS

Læs mere på

http://wec-danmark.dk.
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Ny klimabeskyttelse til
brændselscellesystemer
Et nyudviklet klimakit gør det muligt at bruge
nødstrømsanlæg med brændselsceller i områ-
der med ekstremt lave eller ekstremt høje tem-
peraturer.

Det er Dantherm Power der i samarbejde med Aalborg

Universitet har udviklet andengeneration af Cold Climate

Kit (CCK) – en løsning, der kan tilføjes et standard nød-

strømssystem til installationer i ekstremt kolde eller eks-

tremt varme egne.

I projektet er der opnået ny viden, der kan bruges til at

forbedre hele brændselscellesystemet – ikke kun til

ekstreme klimaforhold men til alle udendørs nødstrøms-

anlæg med brændselsceller.

Designet blev valgt efter gentagne tests af forskellige var-

mevekslere i ekstremt kolde klimaer. I et klimakammer

hos Dantherm Power blev test af CCK ned til -32 °C udført

med tilfredsstillende resultater. Det er den koldeste tem-

peratur, klimakammeret kunne præstere. Et af principper-

ne bag CCK går ud på at omdirigere katodeluftstrømmen

ved lave temperaturer. Det har flere fordele frem for det

tidligere varmevekslingsprincip, da det giver mulighed for

at reducere katodeluftstrømmen med op til 30 procent.

CCK er klar til kommerciel introduktion og indgår nu som

en del af Dantherm Powers varekatalog.

Figur 1. Princippet i Cold Climate Kit. En del (2) af den

kolde procesluft (1) omdirigeres, og den anden del op-

varmes, mens den passerer igennem brændselscellen.

Titel: Brændselscelleløsninger til ekstreme

klimaforhold (EXC-CELL)

Kontakt: Dantherm Power, Per Balslev,

� 8843 5500 , � peb@dantherm.com

Sagsnr.: ENS 64012-0117

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 4.400.000 kroner

Den “lodrette skov” kåret
som årets skyskraber

The Council on Tall Buildings and Urban Habit har
kåret Bosco Verticale i Milano – også kaldet den
“lodrette skov” – som årets smukkeste skyskraber.

Udnævnelsen var kulminationen på en næsten årelang
udvælgelsesprocedure blandt ikke mindre end 123 kan-
didater, herunder One World Trade Center i New York.

Bosco Verticale består af to bygninger på henholds-
vis 76 og 100 meter, begge dækket med et hav af træ-
er og grønne planter. Den største af bygningerne rum-
mer ikke mindre end 480 store og mellemstore træer,
250 små træer, 5.000 buske og 11.000 bunddække-
planter. Det samlede areal af træer og grønne planter,
svarer til omkring en hektar skov.

Biomasse er og bliver en begrænset ressource, men
Bosco Verticale er et godt eksempel på, hvordan vi kan
øge produktionen af biomasse, på samme måde som
alger fra havet kan bidrage til produktion af biomasse.

Det er dog næppe klimaet, folkene bag Bosco Verti-
cale havde i tankerne, da de i sin tid designede høj-
husene. Vegetationen blev primært valgt for at reducere
støjgener og rense luften i Milano.

Andre steder i verden arbejder man på lignende pro-
jekter. I Linköping i Sverige bygger man således Planta-
gon Greenhouse – en 60 meter høj ejendom, hvor man
vil integrere produktionen af fødevarer i et moderne kon-
torbyggeri, der udnytter bygningens overskudsvarme, af-
fald, CO2, vand og energi på en ny og innovativ måde.

Bygningen opføres nær E4 motorvejen og vil blive
koblet til et fjernvarmeværk i Gärstad og et nærliggende
biogasanlæg. Anlæggene vil give Plantagon Greenhouse
adgang til vigtige ressourcer som overskydende varme
og kuldioxid, og affald fra drivhuset vil blive brugt i bio-
gasanlægget. TS
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Succesfuld afprøvning af
brintbiler og tankstationer
Mere end 300.000 kørte kilometer på brint og
1.300 tankninger med stabil drift. Projektet har
banet vej for en igangværende markedsudrul-
ning af flere biler og tankstationer i Danmark.

Titel: Brændselscellebiler og brintstationer i

København (HyTEC)

Kontakt: H2 Logic, Mikael Sloth,

� 9627 5602 , � ms@h2logic.com

Sagsnr.: ENS 64011-0331

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 6.180.000 kroner
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HyTEC-DK projektet har afprøvet 15 brintbiler og 3 brint-

tankstationer i København siden juni 2013. Projektet blev

støttet af EUDP og EU brintprogrammet FCH-JU.

I løbet af projektet har 15 Hyundai brintbiler, indkøbt af

Københavns Kommune, tilbagelagt mere end 300.000

kilometer. Brugen af køretøjerne steg over perioden fra

gennemsnitlig 36 kilometer/dag til 50 kilometer/dag.

Køretøjerne var tilgængelige i 99,5 procent af tiden, og

der blev således primært kun udført normal service og

vedligehold. I praksis var det gennemsnitlige brændstof-

forbrug på 1,28 kg brint/100 kilometer, hvilket er en afvi-

gelse på 28 procent i forhold til det teoretiske NEDC-

forbrug. Der blev kun oplevet mindre udsving i forbruget

hen over sommer og vinter.

Tre brinttankstationer er blevet etableret i København i

henholdsvis Sydhavnen, Gladsaxe/Herlev samt motor-

vejssammenfletningen ved Køge. Samlet blev der i pro-

jektperioden tanket 4.200 kg brint fordelt på 1.300 tank-

ninger. Bilerne blev i gennemsnit tanket, når der var 40

procent tilbage i tanken, svarende til omkring 200 kilome-

ter. Tankstationernes stabilitet var på 99 procent i perio-

den, fratrukket almindelig vedligehold og opgraderinger.

I løbet af projektperioden er der etableret brinttankstatio-

ner i en række andre danske byer, og Hyundai og Toyota

har påbegyndt salget af brintbiler i Danmark. Læs mere

om brint til transport på www.brintbiler.dk.

Titel: Store elektrolyseanlæg til

brintproduktion (HyProvide)

Kontakt: Green Hydrogen, Jørgen K. Jensen,

� 4195 1612, � jkj@greenhydrogen.dk

Sagsnr.: ENS 64011-0105

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 21.000.000 kroner

Elektrolyseanlæg kan pro-
ducere brint til 20-30 kr./m3

Med støtte fra EUDP er det lykkedes for Green
Hydrogen at udvikle et modulopbygget elektro-
lyseanlæg, der kan levere brint til fremtidens
VE-baserede samfund.

Projektet har haft til formål at udvikle en ny, højeffektiv

elektrolyseplatform, hvilket til fulde er lykkedes – faktisk

er projektet nået væsentligt længere end forventet. Der

er udviklet et komplet elektrolysemodul, der kan leveres

som en samlet, integreret løsning fra 250 kW op til flere

MW. Konceptet består af et invertermodul, et elektrolyse-

modul og tilhørende servicemodul. I dette projekt er der

fokuseret på elektolysemodul og servicemodul, mens

invertermodulet udvikles i et andet projekt, der også er

støttet af EUDP

Et demoanlæg, som i øjeblikket er ved at blive testet, har

en kapacitet på 60 Nm
3

brint/timen. Anlægget er meget

kompakt, og på grund af driftstrykket på 30-45 bar har

det været muligt at øge strømtætheden på elektroderne.

Det betyder, at målsætningen om en fremtidig pris på

elektrolysanlæg på 20-30 kroner/Nm
3

brint kan nås. Det

høje afgangstryk giver flere fordele og reducerer blandt

andet energitabet ved for eksempel tankstationer, der

skal kunne levere brint ved et tryk på 700 bar.

Teknologien er udviklet af Green Hydrogen i samarbejde

med Siemens, DTU og Aarhus Universitet Herning. Green

Hydrogen forventer allerede i det kommende år at indgå

aftaler med partnere om demonstrationsprojekter og

eventuel salg af de første anlæg.

Prototype af Green Hydrogens elektrolysemodul.
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Beregninger fra Klimarådet viser,
at det kan give en samfundsøko-
nomisk gevinst på 1,1 milliarder
kroner, hvis vi fastholder målet
om at reducere udledningen af
drivhusgasser med 40 procent i
2020.

Det er ikke mange måneder siden,
regeringen meldte ud, at den vil
sænke målet om at reducere udled-
ningen af drivhusgasser fra 40 pro-
cent til 37 procent i 2020 – målt i
forhold til 1990. Begrundelsen var,
at det ville blive for dyrt for Danmark
at nå 40-procentmålet, som den
tidligere regering og et flertal i Fol-
ketinget stod bag.

En ny rapport fra det uafhængige
Klimaråd viser imidlertid, at det kan
blive en god forretning for Danmark
at holde fast i et reduktionsmål på
40 procent. Samfundsøkonomisk
set kan det give en gevinst på 1,1
milliard kroner, og det kan styrke
Danmarks troværdighed og dermed
tilliden blandt de investorer, som
skal foretage de nødvendige lang-
sigtede investeringer, hedder det i
Klimarådets rapport.

På den baggrund anbefaler rådet,
at regeringen holder fast i det oprin-
delige mål om at reducere udlednin-
gen af klimagasser med 40 procent.

F
o

to
:

T
o

rb
e

n
S

k
ø

tt
/B

io
P

re
s
s

Forudsætningen for at opnå så
stor en gevinst er, at landbruget
yder et væsentligt bidrag, og at man
medregner sidegevinsterne ved et
renere vandmiljø – ellers vil be-
sparelsen blive vendt til et under-
skud på 300 millioner kroner.

Klimarådet vurderer, at de billig-
ste reduktioner kan opnås inden for
landbruget, men man er opmærk-
som på, at landbruget er et trængt
erhverv. Derfor har man regnet på,
hvad det vil koste, hvis landbruget
helt skal friholdes, og her når man
frem til en samfundsmæssig udgift
på lidt under 150 millioner kroner
om året. Til gengæld stiger beskæf-
tigelsen fra cirka 1.000 nye jobs til
op imod 3.000 nye jobs.

Klimarådet påpeger endvidere,
at Danmark som en del af EU’s
klimapolitiske målsætning for 2030
vil blive pålagt at reducere udled-
ningerne af drivhusgasser fra den
ikke-kvotebelagte sektor med 36-
40 procent i forhold til niveauet i
2005.

De meromkostninger for land-
brugssektoren, som en opfyldelse af
40-procentsmålet medfører, vil der-
for under alle omstændigheder skul-
le afholdes i perioden fra 2020 til
2030.

TS

Vi kan tjene penge på atVi kan tjene penge på at

reducere COreducere CO2-udledningen


