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Biomasse • Biogas
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Biomasse er en begrænset ressource, der skal bruges med omtanke, og når
det drejer sig om halm, kommer man ikke uden om biogas. Med halm i biogas-
anlæg bliver det lettere at recirkulere næringsstoffer, lettere at indpasse
store mængder vind i energisystemet, lettere at udnytte landbrugets
gylle til energiformål og lettere at udnytte spildvarme til fjernvarme.

Af Torben Skøtt

– Et energisystem bliver ikke nød-
vendigvis bæredygtigt, fordi det er
baseret på vedvarende energi. Det
bliver kun bæredygtigt, hvis vi sparer
på biomassen og udnytter den mest
hensigtsmæssigt.

Med de ord tog professor Henrik
Wenzel fra Syddansk Universitet på
Biogasbranchens årsdag hul på et
emne, der ofte har bragt sindene i
kog, for hvordan kan vi pege på be-
stemte vinderteknologier i en bran-
che, hvor der forskes og udvikles
på livet løs?

Ingen tvivl om, at det er en van-
skelig opgave, men ifølge Henrik
Wenzel er det en nødvendig opgave.
Biomassen er så begrænset en res-
source, at uanset hvor meget sol
og vind vi får indpasset i energi-
systemet, bliver der på globalt plan
mangel på biomasse.

Han vurderer, at der på årsbasis
vil være 10-30 GJ biomasse til rå-
dighed for hver verdensborger, men
at hver dansker vil lægge beslag på
45 GJ, selv hvis vi vælger det ener-
gisystem med allermest sol, vind
og brint. Derfor bliver vi nødt til at
vælge den rigtige strategi i dag, så

vi ikke ender i en blindgyde om
20-30 år.

Halm skal i biogasreaktoren
For at designe det mest bæredygti-
ge energisystem har Henrik Wenzel
og en forskergruppe på Syddansk
Universitet opstillet en række krite-
rier for et bæredygtigt energisystem,
baseret på vedvarende energi (se
figuren på side 4).

Med udgangspunkt i de kriterier
kan man eksempelvis afgøre, hvor-
dan man sikrer den mest bæredyg-
tige anvendelse af halm, og på det
punkt er Henrik Wenzel ikke i tvivl:
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Halm gør langt mere gavn i et bio-
gasanlæg end på en ethanolfabrik,
et fjernvarmeværk eller et kraftvar-
meværk.

– Der er mange grunde til at væl-
ge en decentral struktur, hvor hal-
men udnyttes lokalt i biogasanlæg.
På den måde kan vi producere en
GJ biogas for 130 kroner, hvor etha-
nol vil koste 230 kroner/GJ, sagde
Henrik Wenzel og uddybede:

– Både biogas og ethanol kan
bruges til transport, men ethanol vil
i vid udstrækning gå til personbiler,
hvor det er bedre at bruge el fra
vindmøller og solceller. Biomasse
bør så vidt muligt reserveres til den
tunge transport, hvor der ikke er an-
dre muligheder. Det vil blandt andet
sige busser, lastbiler, fly og skibe.

Produktionen af både biogas og
ethanol kan integreres med brint, så
de sparsomme biomasseressourcer
kan strække længere. Men også på
det punkt mener Henrik Wenzel, at
biogassen vinder, dels fordi methan
optager dobbelt så meget brint som
ethanol, dels fordi biogas passer
bedre ind i en decentral struktur.
Det giver langt bedre mulighed for
udnytte procesvarme fra reaktionen
med brint i eksisterende fjernvarme-
anlæg.

Energiplan Fyn
Som eksempel nævnte han en ener-
giplan for Fyn, hvor man med ti

�

Kriterier for et bæredygtigt VE system

Det skal være så billigt som muligt.

Der skal skabes plads til vindkraft og solkraft – op til 250-300 PJ/år.

Biomassen skal prioriteres til de vigtigste formål, i første omgang føde og foder

Brint skal kunne integreres i energisystemet.

Procesvarme skal kunne udnyttes til blandt andet fjernvarme.

Fleksibel produktion (skift mellem produktion af for eksempel brændstof og el)

Skab synergi med landbruget, herunder:

– optimering af afgrødevalg og samproduktion af foder/energi

– returner næringssalte og svært nedbrydeligt kulstof til jorden.

– hjælpe til med at udnytte landbrugets gylleproduktion til energiformål

Incitamentstruktur – centrale versus decentrale anlæg.

Når halm udnyttes i biogasanlæg bliver næringsstoffer og det tungtomsættelige kulstof ført tilbage til jorden.

“
Det værste man kan gøre

er, at brænde halmen af

for at producere el og varme.

Det kan vi skaffe på mange

andre både bedre og billigere

måder.
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store biogasanlæg kan udnytte det
fynske halmoverskud og en meget
stor del af husdyrgødningen. I den
plan skal biogassen opgraderes med
brint og spildvarmen herfra udnyttes
i lokale fjernvarmenet.

– I de fleste byer vil det give et
pænt tilskud til fjernvarmen og i en-

kelt by vil spildvarmen kunne dække
hele fjernvarmeforbruget. Vælger
man i stedet en central løsning med
en ethanolfabrik i Maabjerg, der
skal bruge 300.000 tons halm om
året, vil man kun kunne udnytte en
tredjedel af procesvarmen fra brint
og brændstofproduktion i fjernvar-
menettet. Det er spild af ressourcer,
påpegede Henrik Wenzel.

I den fynske energiplan, hvor
halmen bruges decentralt i biogas-
anlæg, skal man maksimalt hente
halm i en radius på 20 kilometer,
så kan man holde halmen på trak-
toren og helt undgå at omlaste den
til lastbiler. Den mulighed har man
ikke i Maabjerg, hvor man skal ud i
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Halm til biogas eller ethanol Biogas Ethanol

Pris + -

Indpasning af vindkraft + -

Prioriterer biomassen + (+)

Integrerer brint + -

Udnytter procesvarme + -

Skaber fleksibilitet + -

Skaber synergi med landbruget + -

– optimering af afgrødevalg (græs/kløver raffinering) + -

– N, P, K og C + -

– supplement til gyllebiogas + -

Udledning af drivhusgasser - +

“
Hvis ethanol er næsten

dobbelt så dyrt som bio-

gas, og biogas derudover på

alle andre områder er bedre

for energisystemets udvikling,

hvem er så sikker på, at der er

halm til ethanolanlægget om

ti år?

En sammenligning mellem halm til

biogas og halm til ethanol viser plus-

ser til biogas hele vejen igennem

bortset fra det punkt, der handler

om udledning af drivhusgasser.

en radius på 100 kilometer for at
samle halm ind.

Samspil med landbruget
Ifølge Henrik Wenzel er det ikke nok
at se isoleret på, hvor meget energi
man får ud af at bruge halm i bio-
gasanlæg. Det er vanskeligt at få
økonomi i et anlæg, der kun får til-
ført gylle, hvoraf 95 procent består
af vand, men med halm kan man
mere end fordoble gasproduktionen.
Det giver langt bedre mulighed for
at få balance i regnskabet, så på
den måde kan halmen være med til
at få omsat landbrugets husdyrgød-
ning til biogas, og det giver et stort
plus i klimaregnskabet.

Når halmen udnyttes i biogasan-
læg, får man samtidig recirkuleret
næringsstofferne og det tungtom-
sættelige kulstof føres tilbage til jor-
den. Det har stor betydning for jor-
dens frugtbarhed – ikke mindst på
langt sigt, hvor der er stor risiko for,
at jorden bliver udpint.

– Det værste man kan gøre er, at
brænde halmen af for at producere
el og varme. Det kan vi skaffe på
mange andre både bedre og sam-
fundsøkonomisk billigere måder.
Samtidig mister vi næringsstoffer,
kulstof og den gas, vi har så hårdt
brug for i transportsektoren og til
backup i de perioder, hvor sol og
vind svigter, lød det fra Henrik
Wenzel.

Han vurderer, at i fremtidens VE-
baserede energisystem vil der kun
være behov for el-backup fra bio-

masse i fem procent af tiden, og
det behov dækkes bedst og billigst
med gasdrevne motorer og turbiner.

Ethanol eller biogas
Henrik Wenzel sluttede sit indlæg
med et oversigtsskema, hvor han
sammenligner halm til biogas med
halm til ethanol (se nedenstående
figur). Her er der plusser til biogas
hele vejen igennem bortset fra det
punkt, der handler om udledning af
drivhusgasser.

På det punkt giver halm til biogas
et minus, fordi der kan være et ud-

slip af metan i forbindelse med
blandt andet opgraderingsanlæg og
gasmotorer. Når det handler om
biogas fra husdyrgødning bliver det
mere end opvejet af den reduktion
af metan og lattergas, der sker i
landbruget, men det gælder ikke for
halm – her er det kun udslippet fra
blandt andet gasmotorer, der tæller
med i regnskabet.

– Men utilsigtede methanudslip
er et teknisk problem, der kan og

skal løses, understregede Henrik
Wenzel.

Hvad gør vi nu!
Henrik Wenzel er helt på det rene
med, at der er mange holdninger til,
hvordan vi får mest mulig ud af bio-
massen, og på mødet i Biogasbran-
chen var der også kritiske spørgsmål
fra blandt andet chefkonsulent i
Vestforsyning, Alan Lunde, der har
været med i Maabjerg-projektet si-
den starten:

– Styrken i et ethanolanlæg er, at
vi får produceret noget brændstof,
som kan bruges i den eksisterende
bilpark, og vi har brug for en løsning
frem til den dag, hvor elbilerne for
alvor kommer til at fylde i gadebille-
det, sagde Alan Lunde blandt andet.

Det var Henrik Wenzel på sin vis
enig i, men han ser en fare i, at hvis
man først har bygget en ethanolfa-
brik til to milliarder kroner, så bliver
den ikke revet ned om 20 år.

– Man vil blive ved med at vedli-
geholde et sådan anlæg, så hvis vi
først er kommet ind på det spor, har
vi låst os fast på en struktur, hvor vi
ikke kan få balance i tingene, sagde
Henrik Wenzel og tilføjede:

– Det kan også være, at proble-
met har en anden karakter, nemlig
at grundlaget for ethanolanlæggene
falder væk. Hvis ethanol er næsten
dobbelt så dyrt som biogas, og bio-
gas derudover på alle andre områ-
der er bedre for energisystemets ud-
vikling, hvem er så sikker på, at der
er halm til ethanolanlægget om ti
år? Halmen vil jo være meget mere
værd, når den går til biogas, så i en
økonomisk rationel verden vil det
være der, halmen går hen. Den risi-
kovurdering er endnu ikke lavet –
det ville jeg få gjort, hvis jeg skulle
stille en garanti for et ethanolanlæg
til to milliarder kroner, sluttede Hen-
rik Wenzel. �
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Af Torben Skøtt

– Det må kunne gøres bedre!
Sådan tænkte direktøren for Am-

mongas, Anker Jacobsen, da han
første gang så, hvordan man på et
biogasanlæg opgraderede gassen til
naturgaskvalitet.

På det tidspunkt var Anker inde-
haver af firmaet Cool Sorption, der
leverede genvindingsanlæg til ben-
zin- og oliedampe. Det havde i man-
ge år været en udmærket forretning,
men markedet for den type anlæg
var ved at være mættet, og pen-
sionsalderen nærmere sig med
hastige skridt.

– Jeg var på vej til at lukke ned
for min erhvervskarriere, da det gik
op for mig, at mange af de teknolo-
gier vi havde udviklet i Cool Sorption
kunne danne basis for et både ef-
fektivt og billigt opgraderingsanlæg
til biogas.

Med støtte fra ForskEl-program-
met fik Anker Jacobsen støtte til at
etablere et demonstrationsanlæg
hos Hashøj Biogas, og det skulle
vise sig at blive så stor en succes,
at Ammongas i løbet af få år har
været i stand til at tredoble omsæt-
ningen. Sidste år nåede man op på
28 millioner kroner, og alt tyder på,
at 2016 bliver et nyt rekordår.

Opbakning fra Energinet
– Det er altid svært at sælge det
første anlæg, og vi var ikke kommet
i gang, hvis det ikke havde været
på grund af Energinet's ForskEL-
program. Jeg havde et firma, som
på det tidspunkt havde givet under-

skud de seneste tre år, men jeg
havde en god idé, og det fangede
de hos Energinet, siger Anker Ja-
cobsen.

Han har kun ros til overs for den
behandling, han har fået hos Ener-
ginet, men kan godt blive frustreret
over, hvor svært det kan være for
små virksomheder at få støtte til
forskning og udvikling fra nogle af
de store udviklingsfonde og komme
ind på et nyt marked:

– Generelt er det alt for bureau-
kratisk. Det er så indviklet, at selv
store firmaer er begyndt at hyre
konsulenter til at skive deres ansøg-
ninger. Man burde koncentrere sig

Billig og effektiv

opgradering af biogas
Et tilskud på en halv million kroner fra ForskEL-programmet blev
startskuddet til en succesrig forretning for firmaet Ammongas,
der leverer opgraderingsanlæg til biogas. På få år er
omsætningen tredoblet, og alt tyder på, at 2016
bliver endnu et rekordår for Ammongas.

Til venstre. Demonstrationsanlægget

hos Hashøj Biogas.

Til højre: Et kig ind i én af de to lod-

retstående tanke, hvor amin risler

ned over den opstigende biogas og

binder CO2-indholdet i gassen.
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meget mindre om det formelle og
fokusere på, om det er en god eller
en dårlig idé? Ellers risikerer man,
at alt for mange projekter ender
som støvede rapporter i stedet for
at skabe omsætning, eksport og ar-
bejdspladser.

Billigt og effektivt
Teknologien fra Ammongas er ba-
seret på, at biogassen vaskes i en
vandig opløsning, der indeholder
amin (et basisk stof), som er i stand
til at absorbere kuldioxid og frigive
den igen ved opvarmning. Stoffet er
i sig selv en relativt ugiftig og biolo-
gisk nedbrydelig væske, der blandt
andet bruges til fremstilling af sæbe
og kosmetik.

Det centrale i anlægget er to
lodretstående beholdere, hvor den
første bruges til at absorbere gas-
sens indhold af kuldioxid, mens
den anden beholder bruges til at
opvarme væsken, så CO2-indholdet
bliver udskilt.

Til forskel fra mange konkurre-
rende teknologier på markedet er
anlæg fra Ammongas trykløst. Det
betyder blandt andet, at der primært
skal bruges varme til at drive pro-
cessen. Varmen fra anlægget vil i
øvrigt kunne genbruges til opvarm-
ning af biogasanlægget eller som
supplement til fjernvarme, hvilket gi-
ver en yderligere forbedring af drifts-
regnskabet.

Opgraderingsanlæg fra Ammon-
gas kan tilmed håndtere biogas, der
ikke er renset for svovlbrinte. Det
overføres blot til CO2-afkastet, så
metangassen, der sendes ud på
nettet, er helt fri for svovlbrinte.

Endelig er metanudslippet fra
processen på under 0,1 procent,
hvilket ikke blot sparer energi, men
også giver et plus i klimaregnskabet.

Ifølge Anker Jakobsen koster det
cirka 50 øre at opgradere 1 m3 bio-
gas til naturgaskvalitet, hvilket ligger
et pænt stykke under konkurrenter-
nes priser. Omkostningerne er inklu-

sive afskrivning af anlægget, så den
endelige pris afhænger naturligvis
meget af, hvor stort anlægget er: Jo
større anlæg, jo billigere bliver op-
graderingen per m3 biogas.

Som eksempel nævner Anker Ja-
kobsen, at man i slutningen af 2014
leverede et opgraderingsanlæg til
11 millioner til et stort gårdanlæg
ved Skive. Et år senere solgte man
et tre gange så stort anlæg til et
Horsens Biogas. Her endte prisen
på 18 millioner kroner!

– Afskrivningen af anlægget er
den dyreste post. I Skive, hvor man
bruger halm til opvarmning er drifts-
udgifterne på kun 19 øre/m3 gas,
og vi er ved at ændre på anlægget,
så vi fremover kommer endnu læn-
gere ned, fortæller Anker Jacobsen.

Det første anlæg
Det første opgraderingsanlæg fra
Ammongas blev bygget hos Hashøj
Biogas i 2011. Det var et mindre
demonstrationsanlæg til en million

Referenceanlæg:
Hashøj Biogas, demoanlæg, 250 m3 gas/timen
Frevar, Fredrikstad, Norge, 550 m3 gas/timen
Madsen Bioenergi, Skive, 1.200 m3 gas/timen
Hias, Hamar Norge, 300 m3 gas/timen
Ivar, Stavanger, Norge, 1.300 m3 gas/timen
Enzup, København, demoanlæg, 500 m3 gas/timen
Horsens Bioenergi 3.000 m3 gas/timen

Ammongas leverede det første fuldskalaanlæg i 2013 til et forsyningsselskab i Frederikstad i Norge.
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kroner, hvoraf ForskEL-programmet
finansierede halvdelen.

Anlægget levede fuldt ud op til
forventningerne: Lave driftsudgifter,
99 procent ren metan i den opgra-
derede gas, og et metanudslip målt
af DGC til 0,04 procent.

Med de erfaringer i bagagen for-
ventede Anker Jacobsen, at det ville
blive let at få solgt de første anlæg,
men helt så let kom det ikke til at gå.

– DONG ville have været en op-
lagt kunde. De havde været med i
følgegruppen til projektet i Hashøj
og havde set, at det hele kørte efter
bogen. Men i deres udbudsmateria-
le står der, at leverandøren skal ha-
ve mindst ti års erfaringer med mini-
mum to anlæg i normal drift, fortæl-
ler Anker Jacobsen og tilføjer:

– Verden ville stå stille, hvis alle
tænkte på den måde. Vi havde hå-
bet, at et statsejet selskab turde
gå foran og entrere med en mindre
innovativ virksomhed, men sådan
skulle det åbenbart ikke være. Et
offentligt-privat partnerskab kunne
måske have været til gavn for begge
parter.

Heldigvis var der kunder i udlandet,
der havde fået øje på Ammongas.
Et norsk forsyningsselskab i Fred-
rikstad købte det første fuldskala-
anlæg og efterfølgende er der solgt
yderligere to anlæg til kunder i Norge.

Herhjemme har Ammongas som
nævnt leveret tre anlæg til hen-
holdsvis Hashøj, Skive og Horsens.

Anlægget til Horsens Biogas blev
leveret under et stort tidspres op
mod jul 2015. DONG stod som af-
tager af den opgradere gas, og en
halv time efter at DONG havde
meldt alt klart, kunne Ammongas
sende den første gas ud på nettet.

– Men en halv time efter at
DONG havde åbnet for gassen, luk-
kede de igen. De mente, der måtte
være noget galt med måleren, som
stod urokkelig fast på 99 procent
rent metan, men efter at have ana-
lyseret en række gasprøver, måtte
de erkende, at alt var i skønneste
orden. Gassen har faktisk et kon-
stant metanindhold på 99 procent,
og sådan skal det være, slutter An-
ker Jacobsen.

Læs mere på www.ammongas.dk.

� Ny regnskov kan opsluge

store mængder kulstof
Nyt forskningsstudie af regnsko-
vene viser, at de såkaldte sekun-
dære skove har en meget stor
evne til at optage kulstof. Det er
de områder, hvor skoven vokser
op af sig selv, og det kan vise sig
at være et effektivt middel mod
klimaforandringer.

Unge planter bruger CO2 som “føde”
til at vokse ved at omsætte kulstof
til sukker og ilt, og nu lyder et be-
snærende spørgsmål: Når denne
type skovvækst optager store mæng-
der kulstof, kan det så bruges som
våben mod klimaændringer?

Spørgsmålet stilles af en stor,
international forskergruppe. I en
omfattende analyse, der bringes i
det videnskabelige tidsskrift Nature,
har gruppen taget udgangspunkt
i biomasse fra 1.500 skovområder
og 45 placeringer spredt ud over
hele Latinamerika. Det skriver
Aarhus Universitet på sin hjemme-
side.

– Kulstofoptaget er overraskende
stort i de unge skovområder, der
vokser op i ryddede eller tidligere
opdyrkede områder. Efter 20 år har
disse skove opnået en samlet bio-
masse på 122 tons per hektar, der
svarer til, at de vil kunne optage

3,05 tons kulstof per hektar om
året. Det er 11 gange så højt et op-
tag, som de gamle skovområder er i
stand til at præstere, siger postdoc
Robert Muscarella fra Institut for
Bioscience på Aarhus Universitet,
der er medforfatter på artiklen.

Opdagelsen viser, at sekundære
skove er markant anderledes i deres
omstillingsevne i forhold til de ældre
skovområder. Forskellen kan koges
ned til, at mens de gamle skove kan
rumme og fastholde en større sam-
let mængde CO2, så er de unge i
stand til at optage store mængder
under opvæksten. Det ses ved, at
der på 20 år er genskabt mellem
20 og 225 tons biomasse i de ryd-
dede områder.

Stigningen i biomasse er størst i
områder, hvor der er høje nedbørs-
mængder og adgang til vand året
rundt, mens jordens frugtbarhed el-
ler omkringliggende skove ikke hav-
de den store indflydelse på evnen til
at vokse.

– Naturen kan populært sagt vise
sig at være en stærk allieret i arbej-
det for verdens lovgivere, hvis vi la-
der den hjælpe sig selv,” siger Ro-
bert Muscarella. TS

Læs mere på scitech.au.dk.

Skov, der vokser op af sig selv, kan vise sig at være et effektivt middel mod

klimaforandringer.
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Biomasse • Biogas

Af Torben Skøtt

Der er store fordele ved at presse
halm til briketter, hvis halmen skal
bruges til at booste gasproduktionen
i biogasanlæg – især hvis der er tale
om anlæg med kort opholdstid.
Gasudbyttet stiger i forhold til ube-
handlet halm, indholdet af svovl re-
duceres markant, og der er ingen
risiko for flydelag.

Ulempen er, at det er en for-
holdsvis dyr løsning. Halm koster i
forvejen mere end mange andre for-
mer for biomasse, og hvis man der-
udover skal afsætte et større beløb
til forbehandling, kan det blive en
tvivlsom forretning.

Investeringen i et briketterings-
anlæg kan man næppe gøre meget
ved, men energiudgifterne, som er
en væsentlig driftsudgift, kan opti-
meres. Ved AU-Foulum har man
målt energiforbruget ved brikettering
til 84 kWh/ton biomasse, men ifølge
producenten af anlægget vil det
kunne halveres, hvis anlæggets ful-
de kapacitet bliver udnyttet. Derud-
over har der været et energiforbrug
til neddeling af halmen på 52 kWh/
ton biomasse, men ligesom ved
brikettering vurderes det at kunne
reduceres ved anvendelse af mere
energieffektiv teknologi.

Smuld i stedet for briketter
Hos TK Energy i Køge er man imid-
lertid gået et skridt videre og har
udviklet en maskine, der kan forbe-
handle halm og anden tør biomasse
på samme måde som et brikette-
ringsanlæg, men hvor energifor-
bruget er reduceret med 80-90
procent.

– Det er i princippet en briket-
presse, der laver smuld i stedet for
briketter. Det ligner mest af alt sund
morgenmad, men for biogasanlæg-
get har det ingen betydning. Man
kan få lige så meget gas ud af
“sund morgenmad” som af briket-
ter, fortæller direktøren for TK Ener-
gy, Thomas Koch, og fortsætter:

– Det kræver meget mere energi
at lave briketter end at lave smuld.
Hvis man skal lave en halmbriket,
bruger man energi på at flytte hal-
men gennem en kanal, hvor der
blandt andet udvikles varme. Det
giver god mening, hvis halmen skal
lagres eller transporteres over større
afstande, men hvis det blot skal
blandes op med gylle, kan man
nøjes med “den første del” af en
briketpresse. Det kræver mindre
energi, og man får den samme
mængde gas ud af halmen.

Maskinen, der er udviklet med
støtte fra EUDP, består i grove træk
af to lodretstående valser, som hal-
men skal passere. Trykket mellem
valserne kan justeres, så maskinen
kan tilpasses forskellige typer tør
biomasse.

Projektet er startet op i efteråret
2015 og løber over to år, men man
er allerede fem måneder forud for
tidsplanen. Den første prototype er
med succes blevet testet os TK
Energy i Køge og skal inden længe
flyttes til Nature Energys biogas-
anlæg i Bogense, hvor der venter
en længere testperiode.

Ud over TK Energy og Nature
Energy deltager IPU, Lunds Univer-
sitet, Lemvig Biogas og en land-
mand i projektet. �

Sådan ser “sund morgenmad” til

biogasanlæg ud.

Biogasanlæggene skal

have “sund morgenmad”

Halm er én af de ressourcer,
der for alvor kan sætte skub i
produktionen af biogas, og der
forskes løbende i forskellige
teknikker, der kan gøre halmen
mere “spiselig” for biogas-
bakterierne. Sidste skud på
stammen er en “briketpresse”,
der ikke laver briketter men
“sund morgenmad”.

Foto til højre: Thomas Koch ved den nyud-

viklede “briketpresse”
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Biogas

Af Torben Skøtt

Energistyrelsens Biogas Taskforce
har i samarbejde med 15 biogas-
anlæg, Aarhus Universitet, Plan-
Energi og AgroTech gennem to år
undersøgt, hvordan produktionen af
biogas kan optimeres.

Det er først og fremmest gaspro-
duktionen, der er afgørende for, om
økonomien hænger sammen for
de enkelte anlæg. Driftsomkostnin-
gerne har erfaringsmæssigt haft
mindre betydning.

Gårdanlæggene opnår generelt
et noget højere gasudbytte per ton
biomasse, hvilket hænger sammen
med, at de håndterer biomasse
med et betydeligt højere tørstofind-
hold end flertallet af de store fælles-
anlæg. Mange af fællesanlæggene
har en del år på bagen, og de er
ganske enkelt ikke indrettet til at
håndtere biomasse som dybstrøelse
og halm.

Undersøgelsen fra energistyrel-
sens Biogas Taskforce viser, at de
danske biogasanlæg er meget for-
skellige, og at der ikke er én rigtig
måde at drive et biogasanlæg på.
Blandt de deltagende anlæg er
mange drevet stabilt af dygtige
driftsledere. Andre er nye anlæg,
som er kommet godt fra start. Alli-

gevel har projektet fundet en række
udviklings- og optimeringsmulig-
heder, hvor klimagevinst og bedre
økonomi går hånd i hånd.

Længere opholdstid
I gennemsnit bliver 13,1 procent af
det totale gaspotentiale ikke udnyt-
tet, fordi mange biogasanlæg arbej-
der med en relativ kort opholdstid.

For flere anlæg er der således et
økonomisk potentiale i at øge reak-
torkapaciteten og dermed forlænge
opholdstiden. På den måde opnås
et højere gasudbytte, hvilket giver
et plus i både biogasanlæggets
regnskab og det nationale klima-
regnskab.

Endelig vil større reaktorer gøre
biogasanlæggene bedre rustet til
at aftage biomasse med et højt tør-
stofindhold, hvilket kan øge gaspro-
duktionen markant.

De bedste råvarer
De forbedrede rammebetingelser,
der blev resultatet af Energiaftalen
af 22. marts 2012, har givet et til-
trængt løft i indtjeningen. Det har
blandt andet betydet, at anlæggene
er blevet villige til at betale mere for
organisk industriaffald. På den korte
bane kan det give en forbedring på
bundlinjen, men på sigt kan det

være en risikabel strategi, da det
blot presser priserne i vejret på en
råvare, som kun findes i begræn-
sede mængder.

På sigt vil det være bedre, hvis
anlæggene investerer i udstyr, der
kan håndtere de former for biomas-
se, hvor der er et betydeligt over-
skud. Det gælder blandt andet for
dybstrøelse og halm, hvor de se-
neste opgørelser indikerer et poten-
tiale på knap tre millioner tons halm
om året. Her ligger gaspotentialet
på 150-250 m3 metan/ton halm,
og mange anlæg vil kunne fordoble
gasproduktionen ved at satse på
halm som supplement til den tynde
gylle.

Dybstrøelse er på mange måder
en interessant råvare for biogasan-
læggene. Den er gratis i modsæt-
ning til halm og energiafgrøder, gas-
potentialet er på 40-50 m3 metan/
ton biomasse, og det er langt bedre
for miljøet at bruge dybstrøelse end
energiafgrøder.

Udfordringerne med dybstrøelse
knytter sig især til fremmedlegemer
som sten og metal. Derudover kan
der være problemer med lugtgener,
hvilket har fået enkelte anlæg til at
bygge haller til opbevaring af dyb-
strøelse, så man kan fjerne lugten
gennem et lugtrenseanlæg.

Sådan kan produktionen

af biogas optimeres
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Bedre gyllekvalitet
Der er et økonomisk potentiale i
at øge kvaliteten af den gylle, bio-
gasanlæggene får leveret. Gyllen
skal have et højt gaspotentiale, og
det betyder i praksis, at den skal
være frisk og have et højt tørstof-
indhold.

Det er især gylle fra slagtesvin,
der hurtigt mister gaspotentialet.
Erfaringerne viser, at gylle fra slag-
tesvin kan tabe helt op til 40 pro-
cent af gaspotentialet om som-
meren, hvis den ligger 20 dage i
stalden, så det er afgørende at få
den afhentet relativt hurtigt. Tabet
fra kvæggylle er langt mindre, og
ved 1 måneds opbevaring tabes kun
2-3 procent af gaspotentialet.

Husdyrproducenterne har natur-
ligvis en interesse i at sikre en god
udnyttelse af foderet, men når dyre-
ne bliver bedre til at udnytte foderet,
reduceres gaspotentialet i gødnin-
gen. Tilsvarende medfører udbredel-
sen af gylleforsuring, at gyllemæng-
den reduceres, og selv om der kan
anvendes en del forsuret gylle sam-
men med anden biomasse, er det
med til at øge svovlindholdet i bio-
gassen.

Sand i gyllen er i de senere år
blevet et stigende problem for bio-
gasanlæggene. Almindelig gylle

indeholder omkring en procent
sand, men flere kvægproducenter
er begyndt at anvende sand i køer-
nes sengebåse, og det betyder, at
gyllen kan indeholde op til ti pro-
cent sand.

Flere biogasanlæg har på den
baggrund valg at fravælge gylle fra
kvægproducenter, der anvender
sand i sengebåse. Andre steder ar-
bejder man på at finde en teknisk

løsning, så sandet bliver frasepa-
reret, inden det kommer ind i bio-
gasanlægget.

Metantab fra fortanken
Målinger på en række biogasanlæg
viser, at i gennemsnit bliver godt to
procent af den samlede gasproduk-
tion tabt i fortanke.

Hvis metanproduktionen fra for-
tanke omregnes til en potentiel ind-
tægt, er der for mange anlæg tale
om betydelige beløb. På syv ud af ti
anlæg mistes et gaspotentiale på
mere end 200.000 kroner om året,
og for et enkelt anlæg er der tale
om et tabt potentiale på 1,6 millio-
ner kroner.

Ud over en økonomisk gevinst for
biogasanlæggene kan der opnås en
betydelig klimagevinst ved at udnyt-
te gassen fra fortanke. For nogle
anlæg vil det kræve en del ombyg-
ninger, mens det for andre anlæg er
forholdsvist enkelt.

En del af den biogas, der produ-
ceres i fortankene, ville formodentlig
alligevel blive produceret, hvis gyllen
ikke blev tilført til et biogasanlæg,
men opbevaret i en traditionel gylle-
tank på gården. Men der vil under
alle omstændigheder være en klima-
gevinst ved at gaspotentialet bliver
udnyttet fuldt ud. �

Det er gode muligheder at optimere produktionen af biogas. Længere
opholdstid i reaktorerne, mindre metantab fra fortanke, tilførsel af
dybstrøelse, og bedre gyllekvalitet kan være en gevinst for både
klimaet og biogasanlæggenes økonomi.

To rapporter fra Energistyrelsens
Biogas Taskforce viser vejen mod
en fremtidig biogasproduktion
med en sund økonomi og et opti-
malt klimaregnskab. Den ene
rapport ”Udvikling og effektivi-
sering af biogasproduktionen i
Danmark” dokumenterer prakti-
ske driftserfaringer og kommer
med forslag til tekniske optime-
ringsmuligheder på anlæggene.

I den anden rapport ”Udvikling
og effektivisering af biogaspro-
duktionen i Danmark” findes nøg-
letal for driftsøkonomien i en
række anlæg, og det beskrives,
hvordan driften kan optimeres.

Begge rapporter kan downloa-
des på www.ens.dk.

To rapporter

Biogas

http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/biogasproduktionen-kan-optimeres-gavn-klima-oekonomi
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Biogas

Vi når ikke biogasmålet i 2020

Af Torben Skøtt

Selv om der for tiden er fuld fart på
opførelsen af nye biogasanlæg, er
der ikke noget, som tyder på, at vi
kan opfylde målet i Grøn Vækst pla-
nen fra 2009. Dengang satsede po-
litikerne på, at man med yderligere
tilskud kunne få halvdelen af land-
brugets husdyrgødning afgasset i
biogasanlæg senest i 2020.

– Men det når vi ikke, konklu-
derede landskonsulent i SEGES,
Torkild Birkmose på Biogasbran-
chens årsdag den 7. marts.

Han vurderer, at et mere realis-
tisk mål i 2020 vil være 35 procent
af den samlede mængde husdyr-
gødning i Danmark.

Eksisterende og nye anlæg
SEGES og Teknologisk Institut, Agro-
Tech har for Erhvervsstyrelsen udar-
bejdet en kortlægning af eksisteren-
de biogasanlæg, og hvor det vil væ-
re oplagt at etablere nye anlæg.

Kortlægningen viser, at der i dag
er 75 biogasanlæg i drift eller under
opførelse, og derudover er der pla-
ner om opførelse af yderligere 16
anlæg. Nogle af disse projekter vil
uden tvivl blive realiseret, mens an-
dre måske vil blive skrinlagt.

Ud fra placeringen af de 91 an-
læg og en kortlægning af biomas-
seressourcerne i Danmark har SE-
GES og Teknologisk Institut, Agro-
Tech udpeget otte områder med
særlige muligheder for etablering af
nye biogasanlæg. Derudover peges
der på yderligere 12 områder, hvor
der også er muligheder for etable-
ring af nye anlæg.

Biogasanlæg i de otte områder
med særlige muligheder kan produ-

cere cirka 57 millioner m3 metan
om året. Hvis alle igangværende
anlægsudvidelser, alle planlagte
projekter og de tyve nye potentielle
anlæg realiseres, kan den samlede
produktion komme op på 313 mil-
lioner m3 metan. Det svarer til, at
35 procent af den samlede mæng-
de husdyrgødning i Danmark udnyt-
tes til produktion af biogas.

De største ressourcer
På mødet i Brancheforeningen gen-
nemgik Torkild Birkmose hvilke typer
biomasse, der er mest interessante
for biogasanlæggene.

De billigste råvarer er mavetarm-
affald, ukurant halm, dybstrøelse og
fast husdyrgødning.

Energiafgrøder, halm og græs fra
naturarealer, grøftekanter, randzo-
ner og efterafgrøder er forbundet
med relativt høje omkostninger, hvil-

Det er ikke realistisk, at vi kan
nå målet i Grøn Vækst om, at
halvdelen af landbrugets hus-
dyrgødning skal afgasses i bio-
gasanlæg i 2020. Et mere rea-
listisk bud er 35 procent af den
samlede mængde husdyrgød-
ning.

ket blandt andet skyldes omkostnin-
gerne til bjærgning.

Husdyrgødning er én af de vigtig-
ste ressourcer til produktion af bio-
gas. Gødningen kan afhentes gratis
hos landmanden, men det er dyrt at
transportere, så det er vigtigt at pla-
cere biogasanlæggene i områder
med en stor husdyrproduktion.

Halm er en kæmpe ressource,
og Torkild Birkmose vurderer, at
på sigt kan halvdelen af biogas-
produktionen stamme fra halm.
Den årlige halmproduktion i Dan-
mark er på 6,2 millioner tons. Her
af er der et overskud på cirka 3
millioner tons, som kan anvendes
til biogasproduktion, men i dag bli-
ver nedmuldet. Det største over-
skud findes i Østjylland, Fyn og på
Sjælland, hvor produktionen er
størst og forbruget til fodring og
strøelse lavest. �

Mavetarmindhold
Halm, våd, ukurant
Dybstrøelse kvæg
Fast staldgødning

Slagtesvinegylle
Have parkaffald

Kvæggylle
Naturarealer sen 60 %

Halm, tør, knusning
Naturarealer tidlig 25 %

Randzoner
Grøftekanter

Majs
Kløvergræs

Husholdningsaffald - pulpet
Roetopensilage

Roer
Akvatiske biomasser

Efterafgrøder

0 1 2 3 4
Råvarepris, kroner/m metan i reaktoren

3
5 6 7 8

Råvarepriser for forskellige biomasser. I dag vil biogasanlæggene typisk

være i stand til at betale 2,50 kroner/m3 metan.

Halm er en kæmpe ressource, der kan fordoble biogasproduktionen.
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Biobrændstoffer

Af Torben Skøtt

Audi arbejder løbende på at kunne
tilbyde et stigende antal kunder
bæredygtigt brændstof, fremstillet
på basis af vedvarende energikilder.

Bilproducenten har siden 2013
haft et anlæg i Werlte i delstaten
Niedersachsen, der kan konvertere
el til gas, og for nylig har Audis sam-
arbejdspartner Viessmann Group
indviet et nyt pilotanlæg, der ligele-
des kan konvertere el til gas, men
denne gang ved hjælp af bakterier.

I begge tilfælde er processen
splittet op i to trin: I det første trin
spaltes vand til ilt og brint ved hjælp
af vindmøllestrøm. I det andet trin
lader man brinten (H) reagere med
kulstoffet (C) i kuldioxid (CO2), så
slutproduktet bliver metangas (CH4),
der kan anvendes som brændstof i
flere af Audis modeller.

I Werlte er der tale om en kataly-
tisk proces, men i Allandorf er det
en særlig bakteriestamme, der er i
stand til at omdanne brint og CO2 til
metan. Processen foregår ved et
moderat tryk på cirka fem bar og
ved forholdsvis lave temperaturer.

Ved begge anlæg får man kul-
dioxiden fra biogasanlæg, men i
princippet vil man kunne udnytte
kuldioxid fra en hvilken som helst
kilde. Fordelen ved at koble det
sammen med et biogasanlæg er,
at man på den måde slår to fluer
med ét smæk: Indholdet af kul-

dioxid bliver omdannet til metangas
samtidig med, at biogassen bliver
opgraderet til naturgaskvalitet.

Audi med i ForskEL-projekt
Audi arbejder på flere fronter, når
det drejer sig om udvikling af bære-
dygtige brændstoffer. Ud over frem-
stilling af syntetisk metangas arbej-
der Audi med fremstilling af synte-
tisk diesel ud fra CO2 og vedvarende
energikilder. I begyndelsen af 2015
indviede selskabet således et pilot-
anlæg i Dresden i samarbejde med
selskabet SUNFIRE, ligesom Audi
forsker i området i samarbejde med
det franske selskab Global Bioener-
gies SA.

Herhjemme er Audi med i et
stort ForskEL-projekt, hvor man
blandt andet har etableret et de-
monstrationsanlæg hos Avedøre
Spildevandscenter – et af de største
spildevandscentre i Danmark. Lige-
som i Allandorf er der tale om en
biologisk proces, hvor det er bakte-
rier, der omdanner brint og CO2 til
metangas.

Ifølge Audi er den biologiske pro-
ces ikke specielt kritisk overfor uren-
heder i biogassen. Bakterierne er
temmelig hårdføre, og det gør det
muligt at anvende processen ved
små biogasanlæg, hvor gassen ikke
bliver renset for svovlbrinte og andre
urenheder.

Anderledes forholder det sig med
den katalytiske proces. Her skal der

være tale om helt rent gas. I det
danske MeGa-store-projekt, hvor
man med succes har demonstreret
teknologien hos Lemvig Biogas, har
man derfor udviklet et system til
gasrensning, der kan reducere
svolvbrinteindholdet fra omkring
300 ppm (parts per million) til 5
ppb (parts per billion). Det er så lidt,
at det er vanskeligt at måle.

Skab balance i elnettet
Audi er parat til at tilbyde kunderne
en ordning, hvor selskabet garan-
terer, at den gas, de fylder på bilen,
er købt med grønne certifikater.
Foreløbig er det kun model A3, der
findes i en udgave til metangas,
men sidst på året vil Audi også
kunne levere en gasdrevet udgave
af den lidt større model A4.

Ud over at tilbyde bilkøberne
grønt brændstof kan syntetisk me-
tangas være med til at balancere
elnettet. Sidste år blev anlægget i
Werlte således godkendt til det for-
mål af den tyske systemoperatør
Tennet, der svarer til Energinet.dk.

For at få godkendelsen i hus
skulle Audi dokumentere, at anlæg-
get kan leve op til nogle bestemte
belastningsprofiler. Det kan blandt
andet aftage en eleffekt på 6 MW
inden for fem minutter, og kan såle-
des hurtigt træde til, når der er for
meget el på markedet.

Læs mere på www.audi.dk.

Nyt pilotanlæg konverterer CO2 til metangas

Audi A3 Sportback g-tron kan både køre på både benzin, almindelig naturgas,

biometan eller syntetisk naturgas, fremstillet ved hjælp af vindmøllestrøm.

Bilproducenten Audi arbejder
på flere fronter for at kunne
levere grønt brændstof til frem-
tidens bilejere. For nylig har
Audis partner Viessmann Group
indviet et nyt pilotanlæg i Allan-
dorf i Tyskland, der ved hjælp
af bakterier kan konvertere
CO2 til metangas.
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http://www.audi.dk/dk/brand/da/tools/news/pool/2016/03/audi-skriver-sit-naeste-kapitel-i-e-gas-historien.html
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Biobrændstoffer • Brint

Hondas brintbil Clarity, der kom-
mer til Europa sidst på året, kan
med ekstraudstyr fungere som
et mikrokraftvarmeanlæg. Den
japanske bilproducent oplyser,
at bilen med fuld tank vil kunne
dække elforbruget for en typisk
japansk husstand i en uge.

Honda er sammen med Hyundai og
Toyota en af pionererne inden for
biler med brændselsceller og brint i
tanken. Den japanske bilproducent
har siden 2002 haft et mindre antal
brintbiler på vejene i Japan og Cali-
fornien, men forventer at sende
yderligere 200 brintbiler på gaden i
år. I første omgang er bilen tiltænkt

det japanske marked, men senere
på året forventes et mindre antal at
komme til USA og Europa.

Bilen med modelbetegnelsen
Clarity er udstyret med en brænd-
selscelle og en 130 kW elmotor.
Der er ikke sparet på udstyret og
der er god plads til fem personer i
den næsten fem meter lange og
knap to tons tunge bil.

Tanken kan rumme 141 liter
brint, hvilket giver en rækkevidde
på ikke mindre end 750 kilometer.
Honda følger den gældende stan-
dard inden for brintbiler, hvor brin-
ten opbevares ved et tryk på 700
bar, og hvor tankningen kan klares
på 3-5 minutter.

Hondas brintbil kan bruges som nødstrømsanlæg

Som ekstraudstyr tilbyder Honda,
at man kan købe en boks, så bilen
kan fungere som et mikrokraftvar-
meanlæg. Markedet for den type
anlæg er vokset eksplosivt i Japan
siden ulykken på Fukushima atom-
kraftværket i 2011, og mange japa-
nere vil gerne investere i nødstrøms-
anlæg, der kan træde til, hvis den
kollektive elforsyning svigter. Med
fuld tank vil Clarity kunne dække
elforbruget for en gennemsnitlig
husstand i Japan i en uge.

Ifølge det norske tidsskrift Ny
Teknik kommer Clarity til at koste
450.000 kroner i Japan. Boksen
med det lille kraftværk er sat til en
pris på 72.000 kroner. TS
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Mens forbruget af ethanol i Sve-
rige faldt med 25 procent i 2015
steg forbruget af biodiesel med
37 procent. Samlet set steg sal-
get af flydende biobrændstoffer
med 17 procent i forhold til
2014.

Sverige har i mange år været et
foregangsland, når det handler om
at skifte fossile brændsler ud med
ethanol. Ved udgangen af 2014 var
der over 240.000 biler i Sverige,
som kan køre på E85, der består af
85 procent ethanol. Derudover har
Sverige 600 busser, hovedsageligt i
Stockholm, der kører på ED95. Det
består af 95 procent ethanol, og

Svenske bilister vælger nu biodiesel frem for ethanol

kan bruges som brændstof i modifi-
cerede dieselmotorer.

Stigningen i anvendelsen af bio-
diesel skyldes dels, at der er åbnet
en række nye tankstationer med
biodiesel, dels at flere bilproducen-
ter i dag har modeller, som er god-
kendt til biodiesel.

I Sverige har køretøjer til E85 og
ED95 i mange år været begunstiget
skattemæssigt, men det er der lavet
om på, og det har fået salget af de
ethanolholdige brændstoffer til at
styrtdykke. I 2015 faldt salget af E85
og ED95 således med henholdsvis
40 og 43 procent i forhold til året
før. Samtidig faldt mængden af etha-
nol tilsat benzin, hvilket hænger

sammen med et fald i salget af ben-
zin. Alt i alt blev der tale om en re-
duktion i mængden af solgt ethanol
på 25 procent i forhold til 2014.

Den svenske regering har beslut-
tet at sænke skatten på ethanol i
2016 for at sætte skub i salget,
men ifølge formanden for organisa-
tionen Bil Sverige er løbet kørt. Til
tidsskriftet Ny Teknik begrunder han
det blandt andet med, at ethanol
giver anledning til motorproblemer,
kræver 30-40 procent mere brænd-
stof end benzin og konkurrerer med
fødevareproduktionen.

Kilder: www.nyteknik.se og

www.energimyndigheten.se.

http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/bioenergi/article3967039.ece
http://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2016/okad-anvandning-av-biodrivmedel-inom-transportsektorn/
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Økobiler

Intet mindre end 30 ingeniørstude-
rende er involverede i at bygge uni-
versitetets nye økobil, som skal stå
færdig i juni måned til 2016-udga-
ven af det internationale Shell Eco-
Marathon. Det skriver universitetet
på sin hjemmeside.

Det seneste år har Team AU valgt
at holde pause fra konkurrencen for
at fordybe sig i et nyt og innovativt
bilprojekt, og i alt ligger nu mere
end 20 afhandlinger og rapporter fra
både semester-, bachelor- og kan-
didatprojekter til grund for det ende-
lige designforslag.

– Vi har været igennem en lang
proces med idéudvikling og fordy-
belse i tekniske detaljer for at finde
frem til det design, vi nu har beslut-
tet os for at realisere. Vi har lavet
alt fra bunden – både de elektroni-
ske, aerodynamiske og mekaniske

dele, og vi har derfor samarbejdet
rigtig meget på tværs af ingeniør-
discipliner, siger Mathias Skovby,
ingeniørstuderende ved Aarhus
Universitet.

1.000 kilometer/kWh
Bilen har fået navnet AU2, og den
kan meget vel vise sig at være ver-
dens mest energieffektive af slag-
sen. Det er nemlig lykkedes for de
studerende at skære en tredjedel
af vægten i forhold til universitetets
økobil fra 2014, og hvis alt går vel,
kan den tilbagelægge 1.000 kilo-
meter per kWh. Det svarer til knap
9.000 kilometer på én liter benzin.

I år har Shell Eco-Marathon ned-
lagt forbud mod brug af solceller på
løbets biler, og det har skærpet
konkurrencens udviklingsfokus på
materialevalg og flowdesign, hvor de
aarhusianske ingeniørstuderende
står stærkt.

– Vi har arbejdet meget med ma-
teriale, form og flow. Nu skal vi i før-
ste omgang blive helt færdige med
bilen, så vi kan deltage i et testløb
og derefter tilpasse vores teoretiske
beregninger til virkeligheden, siger
Jakob V K Sørensen, ingeniørstu-
derende ved Aarhus Universitet.

3D-print
Og det er netop de små detaljer, der
tæller, hvis de studerende skal nå til

tops med AU2 ved årets Shell Eco-
Marathon i London.

Bilens skal er printet i en meget
stor 3D-printer i laboratorierne på
Aarhus Universitet, og det har gjort
det muligt at formgive den, så den
opnår en ekstrem lav luftmodstand.
Derudover er materialevalget gen-
nemtænkt med henblik på at redu-
cere vægt, og bilen er tegnet, så
den passer nøjagtigt til holdets
fører.

Motoren er stadig under udvikling
og testes løbende i en særlig simu-
lator, der gengiver løbets bane i
London. På den måde ved de stu-
derende præcist, hvordan bilen skal
bruge sin energi for at spare mest
muligt strøm rundt på banen og nå i
mål inden for tidsrammen.

– Konkurrencen er benhård, og
det er i detaljerne, at forskellen på
succes og fiasko findes. Men jeg vil
tro, vi har en fordel i år, hvor vi har
puljet vores viden og haft god tid til
at nørde med detaljerne i designet,
siger Thomas Klein, ingeniørstude-
rende ved Aarhus Universitet.

AU2, som mere ligner en raket
end en bil, skal konkurrere imod
over 30 andre universitetsbiler fra
mere end 16 europæiske lande.

Team AU stiller op i klassen for
prototyper med elmotor. TS

Kilde: ingenioer.au.dk.

9.000 kilometer på én liter benzin
Så er nedtællingen til dette års
verdensmesterskab i “kør-langt-
på-literen” gået i gang. Efter to
års intensivt udviklingsarbejde
stiller Aarhus Universitet nu op
med en super effektiv økobil til
Shell Eco-Marathon, som løber
af stablen i London i juni må-
ned. Målet er at køre næsten
9.000 kilometer på det, der sva-
rer til én liter benzin.
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http://ingenioer.au.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/team-au-klar-til-shell-eco-marathon-1/
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Det koster at fyre i en

gammel brændeovn

– især i byerne

Af Torben Skøtt

29 milliarder kroner om året! Så
store er helbredsomkostningerne fra
luftforurening i Danmark. Det er om-
kostninger, der hovedsageligt stam-
mer fra tabte leveår som følge af for
tidlig død.

Tallene fremgår af en ny rapport
som DCE – Nationalt Center for Mil-
jø og Energi har udarbejdet for De
Økonomiske Råd. Rapporten kon-
kluderer blandt andet, at der hvert
år er cirka 3.750 for tidlige dødsfald
i Danmark som følge af luftforure-
ning. Omkring 1.000 af disse døds-
fald skyldes forurening fra danske
kilder, og heraf vurderes godt halv-
delen at stamme fra brændefyring.
I kroner og ører er der tale om en
samfundsøkonomisk udgift fra bræn-
defyring på 4,2 milliarder kroner om
året, svarende til 14 procent af de
samlede samfundsudgifter ved luft-
forurening.

De væsentligste kilder til luft-
forurening er landbruget, vejtrans-
porten og individuel boligopvarm-
ning, herunder brændeovne. Såvel
landbrug som vejtransport er under-
lagt en lang række regler, mens
brændeovne primært er reguleret
ved grænser for udledning af partik-
ler fra nye brændeovne. Brugen af

gamle brændeovne er ikke regule-
ret, ligesom det ikke kontrolleres i
praksis, hvor meget en brændeovn
forurener.

Synderne er de gamle ovne
Det er velkendt, at ældre ovne for-
urener markant mere end nye ovne.
En stor svensk undersøgelse viste
for nyligt, at når en forbruger skifter
en gammel ovn ud med en ny, sva-
nemærket ovn, falder forbruget af
brænde i gennemsnit med 20 pro-
cent, og forureningen bliver redu-
ceret med 60-80 procent.

Man kan således nå rigtig langt
ved at sende de gamle ovne på
pension, og derfor kan man i dag få
godt 2.000 kroner i tilskud, hvis
man skrotter en brændeovn, som
er fra 1990 eller før.

Men Det Økonomiske Råd me-
ner, man skal gå endnu videre og
lægge en differentieret afgift på
brug af brændeovne, hvor afgiften
afhænger af, hvor gammel brænde-
ovnen er, og hvor den geografisk
er placeret. En sådan afgift vil i
praksis forudsætte, at der opsættes
en temperaturmåler i skorstenen,
som kan registrere om en brænde-
ovn bruges.

Det Økonomiske Råd vurderer, at
det vil give en samfundsøkonomisk

gevinst på tre milliarder kroner om
året – selv når der tages højde for
omkostningerne ved at installere en
temperaturmåler i hver eneste skor-
sten, der er tilsluttet en brændeovn.

Gevinsten opstår primært ved, at
man kan undgå 300 for tidlige
dødsfald hvert år.

– Der vil være en stor gevinst ved
at regulere brugen af især ældre
brændeovne, siger miljøøkonomisk
vismand Lars Gårn Hansen i en
pressemeddelelse og tilføjer, at et
alternativ til en differentieret afgift
kunne være et forbud mod gamle,
ikke-svanemærkede ovne.

Geografiske forhold
Når Det Økonomiske Råd anbefaler
en afgift, der ikke blot tager hensyn
til ovnens alder, men også geogra-
fiske placering, skyldes det blandt
andet at DCE – Nationalt Center for
Miljø og Energi har taget en ny me-
tode i brug, hvor man er i stand til
at beregne helbredseffekterne med
en geografisk opløsning, der er 278
gange bedre end tidligere.

Resultaterne viser, at der er mar-
kant forskel på, om en brændeovn
er installeret i et hus på landet eller
i en lejlighed i en storby. I Køben-
havn løber helbredsomkostningerne
ved en times brug af en gammel

Samfundet kan spare milliarder af kroner, hvis man kommer af med de gamle
forurenende brændeovne. Problemet er især stort i tætbefolkede områder
som København, hvor det koster samfundet 41 kroner i timen, når der
fyres i en gammel brændeovn. På Bornholm er udgifterne på fem
kroner i timen, og en krone hvis der er tale om en ny ovn.
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brændeovn op i 41 kroner, men
hvis den samme ovn står på Born-
holm bliver udgiften reduceret til
fem kroner i timen. Er der tale om
en ny, svanemærket ovn, falder pri-
sen i København til 7 kroner i timen
og på Bornholm til en krone i timen.

Kan ovnene blive bedre?
Ingen tvivl om, at en svanemærket
ovn er markant bedre end gamle
brændeovne, men på det seneste
er der kommet en ny ovntype frem,
som går et skridt videre end svane-
mærket.

Det er de såkaldte intelligente
brændeovne med autopilot, der er

udviklet af HWAM i samarbejde med
DTU og med støtte fra EUDP.

Autopiloten fungerer på den må-
de, at den styrer lufttilførslen ved
hjælp af motorstyrede ventiler ud fra
målinger af temperaturen i brænd-
kammeret, iltkoncentrationen i røg-
gassen og rumtemperaturen. Der
er tilkoblet en fjernbetjening, hvor
man kan indstille den ønskede rum-
temperatur, ligesom systemet giver
automatisk besked, når der skal fyl-
des mere brænde på ovnen.

Da den første prototype af den
intelligente ovn stod klar i 2012,
blev den testet hos fem private
brændeovnsbrugere og sammenlig-

net med husstandenes egne bræn-
deovne. Resultaterne viste, at såvel
miljøbelastningen som forbruget af
brænde faldt markant, når man lod
elektronikken overtage styringen.

Hvor langt kan man nå
I teorien er der ingen forurening fra
en brændeovn, der brænder opti-
malt – der er kun aske. Det gælder
altså om at optimere forbrændingen
mest muligt, og det gør man bedst,
hvis man har en ny ovn, og gerne
en ovn med autopilot.

Ifølge seniorrådgiver Jytte Boel
Illerup fra DTU Kemiteknik, der har
været med til at udvikle den intelli-
gente brændeovn, er automatisk
styring af lufttilførslen et vigtigt
skridt i den rigtige retning, og hun
vurderer, at man kan få reduceret
forureningen markant ved i højere
grad at bruge den nyeste teknologi
inden for brændefyring.

– Vi er kommet langt med udvik-
lingen af den intelligente brænde-
ovn, men vi søger hele tiden efter
nye forbedringer sammen med indu-
stripartnere.

– Man skal starte med at løse
problem ved kilden. Det handler
først og fremmest om at sikre en op-
timal forbrænding. Derefter kan man
måske reducere udslippene yderli-
gere, slutter Jytte Boel Illerup. �

Det ser ikke kønt ud, og det er

bestemt ikke sundt med sort røg.

Brændefyring koster hvert år det

danske samfund over fire milliarder

kroner på grund af sygdom og for

tidlige dødsfald.
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Af Søren Ugilt Larsen

og Jørgen Hinge

Tilplantningen med energipil i Dan-
mark er stagneret de senere år,
selvom der indtil 2014 blandt andet
har været etableringstilskud. Der-
med udnytter man kun i begrænset
omfang pilens evne til både at kun-
ne producere biomasse og forbedre
miljøet.

Ved ”business as usual” vil den
årlige produktion af pil kun bidrage
med 0,8 PJ i 2025, men det vil
være muligt at nå op på 45 PJ, hvis
pil prioriteres som et vigtigt miljø-
mæssigt tiltag. Det fremgår af en
rapport om energipil, som Energi-
styrelsen har fået udarbejdet.

De 45 PJ svarer til, at man kan
dække knap seks procent af Dan-
marks energiforbrug med energipil
og samtidig opnå en række positive
sideeffekter. Sammenlignet med
enårige afgrøder som korn giver pil
således anledning til mindre udled-
ning af drivhusgasser, lavere forbrug
af pesticider og mindre udvaskning
af kvælstof.

Piledyrkning vil således kunne
være et effektivt redskab i forbindel-

se med målrettet kvælstofregule-
ring, men undersøgelsen peger også
på, at øget piledyrkning kræver for-
bedringer og videreudvikling flere
steder i værdikæden. Det kan for
eksempel være forbedret dyrknings-
praksis, optimering af høst og lo-
gistik, større fokus på kvalitetskrav
og afsætningsforhold samt forbe-
dring af pileavlerens driftsøkonomi
blandt andet via belønning af de po-
sitive sideeffekter.

For at få størst mulig miljøeffekt
ved at dyrke pil frem for korn, er det
desuden vigtigt at få placeret pil på
de mest miljøfølsomme områder.
Det vil kræve, at man får udarbejdet
en mere detaljeret kortlægning af
dyrkningsarealerne.

Den samlede årlige værdi af re-
duceret kvælstofudvaskning, redu-
ceret emission af lattergas og øget
binding af kulstof i jorden er bereg-
net til 800-1.300 kroner/hektar på
sandjord og 500-950 kroner/hektar
på lerjord. Hertil kan komme en ge-
vinst i form af reduceret pesticidfor-
brug og øget biodiversitet, men dis-
se effekter er sværere at værdisæt-
te. Samlet set kan de positive side-
effekter ved piledyrkning således ud-

gøre en betydelig samfundsøkono-
misk værdi.

Pileavlerens incitament
Set fra landmandens synspunkt kan
der være flere årsager til at vælge
piledyrkning. Det kan være en redu-
ceret arbejdsindsats i forhold til
enårige afgrøder, natur og jagt, men
i de fleste tilfælde vil det primære
mål være et højere økonomisk ud-
bytte sammenlignet med andre af-
grøder.

Interviews med 12 pileavlere
viser, at driftsøkonomien ofte har
været dårligere end forventet. Det
kan delvis skyldes, at pileavlerne
generelt har plantet pil på de dårli-
gere arealer på bedriften, og at flere
desuden har savnet viden om pile-
dyrkning. Rådgivning om arealvalg
og dyrkningspraksis vurderes derfor
at kunne forbedre økonomien en del.

Økonomiske analyser viser dog
stadig, at piledyrkning generelt har
svært ved at konkurrere økonomisk
med korn, hvis kornprisen er middel
eller høj. På fugtig marginaljord,
hvor korndyrkning er usikker, kan pi-
ledyrkning dog være et bedre alter-
nativ. Hvis pileavleren belønnes for

Stort potentiale i
ENERGIPIL

Frem mod 2025 kan energiproduktionen fra
pil dække op til seks procent af vores energiforbrug

samtidig med, at vi opnår en række positive effekter på
miljø og klima. De vil dog kræve ændrede rammevilkår, så pile-

avleren i højere grad får del i de samfundsøkonomiske gevinster.
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de samfundsøkonomiske gevinster
ved piledyrkning, kan dette øge inci-
tamentet for at dyrke pil.

Afsætningsmuligheder
En afgørende forudsætning for øget
piledyrkning er, at der er afsætning
af biomassen. Interviews med 11
kraftvarme- og varmeværker med
erfaringer med at anvende pileflis
viser, at erfaringerne spænder fra
stor tilfredshed hos nogle værker til
værker, der ikke ønsker at aftage
pileflis fremover.

Som de vigtigste barrierer for an-
vendelse af pileflis har værkerne
peget på dårlig kvalitet. Flisen må
hverken være for våd, for fin eller
for trevlet.

Andre barrierer drejer sig om, at
modtageforholdene ikke er tilpasset
pil, så man for eksempel ikke har
mulighed for at blande pileflis med
skovflis.

Pileflis har en lavere brændværdi
end skovflis, og det kan få værkerne
til at fravælge pil ved fuldlast. Pilen
har også et højere askeindhold, hvil-
ket giver øgede omkostninger og
endelig kan tungmetaller i spilde-
vandet være en udfordring.

Værkerne har også nævnt, at det
er administrativt tungt at indkøbe
og afregne pileflis fra en række le-
verandører med relativt små mæng-
der. For at fjerne disse barrierer er
der behov for tiltag, som forbedrer
piledyrkernes praksis, forbedrer dia-
logen mellem piledyrkere og afta-
gere af pileflis samt forbedrer vær-
kernes muligheder for at anvende
pileflis.

Andre afgrøder
En vurdering af andre hurtigt vok-
sende træarter tyder på, at poppel
kan være det mest oplagte alterna-
tiv til energipil. I store træk vurderes
pil og poppel have mange ligheder
med hensyn til udbytteniveau,
brændselskvalitet, miljø- og klima-
effekter. Dyrkningsmæssigt tyder
den eksisterende viden dog på, at
poppel med fordel kan dyrkes med

længere omdriftstid end de 10 år,
der i dag er maksimum for at opnå
grundbetaling med videre. Sammen-
lignet med pil vil poppel med en
længere omdriftstid medføre en
mere skovagtig kultur, behov for an-
det høstudstyr samt give en længere
tidshorisont for høst af biomassen.

Dyrkning af flerårige græsarter
kan have nogle af de samme posi-
tive sideeffekter som dyrkning af
energipil. Produktion af græs til

Projektet “Kortlægning af potenti-
ale og barrierer ved energipil” er
udført for Energistyrelsen i 2015
af et konsortium bestående af
AgroTech, Agrovi, Aarhus Univer-
sitet, NIRAS og SEGES. Kortlæg-
ningen har omfattet følgende
temaer:

– afsætning og anvendelse af
energipil

– miljø-, klima-, natur- og land-
skabseffekter

– scenarier for potential biomas-
seproduktion

– erfaringer med dyrkning af
energipil

– driftsøkonomi og incitamenter
– sammenligning af flerårige

energiafgrøder.

Rapporten kan downloades fra
www.ens.dk.

Potentiale og barrierer

kombineret produktion af foder og
energi ser ud til at have et stort po-
tentiale på grund af græssernes
høje produktivitet og store protein-
indhold. Udviklingen af det koncept
vil dog kræve etablering af en bio-
raffinaderisektor, hvilket vil kræve
nogle års udvikling.

Anbefalinger
I rapporten er opstillet en række
anbefalinger med forslag til, hvordan
piledyrkning kan fremmes i Dan-
mark. Anbefalingerne retter sig mod
forskellige led i værdikæden fra
dyrkning til afsætning. Anbefalinger-
ne omfatter blandt andet:

– rådgivning om arealvalg og optimal
dyrkningspraksis

– udvikling af dyrkning, høst og
logistik

– formidling og udvikling vedrørende
udnyttelse af de positive side-
effekter ved piledyrkning

– organisering af dyrkning og
afsætning

– øget dialog mellem piledyrkere og
kraftvarme- og varmeværker

– økonomisk støtte til pileavlere
som belønning for positive side-
effekter.

Søren Ugilt Larsen og Jørgen Hinge

er begge seniorkonsulenter hos Tek-

nologisk Institut, e-mail henholdsvis

slar@teknologisk.dk og

jhin@teknologisk.dk �

Høst af pil med bæltedrevet køretøj.

Pilen høstes og flises i en arbejds-

gang.
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http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Nyheder/pilerapport.pdf
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Biobrændstoffer

Årsdag for Partnerskabet for brint og brændselsceller

Brint som bindende led

Program:

13.00 Velkomst ved formand Per Balslev

13.05 Åbningstale

13.15-14.00 Samtænkning i centrum

• Hvorfor er det vigtigt at binde el, gas og varme sammen? v/Hans-Åge Nielsen, Gaslageret

• Hvordan fylder vi naturgasnettet med god, grøn gas? v/Kåre Clemmesen, HMN Naturgas

• Vindmøllestrøm til brint v/Carl Erik Skjølstrup, Vestas Engineering Integration

14.15-15.00 Mulighedernes teknologier

• Katalytisk biogasopgradering v/Lars Ottosen, Aarhus Universitet Foulum

• Biologisk biogasopgradering v/ Ib Johannsen, Aarhus Universitet Foulum

• MeGa-StoRE v/Lars Yde, DTU Mekanisk Teknologi

• HyBalance v/Louis Sentis, Energy Storage & Blue Hydrogen at Air Liquide

15.10-15.55 Vejen frem

• Biomassen er en begrænset ressource – lad os bruge den rigtig v/Henrik Wenzel, SDU

• Erfaringer fra Sverige v/Anton Larsson, Chalmers Universitet

• Politisk spørgerunde

Vært for dagen er Tejs Laustsen Jensen, direktør i Partnerskabet for brint og brændselsceller.

Arrangementet foregår på Aarhus Universitet Foulum, Blichers Alle 20, 8830 Tjele.

Deltagelse er gratis. Tilmelding senest den 5. april til:

Emma Møller Husted • emh@hydrogennet.dk.

Røgen fra kraftværker bliver til flydende brændstof

Amerikanske forskere har med
succes afprøvet en teknologi,
hvor røgen fra kraftværker om-
dannes til flydende brændsler
ved hjælp af bakterier og en
særlig type gær.

– Det hele startede for 4-5 år siden
med et ph.d.-projekt, finansieret af
det amerikanske energiministerium.
Nu har vi videreudviklet systemet, så
der kommer røggas ind i den ene en-
de af anlægget og flydende brænds-
ler ud i den anden ende. Det fortæl-
ler professor Gregory Stephanopoulos
fra Massachusetts Institute of Tech-
nology til The Guardian.

Det centrale i processen er en
bakterie, som er i stand til at om-
danne kuldioxid til eddikesyre. I
næste trin føres eddikesyren ind i
en bioreaktor, hvor en særlig gær-
type omdanner eddikesyren til lipi-
der, der til sidst bliver til olie.

Systemet er i efteråret 2015 ble-
vet testet af GTL Biofuel på et pilot-

anlæg uden for Shanghai. Firmaet,
der arbejder på licens fra Massa-
chusetts Institute of Technology, er
nu indstillet på at bygge et demon-
strationsanlæg.

– Én ting er, at producere nogle
få liter olie i et laboratorium – noget
andet er at få teknologien opska-
leret, så vi kan producere 20.000

liter olie, siger Gregory Stephano-
poulos til The Guardian.

Han lægger ikke skjul på, at det
kan blive en udfordring, men under-
streger samtidig, at det er nødven-
digt at fokusere på billige råvarer,
hvis VE-brændstoffer skal kunne
konkurrere med fossile brændsler.

I den forbindelse peger han også
på de store mængder affald og hus-
dyrgødning, som kan bruges til pro-
duktion af gas, der efterfølgende kan
omdannes til flydende brændstoffer.

I Europa er der tusindvis af an-
læg, der producerer biogas på basis
af affald og husdyrgødning, og hvor
gassen efterfølgende bruges til frem-
stilling af el og varme.

– Det er meget dyrt og kan kun
overleve på grund af tilskud. Det er
bedre at bruge gassen til fremstilling
af brændstoffer, der kan erstatte
benzin eller diesel, siger Gregory
Stephanopoulos til The Guardian.

Kilde: www.theguardian.com.
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http://www.theguardian.com/environment/2016/mar/07/mit-researchers-turn-waste-gas-into-liquid-fuel
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Nye projekter

MeGa-stoRE-konceptet, hvor
vindmøllestrøm konverteres til
metangas skal i 2017 testes i
større målestok på Nature
Energys biogasanlæg på Fyn.
Målet er at kunne lagre 30 pro-
cent af den danske vindmølle-
produktion i gasnettet.

ForskEl-programmet, som støtter
omstillingen af energiforsyningen til
vedvarende energi, har bevilget
knap 15 millioner kroner til opska-
lering af MeGa-stoRE-konceptet,
hvor brint fremstillet med vindkraft
anvendes til opgradering af biogas.

Konceptet er baseret på, at brint
(H) reagerer med kulstoffet (C) i kul-
dioxid (CO2), så slutproduktet bliver
metangas (CH4). På den måde kan
de cirka 40 procent af biogas, der
består af kuldioxid, konverteres til
metangas og slutproduktet bliver

I 2050 vil 30 procent af den danske

vindmøllestrøm kunne lagres i gasnettet

gas, der kan distribueres, lagres og
anvendes på linje med naturgas.

Der skal bruges fire kubikmeter
brint til at konvertere en kubikmeter
CO2 til metangas. Det giver mulig-
hed for at lagre meget store mæng-
der vindkraft i gasnettet og de un-
derjordiske gaslagre. Folkene bag
MeGa-stoRE-projektet har således
beregnet, at potentialet for metani-
sering af biogas er på cirka 5.000
MW. Det svarer til 30 procent af
den forventede vindkraftkapacitet i
2050.

Gassen kan i vindstille perioder
bruges til fremstilling af kraftvarme,
men vil først og fremmest skulle
anvendes til energitung industri og
i transportsektoren, herunder ikke
mindst den tunge transport som
busser, lastbiler og skibe.

Energistyrelsen udsendte i marts
2014 en scenarierapport, der be-

Teknologien bag MeGa-stoRE, hvor vindmøllestrøm bruges til opgradering af biogas, skal i 2017 testes på Nature

Energys biogasanlæg på Midtfyn.
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skriver, hvordan den danske energi-
forsyning kan omstilles til at blive
uafhængig af fossil energi som kul,
olie og naturgas. Heri har metani-
sering af biogas en helt central rol-
le, idet anlæggene skal forsyne na-
turgasnettet med gas baseret på
vedvarende energi, samt transport-
sektoren med brændstof.

DTU-Mekanik har sammen med
en række virksomheder udviklet
teknologien bag MeGa-stoRE, som
kan rense og konvertere biogas til
ren metan. Konceptet er med suc-
ces blevet afprøvet hos Lemvig Bio-
gas, og i løbet af sommeren 2017
vil der blive opført et demonstra-
tionsanlæg i tilknytning til Nature
Energys biogasanlæg på Midtfyn.
Elektrolyseanlægget bliver leveret
af danske GreenHydrogen med
elektroder fra firmaet Elplatek.

TS
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Kort nyt

Brint skal produceres
decentralt

DTU og en række samarbejds-
partnere vil udvikle en teknologi,
der vil gøre det muligt at designe
små decentrale brintanlæg, som
kan startes og slukkes hurtigt.

Brint produceres ofte ud fra natur-
gas i en proces, hvor der tilføres
store mængder varme til reaktionen.
I et typisk brintanlæg, der ofte er
meget stort, leveres den nødvendige
varme ved forbrænding af naturgas
i et kammer placeret uden for brint-
reaktoren.

I et nyt projekt støttet at Innova-
tionsfonden skal der udviklet en
mere fleksibel teknologi baseret på
induktionsopvarmning af katalysa-
toren, så man kan anvende grøn
strøm i stedet for naturgas. Ved at
inkorporere magnetiske materialer
i katalysatoren kan induktionsvar-
men afsættes direkte til den kemi-
ske reaktion, der producerer brint.

Projektet vil gøre det muligt at
designe små decentrale brintanlæg,
der kan startes og slukkes hurtigt,
lidt ligesom induktionskogeplader.
På den måde undgår man de sik-
kerhedsmæssige risici, der er for-
bundet med transport af brint, og
da anlæggene kan aftage vindmølle-
strøm, kan de være med til at skabe
balance i energisystemet.

Kilde: innovationsfonden.dk.

Nu kan der tankes brint
i Kolding

Torsdag den 3. marts åbnede
Danmarks niende brinttanksta-
tion på Vejlevej i Kolding og
samtidig blev fem nye brintbiler
sendt på gaden.

Tankstationen er opført af Danish
Hydrogen Fuel A/S, der er et konsor-
tium bestående af OK, Strandmøllen
A/S og H2 Logic A/S. Konsortiet vil
udvide det danske netværk af brint-
tankstationer med op til fem statio-
ner, så der ved udgangen af 2016
kan tankes brint 11 steder i Dan-
mark.

– I Kolding Kommune vil vi gerne
gå foran ved at teste nye teknologi-
er – blandt andet inden for transport
– og jeg synes, at vi har en vigtig
rolle i forhold til at skabe de mulig-
heder, der skal til for at borgere og
virksomheder også kan køre grønt.
Det er et halvt år siden, vi skrev un-
der på en samarbejdsaftale om fem
brintbiler og etableringen af en
brinttankstation i Kolding. Nu står vi
med resultatet, og det bliver spæn-
dende at følge udviklingen de kom-
mende år, sagde Koldings borgmes-
ter Jørn Pedersen ved indvielsen.

Indtil nu har Kolding Kommune
primært haft fokus på elbiler til bat-
terier, men brintteknologien har
nogle klare fordele, som Kolding
Kommune gerne vil afprøve fremad-
rettet. En væsentlig forbedring er, at
en brintbil kan køre op til 600 kilo-
meter på en fuld optankning, hvilket
giver en stor fleksibilitet i daglig-
dagen for kommunens ansatte.

Tankstationen i Kolding er eta-
bleret med støtte fra Energistyrel-
sen, H2DK og EU-projektet HyFIVE
under FCH JU.

Kilde: www.kolding.dk.

Vil producere brint til
10.000 biler i Tokyo

Inden de Olympiske Lege løber
af stablen i Tokyo i 2020 skal
Fukushima-regionen være klar til
at levere brint til 10.000 biler i
den japanske hovedstad.

Den japanske regering har besluttet,
at Fukushima-regionen fremover
skal være hjemsted for en storstilet
produktion af brint, fremstillet på
basis af vindmøllestrøm og geoter-
misk energi. Brinten skal transpor-
teres til Tokyo og forsyne omkring
10.000 brændselscellebiler med
det miljøvenlige brændstof.

Regeringen forhandler med både
japanske og tyske virksomheder om
at levere det nødvendige udstyr til
fremstilling af brint, men det er ikke
helt uden problemer at få alle afta-
ler på plads. Økonomien er noget af
en udfordring, ligesom man er be-
kymret for de sikkerhedsmæssige
risici ved at transportere store
mængder brint til Tokyo.

Det japanske ministerium for
økonomi, handel og industri vil i
slutningen af marts nedsætte en ar-
bejdsgruppe, der skal udarbejde en
strategi for, hvordan man kan skabe
en bæredygtig energiproduktion i
Fukushima-regionen. Planen er, at
alt skal være klar til de Olympiske
Lege i 2020.

Kilde: www.japantimes.co.jp.

Med indvielsen af brinttankstationen

i Kolding kan der nu tankes brint ni

steder i Danmark. Inden udgangen

af 2016 vil der være 11 brinttank-

stationer fordelt rundt om i landet.
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https://www.kolding.dk/aktuelt-nyheder/brinttankstation-indviet-i-kolding
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/03/08/business/wind-power-produce-hydrogen-fukushima/#.VuRkU_nhDJQ
http://innovationsfonden.dk/da/case/groen-produktion-af-brint-kan-blive-en-maade-gemme-stroem
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Kort nyt

Nu er der kun biogas
på tanken

Den 1. marts skiftede energisel-
skaberne OK og E.ON naturgas
ud med certificeret biogas på
deres fælles gastankstationer
i København.

Ifølge Energistyrelsen er biogas det
mest klimarigtige brændsel i den
tunge transport, fordi biogasproduk-
tion både erstatter fossile brændsler
i transportsektoren og reducerer ud-
slippet af metan- og lattergas i land-
bruget. Derfor er biogassens CO2-
fortrængning højere end 100 pro-
cent, og det har fået Københavns
Kommune til at lade hovedparten
af hovedstadens skraldebiler gå
over til biogas.

– Om mindre end ti år skal
København være en CO2-neutral
hovedstad. For at nå i mål skal vi
have gang i omstillingen til en grøn-
nere transport, og her har biogas
den største klimafordel for den tun-
ge transport, siger teknik- og miljø-
borgmester Morten Kabell i en pres-
semeddelelse.

I dag kører 36 københavnske
skraldebiler på gas, og man forven-
ter, at der kommer yderligere 39
gaslastbiler på de københavnske
veje inden maj.

– København sætter handling bag
ordene. Vi gør det, fordi det er billi-
gere end forventet, og det er det rig-
tige at gøre. Luften som københav-
nerne indånder, skal blive renere,
siger Morten Kabell og understreger,
at Københavns Kommune har haft
krav om gasdrevne skraldebiler si-
den 2013.

Kilde: www.eon.dk.
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Billigere brændstof
med bedre enzymer

Innovationsfonden investeret
12,6 millioner kroner i udviklin-
gen af nye enzymer, der skal
gøre brændstof fra biomasse
mere konkurrencedygtigt.

Det nye forskningsprojekt “TEM-
PEN”, som Roskilde Universitet er
projektleder på, skal forbedre pro-
duktionen af brændstof fra biomas-
se, så det kan fungere som et mere
klimavenligt alternativ til de fossile
brændstoffer. Ud af et samlet bud-
get på 27,1 millioner kroner har In-
novationsfonden investeret 12,6
millioner kroner.

TEMPEN-projektet skal udvikle
enzymer og enzymsystemer, som
kan nedbryde biomasse til glukose,
der efterfølgende kan bruges som
råmateriale til produktion af flyden-
de brændstof og kemikalier. Ned-
brydning af biomasse sker også i
naturen, men industriel nedbrydning
foregår under langt højere tempera-
turer, og her er der behov for at ud-
vikle nye, effektive enzymer.

– Vi tager udgangspunkt i de en-
zymer, der allerede findes, og som
kan tåle en hel del varme. Vi skal så
få dem til at arbejde hurtigere, når
de bliver varmet op, siger professor
Peter Westh fra Roskilde Universitet
i en pressemeddelelse.

Kilde: pressemeddelelse.info.

Nemmere at søge om
tilskud fra VE til proces

Energistyrelsen har gjort det let-
tere for virksomheder at ansøge
om tilskud til at omlægge deres
energi til proces fra fossilt energi
til vedvarende energi.

Ansøger en virksomhed via en så-
kaldt standardansøgning, vil der
som udgangspunkt være færre do-
kumentationskrav og en enklere an-
søgningsprocedure. Det vil lette an-
søgningsbyrden for virksomhederne
og forkorte sagsbehandlingstiden.

VE til proces-tilskudsordningen
blev evalueret i 2015. Evalueringen
viste blandt andet, at særligt min-
dre ansøgere finder det udfordrende
og tidskrævende at leve op til doku-
mentationskravene. Derfor lancerer
Energistyrelsen nu en standard-
ansøgning til VE til proces.

Ansøgningen er baseret på faste
priser og normtal for energiforbruget
samt faste omkostninger i forbindel-
se med driften af energianlægget.
Ansøger en virksomhed via en stan-
dardansøgning, vil der som udgangs-
punkt være færre dokumentations-
krav og en enklere ansøgningspro-
cedure. Nu er det kun nødvendigt
at dokumentere anlægsomkostnin-
gerne og brændselsforbruget før
konverteringen. Brændselspriser
skal ikke længere dokumenteres.

Kilde: www.ens.dk.

I dag kører 36 københavnske skral-

debiler på biogas og man forventer,

at der kommer yderligere 39 gas-

lastbiler på de københavnske veje

inden maj.

http://pressemeddelelse.info/e10/parker/pm/dadd71e900fffa1b/mc638983/view/
https://www.eon.dk/presse
http://www.ens.dk/info/nyheder/nyhedsarkiv/nemmere-hurtigere-soege-tilskud-ve-proces
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Et stort tværfagligt forskningsprojekt har udvik-
let nye værktøjer til planlægning af affaldshånd-
tering med fokus på både genanvendelse og
energiproduktion.

For at kunne aftage den stigende energiproduktion fra
især vindkraft er det afgørende, at det øvrige energi-
system kan agere fleksibelt. Det er en stor udfordring –
ikke mindst for affaldsforbrændingsanlæg, som står for
en betydelig del af energiproduktionen i Danmark. Øget
liberalisering ændrer derudover rammerne for behand-
ling af affald, og det har skabt behov for bedre metoder
til planlægning af affaldshåndtering med fokus på både
genanvendelse og energiproduktion.

I TOPWASTE-projektet har DTU, SDU og AAU samt en
række partnere fra såvel ind- som udland udviklet tre
værktøjer til analyser af den fremtidige affaldsbehand-
ling. Det drejer sig om:

1. Frida – et værktøj til fremskrivning af affaldsmængder.
2. OptiWaste – et værktøj til økonomisk optimering af

investeringer og drift af det samlede affalds- og ener-
gisystem.

3. KISS – en livscyklusbaseret model hvor forskellige
systemer til affaldshåndtering bliver holdt op mod for-
skellige fremtidsscenarier.

Frida er en økonometrisk model baseret på analyser af
den historiske sammenhæng mellem affaldsgenerering
og økonomisk aktivitet. I løbet af projektet er modellen
blevet overført til Excel regneark med det formål at give
blandt andet Miljøstyrelsen mulighed for selv at køre mo-
dellen. Derudover er modellen blevet kalibreret til det nye
affaldsdatabasesystem, som Miljøstyrelsen for nylig har
indført. Modellen vil også kunne anvendes af kommuner
til fremskrivning af deres affaldsmængder.

OptiWaste er en ny generel lineær optimeringsmodel,
der gør det muligt at samoptimere affalds- og energi-
systemet ved en detaljeret repræsentation af fjernvarme-
og affaldssystemet inklusive transport. Modellen linker
derudover til optimering af elmarkedet via modellen
Balmorel. OptiWaste kan både anvendes til at optimere
økonomi og udledning af drivhusgasser.

KISS-modellen er en ny livscyklusbaseret model til op-
gørelse af drivhusgasser relateret til forskellige sorte-
rings- og behandlingsalternativer. Modellen gør det mu-
ligt at holde forskellige alternativer op mod forskellige
fremtidsscenarier. Derved kan det afgøres, om en af-
faldsstrategi er en robust løsning uafhængigt af, hvilke
systemer strategien skal spille op imod.

Projektet har ud over de nævnte værktøjer bidraget til
metodeudvikling med hensyn til evaluering af kritiske
ressourcer, samt til analyser af økonomiske og orga-
nisatoriske faktorer med indflydelse på fremtidens af-
faldshåndtering. Modeller, dokumentation og resultater
af analyser kan findes på projektets hjemmeside
www.topwaste.dk.

TOPWASTE
– nye værktøjer til planlægning af affaldshåndtering
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Titel: The Optimal treatment of Waste
(TOPWASTE)

Kontakt: DTU Management Engineering, Marie
Münster, � 4677 5166, � maem@dtu.dk

Info: www.topwaste.dk

Sagsnr.: ENMI 0603-00394B

Tilskud fra: DSF

Tilskud: 14.999.724 kroner
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Titel: HYCON - HYdrogen CONtrol for optimization
of methane production from livestock waste

Kontakt: Aarhus Universitet, Anders Feilberg,
� 3089 6099, � anders.feilberg@agrsci.dk

Sagsnr.: ENMI 10-093944

Tilskud fra: DSF

Tilskud: 16.150.000 kroner

Brint i biogasanlæg
Brint er et vigtigt mellemtrin i de komplekse bio-
logiske processer, der fører til dannelse af bio-
gas. Det kan hæmme processen – især ved øget
belastning – men under de rette forhold kan me-
tanindholdet i et biogasanlæg øges ved tilsæt-
ning af brint.

Den oprindelige hypotese var, at hvis man fjernede brint
fra et biogasanlæg ved hjælp af en selektiv membran, ville
det være mulighed at øge belastningen og dermed pro-
duktionen af biogas.

Efterhånden som projektet skred frem, viste det sig imid-
lertid, at de anaerobe kulturer i biogasreaktoren var mere
end tilstrækkelige til at forhindre hæmning, og at brinttil-
sætning faktisk kunne føre til en øget produktion af me-
tan. Projektets fokus blev derfor rettet mod at tilføre brint
til biogasreaktorer for at øge metanproduktionen og der-
med gøre det muligt at sende gassen ind på naturgas-
nettet.

Projektet har ført til mange fremskridt i den grundlæg-
gende forståelse af anaerob nedbrydning, samt udvikling
af udstyr til forskning og industrielle applikationer. Der er
udviklet en membran, der er i stand til at adskille metan
fra kuldioxid, og der er udviklet mikrosensorer til detek-
tering af brint. Endelig blev brint i fuld skala tilført reak-
toren på Aarhus Universitets biogasanlæg i Foulum. Her
blev det bekræftet, at tilførsel af brint til en biogasreaktor
er en vanskelig proces, der kræver yderligere forskning
og udvikling.

Brinttilsætning til biogasreaktor ved AU-Foulum.
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Titel: Selektiv hydrolyse af slam

Kontakt: SEGES, Niels Østergaard
� 3160 3304, � noe@seges.dk

Sagsnr.: ForskEL-12272

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 690.000 kroner

Selektiv hydrolyse – fase 3
Tredje fase af projektet om selektiv hydrolyse
på Esbjerg Renseanlæg viser, at biogasproduk-
tionen er øget med 140.000 m3 om året, og at
mængden er slam er reduceret med 725 tons
om året. Driften af anlægget fortsætter ud over
projektperioden.
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Projektet er tredje fase af et større projekt, der drejer sig
om at øge produktionen af biogas på Esbjerg Rensean-
læg ved at indbygge et hydrolysetrin mellem to biogas-
reaktorer – det vil sige en tank, hvor man hæver tempera-
turen fra knap 40 grader i reaktortankene til omkring 75
grader. Anlægget til selektiv hydrolyse er etableret på
rensningsanlægget og er i drift som en naturlig del af det
samlede renseanlæg.

Filosofien bag selektiv hydrolyse er, at man på den måde
kan nedbringe produktionen af flygtige organiske syrer,
der ofte giver anledning til en lavere gasproduktion fra
rådnetankene. Resultaterne fra projektet viser da også,
at biogasproduktionen er øget med 140.000 m3 om året
og at mængden er slam er reduceret med 725 tons om
året, svarende til 125 tons tørstof. Den øgede gaspro-
duktion har gjort det muligt at øge elproduktionen med
470 MWh om året og varmeproduktionen med 550 MWh
om året.

De økonomiske analyser viser, at etableringsomkostnin-
gerne for et fuldskalaanlæg vil være i størrelsesordenen
4,5 millioner kroner eksklusive moms, og den simple til-
bagebetalingstid vil være på omkring otte år.

Baseret på de opnåede resultater fortsætter driften af an-
lægget på Esbjerg Renseanlæg Vest, og forsyningssel-
skabet anbefaler teknologien.
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Titel: Industriel storskala konvertering af halm
til biogas

Kontakt: BioFuelTechnology, Torben A. Bonde,
� 21495940, � tab@biofueltechnology.dk

Sagsnr.: ENS 64011-0302

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 8.220.000 kroner

Succes med halmbriketter
til biogasanlæg
På Aarhus Universitets biogasanlæg i Foulum
har C. F. Nielsen A/S, BioFuel Technology og
universitetet udviklet og demonstreret ny teknik
til samtidig forbehandling, brikettering og ind-
fødning af tørt halm direkte i biogasreaktoren.

Et af hovedresultaterne er, at biogasanlægget i mere end
tre år dagligt, eller med få dages interval, er tilført halm-
briketter direkte i biogasanlæggets hovedreaktor med en
høj og stabil gasproduktion til følge. Halmbriketterne har
ikke på noget tidspunkt givet anledning til driftsforstyrrel-
ser på grund af flydelag, sedimenter, dødvolumen eller
tilstopninger. Der er tværtimod konstateret en stabil ud-
rådning, ikke blot af halmen, men også af den tilførte
kvæggylle samt en betydelig reduktion af svovlindholdet
i biogassen.

Det er tillige påvist, at tilsætning af katalysator i form af
kaliumhydroxid under brikettering medfører, at der kan
opnås et særligt højt gasudbytte. Uden katalysator kan
der opnås et udbytte på cirka 250 Nm3 metan/tons halm,
og med ludtilsætning i form af kaliumhydroxid op mod
300 Nm3 metan/tons halm under forudsætning af en god
biogasproces og en god halmkvalitet.

Med nye mekaniske pressere er det samlede energifor-
brug nede på cirka 60 kWh, og de samlede behandlings-
omkostninger er på omkring 150 kroner per tons halm.

Briketteringsanlægget ved Aarhus Universitets biogas-

anlæg i Foulum.
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Titel: METSAPP

Kontakt: DTU Energi, Bhaskar Reddy Sudireddy,
� 4677 5640, � bhsu@dtu.dk

Info: www.metsapp.eu

Sagsnr.: ForskEL-10806

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 7.750.000 kroner

Robuste metalbårne
brændselsceller
DTU Energi har sammen med en række euro-
pæiske partnere demonstreret, at man kan
fremstille metalbårne brændselsceller med
god holdbarhed og med brug af miljøvenlige
fremstillingsprocesser.

Keramiske brændselsceller (SOFC) har høj effektivitet
og kan anvendes med mange forskellige brændsler. De-
res mekaniske styrke er imidlertid begrænset af, at de
består af keramik. Hvis man i stedet bruger en tynd me-
talsupport, hvorpå man lægger de aktive keramiske lag,
kan cellernes robusthed øges væsentligt.

I EU-projektet METSAPP (Metal Supported SOFC Tech-
nology for Stationary and Mobile Applications) er der ud-
viklet nye celler og stakke baseret på en robust og påli-
delig metalbåren teknologi, der kan opskaleres til indu-
striel skala. I løbet af projektet har man udviklet nye ano-
dematerialer, der ikke korroderer, samt højtydende kato-
dematerialer. Materialerne er blevet integreret i metal-
bårne SOFC-celler ved hjælp af en miljøvenlig fremstil-
lingsproces.

Det er blevet demonstreret, at fremstillingsprocessen er
fleksibel og kan opskaleres, og der er blevet fremstillet
flere end 500 celler i forskellige størrelser, ligesom celler-
ne er blevet integreret i stakke i forskellige design.

Test af cellernes mekaniske og korrosionsbestandige
egenskaber viste væsentlige forbedringer. Elektrokemi-
ske test viste således en maksimal ydelse på cirka 1,2
watt/cm2 og en degradering på 1-3 procent per 1.000
timer. Resultaterne er meget lovende, selv om degrade-
ringsraten stadig skal forbedres.

Projektet blev udført i samarbejde med en række euro-
pæiske partnere og med støtte fra EU's 7. rammepro-
gram samt ForskEL. Man kan læse mere om projektet
på www.metsapp.eu.
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Titel: Hydrogen fremstillet ved elektrolyse

Kontakt: IRD A/S, Laila Grahl-Madsen,
� 6363 3065, � lgm@ird.dk

Sagsnr.: ENS 64011-0107

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 16.320.000 kroner

Fremstilling af brint via
PEM-elektrolyse
IRD har med succes udviklet en PEM-elektro-
lysator, der kan fremstille helt rent brint ved et
tryk på 50 bar uden brug af kompressor.

Produktion af brint via PEM-elektrolyse er en af de mest
lovende teknologier inden for brintfremstilling. Teknologien
er allerede kommercielt tilgængeligt i mindre skala, og
større prototyper er for tiden ved at blive demonstreret på
verdensplan, specielt i Tyskland.

Der er i projektperioden udviklet og succesfuld afprøvet
en dansk PEM-elektrolysator, der er i stand til effektivt at
spalte vand i ultrarent brint og ilt. Elektrolysatoren bygger
på den PEM-teknologi, som IRD har udviklet til brænd-
selsceller og siden 2010 videreudviklet til elektrolyse.

Elektrolysatoren har en kapacitet på 1 Nm3 brint i timen
og fremstiller brint ved et tryk på 50 bar uden brug af
kompressor. Brinten indeholder en del vand, hvilket be-
grænser muligheden for at anvende den til transport.
IRD har derfor udviklet et tørresystem, der kan tørre
brinten i tryksat tilstand til den standard, som kræves
til brinttankstationer (dugpunkt mindre end -70 ºC).

Selve elektrolysesystemet er CE-certificeret. Sideløben-
de med systemudviklingen er der udført en række lang-
tidstest af elektrolysecellerne i projektet, og potentialet er
lovende. En enkeltcelle er således blevet afprøvet med
succes gennem mere end 3 år, og testen forsætter nu
ud over projektperioden.

Et “kig” ind i den ud-

viklede elektrolysator.

Nederst på billedet ses

PEM-stakken, der er

hjertet i systemet, med

et cirkulært design.

Stakken består af 33-

celler med et elektro-

kemisk aktivt areal på

69 cm2.
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Titel: MeGa-stoRE – Methangas til lagring af VE

Kontakt: DTU Mekanik, Lars Yde
� 2073 9967, � larsy@mek.dtu.dk

Sagsnr.: ForskEL-12006

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 4.660.000 kroner

MeGa-stoRE konverterer
vind-el til metangas
Biogasanlæg kan være nøglen til at få lagret
store mængder vindmøllestrøm i naturgas-
nettet. Det viser erfaringerne fra MeGa-stoRE-
projektet, hvor vindmøllestrøm bruges til op-
gradering af biogas.
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Folkene bag projektet kalder teknologien for 2. genera-
tionsopgradering af biogas, og det er noget helt andet
end den teknologi, der anvendes i dag, hvor man blot
fjerner de cirka 35 procent af biogassen, som består af
CO2. I MeGa-stoRE-projektet lader man i stedet CO2-
indholdet reagere med brint, produceret ved hjælp af
vindmøllestrøm. Derved får man øget metanproduktio-
nen med omkring 50 procent, så gassen får samme
egenskaber som naturgas, og man kan på den måde
lagre overskydende vindmøllestrøm i gasnettet.

Teknologien er baseret på en såkaldt Sabatier-reaktor,
der får brint (H2) til at reagere med CO2, så slutproduktet
bliver vand og metangas (CH4). I projektet er der udviklet
en mere enkel og økonomisk konstruktion af Sabatier-
reaktoren, der har været kendt siden år 1900, og der er
udviklet et særdeles effektivt gasrensningssystem, som
er i stand til at reducere svovlbrinteindholdet i gassen fra
omkring 300 ppm til cirka 5 ppb.

I forbindelse med projektet er der etableret et pilotanlæg
hos Lemvig Biogas, der kan producere 0,8 m3 ren metan-
gas/timen. Driften har været meget stabil, og ForskEL-
programmet har nu bevilget 7 + 14,6 millioner kroner til
en opskalering af teknologien..
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Norske Biokraft opfører Nord-
europas største anlæg til frem-
stilling af flydende biogas. Fuldt
udbygget vil anlægget producere
flydende metangas, svarende til
25 millioner liter diesel om året.

Fabrikken bliver opført ved Norske
Skog Skogns papirfabrik i Nord-
Trøndelag. Biomassen vil primært
bestå af spildevandsslam, slam fra
papirfabrikken samt affald fra fiske-
opdræt. Første fase af anlægget vil
stå klar i 2017 og levere metangas
svarende til 12,5 millioner liter die-
sel om året, men i 2020 vil kapaci-
teten være udvidet til det dobbelte.

Det er svenske Purac AB, der
skal levere biogasanlægget, mens
Wärtsilä kommer til at levere det
udstyr, der skal køle gassen ned til
minus 160 grader, så den bliver
flydende. Derved kommer den til
at fylde markant mindre end kom-
primeret metangas.

– Vi har arbejdet med kølesyste-
mer i mange sammenhænge, lige
fra skibe der sejler med flydende
gas til stationære anlæg på land.
Nu har vi så valgt at bygge et relativt
lille anlæg, selv om der i Skogn vil
være tale om en effekt på 125 me-
gawatt, svarende til et mellemstort
vandkraftværk, siger direktør Reidar
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Strande for Wärtsilä Olie & Gas til
Teknisk Ukeblad.

De samlede udgifter til første eta-
pe af anlægget vil blive på omkring
400 millioner kroner. Enova, der
ejes af det norske olie- og energi-
ministerium, har ydet et tilskud til
anlægget på 80 millioner kroner.

Flydende metangas bliver især
anvendt inden for skibstrafikken,
men både i Norge og Sverige satser
man på flydende metangas til store
lastbiler. Volvo har i flere år leveret
lastbiler til flydende metangas, men
derudover forventer Biokraft, at flere
færger langs den norske kyst vil
være oplagte kunder til det miljø-
venlige brændstof. Biokraft har ind-
gået en tiårig aftale med AGA, der
skal stå for salg og distribution af
gassen.

Fuldt udbygget vil anlægget i
Skogn fordoble den norske produk-
tionskapacitet inden for biogas. Bio-
kraft har ambitioner om at inddrage
nye råvarer i produktionen, herunder
affald fra skovbrug og blå biomasse
i form af alger. TS

Løs mere på www.biokraft.no.

Norge får Nordeuropas største
biogasanlæg til flydende gas

Wärtsilä skal levere det udstyr, der

skal køle gassen ned til minus 160

grader, så den bliver flydende.

http://www.tu.no/artikler/velger-norsk-teknologi-til-nord-europas-storste-biogass-anlegg/345673?utm_source=newsletter-2016-03-17&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-evening
http://www.ens.dk/ny-teknologi/eudp-energiteknologisk-udvikling-demonstration
http://energinet.dk/DA/FORSKNING/Sider/default.aspx



