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Kompakt træpillefyr

“Vindmøllemetan” kan konkurrere med biometan

Maskinfabrik og universitet har fået styr på røgen
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“Vindmøllemetan” kan
konkurrere med biometan

Af Torben Skøtt

– Når vi kigger et godt stykke ud i
fremtiden, er det ikke energi, vi
kommer til at mangle. Vi kan pro-
ducere rigeligt med energi fra sol og
vind, men vi kommer til at mangle
kulbrinter, hvis vi vil beholde de
mange bekvemmeligheder, de giver
os mulighed for i dag.

Med de ord indledte seniorforsker
John Bøgild Hansen fra Haldor Top-
søe et foredrag om el-opgraderet
biogas på Biogasbranchens tema-
dag den 7. marts.

Nøgleordet er kemi. Ved hjælp
af kemi kan vi lave alle de brænd-
stoffer, vi har brug for. Det kræver
blot, at vi har kulstof, vand og el til
rådighed.

Kulstof kan vi skaffe på mange
måder, for eksempel i form af CO2

(C=kulstof), og det mest oplagte
sted at starte er med biogas, hvor
cirka 40 procent af gassen består
af CO2.

– Biogas er meget behageligt at
arbejde med, for her har vi en rå-

vare med en negativ pris. Biogas-
anlæggene betaler lidt under en kro-
ne per kubikmeter metangas for at
fjerne CO2-indholdet, som i mine
øjne er en værdifuld ressource, sag-
de John Bøgild Hansen.

Metangas, fremstillet ved hjælp af vindmøllestrøm og CO2-indholdet i biogas,

kan konkurrere med traditionel opgradering af biogas, hvis “vindmølle-

metan” får samme rammevilkår som biogas. Det viser et nyt EUDP-

projekt baseret på teknologi fra Haldor Topsøe.

Til venstre: SOEC-celler, hvor den

enkelte membran er 0,01 mm tyk.

Cellerne samles i stakke med 75

celler i hver stak.

Til højre: Den færdige stak med 75

SOEC-celler. Pilotanlægget er ud-

styret med otte af den slags stakke,

der tilsammen kan producere 18 m3

brint i timen.

Med el fra for eksempel vindmøl-
ler kan vand spaltes i ilt og brint, og
brint (H) kan sammen med kulstof
(C) fra CO2 blive til metangas (CH4)
i en katalytisk proces. Det er en
teknologi, som er velkendt, og hvor
Haldor Topsøe er verdensførende
med referenceanlæg i blandt andet
Kina, Korea og Sverige.

Og der er ikke bare tale om en
niche. Det danske biogaspotentiale
er på omkring 40 PJ, men potentia-

let kan øges til omkring 73 PJ, hvis
CO2-indholdet i gassen konverteres
til metangas. Det er mere end ti
procent af Danmarks energiforbrug,
der på den måde vil kunne dækkes
med bæredygtig energi, og det vil
kunne reducere hver eneste dan-
skers udledning af CO2med omkring
ét ton om året.

Demoanlæg i Foulum
Haldor Topsøe har tidligere deltaget
i to forprojekter om metanisering,
som det kaldes, når brint bruges til
at øge metanproduktionen. Projek-
terne, der blev støttet af henholds-
vis RegionMidt og Energinet.dk, vis-
te for det første, at det teoretisk set
kan lade sig gøre, og at der kan
etableres en fornuftig forretnings-
model, hvis metangassen vel at
mærke får samme rammebetingel-
ser som gassen fra biogasanlæg.

De to forprojekter resulterede i,
at EUDP i 2013 bevilgede knap 26
millioner kroner til et demonstra-
tionsanlæg hos AU-Foulum. Delta-
gerne i projektet har omfattet hele

“

Nøgleordet er kemi. Ved

hjælp af kemi kan vi lave

alle de brændstoffer, vi har

brug for. Det kræver blot, at

vi har kulstof, vand og el til

rådighed.
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værdikæden med Haldor Topsøe
som projektleder og Aarhus Univer-
sitet, EnergiMidt, HMN Naturgas,
NGF Nature Energy, Xergi, Dansk
Gasteknisk Center, Planenergi og
Ea Energianalyse som deltagere.

Hjertet i anlægget er Haldor Top-
søes keramiske elektrolyseceller
(SOEC), en metaniseringsenhed og
et gasrensningsanlæg, der kan fjer-
ne stort set alt svovl i gassen.

– Vi har nu kørt med anlægget i
to måneder, og det er faktisk ver-
densrekord for så stort et SOEC-
anlæg. Vi har aldrig før metaniseret
CO2 i så stor skala, og anlægget er
stort nok til, at vi nu kan bygge fuld-
skalaanlæg. Det er en værdifuld
reference, som sætter os i stand til
at tilbyde teknologien kommercielt,
fortalte John Bøgild Hansen på
temadagen.

Han lagde ikke skjul på, at an-
lægget i Foulum har været ramt af
en række børnesygdomme, men at
der i mange tilfælde har været tale
om helt banale problemer, som ikke
havde noget at gøre med produktio-
nen af brint og den efterfølgende
metanisering af CO2.

– Vi har konstateret, at gasrens-
ningen er så effektiv, at vi ikke læn-
gere kan måle svovl i gassen, og alt
tyder på, at elektrolysecellerne kan
klare belastningen. I starten faldt
ydelsen lidt vel hurtigt, men siden
november har degraderingen været
meget moderat. Da SOEC-celler kan
arbejde i et bredt temperaturinterval,
modvirker vi degradering ved at øge
temperaturen gradvist, således at
anlægget holder konstant produk-
tion, og forbruget af el kun påvirkes
helt marginalt, konstaterede John
Bøgild Hansen.

“

Vi har nu kørt med an-

lægget i to måneder, og

det er faktisk verdensrekord for

så stort et SOEC-anlæg. Vi har

aldrig før metaniseret CO2 i så

stor skala, og anlægget er stort

nok til, at vi nu kan bygge fuld-

skalaanlæg. Det er en værdi-

fuld reference, som sætter os i

stand til at tilbyde teknologien

kommercielt.
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Med SOEC-elektrolyse og metani-

sering kan strøm fra vedvarende

energianlæg omdannes til metan-

gas med en virkningsgrad på om-

kring 80 procent. Gassen kan distri-

bueres og lagres i naturgasnettet.

� Metaniseringsenheden, hvor brint

(H) og kulstof (C) fra biogassens

CO2-indhold omdannes til metan-

gas (CH4). Gassen har en kvalitet,

der er bedre end de minimumskrav,

som stilles til gas i naturgasnettet.
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Målinger af gassen viser i øvrigt,
at kvaliteten er bedre end de mini-
mumskrav, der stilles til gas, som
distribueres via naturgasnettet.

Virkningsgrad på 100 procent
Haldor Topsøe er verdensførende
inden for metaniseringsteknologi,
og da man samtidig har en betydelig
viden og erfaring med SOEC-elektro-
lyse, er det lykkedes at skabe et su-

per effektivt anlæg med størst mulig
synenergi mellem metanisering og
brintfremstilling.

– Når brint og CO2 omdannes til
metangas i metaniseringsenheden,
bliver omkring 20 procent af ener-
gien til varme, men den varme kan
vi bruge til at fordampe vand, som
efterfølgende bruges til elektrolyse.
Det kan man ikke med de klassiske
elektrolyseteknologier, hvor man
bruger vand, der skal fordampes ved
hjælp af el, fortalte John Bøgild
Hansen og fortsatte:

– Resultatet er, at vi kan fremstil-
le brint med en virkningsgrad tæt på
100 procent, når man ser på den
nedre brændværdi af brinten, divi-
deret med den mængde el, der bru-
ges i processen.

For det samlede system – fra el
til metangas – ligger virkningsgraden
på omkring 80 procent og cirka 90
procent, hvis anlægget kan kobles
til et fjernvarmenet, eller man på
anden måde får mulighed for at
afsætte overskydende varme.

Hver SOEC-celle består af en
membran på kun 0,01 mm. Når
der tilføres spænding til membra-
nen, bliver den i stand til at spalte
vanddamp i brint og ilt. Cellerne er
samlet i stakke med 75 celler i
hver, og anlægget i Foulum er ud-
styret med otte af den slags stak-
ke. De kan tilsammen producere
18 m3 brint i timen.
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Demonstrationsanlægget er opført i en hal i tilknytning til AU-Foulums biogasanlæg. I midten ses metaniseringsen-

heden, hvor brint og kulstof fra biogas omdannes til metangas. Spildvarmen fra processen tilføres elektrolysecellerne

i form af damp, så konverteringen af el til brint kan foregå med en virkningsgrad tæt på 100 procent.

Fakta

• Projektet “Elopgraderet biogas”
har et budget på 35 millioner
kroner, hvoraf EUDP har bidra-
get med 25,7 millioner kroner.

• Pilotanlægget er etableret hos
AU-Foulum og har været i drift
siden november 2016.

• Anlægget kan producere 10 m3

metangas i timen.

• Prisen på en GJ metangas er
på 120-126 kroner, hvilket er
billigere end traditionel opgra-
dering af biogas.

• Projektdeltagerne er Haldor
Topsøe (projektleder), Aarhus
Universitet, EnergiMidt, HMN
Naturgas, NGF Nature Energy,
Xergi, Dansk Gasteknisk Center,
Planenergi og Ea Energianalyse.
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SOEC elektrolyse kræver en ar-
bejdstemperatur på 7-800 grader,
og det betyder, at det tager omkring
ti timer at starte anlægget op fra
kold tilstand. Når først det er varmt,
kan man til gengæld variere brint-
produktionen fra 0 til 100 procent
på få sekunder. Anlægget kan i øv-
rigt fjernstyres, så produktionen af
metangas kan tilpasses prisudviklin-
gen på elmarkedet fra en hvilken
som helst placering.

Økonomien
Hvis det skal være rentabelt at byg-
ge anlæg, der kan konvertere over-
skydende el til metangas, er det
nødvendigt, at metangas produceret
på basis af brint og CO2 får samme
rammevilkår som metangas produ-
ceret i et biogasanlæg. Sådan er
det ikke i dag. Metangas fra et bio-
gasanlæg afregnes til en langt hø-
jere pris end metangas, der er frem-
stillet ved hjælp af overskydende
vindmøllestrøm og CO2.

I EUDP-projektet har Ea Energi-
analyse regnet på, hvordan man

kan optimere økonomien. Man har
blandt andet set på, hvor mange
årlige driftstimer, der vil være det
optimale, og om det for eksempel
kan være en ide at etablere et

brintlager, så man bedre kan ud-
nytte de perioder, hvor elprisen
er lav.

– Alt peger på, at det ikke kan be-
tale sig at etablere et lager til brint,
og anlægget skal helst køre 7-8.000
timer om året. Det er overraskende
– vi havde troet, at 3-4.000 drifts-
timer havde været det optimale, for-
talte John Bøgild Hansen.

Han forventer, at man ender op
med en pris på 120-126 kroner/GJ
metangas, og det er faktisk billigere
end traditionel opgradering af bio-
gas, hvor man blot fjerner CO2-ind-
holdet.

– Det er opmuntrende, men det
er ærgerligt, at vi ikke har samme
rammevilkår som biogasanlæggene.
Metanisering er en nødvendigt tek-
nologi, hvis vi skal skabe balance i
energisystemet og levere grønt
brændstof til transportsektoren. Det
tager måske 5-10 år at skabe et
kommercielt gennembrud, og det
lykkes kun, hvis vi får mulighed for
at “øve” os i de kommende år, slut-
tede John Bøgild Hansen. �
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Ny rapport fra EA Energianalyse levner ikke meget plads til termisk forgasning

i energisystemet. Der skal ske markante prisstigninger på naturgas og CO2-

kvoter, før det bliver samfundsøkonomisk attraktivt at producere gas ud

fra træ. Regnestykket ser noget bedre ud, når der produceres gas ud fra

affald, og når gassen bruges til fremstilling af flydende brændstof.

Af Torben Skøtt

I Danmark er der arbejdet med ud-
vikling af termisk forgasning af bio-
masse siden 1980'erne, men trods
en betydelig indsats fra såvel privat
som offentlig side, er der endnu ik-
ke sket et kommercielt gennem-
brud. Det fremgår af en ny rapport,
som Ea Energianalyse har udarbej-
det for Partnerskabet for termisk for-
gasning, der er støttet af EUDP.

Termisk forgasning af biomasse
har ellers meget at byde på, fordi
gassen er langt mere anvendelig
som energibærer, end hvis biomas-
sen blot brændes af, som det sker
i vid udstrækning hos private, på
fjernvarmeværker og hos kraftvær-
ker. Gassen kan via en motor an-
vendes til produktion af kraftvarme,
og den kan konverteres til metangas
(bio-SNG), som kan distribueres via
naturgasnettet. Endelig kan gassen,
der primært består af brint og kul-
ilte, anvendes til fremstilling af fly-
dende brændstof, som kan bruges
inden for den tunge del af transport-
sektoren.

Ifølge rapporten fra Partnerskabet
for termisk forgasning er der behov
for yderligere udvikling, demonstra-
tion og opskalering, hvis teknologien

skal have et kommercielt gennem-
brud, og selv da kan det bliver me-
get svært at få samfundsøkonomien
til at hænge sammen.

15 scenarier
Ea Energianalyse har gennemregnet
ikke mindre end 15 forskellige sce-
narier, hvor man har ændret på for-
skellige forudsætninger, herunder
anlægsinvesteringen, prisen på
energi og CO2-kvoter. Udgangs-
punktet har været de priser, som
det Internationale Energi Agentur
(IEA) forventer i 2050.

Her regner IEA med, at prisen på
naturgas vil ligge på 51-72 kroner/
GJ, hvor den i dag ligger på omkring
40 kroner/GJ. Prisen på CO2-kvoter
ventes at stige markant fra det nu-
værende niveau på under 100 kro-
ner/ton til 800 kroner/ton i 2050.

Grundscenariet viser, at forgas-
ningsteknologierne udkonkurreres af
naturgas, biogas og fjernvarmepro-
duktion fra de store byer. Selv en
markant højere CO2-pris på 1.200
kroner/ton er ikke nok til at gøre
bio-SNG samfundsøkonomisk at-
traktivt, ligesom det heller ikke er
tilstrækkelig med en reduktion af
anlægsomkostningerne på 50 pro-
cent. Bliver naturgasprisen næsten

næsten fordoblet i forhold til IEA's
prognoser (102 kroner/GJ), bliver
forgasningsanlæggene til gengæld
konkurrencedygtige.

Det præcise tal for, hvor meget
naturgasprisen skal stige, er ikke
angivet i rapporten, og erfaringerne
har med alt tydelighed vist, at det
kan være utrolig svært at forudsige
energiprisernes udvikling flere årtier
frem i tiden.

Hvis det besluttes at udfase fos-
silt naturgas i Danmark, kommer
regnestykket til at se noget anderle-
des ud. I det scenarie vil bio-SNG
sammen med biogas være konkur-
rencedygtigt – specielt hvis der sam-
tidigt satses på gas til transport.

Bio-SNG eller kraftvarme
Termisk forgasning til fremstilling af
bio-SNG kræver, at der både inve-
steres i et forgasningsanlæg og et
anlæg, der kan konvertere syntese-
gassen til metangas. Dertil kommer
omkostninger til drift og vedligehol-
delse, ligesom der sker et tab af
energi, når biomassen omdannes
til syntesegas og efterfølgende til
metangas.

Det betyder alt sammen, at pri-
sen på biomasse skal være betyde-
ligt lavere end naturgasprisen, eller

Termisk forgasning får

hård konkurrence fra

biogas og naturgas
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også skal der være tale om en me-
get høj pris på CO2-kvoter. I grund-
scenariet er prisen på biomasse
imidlertid på niveau med den for-
ventede naturgaspris, og det siger
noget om, hvor svært det kan være
at få balance i regnskabet.

Hvis gassen i stedet anvendes
til produktion af kraftvarme undgår
man konverteringen til metan, men
det er ikke nok til at skabe en for-
nuftig samfundsøkonomi, viser reg-
nestykkerne fra Ea energianalyse.
Forgasningsgassen er fortsat dyrere
end naturgas og CO2-kvoter tilsam-
men og lidt dyrere end biogas. Dertil
kommer, at syntesegas er vanskeli-
gere at lagre end metangas, hvilket
kan gøre det svært at få mange
driftstimer i et elmarked med stærkt
svingende priser.

Muligheden for at booste gaspro-
duktionen ved at tilføre brint til pro-
cessen er også undersøgt, men hel-
ler ikke det giver en fornuftig sam-
fundsøkonomi.

Affald og flydende brændstof
Til gengæld ser der ud til at være
økonomi i at forgasse affald som et
alternativ til forbrænding. Det skyl-
des primært, at affaldsforbrændings-
anlæg er dyre i investering og pas-
ser dårligt til det fremtidige energi-
system.

På samme måde vil det være
attraktivt at kombinere termisk for-
gasning med den såkaldte Fischer-

Tropsch-proces, så det bliver muligt
at fremstille flydende brændstof
som erstatning for diesel og fly-
brændstof.

Forgasningsteknologien er faktisk
helt nødvendig, når transportsek-
toren skal omstilles fra fossile til
CO2-neutrale brændstoffer. El og
brint kan klare en del af behovet –
især når det drejer sig om person-
transport – men når det handler om
den tunge del af transportsektoren,
bliver det meget svært at komme
uden om flydende brændstoffer,
baseret på kulbrinter.

Selskabsøkonomi?
Det skal understreges, at det kun
er samfundsøkonomien Ea Energi-
analyse har kigget på. Der kan godt
være tilfælde, hvor forgasningsan-
læg er selskabsøkonomisk interes-
sante, selvom samfundsøkonomien
er tvivlsom. Dertil kommer, at pris-
udviklingen og rammevilkårene kan
ændre sig, så det fremadrettet bliver
interessant at investere i et forgas-
ningsanlæg.

Rammevilkårene er i øvrigt et
emne, som Partnerskabet for ter-
misk forgasning har valgt at under-
søge nærmere. Der er igangsat et
studie af, hvordan rammevilkårene
påvirker muligheden for at etablere
forgasningsanlæg i Danmark og vore
nabolande. Det, blandt meget an-
det, vil blive taget op på en works-
hop som Partnerskabet afholder den
27. april på DTU RISØ Campus.
Læs mere om workshoppen her.

Hent rapporten her.
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GoBiGas
Gøteborg Energi kunne i 2014 ind-
vie GoBiGas, der er Sveriges største
forgasningsanlæg med en kapacitet
på 20 MW – nok til at forsyne 15-
20.000 biler med brændstof. An-
lægget er startet op på træpiller,
men er i dag stillet om til træflis.
Svenskerne kalder det for 2. gene-
rationsbiogas, hvor man først om-
danner træ til syntesegas i en ter-
misk proces, og derefter konver-
terer gassen til metangas, som
distribueres via naturgasnettet.

GoBiGas har været plaget af en
række børnesygdomme og har
været et dyrt bekendtskab for Gøte-
borg Energi. For nylig meddelte sel-
skabet, at man har indledt et sam-
arbejde med et af verdens største
energiselskaber, franske Engle, der
selv arbejder med udvikling af 2.
generationsbiogas.

GoBiGas har kostet 1,5 milliar-
der svenske kroner, hvoraf den
svenske energistyrelse har bidraget
med 220 millioner kroner. Oprinde-
lig var det planen, at anlægget
skulle udvides fra 20 til 100 MW,
men de planer blev skrinlagt i 2015.

http://www.biopress.dk/PDF/Kalender/workshop-om-strategi-for-termisk-forgasning/view
http://www.biopress.dk/PDF/rapporter/integration-af-termisk-forgasning-i-det-danske-energisystem/view
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Maskinfabrik og universitet har
fået styr på røgen fra halmfyr
Producenter af halmkedler

arbejder ihærdigt på at

kunne leve op til nye EU-

krav om, hvor mange par-

tikler der må være i røgen

fra et halmfyr. De kendte

teknologier kan ikke bru-

ges til halmfyring, men nu

har Maskinfabrikken REKA

i samarbejde med Aarhus

Universitet udviklet et nyt

filter, som kan fjerne op til

98 procent af partiklerne

ved halmfyring.

Af Torben Skøtt

Halmfyring har i årevis været en kil-
de til luftforurening på landet, men
nu skal det være slut. EU har vars-
let, at der træder nye regler i kraft
fra årsskiftet, så røgen maksimalt
må indeholde 60 mg partikler per
kubikmeter røggas for portionsfyrede
anlæg og 40 mg for automatisk
fyrede anlæg.

Uden filter på skorstenen kan
røgen fra halmfyring let indeholde
omkring 1.000 mg partikler per
kubikmeter røg, og det kan komme
helt op på 1.500 mg afhængig af
halmkvalitet og kedelanlæg.

Halm er nemlig ikke bare halm.
Kvaliteten afhænger blandt andet
af, hvilken afgrøde det stammer fra,
hvor det er høstet, og om det har
fået regn, inden det blev bjærget.
Hvis det sidste er tilfældet vil hal-

mens indhold af alkalisalte være
reduceret, og det giver en bedre for-
brænding med mindre støv i røgen.

Problemet med halmfyring er, at
støvet er så finkornet, at det ikke
kan udskilles med en cyklon. Pose-
filtre er heller ikke egnede. De er
for sårbare over for gnister og fugt i
røgen, og der er et stort tryktab over
filteret.

En tredje mulighed er elektro-
filtre. De kan i princippet godt op-
fange partiklerne i røgen fra et
halmfyr, men de bliver hurtigt stop-
pet til, og hidtil har man ikke kunnet
finde en løsning på det problem.

Ny udgave af elektrofilteret
Producenter af halmkedler udfolder
for tiden ihærdige bestræbelser på
at forbedre deres kedler, så de kan
leve op til de nye krav i den vel-
kendte standard EN303-5, som
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gælder for biomassefyrede kedler på
op til 500 kW.

Når det drejer sig om træfyring,
er det ikke svært at leve op til kra-
vene, men det er sin sag at redu-
cere mængden af partikler i halm-
røg fra måske 1.000 mg til 40 mg.

For nylig lykkedes det imidlertid
for Maskinfabrikken REKA at “knæk-
ke koden”. Det skete med knap tre
millioner kroner i støtte fra EUDP og
i samarbejde med Aarhus Universi-
tet samt virksomheden Magnussen
& Speiermann.

Løsningen blev en modificeret ud-
gave af et elektrofilter, hvor røgen
ledes gennem et kraftigt elektrisk
felt. Her påføres støvpartiklerne en
elektrostatisk ladning, som efterføl-
gende bliver tiltrukket af nogle pla-
der med modsat polaritet.

I et traditionelt elektrofilter bankes
der med jævne mellemrum på pla-
derne, så støvet falder af, men ved
halmfyring består støvet hovedsage-
ligt af alkalisalte, der har en meget
lav ledningsevne. Det betyder, at der
kun skal være et meget tyndt lag
støv, før den elektriske modstand
bliver så stor, at filterets renseevne
reduceres drastisk. Et så tyndt lag
støv kan ikke fjernes via den be-
skrevne “banketeknik”, så i stedet
har man udviklet en teknologi, hvor
støvpartiklerne bliver skrabet af. Sy-
stemet er med succes blevet testet
hos AU-Foulum, og det er efterføl-
gende blevet installeret på en halm-
fyret kedel hos Ulbjerg Varmeværk,
hvor det renser røgen til et niveau,
der ligger langt under de nye krav
for automatisk fyrede anlæg.

Hvad med de mindre anlæg?
Filteret til Ulbjerg Varmeværk har
kostet omkring en halv million kro-
ner, så det er en begrænset investe-
ring set i forhold til, hvad det koster
at opføre et mindre biomassefyret
varmeværk.

REKA forventer at kunne levere
en løsning til gårdanlæg til omkring
100.000 kroner. Det kan formentlig
være acceptabelt for de lidt større
anlæg, men det vil nok få mange
mindre gårde til at droppe et halm-
fyr til fordel fra andre typer varme-
anlæg.

– Det er svært at finde en god
løsning til gårdanlæggene, som er
både effektiv og økonomisk over-
kommelig, fortæller Erik Fløjgaard
Kristensen fra Aarhus Universitet og
fortsætter:

– Det mest simple ville være en
cyklon, men røgen fra halmfyr inde-
holder mange små partikler, som
ikke kan fanges i de cykloner, vi
kender i dag.

– Vi har også arbejdet med pose-
filtre til mindre anlæg, men vi har

ikke kunnet få det til at fungere or-
dentligt. Det er især et problem
med de portionsfyrede anlæg, hvor
man risikerer, at der kommer gnister
med over i filteret, når der fyres op i
anlægget. Det må ikke ske, ligesom
der heller ikke må være fugt i røgen,
forklarer Erik Fløjgaard Kristensen.

I et andet EUDP-projekt har Ma-
skinfabrikken Faust i samarbejde
med Teknologisk Institut og Agro-
tech udviklet et relativt billigt røg-
gasfilter til de mindre halmkedler.
Filteret er i stand til at reducere ind-
holdet af partikler til omkring 200
mg per kubikmeter røggas – altså
et stykke fra målet på 60 mg for
portionsfyrede anlæg.

Er partiklerne skadelige?
Sort røg fra en biomassefyret kedel
er tegn på uforbrændt kulstof, men
langt hovedparten af partiklerne i
røgen fra halmfyr er vandopløselige
salte.

– Vi vil gerne have undersøgt,
hvad er det for nogle partikler, der
er i røgen fra et halmfyr, og hvad
det er for nogle partikler, vi fanger i
filteret. Det er klart, at sodpartikler
er skadelige for helbredet, mens
naturligt forekomne salte virker rela-
tivt harmløse, siger Erik Fløjgaard
Kristensen.

I dag ser myndighederne kun på
den samlede mængde partikler un-
der ét. Man vurderer ikke om nogle
partikler kan være mere skadelige
end andre. Udgangspunktet er, at
hvis det ikke kan dokumenteres, at
partiklerne er uskadelige, må de
være skadelige. �

Det opfangede støv fra halmrøgen

bliver løbende sneglet ud af elektro-

filtret. Støvet består primært af vand-

opløselige salte.

Til venstre: Direktør for Maskin-

fabrikken REKA, Christian Larsen,

ved kedlen på Ulbjerg Varmeværk.

Elektrofilteret er bag ved kedlen.

Til højre: Landbrugstekniker hos AU-

Foulum, Jens Kristian Kristensen, i

færd med at teste elektrofilteret,

som ses bagerst i billedet. Bag ved

Jens Kristian Kristensen står akade-

misk medarbejder Erik Fløjgaard Kri-

stensen.
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Af Erik W. Hallgren

Benni Sørensen fra Neutral Energi
er manden bag idéen. Med støtte
fra Miljøministeriets MUDP-program
og med hjælp fra Erik W. Hallgren
på Teknologisk Institut lykkedes det
ham i 2016 at færdigudvikle proto-
typen på et kondenserende træ-
pillefyr med balanceret aftræk.

Benni Sørensen har valgt at an-
skue forbrændingen på en helt an-
derledes måde, end man normalt
gør. I stedet for traditionelle træ-

Mange har uden held forsøgt det før, og få troede på idéen. Men ti års

stædighed og hårdt arbejde har i dag resulteret i et kondenserende

træpillefyr med lav emission, høj effektivitet og en egenvægt der

gør det muligt at hænge fyret op på væggen som en gaskedel.

Kompakt træpillefyr

med balanceret aftræk

Træpillefyret er så kompakt og let,

at det kan hænge på væggen lige-

som et gasfyr.
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“

Benni Sørensen har

valgt at anskue forbræn-

dingen på en helt anderledes

måde, end man normalt gør. I

stedet for traditionelle træpille-

fyr har han taget udgangs-

punkt i moderne gasfyr og

deres opbygning.

Et kik ned til brænderen gennem

varmeveksleren, hvor varmen over-

føres til husets varmeanlæg.

pillefyr har han taget udgangspunkt
i moderne gasfyr og deres opbyg-
ning.

– Vi har udviklet fyret helt fra
bunden med det formål at skabe en
så ren og kontrolleret forbrænding,
at kondenseringen sker uden næv-
neværdig korrodering. Det har kræ-
vet et gennemgribende nyt design,
og vi har skubbet til mange grænser
og modstand som “det kan ikke la-
de sig gøre” for at komme i mål,
forklarer Benni Sørensen fra Neutral
Energi.

Hvorfor kondensering?
Det korte svar er effektivitet. Et kon-
denserende fyr udnytter brændslet
bedre end et traditionelt fyr, hvor
man populært sagt fyrer for grå-
spurvene.

Først kom gasfyret og sidenhen
oliefyret i en kondenserende udga-
ve. Ligeledes er der udviklet forskel-
lige versioner af et kondenserende
træpillefyr med påsatte kondensa-
torer. De fleste er dog ofte store og

dyre, og vitale dele korroderer. Så
da Benni Sørensen påstod, at det
var muligt at udvikle et kompakt fyr,
som tager højde for de kendte bør-
nesygdomme, var der mange, der
rystede på hovedet: Hvorfor skulle
det lykkes denne gang?

Udviklingen af træpillefyret er i de
sidste 10-15 år gået i retning af
mindre vedligehold og mere auto-
matik, men røggasserne indeholder
fortsat en stor mængde varm vand-
damp – ofte med en temperatur et
godt stykke over 100 grader.
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“

Resultaterne fra testene

er yderst lovende og vi-

ser, at projektet er lykkedes på

stort set alle punkter.

Til venstre: Varmeveksleren er pla-

ceret rundt om brænderen. Det gi-

ver en god varmeoverførsel og et

kompakt design.

Til højre: En af de første test med

brænderen inden den blev bygget

sammen med varmeveksleren.
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– Vi kalder det for røg, men i vir-
keligheden er det forskellige gasser
og partikler med meget blandet ind-
hold afhængig af træpiller og for-
brænding. Den varme luft og en del
af partiklerne lukker vi direkte ud af
vores skorstene for at undgå løbe-
sod. Her kan man tale om at fyre for
fuglene, forklarer Benni Sørensen.

Hjertet i fyret
Den vigtigste del af det nye fyr er
brænderen – hjertet i fyret. I tradi-
tionelle træpillefyr fungerer bræn-
deren mere som en brændeovn –
hvor træpiller og luft tilføres under
kontrollerede forhold – end en
optimal forgasser. Forbrændingen
sker med stor varmepåvirkning og
slitage på brændskålen og en
større mængde støv og partikler i
røgen til følge.

Ideen bag den nye brænder er at
skabe en renere forbrænding ba-
seret på forgasning med det formål
at nå så tæt på nul i partikeludled-
ning som muligt. Flammen er inde-
sluttet med en nøje kontrolleret
luftstrøm, og pillerne afgasses un-
der selve brændpunktet. Det er så-
ledes røggassen, der brænder, så
temperaturen i bunden af brænd-
skålen er langt under de tempera-
turer, traditionelle træpillefyr op-
ererer med.

– I designfasen har vi afprøvet og
simuleret forskellige parametre så-
som brænderåbning, størrelser og
placeringer af luftsluser, placering

af tændingselement og omkring-
sluttende kappe, fortæller Benni
Sørensen.

Kompakt design
For at få en så høj udnyttelse som
mulig er varmeveksleren placeret
rundt om brænderen, så varmen
aftager kort tid efter, at røggasfor-
brændingen er fuldført.

– Vi vinder ikke noget synderligt
på effektiviteten ved dette, men det
giver et mere kompakt design, for-
klarer Benni Sørensen.

Og med et kompakt design føl-
ger også en lettere varmeveksler.
Hvor en traditionel varmeveksler
normalt vejer 30-50 kg plus væg-
ten af de 50-80 liter vand, vejer
den nye varmeveksler blot 30 kg
inklusive vand.

Varmeveksleren køler røggassen
så langt ned, at kondensering kan
ske umiddelbart efter i kondensa-
toren. Resultatet er en røggas på
40-60 grader i stedet for de vel-
kendte 130-160 grader. I konden-
satoren afsættes den sidste del af
kondenseringsvarmen, og vandet
sætter sig på væggene i kondensa-
toren og kan lukkes ud i bunden.

Gode testresultater
Det nye træpillefyr har nu været i
drift i 1.000 timer og er undervejs
testet på Teknologisk Institut og
styrkeberegnet hos Force Techno-
logy. Tidligere versioner har desuden
kørt i adskillige år uden nævnevær-
dige problemer eller korrosion.

Resultaterne fra testene er yderst
lovende og viser, at projektet er lyk-
kedes på stort set alle punkter. Virk-
ningsgraden er mindre end ønsket,
men det skyldes blandt andet en
kedel, som ikke er ordentligt isole-
ret. Kondensatvandet er målt til at
være basisk med en pH-værdi på
8-10 – altså så tæt på “ikke-korro-
derende” over for rustfrit stål, som
man næsten kan komme.

– Det nye brænderdesign har skabt
en langt renere forbrænding. Vi ar-
bejder stadig på at teste for fine og
ultrafine partikler, men alene det, at
vi har sænket niveauet for de store
partikler dramatisk, tyder rigtig godt.
Forventningen er, at kondensatoren
vil stoppe en stor del af de finere
partikler, der trods alt kommer fra
forbrændingen, så udledningen nær-
mer sig nul, fastslår Benni Sørensen.

Projektet fortsætter i 2017 med
støtte fra Markedsmodningsfonden
med det formål at erstatte nogle af
de mange oliefyr i landets yderom-
råder med det nye træpillefyr.

Erik W. Hallgren er Innovationskon-

sulent hos Teknologisk Institut,

e-mail ewh@teknologisk.dk.



12 FiB nr. 59 • marts 2017

Biomasse

Når haveaffald bliver til flis
Med den rette forbehandling

kan affald fra haver og parker

bliver et værdifuldt brændsel.

Det viser de foreløbige erfarin-

ger fra et EUDP-projekt, hvor

brændslet er blevet testet på

flere fjernvarmeværker.

Af Torben Skøtt

Der er masser af energi i det affald
private husstande og gartnere afle-
verer på landets genbrugsstationer,
men hidtil har det ikke gjort meget
gavn inden for fjernvarmesektoren i
Danmark. Tyskerne har til gengæld
glæde af det. En stor del af affaldet
bliver i dag forbehandlet hos blandt
andet KomTek i Holsted og solgt
videre til tyske affaldsforbrændings-
anlæg.

Danske forbrændingsanlæg vil ik-
ke betale for affaldet, men fjernvar-
meværkerne er oplagte som kunder,
hvis det vel at mærke kan hånd-
teres og afbrændes på samme må-
de som skovflis. Det er omkring 20
procent billigere end flis fra skoven,
så selv hvis varmeværkerne skal
foretage mindre ændringer, kan det
gå hen og blive en god forretning.

I dag er der billig skovflis til alle,
men den situation gælder ikke nød-
vendigvis fremover, så der er grund
til at få undersøgt, hvordan brænd-
selssortimentet kan blive udvidet.

– Det vil være rettidig omhu, si-
ger seniorrådgiver Simon Skov fra
IGN på Københavns Universitet. Han
har gennem de seneste to år kigget
nærmere på problematikken i sam-
arbejde med blandt andet KomTek
og Dall Energy, der leder UBS-pro-
jektet, som det kaldes. Det står for
Udvidet Brændsels Sortiment, og er
støttet af EUDP med 4,7 millioner
kroner.

Projektet omhandler afbrænding
af både haveparkaffald, gyllefibre og
mask, der stammer fra produktio-
nen af øl. Det er endnu ikke afslut-
tet, men alt peger på, at havepark-
affald kan blive et attraktivt brænd-
sel for mange varmeværker, ligesom
der er mulighed for, at man i fremti-
den vil kunne udnytte en større del
af næringsstofferne i asken.

Fra affald til brændsel
Når KomTek i Holsted modtager have-
parkaffald fra landets genbrugssta-
tioner bliver det først knust og lagt
på lager, så det kan tørre. Derefter
køres det igennem et sold, hvor jor-

den bliver siet fra, hvorefter affal-
det kan opdeles i tre fraktioner:
smuld, en mellemfraktion og en
grov fraktion.

I dag er det typisk landmænd,
der aftager smuldet, mens den gro-
ve fraktion bliver knust endnu en
gang, blandet sammen med mel-
lemfraktionen og eksporteret til
forbrændingsanlæg i Tyskland.

– Det er den grove fraktion, vi har
haft fokus på, fortæller Simon Skov,
der i samarbejde med KomTek har
stået for den del af projektet, som
handler om forbehandling af affaldet.

– Vi har taget den grove fraktion
og hugget den, så den kan fødes
ind på et fjernvarmeværk. Det har
krævet en del forsøg, for der kan
være både sten og andre fremmed-
legemer i affaldet, forklarer Simon
Skov.

Løsningen viste sig at være en
østrigsk produceret flishugger. Den
er ikke helt billig, men den er indret-
tet, så knivene ikke bliver ødelagt af
sten, og dermed kan den producere
flis, der på mange måder minder
om skovflis. Det kaldes for have-
parkflis og er billigere end flis fra
skoven.

Ifølge Simon Skov er der langt
større variationer i den flis, der kan
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produceres ud fra haveparkaffald
end fra skovflis, og det kan være
en udfordring for mange varme-
værker.

For at få en god kvalitet skal fli-
sen helst indeholde så meget ved
som muligt. Den bedste kvalitet fås
hos de firmaer, der har valgt at ind-
gå aftaler med gartnere om at afta-
ge særlige fraktioner haveparkaffald
– eksempelvis når der skal ryddes et
læhegn. Affaldet bliver først lagret,
jorden sies fra, hvorefter bliver det
vasket, så sten og jord synker til
bunds. Til sidst kan det hugges til
flis i en almindelig flishugger.

– Det er en fin kvalitet, minder
meget om skovflis, men det er en
meget begrænset ressource, og vi
mener ikke, det er vejen frem, at
affaldet skal vaskes manuelt, lyder
det fra Simon Skov.

Fyringsforsøg
Det forbehandlede haveparkaffald
fra KomTek er efterfølgende blevet
testet på varmeværker i blandt an-
det Sønderborg og Grindsted. I Søn-
derborg er der tale om en multi-
brændselskedel fra Dall Energy,
mens det i Grindsted er en traditio-
nel flisfyret kedel. I Grindsted har
det været et kortvarigt forsøg, hvor
man blot skulle afklare om brænds-
let kunne fødes ind i kedlen og
brænde på risten. I Sønderborg har
der været tale om flere, længere-
varende forsøg, hvor man blandt
andet har målt emissioner i røgen,
ligesom man har analyseret asken
og spildevandet.

Både i Grindsted og Sønderborg
har man oplevet, at haveparkflis kan

være mere genstridigt end skovflis,
når det skal fødes ind i kedlen.

– Det har en tendens til at danne
“bro” i indføderen, og man kan ikke
føde så meget ind ad gangen, så
det kan være svært at få kedlen op
på maksimal effekt, fortæller pro-
jektleder hos Sønderborg Fjernvar-
me, Jens Schear Mikkelsen.

Han vurderer, at det er et problem,
der er til at løse, men at havepark-
flis er bedst egnet som brændsel i
kombination med skovflis. En anden
erfaring man har gjort i Sønderborg
er, at tryktabet over brændselslaget
stiger, når man benytter haveparkflis,
så blæseren bruger mere strøm end
ved skovflis.

Næringsstoffer
Flertallet af de nye biomassetyper
som haveparkflis, gyllefibre og mask
er mere næringsholdige end flis og
halm, så det er vigtigt at finde en
løsning på, hvordan næringsstoffer-

ne kan føres tilbage til jorden – ikke
mindst når det handler om fosfor,
der er en begrænset ressource.

Ved afbrænding af biomasse op-
koncentreres næringsstofferne i
asken, men samtidig reduceres op-
løseligheden og dermed gødnings-
værdien. I UBS-projektet har for-
skerne derfor øvet sig på, hvordan
man kan ændre asken, så planterne
lettere kan få fat på indholdet af
især fosfor.

Rent praktisk har forskerne taget
udgangspunkt i varmeværket i Søn-
derborg, hvor asken bliver ført ud af
kedlen med en snegl og falder ned
i et kar med vand. I et laboratorie-
forsøg har forskere fra Københavns
Universitet og DTU derefter ændret
på størrelsen af karret, vandets sur-
hedsgrad, temperaturen og opholds-
tiden.

Resultaterne viser, at det er mu-
ligt at forbedre opløseligheden af
fosfor, men i følge Simon Skov er
det desværre begrænset, hvad der
kan ændres ad den vej.

Endelig er der mulighed for at for-
bedre optagelsen af fosfor ved at
sprede asken i en skov. Fosfor bliver
blandt andet bundet til asken, fordi
den er basisk, men en skovbund er
relativt sur, og det kan i sig selv gøre
det lettere for træerne at optage
fosforen.

– Og husk, at man aldrig må spre-
de aske fra brændeovnen i haven –
især ikke i køkkenhaven – slutter
Simon Skov. Man kommer alt for
let til at overdosere. Flisaske hører
hjemme på mark og i skov, hvor der
højst må spredes tre tons aske per
hektar. �

Fakta om UBS-projektet

• Projektet skal være med til at
sikre den fremtidige forsyning af
biomasse og udvikle metoder til
forbehandling af bioaske, så
planterne lettere kan optage
næringsstofferne.

• Budgettet er på 6,23 millioner
kroner, hvoraf EUDP har bidra-
get med 4,70 millioner.

• Deltagerne er Dall Energy, IGN
Københavns Universitet, Søn-
derborg Fjernvarme, KomTek,
Carlsberg forskningscenter,
Hededanmark og Infarm.

Haveparkaffald på KomTeks lager-

plads i Holsted. Til venstre ses affal-

det, som det ser ud, når det an-

kommer fra kommunernes gen-

brugsstationer. Bagerst til højre ses

den grove fraktion, som neddeles,

så det kan bruges som brændsel på

flisfyrede varmeværker.
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International methanol konference
8.-10. maj • Carlsberg Museum & Business Centre • København

Den 8.-10. maj afholdes International Methanol Conference i København. Konferencen sætter fokus på, hvor-
dan methanol kan blive fremtidens grønne brændstof, der vil kunne afløse fossile brændstoffer inden for blandt
andet transport. Der vil være talere fra såvel universiteter som industrien, og deltagerne vil blive guidet gennem
konferencen ved hjælp af forskellige temaer, hvor spørgsmål som råmaterialer, fremstillingsprocesser, infra-
struktur, slutbrugere, energipolitik m.v. vil blive belyst.

Pris : 3.400 kr. inklusive forplejning, studerende kan deltage den 9.-10. maj for 500 kr.

Program og tilmelding på: www.teknologisk.dk/kurser/international-methanol-conference/k29019.

Stena Line Germanica blev i 2015 ombygget til at kunne sejle på metanol.
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Mere end 125 internationale for-
skere tager nu afstand fra en rap-
port fra den britiske tænketank
Chatham House, hvori det hedder,
at bioenergi er mere skadeligt for
klimaet end kul og betydelig mere
skadeligt end naturgas.

Rapporten fra Chatman House giver
ikke et objektivt overblik over den
aktuelle viden om klimaeffekterne
ved at anvende bioenergi, skiver de
125 forskere i et brev udsendt af
Bioenergigruppen under Det Inter-
nationale Energiagentur.

I følge forskere fra IEA overser
Chatham House en vital forskel
mellem energiforsyning fra fossile
brændsler og biomasse: Afbrænding
af fossile brændstoffer frigiver CO2,
der har været gemt i millioner af år,
mens biomasse blot returnerer den
mængde CO2, som planterne har
optaget under væksten. Der er in-
gen nettofrigivelse af CO2, hvis den
cyklus fortsætter.

De kritiserer også rapporten for
ikke at tage højde for, at biomasse
til energiformål er det sidste produkt
fra skoven, når man har brugt det
bedste tømmer til blandt andet hu-
se og møbelindustri. Udtynding af
træerne i skoven er afgørende for at
kunne producere højværditømmer,
som er langt mere klimavenligt end
beton, mursten og stål. At det sam-
tidig giver mulighed for at bruge ud-
tyndingstræ til energiproduktion er
kun et ekstra plus for klimaet. TS

Læs mere på www.ieabioenergy.com.

Kritik af britisk biomasse-rapport
Det er primært udtyndingstræ, der

bliver brugt til energiformål
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http://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2017/03/List-of-supporters-for-the-IEA-Bioenergy-response-to-Chatham-house-report-2.pdf
http://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2017/03/letter-to-Chatham-House-from-IEA-Bioenergy.pdf
http://www.ieabioenergy.com/wp-content/uploads/2017/03/Chatham_House_response_supporting-doc.pdf
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Vil dække halvdelen af Sveriges

ethanolforbrug med biomasse fra havet

Med et samlet tilskud på 23 millio-
ner svenske kroner fra EU og den
svenske stat gik Marin Biogas for
godt et års tid siden i gang med at
udvikle en teknik, så man kan ud-
nytte de enorme mængder biomas-
se i havet til produktion af energi.

Det var det lille sækdyr søpunge,
som det svenske firma havde fået
øje på det. Det optræder enten som
et 7-8 centimer stort enkeltindivid
eller danner ved ukønnet formering
kolonier med et stort antal små
individer.

Ligesom muslinger er søpunge i
stand til at optage betydelige mæng-
der kvælstof og fosfor fra havet, og
svenske forskere vurderer, at man
kan høste omkring 200 tons sø-
punge om året på én hektar. Det er
cirka 20 gange så meget biomasse,
som der kan høstes på én hektar
landbrugsjord.

Ved at dyrke søpunge kan man
således slå to fluer med ét smæk:
Man får renset havet for nærings-
stoffer, og man kan høste betydeli-
ge mængder biomasse, der kan

bruges til blandt andet energipro-
duktion.

Marin Biogas havde forestillet sig,
at de mange tons søpunge skulle
bruges til fremstilling af biogas, men
de svenske biogasanlæg ville ikke
betale for biomassen. Der var for
hård konkurrence med organisk af-
fald, som biogasanlæggene kunne
få enten gratis eller til en meget
lavere pris.

Bedre til bioethanol
I stedet er Marin Biogas, i samar-
bejde med forskere fra Luleå Univer-
sitet, nu gået i gang med at under-
søge, hvordan man kan bruge sø-
punge til fremstilling af bioethanol,
og noget tyder på, at det er en langt
bedre ide end at bruge de små hvir-
velløse dyr i biogasanlæg.

Søpunge er nemlig omgivet af en
beskyttende kapsel, hvoraf 60 pro-
cent består af det celluloselignende
stof tunicin, og i modsætning til
halm og træ indeholder tunicin
hverken lignin eller hemicellulose.
Det gør det forholdsvis enkelt at

nedbryde cellulosen til sukker og
efterfølgende omdanne sukkeret til
bioethanol ved hjælp af gær.

– Tidligere forsøg har vist, at vi
kan omdanne omkring 85 procent
af cellulosen til bioethanol, men nu
går vi i gang med at optimere pro-
cessen, så vi kan komme endnu
højere op, siger Ulrika Rova, profes-
sor i biokemisk procesteknologi ved
Luleå universitet.

– Vi vil udvikle en proces, der gi-
ver os mulighed for at kunne dække
halvdelen af det svenske ethanolfor-
brug med ethanol fremstillet ud fra
søpunge, supplerer professor i bio-
kemisk procesteknologi, Paul Chris-
takopoulos.

Luleå universitet har sammen
med Marin Biogas fået et tilskud på
4,7 millioner kroner fra den svenske
energistyrelse til at forske i, hvordan
man mest effektivt bruger søpunge
til fremstilling af brændstof. I 2016
dækkede biobrændstoffer i Sverige
knap 19 procent af transportsek-
torens brændstofforbrug, og Sverige
har, ligesom de øvrige EU-lande, et
mål om, at en større andel af bio-
brændstofferne skal baseres på rå-
varer, der ikke konkurrerer med pro-
duktionen af foder og fødevarer.

Læs mere på www.ltu.se og

www.marinbiogas.se.

Det er langt lettere at producere bioethanol ud fra det lille hvirvel-

løse dyr søpunge end fra halm og træ, vurderer svenske forskere.

Søpunge lever i havet, hvor der kan høstes omkring 200 tons

om året per hektar. Det er cirka 20 gange så meget biomasse,

som der kan høstes på én hektar landbrugsjord.

Foto:Luleå tekniska universitet Foto:Luleå tekniska universitetFoto:Luleå tekniska universitet

https://www.ltu.se/ltu/media/news/Sjopungar-ny-ravara-for-bioetanol-1.162982
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Af Erik Fløjgaard Kristensen

Enge og lavbundsarealer langs vand-
løb, som tidligere blev udnyttet til
afgræsning, er ofte uegnede til da-
gens landbrugsproduktion. Det er
en uheldig udvikling – både ud fra et
landskabsmæssigt synspunkt, men
også fordi det betyder tab af bio-
masse, som alternativt kunne være
anvendt til blandt andet energipro-
duktion.

Med støtte fra Nationalt Center
for Fødevarer og Jordbrug på Aarhus
Universitet er der igangsat projekter
for at belyse de tekniske muligheder
samt de biologiske og miljømæssige
aspekter ved at høste og bjærge
enggræs og udnytte det. En af mu-

lighederne er at bruge græsset til
produktion af biogas.

Drift af et biogasanlæg kræver
regelmæssig input af biomasse,
men græs fra lavbundsarealer høs-
tes kun én eller to gange om året,
så der er behov for at kunne lagre
græsset. På samme måde vil der
være behov for effektive forsynings-
kæder, herunder høst, transport,
forbehandling og håndtering af bio-
massen, hvis biogasløsningen skal
blive en succes.

Begrænset tab ved ensilering
En direkte sammenligning af biogas-
udbyttet fra frisk enggræs, hø og en-
sileret græs viser en tendens til lidt
højere gaspotentiale i ensileret græs

end i frisk græs og hø. Ensilering er
derfor en oplagt lagringsmetode.

Ensilering er undersøgt nærmere i
et større forsøg, hvor ensileringstab
og biogaspotentiale er målt for tre
forskellige græsarter med og uden
ensileringsmidler og ved henholdsvis
3, 6 og 10 måneders lagring. De tre
græsarter var strandsvingel, rajsvin-
gel og rørgræs dyrket i Nørreådalen
øst for Viborg. Høsten skete i juni og
tørstofprocenten var cirka 30 pro-
cent i strandsvingel og rajsvingel og
cirka 40 procent i rørgræs.

Resultaterne fra forsøget er vist i
tabel 1. Heraf fremgår det, at tør-
stoftabet ved ensilering kun er på
mellem 2,0 og 7,7 procent. Der var
en del variationer, og der kunne ik-
ke konstateres en statistisk sikker
effekt af ensileringsmidlerne. Det
skal her nævnes, at der blev an-
vendt græs af relativ god kvalitet.

Biogaspotentialet er bestemt ved
laboratorietest, hvor den akkumu-
lerede gasmængde er målt over en
periode på 90 dage. Resultater fra

Græsart Frisk græs Uden ensile-

ringsmiddel

Med ensile-

ringsmiddel

Strandsvingel 309 liter 276 liter 318 liter

Rajsvingel 324 liter 325 liter 344 liter

Rørgræs 330 liter 377 liter 344 liter

Tabel 1. Metanudbytte af frisk og ensileret enggræs

med og uden tilsætning af ensileringsmiddel. Udbyttet

er opgjort i liter metan/kg tørstof (VS).

Græsart Lagringstab uden

ensileringsmiddel

Lagringstab med

ensileringsmiddel

Strandsvingel 4,1 % 2,9 %

Rajsvingel 7,6 % 7,7 %

Rørgræs 2,3 % 2,0 %

Tabel 1. Lagringstab ved ensilering af enggræs. Tabet

er opgjort i procent af græssets tørstofindhold.

Enggræs kan gøre stor gavnEnggræs kan gøre stor gavn
i mange biogasanlægi mange biogasanlæg

Der kan være mange gode grunde til at høste og bjærge græs fra

engarealer. Det kan være ud fra et ønske om naturpleje, og det

kan være fordi, det kan give et pænt udbytte i et biogasanlæg.

Det kræver ingen forbehandling, og det kan ensileres, så

biogasanlægget kan bruge det, når behovet er størst.
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prøverne, hvor ensilagen var lagret i
seks måneder, er vist i tabel 2.

Som ved lagringsforsøgene ses
der ikke nogen sikker effekt af ensi-
leringsmiddel, men generelt er me-
tanudbyttet højere i det ensilerede
græs end i prøverne af frisk græs.

Ingen effekt af forbehandling
Fra andre forsøg er det kendt, at
biogasproduktionen fra halm, græs
og tilsvarende biomasser øges, hvis
materialet udsættes for en meka-
nisk bearbejdning i form af forma-

ling, knusning eller tilsvarende. For
enggræs er der gennemført forsøg
med to forbehandlingsteknikker –
dels formaling og efterfølgende bri-
kettering, dels knusning i en ekstru-
der. I ingen af tilfældene gav det
dog anledning til et øget gasudbytte.

Det kan måske skyldes at det an-
vendte enggræs (strandsvingel) selv
uden forbehandling var af en god
kvalitet med hensyn til biogasproduk-
tion. Det akkumulerede metanud-
bytte, målt over en periode på 90
dage, var på 350 liter per kg orga-

nisk tørstof (VS), hvilket må siges at
være relativt højt.

Både brikettering og ekstrudering
er forholdsvis dyre teknologier, der
samtidig er temmelig energikræven-
de med et forbrug på mellem 95 og
115 kWh per ton tørstof.

Erik Fløjgaard Kristensen er akade-

misk medarbejder ved Aarhus Uni-

versitet, Institut for Ingeniørviden-

skab, erikf.kristensen@eng.au.dk.

�

Intensivt gødskede flerårige

græsser giver overordnet set

det største biomasseudbytte,

men roer, rajsvingel og høj

svingel er de bedste afgrøder,

hvis man også tager hensyn til

at optimere sædskiftet. Det

viser de nyeste resultater fra

Aarhus Universitet, hvor for-

skerne har undersøgt, hvor

effektive afgrøder er til at

udnytte solen til produktion

af biomasse.

Græs er den ideelle solfanger

Landbrug handler ikke længere om
kun at producere afgrøder til foder
fødevarer. Der er en stigende inter-
esse for at dyrke afgrøder til energi-
formål, materialer og protein, og i
den forbindelse er det oplagt at
spørge, hvilke afgrøder er bedst
egnede til formålet? Det skriver
DCA – Nationalt Center for Føde-
varer og Jordbrug på hjemmesiden.

Forskere fra Aarhus Universitet,
der er tilknyttet platformen Biovalue
Spir, har forsøgt at finde svar på det
spørgsmål. Gennem en periode på
tre år har forskerne udført markfor-
søg, hvor de har undersøgt forskel-
lige afgrøder og dyrkningssystemer.
Det har blandt andet omfattet nye
flerårige græsarter, enårige afgrøder
i rotation med henblik på at opti-
mere biomasseproduktionen og tra-
ditionelle danske dyrkningssystemer.

I forsøgene med flerårige græsser
indgik systemer med intensiv kvæl-
stofgødskning, lav kvælstofgødsk-
ning samt ingen kvælstofgødskning.
Forsøgene med etårige afgrøder i
rotation omfattede majs, roer, hamp,
triticale, vinterrug og vinterraps, mens
de traditionelle dyrkningssystemer
omfattede monokultur af majs og
triticale samt vårbyg, vinterbyg og
vinterraps i sædskifte.

Resultaterne viser, at intensivt
gødskede flerårige græsser over-
ordnet set gav det største udbytte,
men at roer, rajsvingel og høj svin-
gel var de bedste afgrøder, hvis man
også tog hensyn til at optimere
sædskiftet. Traditionel majsproduk-
tion i monokultur gav også et højt
udbytte, men her er der tale om en
langt større miljøpåvirkning end ved
flerårigt græs.

Selv om flerårige afgrøder er gø-
det med store mængder kvælstof,
opvejes det af de høje biomasse-
udbytter og det tilsvarende høje
kvælstofindhold samt afgrødernes
lave miljøbelastning. Forskerne fik
lignende resultater i det optimerede
sædskifte. Det høje kvælstofindhold
er nyttigt, hvis biomassen skal bru-
ges til bioraffinering og udnyttes til
proteinprodukter.

Forskerne har også undersøgt,
hvor effektive afgrøderne er til ikke
kun at opfange sollys, men også
bruge det til at producere biomasse
– den såkaldte RUE-faktor. Hvis der
er variationer i RUE, er der poten-
tiale for at optimere RUE via avls-
arbejde, eller skabe betingelser for
at afgrøden kan optimere sin RUE.

Læs mere på dca.au.dk.

http://dca.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/graesser-er-gode-til-at-udnytte-solen/
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Bioenergiklyngen omsætter for

25 milliarder og skaber 11.500 jobs

Af Claus Mortensen

Bioenergi er den største bidragsyder
til vedvarende energi i Danmark og
vil være det mange år frem i tiden.
Inden for branchen har man længe
haft opfattelsen af, at bioenergi og-
så bidrager væsentligt til den økono-
miske aktivitet i Danmark, men
mangel på specifikke data har gjort
det svært at konkretisere og itale-
sætte bioenergiens betydning for
samfundet. Derfor har DI Bioenergi,
Force Technology og Innovations-
netværket for Biomasse i fællesskab
udarbejdet en kortlægning af den
danske bioenergiklynge, og resul-
tatet er ikke til at tage fejl af: Bio-
energibranchen giver anledning til
en betydelig omsætning, skaber
mange jobs og er en central del af
den grønne omstilling.

Kortlægningen viser, at den dan-
ske bioenergiklynge omfatter mere
end 1.200 virksomheder, der har en
omsætning på 25 milliarder kroner.
Det har samlet set skabt 11.500
jobs, der spænder fra råvareproduk-
tion over logistik til energiproduktion
og til produktion af udstyr samt råd-
givnings- og serviceydelser. Derud-
over viser kortlægningen, at bio-
energiklyngen har en samlet eks-

port på otte milliarder kroner i form
af udstyr, forbrugsstoffer og service-
ydelser.

Bioenergi dominerer
Ifølge Energistyrelsen udgør bio-
energi 69 procent af forbruget af
vedvarende energi. Dertil kommer,
at den største omstilling inden for
vedvarende energi frem mod 2020
kommer til at foregå inden for el-
og fjernvarmesektoren, hvor der sker
en markant omstilling til biomasse
og udbygning med vindkraft. Både

igangværende og kommende pro-
jekter til konvertering af kraftvarme-
værker fra kul til biomasse – samt
opførelse af biomassefyrede kraft-
varmeværker – sørger for, at bio-
energi i lang tid fremover fortsat vil
være den største bidragsyder til ved-
varende energi i Danmark.

Et eksempel på en virksomhed,
der understøtter omstillingen til de
vedvarende energikilder er DONG
Energy. I februar 2017 meddelte
selskabet, at de stopper al brug af
kul på deres kraftværker i 2023. I

Bioenergi er ikke blot den største bidragsyder til vedvarende energi i

Danmark. Det er også en branche, der giver anledning til en betydelig

omsætning hos landets virksomheder, skaber mange nye jobs og

en eksport på otte milliarder kroner om året.

Nøgletal for den danske bioenergi-

klynge. Cirka halvdelen af de mange

jobs er skabt hos teknologileveran-

dører. Resten fordeler sig på råvare-

produktion, operatører, rådgivning

og service samt handel og transport.
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stedet skal der blandt andet anven-
des bæredygtig biomasse.

Fortsat optimisme i branchen
En af de bioenergivirksomheder,
som oplever vækst, er Xergi A/S, der
har designet og opført mere end
130 energianlæg i Europa og USA.
Xergi leverede i 2015 deres hidtil
bedste resultat med en vækst i om-
sætningen på 85 millioner kroner
svarende til 32 procent. Et resultat
der var relateret til flere og større
anlæg i ordrebogen i både Danmark
og for eksempel Storbritannien, hvor
Xergi netop har landet ordre num-
mer 10. Forventningerne til de kom-
mende år er en fortsat øget efter-
spørgsel efter grøn teknologi, også i
udlandet:

– Vi har de seneste år oplevet et
hjemmemarked i vækst, drevet af
en langsigtet støtte til biogasproduk-
tion og nytilkomne investorer, der
bidrager til en øget professionalise-
ring og positiv udvikling af biogas-
branchen. Xergi oplever også en
øget efterspørgsel efter danske bio-
gasløsninger i udlandet – hvor dan-
ske bioenergiløsninger har god an-
seelse. Vores forventninger er, at
fremtidens vækst skal findes via
eksport, fortæller Jørgen Baller-
mann, administrerende direktør i
Xergi A/S.

Han understreger, at der stadig
skal investeres i udvikling og innova-
tion, hvis Danmark fortsat skal klare
sig godt på eksportmarkederne:

– Den danske biogasmodel er ba-
seret på affald og restprodukter fra
landbruget og fødevareindustrien. Vi
skal være endnu bedre til at produ-
cere gas af mere vanskelig biomas-
se som halm, dybstrøelse og hus-
holdningsaffald. Et stærkt hjemme-
marked og forskningsfaciliteter i ver-
densklasse er vigtige for at fortsætte
den positive udvikling med vækst
via eksport og dermed skabe nye
arbejdspladser i Danmark, pointerer
Jørgen Ballermann.

Bioenergi omfatter alle former for
energi udvundet af biologisk ma-
teriale. Det kan være biomasse fra
landbrug, skovbrug og husdyrhold,
men også fra restprodukter og af-
fald fra husholdninger og industri.

Analysen omfatter følgende
teknologier:

• Forbrænding, både til varme og
kraftvarme og proces

• Affaldsforbrænding af den biolo-
gisk nedbrydelige del af affaldet

• Termisk forgasning

• Biologisk forgasning

• Bioraffinering til for eksempel
biobrændstoffer.

Værdikæden er opdelt i:

• Råvareproduktion

• Indsamling, forberedelse og
transport af biomasse

• Energiproduktion

• Teknologileverandører

• Rådgivning og services.

Beskæftigelse – 11.500 jobs
Teknologileverandørerne står for
cirka halvdelen af den samlede

beskæftigelse i klyngen. Derudover
står råvareproduktion og operatører
også for betydelige dele.

Omsætning – 25 milliarder kroner
Teknologileverandørerne står for
næsten halvdelen af den samlede
omsætning, svarende til 12 milliar-
der kroner, mens operatørerne står
for en omsætning på 8 milliarder
kroner.

Eksport – 8 milliarder kroner
Forbrændingsteknologi udgør 47
procent af eksporten, mens biogas
og biobrændstoffer også udgør be-
tydelige dele.

Yderligere information:

• Sekretariatsleder Michael Pers-
son, DI Bioenergi, 6054 4031,
mipe@di.dk,

• Projektleder Claus Mortensen,
Innovationsnetværket for
Biomasse, 4030 4820,
cm@agropark.dk

• Teknisk chef Henrik Hassing,
FORCE Technology, 7215 7772,
hnh@force.dk

Den danske bioenergiklynge

Yderligere analyser på vej
Data på de mere end 1.200 danske
virksomheder, der beskæftiger sig
med bioenergi, er hentet fra Dan-
marks Statistik, hvor de nyeste data
er fra 2014.

Det er planen, at supplere kort-
lægningen med en analyse af klyn-
gens eksportmønstre og potentialer,
samt innovationsbehov og -barrierer.

Resultatet af denne analyse forven-
tes klar til efteråret og vil blive brugt
til at udmønte klyngens potentialer.

Hent rapporten: “Kortlægning af

den danske bioenergiklynge” her.

Claus Mortensen er projektleder hos

Innovationsnetværket for Biomasse,

Agro Business Park, tlf. 4030 4820,

e-mail cm@agropark.dk.

NGF Nature Energys biogasanlæg i

Holsted, som Xergi A/S opførte i

2015. Xergi har leveret tre biogas-

anlæg til NGF Nature Energy på

mindre end et år.
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http://www.inbiom.dk/inbiom/nyheder/nyhed/bioenergiklyngens-samfundsmaessige-betydning-kortlagt?Action=1&M=NewsV2&PID=6000
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I 2018 får Nordjylland
tre brintbusser

Hydrogen Valley – et center med
fokus på grønne gasser i Hobro –
har taget initiativ til at få tre
brintbusser til Nordjylland i 2018.
Det sker emd støtte fra Vækst-
forum Nordjylland.

Det er Hydrogen Valley – et center
med fokus på grønne gasser i Hobro
– der har taget initiativ til at få brint-
busserne til Nordjylland. Det er sket
i samarbejde med Aalborg Kommu-
ne, Region Nordjylland, Nordjyllands
Trafikselskab, Arriva og Ballard Po-
wer Systems Europe. Projektet vil i
en periode på tre år afprøve tre
brintbusser, som hver forventes at
skulle tilbagelægge omkring 35.000
kilometer om året.

Og der bliver næppe mangel på
brint i det nordjyske område. For
knap et år siden tog energi-, forsy-
nings- og klimaminister Lars Chr.
Lilleholt det første spadestik til et af
Europas største og mest avancerede
brintanlæg i Hobro. Det kommer i
drift i år og skal især producere
brint, når der er rigeligt med billig
vindmøllestrøm på markedet.

Et andet projekt, FCH-Train, som
Hydrogen Valley er partner i, skal
efteruddanne automekanikere, så
de bliver i stand til at servicere såvel
brintbiler som brintbusser. Det vil
sikre, at busserne kan vedligeholdes
lokalt, ligesom det vil være med til
at skabe nye jobs inden for brint- og
brændselscellesektoren i Nordjylland.

Projektet med de tre brintbusser i
Nordjylland er støttet af Vækstforum
Nordjylland, og vil indgå som en del
af et større europæisk projekt kaldet
3emotion. Her vil man sende et
større antal brintbusser på gaderne i
Versailles, Rotterdam, London, Ant-
werpen, Cherbourg og Rom.

Kilde: hydrogenvalley.dk.

I Sverige er hver fjerde
liter diesel grøn

I 2016 tegnede biobrændstoffer
sig for knap 19 procent af Sveri-
ges brændstofforbrug til trans-
port. Anvendelsen af bioethanol
er faldet, mens forbruget af bio-
diesel er steget markant.

2016 blev endnu et rekordår for
biobrændstoffer i Sverige. Ud fra de
foreløbige tal fra Sveriges Statistik
har den svenske bioenergiorganisa-
tion Svebio regnet sig frem til, at
biobrændstoffer tegnede sig for
18,6 procent af al brændstof til
køretøjer i Sverige i 2016.

Den hurtige vækst af biobrænd-
stoffer i de senere år skyldes pri-
mært den øgede anvendelse af så-
kaldt hydrogeneret vegetabilsk olie
(HVO). Det er syntetisk diesel, som
er fremstillet ud fra forskellige bio-
baserede råvarer, der er tilsat brint i
en katalytisk proces. Det er et me-
get rent produkt, der lever 100 pro-
cent op til specifikationerne for die-
sel, og som derfor helt kan erstatte
fossilt diesel.

Anvendelsen af biometangas er
ligeledes steget i 2016 i Sverige,
mens anvendelsen af bioethanol
er faldet.

Ifølge Sevbio er Sverige det land i
Europa, der har været mest effektiv
til at omstille transportsektoren til
grønne brændstoffer, og på ver-
densplan er det formentlig kun Bra-
silien, der er længere fremme.

Kilde: www.svebio.se.

Halvt så mange midler
til energiforskning

I år bruger staten knap 500 mil-
lioner kroner på at støtte energi-
forskningen. Det er under halv-
delen af, hvad der blev brugt i
årene 2010-2012. Det største
fald er sket fra 2015 til 2016.

Selv om energiområdet er en af
Danmarks uomtvistelige styrkeposi-
tioner, så afspejler det sig ikke i
mængden af statslige midler til
energiforskning. Det skriver Inge-
niøren.

Siden 2010-2012 hvor der blev
brugt over en milliard kroner om
året er det gået støt og roligt ned
ad bakke. Det største fald skete fra
2015 til 2016, hvor mængden af
statlige tilskudskroner blev reduce-
ret med knap 40 procent fra 800 til
481 millioner kroner.

I år ser det ikke meget bedre ud.
Her er der 498 millioner kroner til
rådighed, hvoraf hovedparten admi-
nistreres af EUDP, der har vægt på
udvikling og demonstration. Den
“rene” forskningsdel, der især fore-
går på universiteterne er skråret helt
i bund, og det gør det svært for de
ellers så stærke energiforsknings-
miljøer at vedligeholde deres viden
og fastholde de dygtige forskere på
området.

Kilde: www.ing.dk.

Anvendelsen af biometangas til

transport er steget i Sverige, mens

anvendelsen af bioethanol faldet.
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https://ing.dk/artikel/energiforskning-hardt-ramt-nedskaeringer-194036
http://hydrogenvalley.dk/DK/Blog.aspx
https://www.svebio.se/press/pressmeddelanden/2016-rekordar-biodrivmedel-sverige/
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Ny hybridbil med batte-
rier og brint i tanken

Engelske Symbio udstyrer elbiler
med brint og brændselsceller, så
rækkevidden forlænges til om-
kring 500 kilometer.

Det engelske firma Symbio, der
fremstiller brændselscellemoduler,
vil fra 2018 kunne levere elbilen
Nissan E-NV200 med et brændsels-
cellemodul, så rækkevidden forlæn-
ges fra cirka 170 kilometer til om-
kring 500 kilometer. Bilen blev vist
frem på FC Expo i Tokyo i starten af
marts.

Modulet og den tilhørende brint-
tank kan monteres i bilen uden at
reducere antallet af sæder, så der
er fortsat tale om en syvpersoners
bil. Bilen kan naturligvis lades på
sædvanlig vis, så byturene kan
klares med strøm fra batteriet,
mens man på de længere ture må
hente energi fra brændselscellen.

Det er ikke muligt at eftermon-
tere brændselscellen, så bilen skal
leveres som ny fra Symbio, og indtil
videre vil løsningen kun blive tilbud
flådejere.

Symbio leverer brændselsceller til
både biler, busser og både med ef-
fekter fra 5 til 300 kW. Firmaet har
siden 2015 kunnet levere en modi-
ficeret udgave af elbilen Renault
Kangoo ZE, hvor batteriet er sup-
pleret med en brintdrevet brænd-
selscelle på 5 kW.

Læs mere på www.symbiofcell.com.

Ny brintbil med en række-
vidde på 800 kilometer

Hyundais nye brintbil, der kom-
mer på markedet i 2018, får en
rækkevidde på ikke mindre end
800 kilometer

Hyundai, der var de første til at sen-
de en serieproduceret brintbil på
gaden i 2013, har for nylig vist de-
res nye brintbil frem for motorjour-
nalister i Geneve. Det skriver Tek-
nisk Ukeblad.

Hyundai kalder selv bilen for en
2. generationsbrintbil, men betegner
brændselscellerne som 4. genera-
tion. Brændselscellerne er da også
20 procent lettere og 10 procent
mere effektive end de celler, selska-
bets ix35 Fuel Cell kører rundt med.

Ifølge direktør for Hyundai Motor
Europe, Thomas A. Schmid, er det
Hyundais mål at blive det førende
asiatiske bilmærke i Europa i 2021,
både hvad angår salgstal og kunde-
tilfredshed. Frem til 2021 vil bilpro-
ducenten lancere 30 nye modeller,
hvoraf mindst 14 vil blive hel- eller
delvis baseret på el.

Kilde: www.tu.no.

Tilskud til at skrive
EU-ansøgningen

Nu kan man igen søge om tilskud
til at få dækket halvdelen af de
omkostninger, der er forbundet
med at skrive EU-ansøgninger.

Siden den 28. februar 2017 har det
været muligt for offentlige og private
forskningsinstitutioner at søge om
tilskud til at få dækket en del af de
omkostninger, der er forbundet med
at udarbejde ansøgninger til Horizon
2020 og andre europæiske forsk-
nings- og innovationsprogrammer.

Det er programmet EUopSTART,
der kan dække op til halvdelen af
de udgifter, der er nødvendige og
direkte vedrører forberedelsen af en
ansøgning. Det vil sige løn, rejser og
konsulentydelser. Sidstnævnte må
maksimalt udgøre 70 procent af det
samlede tilskud fra EUopSTART.

Der kan ydes tilskud til at udar-
bejde ansøgninger til det første trin
i to-trins-opslag. Det gælder dog
ikke for SMV-instrumentet, hvor der
fortsat kan søges tilskud til at udar-
bejde ansøgninger til fase to.

Ansøgninger til EUopSTART kan
indsendes frem til den 1. oktober
2017. I denne periode vil der være
tre skæringsdatoer: 27. marts, 29.
maj og 2. oktober – alle dage klok-
ken 12.

Læs mere på ufm.dk.

F
o

to
:

S
y
m

b
io

Øverst: Hyundais nye brintbil der

kommer på markedet i 2018.

Til højre: Kangoo ZE fra Symbio i

England, hvor batteriet er suppleret

med en brintdrevet brændselscelle

på 5 kW. Fra 2018 vil Symbio også

kunne levere elbilen Nissan E-NV200

med et brændselscellemodul, så

rækkevidden forlænges fra cirka

170 kilometer til omkring 500 kilo-

meter.
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https://www.tu.no/artikler/hyundai-garanterer-rekordrekkevidde-i-sin-nye-hydrogenbil/377683?utm_source=newsletter-2017-03-09&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter
http://www.symbiofcell.com/category/media/
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/find-danske-tilskudsprogrammer/euopstart/euopstart#cookieoptin
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Mikrokraftvarme

Mikrokraftvarme på vej ud til de

europæiske forbrugere

Af Torben Skøtt

PACE er afløseren for det store
ene.field-projekt, der blev startet i
2013, og som slutter ved årets ud-
gang. Projektet havde en målsæt-
ning om at få testet 1.000 mikro-
kraftvarmeanlæg hos almindelige
forbrugere, men man nåede “kun”
op på 850 anlæg.

– Vi fik ikke helt så mange anlæg
med, og det gik ikke helt så hurtigt,
som vi havde håbet, fortalte center-
leder på DTU Energi, Eva Ravn Niel-
sen, på et møde i Ingeniørforenin-
gen sidst i februar. Hun har været
med i ene.field-projektet siden star-
ten og kommer til at spille en aktiv
rolle i PACE, hvor FCH Test Center
på DTU er udpeget som tovholder.

Ene.field-projektet havde ikke
mindre end 26 deltagere fra 12
europæiske lande, og det er en me-

get væsentlig årsag til, at det ikke
lykkedes at komme helt i mål.

I det nye projekt PACE er der kun
fem leverandører, og hver leveran-
dør skal være i stand til at kunne
producere mindst 1.000 mikrokraft-
varmeanlæg. Målet er, at man på
den måde kan få reduceret produk-
tionsomkostningerne med 30 pro-
cent, for prisen er fortsat den største
hindring for udbredelsen af mikro-
kraftvarme.

Op til 60 procent el
Ifølge Eva Ravn Nielsen er en af de
store fordele ved mikrokraftvarme,
at det giver en effektiv energiudnyt-
telse. Anlæggene har typisk en virk-
ningsgrad på omkring 95 procent,
hvor lidt under halvdelen bliver til
el, men der er eksempler på an-
læg, hvor elvirkningsgraden kan
komme op på knap 60 procent.

Dertil kommer, at mikrokraftvarme
kan være med til at skabe balance
i elnettet. I ene.field-projektet har
man således fjernstyret en række af
anlæggene fra en central operatør,
så de primært producerede el, når
elprisen var høj, og omvendt blev
lukket ned, når der var rigeligt med
vindmøllestrøm på markedet.

– Teknisk set kan det godt lade
sig gøre, men med de nuværende
elpriser er det ikke rentabelt, og det

kan give problemer hos forbrugerne,
hvis de ikke har et backup-system til
varmen, fortalte Eva Ravn Nielsen
på mødet i Ingeniørhuset.

SOFC vinder frem
Hjertet i et mikrokraftvarmeanlæg er
brændselsceller, der leverer både el
og varme til en husstand. I projektet
Dansk Mikrokraftvarme, der blev af-
sluttet i 2014, blev der testet anlæg
til både naturgas, og anlæg der blev
forsynet med brint via et særskilt
ledningsnet. Ideen med at etablere
et centralt elektrolyseanlæg og et
net til brintdistribution er så vidt vi-
des ikke blevet testet siden, og i
både ene.field og PACE er der ude-
lukkende tale om anlæg, der er kob-
let til naturgasnettet.

I det danske projekt blev der pri-
mært brugt PEM-brændselsceller,
og først i den sidste fase, blev der
testet nogle få anlæg med SOFC-
brændselsceller fra Haldor Topsøe.

I ene.field har det været nærmest
omvendt. Cirka 70 procent af de
850 anlæg har været udstyret med
SOFC, mens resten har været med
PEM-brændselsceller. Sidstnævnte
er især blevet brugt til de lidt større
anlæg, mens SOFC har været mere
udbredt til de mindre husstande,
hvor de i en del af tiden har stået
på standby. SOFC kræver nemlig en
arbejdstemperatur på omkring 800
grader, så det tager tid at få startet
anlægget op, hvis det først har væ-
ret lukket ned.

Læs mere om ene.field her.

Læs mere om PACE her.

2.600 europæiske husstande får

i de kommende år installeret

mikrokraftvarmeanlæg. Det

sker som et led i EU-projektet

PACE, hvor DTU er tovholder.

Hver producent skal levere

mindst 500 anlæg, og målet er

få reduceret produktionsom-

kosningerne med 30 procent.

Mikrokraftvarmeanlæg baseret på

SOFC brændselsceller fra firmaet

Vaillant. Anlægget, der er installeret

i en ældre bindingsværksbygning i

Balve i Tyskland, erstatter et ældre

gasfyr. Bygningen huser et hotel

med fem lejligheder.

F
o

to
:

e
n

e
.f

ie
ld

http://enefield.eu/
http://www.fch.dk/Projects/PACE
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Titel: GREEN – Center for power generation

from renewable energy

Kontakt: DTU Kemiteknik, Peter Glarborg,

� 4525 2840, � pgl@kt.dtu.dk

Sagsnr.: ENMI 10-093956

Tilskud fra: Innovationsfonden

Tilskud: 34.240.000 kroner

Biostøvfyring på centrale kraftværker

Forskningscenter GREEN har siden 2011 været
med til at bane vejen for udvikling af fremtidens
biomassefyrede kraftværker med høj elvirknings-
grad og stor brændselsfleksibilitet. Centret har
især haft fokus på biomassens kvalitet, bræn-
derdesign, materialer til overhedere og anven-
delse af aske.

Den danske kraftværkssektor er i gang med en stor om-

stillingsproces, hvor de centrale kraftvarmeværker skal

fyre med biomasse frem for fossile brændsler. I projekt

GREEN har forskere fra DTU – i samarbejde med blandt

andet DONG Energy, HOFOR, Vattenfall, og BWE –

arbejdet med at udvikle nyt og bedre fyringsudstyr. End-

videre har Aarhus Universitet undersøgt mulighederne

for at optimere landbrugets produktion af biomasse og

for at genanvende aske som gødning.

På grund af biomassens anderledes fysisk/kemiske egen-

skaber medfører omlægningen fra fossile brændsler til

biomasse en række tekniske problemstillinger for kedel-

og miljøanlæg. Det kan således være vanskeligt at opret-

holde samme virkningsgrad med biomasse som med

fossile brændsler, ligesom det kan være vanskeligt at

anvende restprodukter fra landbruget som brændsel.

Forskningscenter GREEN har siden 2011 bidraget til at

sikre en effektiv omstilling af kulfyrede kraftværker til bio-

masse og bane vejen for udvikling af fremtidens biomas-

sefyrede kraftværker med høj elvirkningsgrad og stor
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brændselsfleksibilitet. Forskningscenteret har blandt an-

det arbejdet med:

• Kvaliteten af energiafgrøder som pil og poppel som

funktion af blandt andet art og jordtype. Der er foreta-

get en række analyser med særlig fokus på indholdet

af problematiske uorganiske komponenter.

• Fysiske egenskaber og forbrændingsegenskaber for

biostøv er blevet undersøgt systematisk. Biomasse er

vanskeligt at findele, og biostøv giver udfordringer med

hensyn til antænding og udbrænding, ligesom der sker

en anden varmefordeling i fyrrummet.

• Målekampagner på Amagerværket og Herningværket

har givet et unikt indblik i nærbrænderområdet for en

biostøvfyret brænder i fuld skala.

• En matematisk model (CFD) for nærbrænderzonen

ved biostøvfyring er blevet udviklet og testet. Og en

række nye fyringsforsøg har givet langt bedre mulig-

hed for at kunne forudsige flammestabilitet.

• Dannelse af flyveaske er blevet karakteriseret i pilot-

skalaforsøg. Det har bidraget til udvikling af en meka-

nistisk model for opbygning og nedbrydning af belæg-

ninger i fyrrum.

• Materialer, der kan yde en forbedret beskyttelse mod

korrosion i biostøvfyrede kedler, er systematisk blevet

udviklet og testet med lovende resultater.

• Forgiftning af de katalysatorer, der skal rense røgen for

kvælstofilter (NOx), skyldes alkalimetaller, som bliver

frigivet fra biomassen. Fænomenet er blevet undersøgt

nærmere, og en coating, der kan forlænge katalysa-

torens levetid, er blevet testet med lovende resultater.

• Med den nuværende lovgivning kan aske fra biostøv-

fyring kun bruges i begrænset mængde som gødning

på grund af indholdet af cadmium, men nye forsøg vi-

ser, at planteoptaget af cadmium fra aske er betydelig

lavere end forventet.
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Titel: Skalerbar brændselscelle baseret

nødstrøm (FC2Scale)

Kontakt: Ballard Power Systems Europe,

Kristina Fløche Juelsgaard,

� 5158 0749, � kfj@ballardeurope.com

Sagsnr.: ENS 64012-0114

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 5.780.000 kroner

Modulopbyggede
nødstrømsanlæg
Ballard Power Systems Europe har udviklet et
modulopbygget, brintdrevet nødstrømsanlæg,
der hurtigt kan tilpasses den enkelte kundes
behov. Systemet er robust takket være selv-
vedligeholdelse og mulighed for fjernstyring.
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Titel: Katalytisk fjernelse af tjære fra biomasse-

forgassere II

Kontakt: Teknologisk Institut,

Jens Kromannn Nielsen,

� 7220 2506, � jknn@teknologisk.dk

Sagsnr.: ENS 64013-0170

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 11.570.000 kroner

Gasrensning til biomasse-
forgassere
En nyudviklet katalysator til gasrensning og et
nyt reaktorkoncept har været med til at øge el-
og varmeproduktionen hos Skive Fjernvarme
med 18 procent. Energieffektiviteten for anlæg-
get er dermed kommet op på 86 procent.

Effektiv gasrensning har i mange år været en væsentlig

hindring for at få sat skub i udbredelsen af biomassefor-

gasning, hvor gassen efterfølgende kan bruges til kraft-

varme eller til fremstilling af flydende brændstof.

I nærværende projekt er der udviklet en ny generation

af såkaldte reformeringskatalysatorer, der er mere resi-

stente over for støv og svovl end de hidtidige katalysa-

torer. Sideløbende hermed er der udviklet nye koncepter

til reaktorteknologi og mere effektive metoder til at rege-

nerere katalysatorerne.

De nye katalysator og det nye reaktorkoncept blev imple-

menteret på forgasningsanlægget hos Skive Fjernvarme

i 2014. Erfaringerne herfra viser, at det har været med til

at reducere både antallet og længden af uforudsete

driftsstop. I 2015 er el- og varmeproduktionen således

øget med 18 procent, og den årlige energieffektivitet for

anlægget er kommet op på 86 procent, hvilket er den

højest opnåede effektivitet i anlæggets levetid.
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Installation af reaktorrør hos Skive Fjernvarme.

Besigtigelse af teknikhus med nødstrømsanlæg.

Projektet har haft som mål at udvikle et modulopbygget,

brintdrevet nødstrømsanlæg, som er fleksibelt og hurtigt

kan tilpasses den enkelte kundes behov.

I projektet er der udviklet et såkaldt SNMP-interface, der

kan fjernstyre anlægget og sikre en stabil drift. Derud-

over er pålideligheden af brændselscellesystemet blevet

forbedret gennem selvdiagnostik og vedligeholdelses-

funktioner, der ikke kræver manuel indgriben. Alt i alt er

det på den måde lykkedes at skabe et mere robust og

holdbart nødstrømsanlæg baseret på brintdrevne brænd-

selsceller.

Udvikling og felttest med systemet har vist, at konceptet

fungerer fint ud fra et teknisk synspunkt og opfylder de

kriterier, der blev sat fra starten. Ud fra en slutbrugers

synspunkt har det vist sig at være økonomisk attraktivt

for anlægstørrelser med en effekt på over 5 kW. Den

skalerbare løsning er særdeles interessant for anlæg,

hvor der er en forventning om, at anlæggets effekt skal

øges på mellemlang sigt. I de tilfælde er det modul-

opbyggede koncept med til at reducere omkostningerne

til det første anlæg og skaber fleksibilitet i forhold til en

senere udvidelse.
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Danmark har i 2015-2016 deltaget i IEA-Hydrogen,
der er et netværk under Det Internationale
Energiagentur. I perioden har der blandt andet
været fokus på at bruge el til fremstilling af brint
og anvendelse af brint i den maritime sektor.

Danmark har igennem en længere årrække deltaget i IEA-

Hydrogen, der hører under Det Internationale Energi-

agentur (IEA). Som medlem af gruppen får Danmark ind-

sigt i det videnskabelige arbejde inden for brint, der fore-

går rundt om i verden, ligesom gruppens arbejde kan

være med til at stimulere forsknings- og udviklingsaktivi-

teter i Danmark. Ved udgangen af 2016 havde 21 lande

repræsentanter i gruppen. Derudover var der repræsen-

tanter for to internationale organisationer og fire indu-

strielle sponsorer. I 2016 blev Kina medlem af IEA Hy-

drogen, ligesom en amerikansk sponsor, Southern Com-

pany, blev tilknyttet gruppen.

I dag er der ti aktive samarbejdsprojekter i regi af IEA

Hydrogen, hvoraf der er dansk deltagelse i halvdelen.

De nyeste projekter fra 2016 omfatter el til brint og brint

inden for den maritime sektor.

El til brint
Over 50 deltagere fra 15 lande (herunder Danmark) del-

tager i dette samarbejde, hvor de tekniske, økonomiske

og lovgivningsmæssige aspekter ved at konvertere el til

brint bliver analyseret. Listen over teknologier er lang, og

for tiden ser gruppen på godt 200 studier af, hvordan el

kan konverteres til brint og de mange anvendelsesmulig-

heder for brinten. Arbejdet ledes af CEA (den franske

atomenergikommission) og fra dansk side deltager Hen-

rik Iskov fra Dansk Gasteknisk Center, his@dgc.dk.

Brint i den maritime sektor
Projektets første workshop blev afholdt i Oslo den 13.-

14. februar med det formål at identificere nye teknolo-

gier på området, manglende viden og regulering samt

indsamle oplysninger om igangværende aktiviteter og

demonstrationsprojekter.

Interessen for workshoppen var stor med i alt 40 delta-

gere fra 15 lande. Norges Tekniske Universitet var vært

for mødet og initiativtager til samarbejdet.

Workshoppen viste, at der er stor global fokus på at be-

grænse såvel luft- som støjemissioner fra maritim trans-

port, og mange deltagere kunne berette om initiativer på

området. Også myndigheder, rådgivere og certificerings-

virksomheder deltog i arrangementet, hvilket viser, at der

er seriøse projekter undervejs.

Den 20. marts i år åbner et nyt center i Norge, Mobility

Zero Emission Energy Systems (MoZEES), med et bud-

get på 260 millioner norske kroner. Centrets aktiviteter

omhandler batteri- og brintbaseret teknologi til sø-, vej-

og jernbanetransport.

Afsluttede projekter i perioden 2015-2016
• Large-Scale Brint Delivery Infrastructure. Læs mere på

http://ieahia.org/Activities/Task-28.aspx.

• Distributed and Community Hydrogen (DISCO-H2).

Læs mere på http://ieahia.org/Activities/Task-29.aspx.

• Global Brint Systems Analysis. Læs mere på

http://ieahia.org/Activities/Task-30.aspx.

World Hydrogen Energy Conference
En af de vigtige brintbegivenheder i 2016 var World Hy-

drogen Energy Conference (WHEC). Konferencen hol-

des hvert andet år, og i juni 2016 blev den afholdt i Zara-

goza i Spanien med cirka 1.000 deltagere. IEA's brint-

samarbejde havde sit eget spor på konferencen og gav i

seks indlæg en status for de igangværende samarbejds-

projekter.

WHEC 2018 afholdes i Brasilien, mens WHEC 2020

holdes i Danmark, hvor Partnerskabet for Brint og

Brændselsceller, DTU og AUC står for konferencen.

Jan K. Jensen fra Dansk Gasteknisk Center er den dan-

ske repræsentant i brintsamarbejdets styregruppe. Delta-

gelse i IEA-arbejdet støttes af EUDP og gasselskaberne.

IEA-samarbejde om brint i 2015-2016

Titel: IEA Hydrogen

Kontakt: Dansk Gasteknisk Center, Jan Jensen

� 4040 4614, � jkj@dgc.dk

Info: www.iea.org/tcp/renewables/hydrogen/

Sagsnr.: ENS 64014-0502

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 390.000 kroner

Der er stor global fokus på at begrænse forureningen

fra maritim transport. I Norge vurderer man, at det vil

være realistisk at få 37 færgeruter over på brint, og

man forventer at kunne søsætte den første brintdrevne

færge i 2021.
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IEA-samarbejde om
brændselsceller i 2014-2016
Det Internationale Energiagentur (IEA) har ned-
sat en række arbejdsgrupper. Annex 25/33 hører
til under arbejdsgruppen for avancerede brænd-
selsceller og fokuserer specielt på stationære
brændselsceller.
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Titel: Deltagelse i IEA Annex 25´s fortsættelse

Kontakt: Ballard Power Systems Europe,

Kristina Fløche Juelsgaard,

� 5158 0749, � kfj@ballardeurope.com

Info: www.ieafuelcell.com/annexdescriptions.php

Sagsnr.: ENS 64013-0561

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 340.000 kroner

Dantherm Power A/S (nu Ballard Power System Europe

A/S) har modtaget støtte fra EUDP til deltagelse i arbej-

det i IEA Annex 25, der efter februar 2014 blev videreført

i IEA Annex 33.

Gennem arbejdet i Annex 33 er der løbende rapporteret

til IEA om udviklingen inden for områder som mikrokraft-

varme og nødstrømforsyninger baseret på forskellige ty-

per af brændselsceller. De halvårlige møder hos delta-

gerne har været en kilde til etablering af et netværk, der

har givet mulighed for at udveksle erfaringer med en

række firmaer og universiteter over hele verden. I okto-

ber 2014 blev et af møderne afholdt hos Dantherm

Power i Hobro.

Resultaterne fra gruppens arbejde er formidlet til en ræk-

ke danske aktører, der arbejder med brint og brændsels-

celler. Det drejer sig blandt andet om partnerne i Dansk

Mikrokraftvarme, arbejdsgrupperne under Partnerskabet

for brint og brændselsceller og til et møde om IEA pro-

jekterne i Eigtveds Pakhus, arrangeret af EUDP og

Dansk Gasteknisk Center i marts 2015.

Titel: IEA Bioenergi-Task 37: Energi fra Biogas

Kontakt: Biosantech, Teodorita Al Seadi,

� 3051 1553,

� teodorita.alseadi@biosantech.com

Info: www.iea-biogas.net

Sagsnr.: ENS 64013-0506

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 310.000 kroner

IEA-samarbejde om
biogas i 2014-2016
IEA Bioenergy Task 37 er et netværk under Det
Internationale Energiagentur (IEA), der har til
formål at fremme internationalt samarbejde om
biogas og formidle ny viden om biogas til de
enkelte medlemslande.

IEA Bioenergy fungerer som rådgiver for medlemslan-

dene, men samarbejder også med tredjelande, især Kina,

Indien og Rusland. IEA har en vigtig rolle i at fremme

anvendelsen af vedvarende energi og effektiv energi-

teknologi.

Den voksende biogasproduktion, især i OECD landene,

står over for mange udfordringer, og der er et stort behov

for optimering af mange procestrin med henblik på at for-

bedre økonomien i biogasanlæggene og sikre en bære-

dygtig udnyttelse af biomassen. Aktiviteterne udføres

som et fælles projekt for medlemslandene: Brasilien,

Danmark, Finland, Frankrig, Holland, Irland Norge,

Schweiz, Storbritannien, Sverige, Sydkorea, Tyskland,

Østrig samt EU-Kommissionen.

Den danske deltagelse i IEA Bioenergy Task 37 har væ-

ret med til at udbygge et stærkt internationalt netværk og

ekspertise til gavn for såvel den danske som den interna-

tionale biogassektor.

Task 37 arbejder løbende på at yde ekspertbistand til

medlemslandene, herunder til driftslederne på biogas-

anlæg, samt til politikere og beslutningstagere. Udveks-

ling og formidling af biogasviden og forskningsresultater

til medlemslandene formidles via projektets hjemmeside

på adressen www.iea-biogas.net.
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Titel: Deltagelse i IEA og FCH-JU

Kontakt: Danish Power Systems, Hans Aage Hjuler

� 4135 5268, � hah@daposy.dk

Sagsnr.: ENS 64013-0573

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 260.000 kroner

IEA-samarbejde om brint og
brændselsceller i 2014-2016
IEA's Annex 31 arbejder på at fremme udviklin-
gen af teknologier, der kan sætte skub i anven-
delsen af brændselscellesystemer. Arbejdet i
FCH-JU omfatter rådgivning om forskning og
udvikling inden for brint og brændselsceller
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Formålet med det internationale samarbejde i IEA's An-

nex 31 er at fremme udviklingen af teknologier, der kan

nedbringe produktionsomkostningerne og forbedre såvel

effektivitet som levetid af brændselscellesystemer. En

lang række lande deltager i arbejdet, som omfatter ikke

blot stakmaterialer, men også systemer og celler, der

kan bruge metanol direkte som brændsel. Netværksar-

bejdet har allerede resulteret i nye samarbejdsrelationer,

og mange af deltagerne har aflagt besøg i Danmark.

Arbejdet har også omfattet deltagelse i Scientific Com-

mittee i Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking

(FCH-JU) i Bruxelles. Arbejdet omfatter rådgivning om

forskning og udvikling inden for brint og brændselsceller.

Deltagelse i såvel IEA Annex 31 som FCH-JU sikrer

dansk indflydelse på de internationale programmer for

brint og brændselsceller.

Målet med deltagelsen er fortsat at styrke den danske

indsats inden for brint og brændselsceller ved at præge

det internationale arbejde. Det vil være til gavn for de

danske projekter og vil støtte regeringen og folketingets

mål om et fossilfrit samfund.

Arbejdet i IEA Annex 31 fortsætter i de kommende år.

Titel: FCPoweredRBS – Demonstration af elfor-

syning til telekom basestationer, baseret

på en brændselsceller

Kontakt: Ballard Power Systems Europe,

Kristina Fløche Juelsgaard,

� 5158 0749, � kfj@ballardeurope.com

Sagsnr.: ENS 64011-0366

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 3.560.000 kroner

Brint kan udkonkurrere
diesel til telekommunikation
Erfaringer fra et EUDP-støttet projekt viser, at
der i dag er bedre økonomi i at bruge solceller
og brændselsceller end dieselgeneratorer til
drift af telekommunikation uden for det offent-
lige elnet.

Det er de såkaldte telekom-stationer, der med fordel vil

kunne forsynes med el fra brintdrevne brændselscelle-

anlæg og solceller i stedet for de nuværende diesel-

generatorer. Det viser resultaterne fra projektet FC-

PoweredRBS, som er støttet gennem EU-programmet

FCH JU, og hvor EUDP har suppleret med yderligere

midler.

Der er gennemført og demonstreret i alt ti brændselscelle-

installationer i afsidesliggende og svært tilgængelige egne

i Lazio- og Puglia-regionen i Italien. Anlæggenes drift

blev demonstreret i perioder på 5-12 måneder ved sta-

tioner, som ejes af henholdsvis Telecom Italia og HI3G.

Mens FCH JU-projektet fokuserede på brintforsyning og

logistik, fokuserede EUDP-delen på at forbedre brænd-

selscellernes interne styring og håndtere de lokale geo-

grafiske udfordringer med svært tilgængelig adkomst, et

ekstremt varmt klima og ekstra beskyttelse mod at løbe

tør for brint.

Derudover blev der i EUDP-projektet udarbejdet grundige

beregninger over kundens økonomiske incitament til at

vælge løsningen med brændselsceller. Den overordnede

konklusion er, at brændselsceller og solceller har en bedre

rentabilitet end den nuværende løsning med dieselgene-

ratorer. Det har efterfølgende resulteret i et kommercielt

salg og fortsat samarbejde med projektpartneren fra

Ericsson Italia.
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Magasinpost SMP

En ordre på syv brinttankstatio-
ner til Shell og Toyota i Califor-
nien markerer et gennembrud for
NEL Hydrogen, der i 2015 købte
danske H2 Logic. Tankstationer-
ne skal produceres på en helt ny
fabrik i Herning, der fuldt udbyg-
get vil kunne fremstille 300 brint-
tankstationer om året.

Ordren er den største for norske Nel
Hydrogen til dato, og har potentielt
en værdi på 140 millioner norske
kroner.

– Det er vores største enkeltstå-
ende ordre på tankstationer nogen-
sinde. Det er et privilegium for os,
at skulle samarbejde med så store
virksomheder som Shell og Toyota,
og vi vil gøre vores bedste for at sik-
re, at projektet bliver en succes,
siger Jon André Løkke, administre-
rende direktør i Nel.

Når direktøren har svært ved at få
armene ned, skyldes det ikke kun,
at der er tale om den hidtil største
ordre på brinttankstationer. Shell og
Toyota har planer om at opføre 100
brinttankstationer frem mod 2020,
så ordren kan meget vel vise sig at
blive et gennembrud for de dansk/
norske brinttankstationer på det
amerikanske marked.

Tankstationerne skal produceres
på en helt ny fabrik i Herning, der
fuldt udbygget vil kunne fremstille
300 brinttankstationer om året.
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Hver station kan levere 100 kg brint
på blot tre timer eller tre gange så
meget som de tankstationer, vi har i
Danmark. Samtidig er designet æn-
dret, så selve standeren nu kan pla-
ceres 50 meter væk fra tankstatio-
nen og stå side om side med stan-
dere til benzin og diesel.

Nel Hydrogen installerede den
første brinttankstation for Shell i
Hamborg i 2014. Tankstationen er
opført i tilknytning til en traditionel
tankstation til benzin og diesel, og
erfaringerne herfra vil blive brugt ved
etablering og drift af de nye statio-
ner i Californien.

For Shell er kontrakten med NEL
endnu et skridt på vejen mod at
kunne tilbyde bilisterne både brint
og fossile brændstoffer. For nylig
kunne selskabet åbne den første
brinttankstation i England og har
planer om at åbne yderligere to sta-
tioner i 2017. Stationen er leveret
af ITM Power og er placeret i tilknyt-
ning til Londons travleste tanksta-
tion ved motorvej M25.

I Tyskland indgår Shell som en
del af et konsortium, der har planer
om at åbne op mod 400 brinttank-
stationer frem mod 2023. Derud-
over er selskabet i færd med at vur-
dere potentialet for brinttankstatio-
ner i USA, Canada, Schweiz, Østrig,
Frankrig, Belgien, Luxembourg og
Holland.

TS

Gennembrud for dansk udviklet
brinttankstation

http://www.energinet.dk/DA/FORSKNING/PSO-programmerne-ForskEL-og-ForskVE/ForskEL-programmet/Sider/default.aspx
https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp



