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Danmark skal have sit
første bioraffinaderi til græs
Ny politisk aftale afsætter otte
millioner kroner til et bioraffinaderi, der kan lave græs om til
foder og biogas. Derudover
afsættes der midler til, at landmandens gylle hurtigere kan
blive omsat til biogas.
Af Torben Skøtt
Landbrugets udledning af klimagasser kan reduceres ved øget brug
af biomasse og ved at gyllen transporteres hurtigere fra stalden til et
biogasanlæg. Det er baggrunden
for, at parterne bag PSO-aftalen,
der består af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti,
Radikale og SF, er blevet enige om
at afsætte 17 millioner kroner til at
fremme anvendelsen af biomasse.
Ud af det samlede beløb går de otte
millioner kroner til et bioraffinaderi
til forarbejdning af græs, mens resten skal bruges på at gøre processen fra gylle til biogas hurtigere.
Græs består af 20-25 procent
protein. Halvdelen er fibre, og det
gør det vanskeligt for enmavede dyr
at udnytte proteinindholdet, men
forskere på blandt andet Aarhus
Universitet har haft gode resultater
med at skille fibrene fra proteinet,
så det kan bruges som foder til dyr
med kun én mave. Restproduktet er

oplagt til fremstilling af biogas, og
da der samtidig er tale om en meget miljøvenlig afgrøde med et højt
udbytte, er græs blevet lidt af et
columbusæg, når det drejer sig
om produktion af foder og energi.
– Det er godt for både økonomien, miljøet og klimaet, hvis danske
landmænd kan få en god forretning
ud af at dyrke mere græs og kløver
på deres marker. Med anlægget får
vi den rette teknologi til at udvinde
protein til dyrefoder, så landmænd
skal importere mindre sojabaseret
protein fra for eksempel Sydamerika.
Samtidig kan restproduktet bruges
til biogas, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.
Midlerne til det nye raffinaderi,
bliver udbudt gennem GUDP-programmet, og parterne bag aftalen

GUDP
GUDP er en forkortelse for Grønt
Udviklings- og Demonstrationsprogram. Programmet søger at
skabe større grøn og økonomisk
bæredygtighed i den danske
fødevaresektor og samtidig løse
nogle af de klima- og miljømæssige problemer, samfundet står
overfor, så fødevaresektoren fortsat kan skabe vækst i Danmark
og sikre arbejdspladser.
Læs mere på lfst.dk.

forventer, at Danmarks første bioraffineringsanlæg, kan stå klar allerede næste år.

Fra gylle til biogas
I aftalen er der afsat ni millioner
kroner til at fremme en mere effektiv gyllehåndtering, så biogasanlæggene hurtigere kan få fat på
gyllen. Så længe gyllen bliver opbevaret i stalden, kan der nemlig udledes metan til atmosfæren, som i
stedet kunne være udnyttet i et biogasanlæg. Det er skidt for biogasanlæggene, men det er især et
problem for miljøet, fordi metangas
belaster klimaet cirka 25 gange
mere end CO2.
– Alle vinder, hvis vi kan sikre, at
landbrugets gylle hurtigere transporteres fra stald til biogasanlæg og
bliver omdannet til biogas. Det er
godt for klimaet, godt for samfundet
og godt for økonomien hos både
landmænd og energisektoren. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi
med enkle midler nu kan gøre en
forskel for landbrugets aftryk på
klimaet, siger Esben Lunde Larsen.
I dag opbevares gylle gennemsnitligt 19 dage i stalden, før det
ankommer til biogasanlægget. Med
den politiske aftale ventes opbevaringstiden at kunne nedbringes
væsentligt.
Kilde: mfvm.dk.
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Biogas

Hele Danmarks forbrug af
naturgas kan erstattes
med biogas
I løbet af de seneste tre år er produktionen af biogas øget lige så meget
som i de foregående 30, og inden for en overskuelig fremtid kan vi
erstatte hele Danmarks naturgasforbrug med biogas. Ny viden
om de biologiske processer og forbehandling af biomassen skal
være med til at booste produktionen af den grønne gas.
Af Torben Skøtt

procent af naturgasforbruget med
biogas.
Men perspektiverne er langt
større: På sigt kan hele naturgasforbruget erstattes med biogas. De primære råvarer er gylle, dybstrøelse
og ikke mindst halm, som kan mere
end fordoble gasproduktionen fra
gylle og dybstrøelse. Endelig er der
muligheden for at omdanne biogassens CO2-indhold til metangas ved
hjælp af brint. Det kan øge gasproduktionen med op til 50 procent og
kan samtidig være med til at skabe
balance i energisystemet ved at lag-

Foto: Torben Skøtt/BioPress

– Biogassens vigtigste rolle er i virkeligheden at recirkulere næringsstoffer – ikke kun fra landbruget
men også fra husholdningerne og
de industrier, der har organiske restprodukter. For økologerne spiller
biogassen en helt særlig rolle: De
kan bruge anlæggene som en gødningsfabrik og på den måde øge
produktionen af foder og fødevarer.
Med de ord indledte sekretariatschef for Biogasbranchen, Bruno Sander Nielsen, en workshop om mikro-

biologien i biogasanlæg i Aarhus.
Bag arrangementet stod Inbiom,
Teknologisk Institut, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet, og selv
om det var en dag med fokus på de
mere nørdede aspekter ved biogas,
blev der også tid til at se på de
langsigtede perspektiver.
Ifølge Bruno Sander Nielsen er
biogasproduktionen blevet fordoblet
inden for de seneste tre år eller
med andre ord: Vi har i de seneste
tre år øget produktionen af biogas
lige så meget som i de foregående
30 år og kan i dag erstatte 10

Brødrenes Madsens Biogasanlæg i Skive er et blandt flere anlæg, hvor det er lykkedes at booste gasprodktionen
med mere tungtomsættelig biomasse som dybstrøelse. Anlægget var budgetteret til at producere knap 400 m3 metan i timen, men i dag er over 500 m3 metan i timen. Det svarer til over 500 liter olie eller mere end 5.000 kWh.
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Eksempler på anlæg, der opgraderer biogas til naturgaskvalitet. Til venstre ses et af Danmarks første opgraderingsanlæg, der blev opført i sommeren 2011 hos Fredericia Rensningsanlæg. I midten og til højre Brødrene Madsens Biogasanlæg ved Skive, der blev indviet i efteråret 2014. Her er det et anlæg fra Ammongas, der opgraderer biogassen
for kun 20 øre/m3 biogas.
re en del af elproduktionen fra solceller og vindmøller.

Over 100 PJ biogas om året
Aarhus Universitet var i 2012 med til
at udgive “+ 10 mio. tons planen”,
der viser, at det er muligt at levere
10 millioner tons ekstra biomasse
fra land- og skovbrug, uden at det
går ud over den nuværende produktion af foder og fødevarer og samtidig med, at miljøbelastningen reduceres i forhold til i dag.
I dag er Aarhus Universitet tæt på
at udgive en ny rapport, der viser,
hvor stor en del af de ekstra 10 millioner tons biomasse, det vil være
oplagt at bruge til fremstilling af biogas. Det fortalte seniorforsker fra
Aarhus Universitet, Henrik B. Møller,
på workshoppen.
Han vurderer, at biogassen på
sigt vil kunne bidrage med over 100
PJ om året eller mere end ti gange
så meget som i dag. I 2050 forventes Danmarks energiforbrug at være
reduceret til 600 PJ, så i runde tal
vil omkring en sjettedel af energiforbruget kunne dækkes med biogas.
Forudsætningen er, at man udnytter stort set al husdyrgødning i landet
og supplerer med blandt andet halm,

græs og organisk husholdningsaffald. Derudover skal CO2- indholdet i
biogassen metaniseres ved hjælp af
brint, så reelt vil 30-40 procent af
metangassen blive produceret på
basis af strøm fra sol og vind.

Fra 8 til 14 procent tørstof
– Vi skal have hævet tørstofindholdet i biomassen fra 8 til 14 procent,
hvis vi skal udnytte det samlede biogaspotentiale. Det stiller meget store
krav til den teknologi, vi kommer til
at bruge i fremtiden, sagde Henrik
B. Møller og tilføjede, at anlæggene
også skal være mere miljøvenlige,
hvis vi skal udnytte det fulde gaspotentiale.
I praksis vil det blandt andet betyde, at opholdstiden i reaktorerne
typisk skal forlænges fra omkring 30
til 60 dage, og metantabet fra såvel
biogasanlæg som landbrug skal reduceres. Derudover vil det være
nødvendigt at forbehandle halm og
andet tungtomsætteligt biomasse,
så metanbakterierne får lettere ved
at omsætte biomassen til gas.

“Den sorte boks”
En vigtigt faktor, som kan være med
til at øge gasudbyttet, er en større

indsigt i de bakteriekulturer, der omsætter organisk materiale til metangas. Det er et emne, som talrige
forskere har kastet sig over, men
som stadig giver anledning til en del
undren.
Flere af indlægsholderne betegnede da også processen i en biogasreaktor, som “den sorte boks”.
Driftsledere på landets biogasanlæg
har efterhånden fået en del praktiske erfaringer med den biologiske
proces, og hvad der gør den ustabil, men hvad der helt konkret sker
inde i en reaktortank, er fortsat lidt
af en gåde.
En af forklaringer er, at der findes
mere end 1.500 bakteriearter i en
biogasreaktor, og mange gange ved
forskerne ikke, hvilken funktion bakterierne har. Det fortalte Per Halkjær
Nielsen, der er professor på Aalborg
Universitet og tovholder på projektet
NOMIGAS, som Innovationsfonden
har støttet med godt 23 millioner
kroner.
– I biogasanlæggene ser vi sjældent de bakterier, vi have forventet
ud fra vores studier. De er en kæmpe udfordring, fortalte Per Halkjær
Nielsen og tilføjede, at mange af
bakterier blot har et nummer:
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Biogas

Tørstofindholdet i biomassen skal
hæves fra 8 til 14 procent, hvis vi
skal udnytte det samlede biogaspotentiale. Det kan blandt andet ske
ved at bruge dybstrøelse som på
billedet, der er fra Holbæk BioEnergi.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

De fede syrer (VFA)

– Det svarer lidt til, at vi ser noget
i luften og kan konstatere, at det er
en fugl – mere ved vi ikke om mange af bakterierne.
Selve metanbakterierne er dog
rimeligt godt beskrevet, og de fleste
biogasanlæg har de samme bakterier, men der er også anlæg, som
har nogle helt unikke arter. Der er
dog forskel på bakterierne i mesofile og termofile anlæg, ligesom
bakterierne kan vise noget om, hvor
biomassen stammer fra.

DNA er løsningen
Mikroorganismer findes overalt. Forskere vurderer, at der er mindst 10
millioner arter, men der findes kun
beskrivelser af cirka 10.000 arter.
I disse år sker der imidlertid en
rivende udvikling inden for forskningen i mikroorganismer. For 15-20
år siden kostede det flere millioner
kroner at kortlægge blot en enkelt

art, men med moderne DNA-teknologi kan det nu gøres for omkring
500 kroner, ligesom det er blevet
muligt at håndtere meget store
datasæt.
– Ved hjælp af DNA kan vi blive
meget klogere på de enkelte mikroorganismers funktion og finde ud af,
hvilke organismer der for eksempel
danner skum, fortalte Per Halkjær
Nielsen.
Målet er, at man på den måde
kan få udviklet en teknologi, der
løbende kan overvåge og optimere
biogasprocessen:
– Det har der været talt om i
årevis, men denne gang tror vi på
det! Jeg skal ikke komme med et
konkret bud på, hvornår det kan
lade sig gøre, men jeg tør godt love,
at vi meget snart vil være i stand
til at montere en alarm på biogasanlæg, der advarer om risikoen for
nedbrud.

Lastbil til flydende biogas
I Finlands tredjestørste by, Turku, har man nu fået en tankstation, der kan levere flydende
biogas til blandt andet lastbiler.
Tankstationen indgår som en del
af det europæiske projekt Civitas –
et netværk af byer der arbejder på
at gøre transportsektoren miljøvenlig. På billedet ses en gasdrevet
Scania trækker, der primært bliver
brugt til transport af spildevandsslam. Turku har sat sig som mål at
blive fossilfri i 2040.
Kilde: www.scania.com.
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Men indtil da, må driftslederne fortsat ty til den velkendte metode med
at måle mængden af fede syrer (VFA)
i reaktortanken. Ved overbelastningen sker der en ophobning af VFA,
og derved falder gasproduktionen
for i værste fald at gå helt i stå.
I NOMIGAS-projektet har forskerne udviklet en ny og mere præcis
metode til at måle VFA, men der
findes fortsat ikke præcise tal for,
hvor det kritiske VFA-niveau ligger
– blot at risikoen for nedbrud stiger
med stigende VFA.
Målinger på en række biogasanlæg viser, at VFA-nivauet er markant lavere på rensningsanlæg end
på gyllebaserede anlæg. Det hænger formentlig sammen med, at
rensningsanlæggene typisk kører
med en meget lavere belastning.
Ved Aarhus Universitet Foulum
har man i øvrigt erfaret, at man kan
øge gasproduktionen på sigt ved
at stresse anlægget i en periode –
for eksempel ved at hæve temperaturen fra 52 til 55 grader. Det er
dog ikke noget man vil anbefale.
Det er en risikabel proces, som ikke
altid står mål med gevinsten i form
I
af en højere gasproduktion.

Biogas

Halm booster gasproduktion fra gylle
Halm i biogasanlæg giver ikke
blot et højt gasudbytte. Det kan
også være med til at øge gasudbyttet fra gylle, viser den seneste forskning fra Aarhus Universitet. Det højeste udbytte
fås, hvis halmen gennemgår en
kemisk forbehandling og afgasses i termofile biogasanlæg.
Af Torben Skøtt
I de senere år har der været meget
fokus på halm i biogasanlæg, der
betragtes som en af de helt store
ressourcer, hvis vi skal have mangedoblet produktionen af biogas i de
kommende år.
Debatten har især drejet sig om,
hvordan man håndterer halm – altså
hvordan man mest effektivt får blandet halmen op med gylle, og hvordan man undgår, at der dannes flydelag i reaktoren? De mest enkle
løsninger består af en simpel findeling af halmen, mens de mere avancerede forbehandlinger omfatter såvel mekanisk som kemisk bearbejdning af halmen.
– Vi har hidtil fokuseret meget
på de mekaniske metoder, men vi
er blevet opmærksomme på, at de
kemiske metoder som tilsætning af

lud, ikke blot giver mulighed for at
opnå et givent gaspotentiale ved
kortere opholdstider, men også at
opnå et højere gasudbytte ved en
lang opholdstid, fortalte seniorforsker Henrik B. Møller fra Aarhus
Universitet på en workshop i Aarhus
om mikrobiologien i biogasanlæg.
De kemiske metoder er primært
tilsætning af lud eventuelt i kombination med brikettering, hvor man
tilsætter lud i det kammer, hvor halmen komprimeres. Undersøgelser
på Aarhus Universitet viser, at tilsætning af lud på den måde kan
øge gasudbyttet med omkring 17
procent (se figur 1).
Andre former for kemisk forbehandling af halm er ensilering og
kompostering, og endelig har Aarhus Universitet i samarbejde med
Krüger testet en proces kaldet
Exelys™, hvor biomassen trykkoges
kontinuert. Derved kan man komme
ned på meget korte opholdstider,
og man er nu gået i gang med at
undersøge om 20 sekunders trykkogning er lige så effektivt som for
eksempel 20 minutters trykkogning.

Store udsving i gasudbyttet
Selv om der efterhånden er udført
talrige forsøg med udrådning af
halm, er forskerne fortsat usikre på,
hvor stort gaspotentialet er i praksis.
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– Teoretisk set kan halm give et
udbytte på over 400 liter metan/kg
tørstof (VS), men i laboratoriet,
selv med samme podemateriale,
oplever vi store udsving, fortalte
Henrik B. Møller på workshoppen.
I praksis er udsvingene dog endnu større. Aarhus Universitet har
målt gasudbyttet fra halm med
podemateriale fra 18 forskellige
biogasanlæg, og her svingede udbyttet med en faktor tre – fra 125
til 375 liter metan/kg tørstof (se
figur 2).
En del af forklaringen kan måske
skyldes en synenergieffekt mellem
halm og gylle. Man får simpelthen
mere gas ud af gylle, der bliver afgasset sammen med halm, forklarede Henrik B. Møller.
Derudover er der en klar tendens
til, at de mesofile anlæg har svært
ved at vænne sig til halm. Forskellen på mesofile og termofile anlæg
reduceres på sigt, men selv efter en
lang tilvænning på over 100 dage
ses der stadig en forskel på gasudbyttet på omkring 15 procent.
Vil man have det maksimale ud
af halm, er det således bedst med
et termofilt anlæg, hvor halmen
gennemgår en mekanisk/kemisk
forbehandling. Om det også er den
økonomisk mest optimale løsning
I
er en anden sag.
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Figur 1. Gasudbyttet fra ubehandlet halm, briketteret
halm samt briketteret og ludbehandlet halm.
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Figur 2. Gasudbyttet fra halm med podemateriale fra
18 forskellige biogasanlæg.
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Bakterier kan omdanne
80 procent af energien
i el til gas og varme
På Renseanlæg Avedøre har man siden sommeren 2016 produceret
metangas ved hjælp af såkaldte archaea-bakterier, der spiser brint
og kuldioxid. Gaskvaliteten er endnu ikke på højde med naturgas,
men inden for de nærmeste måneder forventer folkene bag
anlægget, at gassen kan sende ud i naturgasnettet.
Af Torben Skøtt
For knap et år siden var 60 gæster
fra hele verden samlet på Renseanlæg Avedøre for at indvie Electrochaeas helt nye opgraderingsanlæg
BioCat, hvor man bruger bakterier til
at omdanne brint og kuldioxid i biogas til metangas.
I dag kan folkene bag anlægget
konstatere, at de små bakterier kaldet archaea er ganske sejlivede og
meget effektive til at producere metangas, hvis de får det rigtige foder:
Det vil sige kuldioxid, som udgør 40
procent af indholdet i biogas, og
brint, der kan produceres på basis af
for eksempel vindmøllestrøm.
– De er nogle små hårdføre “hunde”. De har været her på jorden i
Elnettet

over tre milliarder år, så de har overlevet lidt af hvert, og det er heller
ikke lykkedes os at slå dem ihjel.
De kan godt blive lidt stressede,
hvis de får forkert kost eller temperaturen ikke passer dem, men så
snart forholdene bedres, vækkes de
til live igen, fortalte Hans Knudsen
fra Electrochaea på Gastekniske
Dage i Billund sidst i maj.
Electrochaea blev grundlagt i USA
i 2010, men rykkede i 2012 til
Danmark, hvor man med støtte fra
EUDP fik etableret et pilotanlæg ved
Aarhus Universitet Foulum. Her fik
man demonstreret, at teknikken
med at bruge bakterier til at konvertere vindmøllestrøm til metangas
virker, og med 28 millioner kroner i
støtte fra Energinet.dk fik man efterGasnettet

Varme
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kraftvarmeværker
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følgende etableret anlægget ved
Renseanlæg Avedøre.
Det har nu kørt i godt et år, og i
følge Hans Knudsen går det bedre
dag for dag.
– Det er en helt ny teknik, så vi
har ikke kunnet google os til noget,
men har skullet opfinde det hele fra
bunden, forklarer Hans Knudsen og
uddyber:
– Det positive er, at bakterierne
begynder at producere metan i løbet
af et halv til et hel minut, bare de
har brint, kuldioxid og en temperatur
på omkring 55 grader til rådighed.
De er ikke specielt følsomme over
for eksempelvis svovlbrinte eller andre urenheder i biogassen, og de
trives fint side om side med metanbakterier i biogas.
Princippet i BioCat-anlægget, hvor
overskydende el bruges til fremstilling af brint, hvorefter bakterier konverterer brint og kuldioxid til metangas. På den måde kan vindmøllestrøm lagres som metangas samtidig med at biogas opgraderes til
naturgaskvalitet. Halvdelen af den
mængde strøm, der bruges i anlægget, bliver omsat til metangas, og
30 procent bliver til varme.

Metanbakterierne fra biogas fylder imidlertid godt op i den reaktor,
hvor archaeaerne spiser brint og
kuldioxid, så reelt ville man få en
noget større kapacitet, hvis man
havde ren kuldioxid til rådighed.
Men indtil videre fokuserer man
på at bruge biogas, for her har kuldioxid en negativ pris. I langt de
fleste tilfælde vil alternativet nemlig
være, at biogasanlægget skal bruge
knap en krone per kubikmeter metan for at fraseparere indholdet af
kuldioxid.

Mangler at komme på nettet
Anlægget på Avedøre har endnu
ikke været i stand til at levere
metangas af en kvalitet, som naturgasselskabet HMN kan acceptere,
men Hans Knudsen forventer, at
det vil ske inden for de nærmeste
måneder.
Problemet har blandt andet været, at metangassen indeholder for
meget vand og brint i forhold til
naturgas. Det har man forsøgt at
løse ved at tørre gassen og eftermontere en membran, som fraseparerer og recirkulerer overskydende
brint. I princippet fungerer det ok,
men uheldigvis blev flere af membranerne ødelagt af skum i gassen.
– Bakterierne skal helst have det
samme at spise hver dag. Hvis “kosten” varierer for meget, begynder de
at producere skum i stedet for metan. Det kan vi ikke bruge til noget,

BioCat-anlægget ved Avedøre Renseanlæg, hvor gas fra rensningsanlægget reaktorer op graderes til 98
procent ren metangas.

og det stopper rørene til, så nu har
vi installeret et skumfilter, ligesom
vi er begyndt at give bakterier et
“kosttilskud”, fortæller Hans Knudsen og uddyber:
– Kosttilskuddet består af lidt
svovl, nogle salte og tredobbelt salmiakspiritus. Vi bruger 40-50 kroner
på “kosttilskud” om dagen, så det
er ikke de store beløb, og det er
tydeligt, at bakterierne har godt af
det tilskud
Archaea har været på jorden i
milliarder af år, men blev først opdaget i nogle vulkanområder på
Island for omkring 30 år siden. I
følge Hans Knudsen er der baggrunden for, at de har det bedst i et lidt
barskt miljø, hvor der både er svovl
og salmiakspritus til stede.

En million euro per MW
Efter planen skulle Electrochaea
have lukket ned for anlægget på
Avedøre, men selskabet har fundet
midler til at fortsætte driften og satser nu på, at man inden længe får
koblet anlægget til naturgasnettet.
Demonstrationsanlægget kan aftage en eleffekt på en MW, og man

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Foto: Torben Skøtt/BioPress

Brint • Biogas

forhandler i øjeblikket med et energiselskab i Ungarn om opførelse af
et 10 MW-anlæg.
Ifølge Hans Knudsen er det de første to MW, der er de dyreste. Derefter koster et anlæg cirka en million
euro per MW, og han vurderer, at
man i fremtiden skal op på en effekt
på minimum 50 MW eller mere.
Med de nuværende rammevilkår i
Danmark, hvor der er afgift på den
mængde el, der bruges til fremstilling af brint, er der ikke økonomi i at
konvertere el til metangas. Afgifterne skal væk, før det begynder at ligne noget.
Derudover afhænger økonomien
af den pris, man kan få for gassen
og den varme, som anlægget kan
levere. I runde tal bliver omkring
halvdelen af strømmen til gas, mens
30 procent bliver til varme. Endelig
er der en ikke ubetydelig produktion
af ilt, som med fordel vil kunne udnyttes på eksempelvis et rensningsanlæg.
Electrochaea har i dag hovedsæde i Tyskland.
Læs mere på www.electrochaea.com.
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Pænt gasudbytte
fra halm og efterafgrøder
Det er sjældent rentabelt at bruge efterafgrøder i et biogasanlæg, men hvis
man høster afgrøden sammen med halm, ser det straks mere lovende ud.
Ved ensilering af biomassen vil ressourcen kunne bruges hele året og
dertil kommer, at ensilering ser ud til at øge gaspotentialet.
gen til produktion af biogas. Der er
høstet op til cirka 6 tons tørstof per
hektar, svarende til et potentielt
metanudbytte på godt 1.200 m3
metan per hektar.
Ensileringsforsøg tyder på, at blandingen ensilerer godt, og at gaspotentialet ser ud til at stige gradvist
i løbet af ensileringstiden. Selvom
der samlet set vil kunne høstes lidt
mere biomasse per hektar ved separat bjærgning af halm og høst af
efterafgrøder, kan samlet høst vise
sig at være økonomisk mere interessant.

Af Søren Ugilt Larsen
Både halm og efterafgrøder er interessante ressourcer til produktion af
biogas. Halm giver et relativt højt
udbytte per hektar, men ofte omsættes kun en mindre del af det
organiske stof til metangas, og samtidig kan der være tekniske udfordringer med at bruge halm i biogasanlæg. Efterafgrøder omsættes derimod let i et biogasanlæg, men det
er sjældent rentabel at bruge efterafgrøder til produktion af biogas, da
udbyttet per hektar er begrænset.
I BioValue-projektet er der i 2015
gennemført to markforsøg med fokus på muligheden for at høste
halm og efterafgrøder samlet i oktober måned og at ensilere blandinEfterafgrøde Gødskning

kg N/ha.

Ribbehøst eller mejetærskning
Når halm og efterafgrøder skal høstes samlet, skal strået så vidt muligt
blive stående oprejst i marken efter
Halm

høst. Kornet kan for eksempel høstes med et “ribbebord”, der river akset af kornet men lader strået stå
tilbage (se foto).
Ribbehøsten kan udføres med
finsnitter 2-3 uger før kornet er
modent, hvor kerner/aks ensileres
til for eksempel kalvefoder, eller
der kan ribbehøstes med en mejetærsker ved modenhed. Ribbebordet giver mulighed for stor høstkapacitet, da halmen ikke skal
igennem finsnitteren eller mejetærskeren. Der findes for tiden kun få
ribbebord i Danmark, så alternativt
kan kornet høstes med mejetærsker med almindeligt skærebord,
som løftes så højt op som muligt
for at få en høj stub, men uden at
miste kerneudbytte.

Efterafgrøde

Efterafgrøde plus halm

Ribbehøst

Mejetærsk.

Ribbehøst

Mejetærsk.

Ribbehøst
seperat
bjærgning

Ribbehøst
samlet
bjærgning

Mejetærsk.
seperat
bjærgning

tons/ha.

tons/ha.

tons/ha.

tons/ha.

tons/ha.

tons/ha.

tons/ha.

Ingen

0

5,2

6,6

0,4

0,3

5,6

4,4

6,9

Rajgræs

0

5,4

7,4

1,3

0,9

6,7

5,7

8,2

Rajgræs

50

5,4

5,8

1,6

1,0

7,0

6,1

6,8

Rødkløver

0

5,1

6,4

0,3

0,3

5,4

4,4

6,7

Olieræddike

0

5,3

6,5

0,8

0,3

6,1

3,3

6,8

Olieræddike

50

5,3

5,8

0,7

0,3

5,9

3,5

6,1

Tabel 1. Udbytter af halm af vårbyg og efterafgrøde i markforsøg ved Haverslev i 2015, angivet som tons tørstof per
hektar. Halmen er fra vårbyg, der er enten ribbehøstet eller mejetærsket , og der er målt halmudbytte lige efter
kornhøst og udbytte af efterafgrøde i oktober. Desuden er strået efter ribbehøst i nogle parceller efterladt indtil oktober, hvor halmen er høstet sammen med efterafgrøden.
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Halm plus efterafgrøde
I forsøgene var der parceller, hvor
strået efter ribbehøst blev stående
indtil oktober, hvor halm og efterafgrøder blev høstet samlet. Det samlede tørstofudbytte var op til 4,4
tons per hektar i det ene forsøg og
op til 6,1 tons per hektar i det andet (tabel 1). Heraf antages halmen
at udgøre henholdsvis 2,6 og 4,4
tons tørstof per hektar, mens efterafgrøden bidrog med op til 1,9 og

Ensilering giver mere gas

Foto: Søren Ugilt Larsen, TI

I forsøgene blev der sået forskellige
efterafgrøder, og i oktober blev der
målt udbytte af efterafgrøder i parceller, hvor strået var fjernet lige efter kornhøst. Italiensk rajgræs gav
det højeste udbytte på 0,9-1,6 tons
tørstof per hektar, mens rødkløver
og olieræddike gav under 1 ton tørstof per hektar (tabel 1). Der var kun
et beskedent merudbytte ved at gøde rajgræs med 50 kg N per hektar.
Selv ved det højeste udbytte af efterafgrøder i de beskrevne forsøg vil
det næppe være rentabelt at høste
biomassen til biogasproduktion.
Generelt var udbyttet af efterafgrøder lidt højere, når kornet var ribbehøstet, end når det var mejetærsket cirka tre uger senere. Det skyldes formodentlig, at efterafgrøderne
har fået lidt bedre vækstbetingelser
ved den tidligere ribbehøst af kornet. Merudbyttet ved ribbehøst var
dog beskedent og bidrog højest med
0,6 tons tørstof per hektar

Høst af vårbyg med ribbebord monteret på finsnitter, cirka tre uger før
modenhed. Bemærk køresporene,
hvor kornstrået bliver nedtromlet.

Tørstofindholdet i den høstede blanding af halm og efterafgrøde afhænger blandt andet af vejrforholdene
Mejetærskning af vårhvede. For at
og andelen af efterafgrøde. I forsøundgå tab af korn er det ikke muligt
gene var tørstofindholdet mellem 32 at sætte en stub på mere end godt
og 36 i parceller med italiensk raj50 cm.
græs, og det er et hensigtsmæssigt
niveau for en god ensileringsproces
med meget lille risiko for saftafløb.
I ensileringsforsøg i vakuumposer
med halm blandet med enten italiensk rajgræs eller rødkløver faldt
pH-værdien til et lavt niveau på mellem 4,0 og 4,3, hvilket tyder på, at
efterafgrøden har bidraget med tilstrækkeligt med vandopløseligt sukker til at sikre en god ensileringsproces.
Ribbehøstet hvedemark med udlæg
Metanpotentialet blev målt til
af rajgræs. Billedet er fra 28. sep208-286 m3 metangas per ton
tember 2015, hvor strået stadig ligger ned i sporene fra ribbehøsten.
organisk tørstof efter 0 til 10 måneders ensilering af tre forskellige
blandinger af halm plus efterafgrøde. Med de målte udbytter og metanpotentialer vil der kunne opnås
mellem 800 og 1.245 m3 metangas
per hektar for halm plus efterafgrøde afhængig af lokalitet og afgrøde.
Det højeste udbytte var fra en forsøgsbehandling med en blanding af
halm og italiensk rajgræs i Haverslev i 2015.
For alle blandinger ses en svag
Høst af halm og italiensk rajgræs
stigning i metanpotentialet med
den 13. oktober 2015. Bemærk at
øget ensileringstid, og efter 10 måstrået i køresporene fra ribbehøsteneders ensilering var metanpoten-  ren stadig ligger ned.
Foto: Søren Ugilt Larsen, TI

Udbytte af efterafgrøder

1,7 tons tørstof per hektar Tilsammen kan halm og efterafgrøde således give et betydeligt udbytte per
hektar, hvilket kan være med til at
gøre det rentabelt at bruge biomassen til biogasproduktion.
Når strået efterlades stående på
marken fra kornhøst indtil oktober,
vil der kunne ske en begyndende
nedbrydning af halmen. I det ene
forsøg var udbyttet ved samlet høst
af halm og efterafgrøde da også i
gennemsnit 1,6 tons tørstof lavere
end ved separat bjærgning af halm i
august og efterafgrøde i oktober. I
det andet forsøg var der derimod
samme udbytte ved separat og
samlet bjærgning. Det tyder på, at
der i nogle tilfælde kan ske et betydeligt tab af biomasse ved at lade
strået stå på marken indtil efteråret.

Foto: Søren Ugilt Larsen, TI

I to markforsøg i 2015 blev vårbyg enten ribbehøstet cirka tre uger
før modenhed eller mejetærsket ved
modenhed. Resultaterne af det ene
forsøg er vist i tabel 1. Halmudbyttet
blev målt lige efter kornhøst, og i
begge forsøg var halmudbyttet cirka
et ton lavere (17-27 procent) ved
ribbehøst end ved mejetærskning
med almindelig halmbjærgning, hvilket primært skyldes, at noget af
strået ved ribbehøst bliver kørt ned
af hjulene på finsnitteren. Hvis kornet mejetærskes med høj stub med
henblik på samlet høst af halm plus
efterafgrøder, vil en del af strået dog
også blive kørt ned. Generelt gælder
det derfor om at minimere sporkørslen, da det vil koste halmudbytte.

Foto: Søren Ugilt Larsen, TI
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Audi vælger biogas fra Danmark
Den danske energikoncern Nature
Energy har indgået en aftale med
Audi om at levere grønne biogascertifikater til omkring 10.000
Audi’er i hele Europa.

der, at CO2-reduktionen er på over
100 procent, fordi biogas forhindrer
metanudslip i landbruget og samtidig fortrænger diesel og benzin, når
det bruges til transport. Det er en
af årsagerne til, at Audi har valgt
at købe deres biogas hos Nature
Energy.
I Danmark anvender en række
kommuner biogas til deres bybusser, renovationsbiler og biler i hjemmeplejen. Kommuner som Fredericia, Skive og København har de
seneste år valgt at udskifte dieselog benzindrevne køretøjer med biogasdrevne. Samme tendens ses i
resten af Europa, hvor der i dag er
mere end to millioner gasdrevne
køretøjer på vejene.
Fordelen ved gasbiler er den
lange rækkevidde, der for de fleste

– Vi er utrolig stolte over, at vi har
indgået en aftale med en af verdens
største bilproducenter. Det er en
blåstempling af det strategiskifte, vi
igangsatte i 2012, hvor vi begyndte
at bygge biogasanlæg i stor skala. I
dag driver vi fire store anlæg, er ved
at bygge tre nye og har planer om ti
anlæg mere i fremtiden, siger administrerende direktør Ole Hvelplund,
Nature Energy.
Nature Energy producerer biogas
baseret på affald og gylle, og kommer således ikke i konkurrence med
produktionen af fødevarer. Det bety-

tialet øget med 9-12 procent. Det
gennemsnitlige massetab var under
1,0 procent, så alt tyder på, at samensilering vil være velegnet, når biomassen skal bruges som råvare i et
biogasanlæg.

økonomien samt om der opstår problemer med indfødning og flydelag i
reaktorerne.
Forsøgene er finansieret af Innovationsfonden via SPIR-platformen
“BioValue: Value added products
from biomass”.

Fungerer det i praksis?
Forsøgene tyder på, at samlet høst
af halm plus efterafgrøde kan gøre
det rentabelt at bruge efterafgrøder
i biogasanlæg. Desuden tyder resultaterne på, at ensileringsprocessen
har en positiv effekt på metanpotentialet. Der er dog behov for at afprøve konceptet yderligere i praksis,
blandt andet for at vurdere drifts-

12 FiB nr. 60 • juni 2017

Foto: Søren Ugilt Larsen, TI



elbiler stadig er et problem, og Audi
lancerer således først en elbil med
lang rækkevidde til næste år.
– Audi AG i Tyskland har stort
fokus på gasdrevne biler og har
netop introduceret den nye Audi
A5 i en gasdrevet version – A5
g-tron. I Danmark følger vi udviklingen tæt, men hvorvidt gasdrevne
biler også bliver en succes herhjemme afhænger i høj grad af de
politiske rammer og den videre udbygning af distributionsnettet, lyder
det fra salgschef i Audi Danmark,
Morten Troest.
Krav fra EU betyder, at Danmark i
perioden 2020-2030 skal reducere
sine CO2-udledninger i blandt andet
transportsektoren med 39 procent i
forhold til niveauet i 2005.
TS

Søren Ugilt Larsen er ansat ved
Teknologisk Institut, Bioressourcer
og Bioraffinering, e-mail
I
slar@teknologisk.dk.

Ribbehøstet hvedemark med udlæg
af rajgræs. Billedet er taget den 28.
september 2015.

Forgasning • Forbrænding

Dall Energy leverer forgasserovn
til nordjysk kraftvarmeværk
Sidst i maj tog Sindal Varmeforsyning første spadestik til et
miljøvenligt kraftvarmeanlæg,
der kan fyre med såvel skovflis
som have/parkaffald. Teknologien er baseret på Dall Energys
prisbelønnede biomasseovn,
der bliver koblet til et ORCanlæg, hvor man bruger olie til
at drive en elgenerator.
Af Torben Skøtt

Illustration: Nel

Først var der Bogense, senere Sønderborg og nu er det Sindal Varmeforsyning i Nordjylland, der har fået
øjnene op for, at Dall Energys biomasseovn kan noget ganske særligt. I stedet for afbrænding på en
rist, som det sker i en traditionel
biomasseovn, er der tale om en totrins proces, hvor man først afgasser brændslet, hvorefter gasserne
antændes højere oppe i fyrrummet.
I Bogense og Sønderborg leverer
anlæggene udelukkende fjernvarme,
men i Sindal bliver ovnen koblet til
et såkaldt ORC-anlæg, der både
producerer el og varme. Anlægget
minder om en traditionel dampturbine, men i stedet for damp anvendes olie ved lavere temperaturer og
tryk, end der kræves til en dampturbine. Et ORC-anlæg kan ikke præstere samme elvirkningsgrad som et

dampturbineanlæg, men til gengæld
er der tale om en relativ enkel teknologi, der egner sig til mindre fjernvarmeværker.

Ny generation
Ovnen til Sindal bliver næste generation af Dall Energys biomasseovn,
baseret på såkaldt partiel oxidation,
hvor forgasningen foregår i to trin:
Først pyrolyse hvorefter tjærestofferne i gassen afbrændes ved tilsætning af en begrænset mængde ilt.
Resultatet er en såkaldt syntesegas, der ikke blot vil kunne bruge til
el og varmeproduktion, men også
som motorbrændstof eller til fremstilling af flydende brændstoffer som
metanol eller syntetisk benzin.
Det er et princip, der er udviklet
på DTU Mekanik, og som direktør i
Dall Energy, Jens Dall Bentzen, stiftede bekendskab med som studerende på DTU:
– Dengang blev jeg klar over, at
partiel oxidation er en effektiv metode til at reducere tjæreindholdet i
gassen, og det giver mulighed for at
afgasse en lang række forskellige
typer biomasse. Senere har Force
Technology dokumenteret, at det ikke blot reducerer tjæreindholdet –
der sker også en markant reduktion
af kvælstofilter (NOx).
Sidstnævnte er ikke kun til gavn
for miljøet. Det giver også mulighed
for, at anlægget i Sindal kan opnå

samme afregningspris for strømmen
som et biogasanlæg.
– Vi har garanteret, at anlægget i
Sindal udleder mindre end 100 mg
NOx /m3 røggas, og derved kommer
anlægget ind under samme regler
som kraftvarmeanlæg til biogas,
forklarer Jens Dall Bentzen.

Flis og haveaffald
Den 29. maj tog Hjørrings borgmester, Arne Boelt (A), og formanden
for Sindal Varmeforsyning, Bjarne
Christensen, første spadestik til det
nye kraftvarmeværk, der kan anvende både flis og haveaffald.
– Vi har brugt en del år på at
undersøge markedet for et nyt anlæg, der skal erstatte det naturgasfyrede anlæg, når det i 2019 ikke
længere er rentabelt at benytte
naturgas til fjernvarme. Med dette
nye og banebrydende anlæg fra Dall
Energy, der udleder under 100 mg
NOx, og derved er et af verdens mest
miljøvenlige anlæg, kan vi som minimum holde varmepriserne nede.
Men hvis det går som forventet, så
får vores brugere lavere varmepriser,
forklarer Bjarne Christensen, der er
formand for Sindal Varmeforsyning.
Udviklingen af Dall Energys teknologi er gennem årene blevet støttet af EUDP og Energinet.dk. EUDP
har endvidere støttet projektet i Sindal, der også modtager støtte fra
Forsknings- og innovationsstyrelsen.
Anlægget i Sindal kommer til at
koste 65 millioner kroner og forventes driftsklar til varmesæsonen
I
2018/2019.

Princippet i Dall Energys nye biomasseovn, baseret på to-trins forgasning. I Sindal bliver gassen brugt
til opvarmning af olie i et ORC-anlæg, der producerer el og varme.
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Forgasning og forbrænding
giver energi, gødning og
et bedre miljø
I dag bliver store mængder organiske restprodukter bragt direkte ud i jordbruget, hvilket medfører et tab af energi på 50 PJ. Hvis produkterne i stedet
blev behandlet i en termisk proces som pyrolyse, forgasning eller forbrænding, kunne vi få grøn energi, miljørigtig gødning og samtidig reducere
mængden af tungmetaller og miljøfremmede stoffer markant.
Af Tobias Thomsen
I dag er der både på nationalt og EU
niveau øget fokus på cirkulær økonomi, hvor det overordnet set handler
om at holde materialer og produkter i
det økonomiske kredsløb med den
højest mulige værdi længst muligt.
Det kan termisk omsætning af
sekundære ressourcer som for
eksempel spildevandsslam, gyllefibre og biogasfibre være med til at
realisere. Med det rette match mellem brændsel, termisk proces og
slutanvendelse vil sådanne systemer
kunne bidrage til fuld udnyttelse af
energipotentialet, genanvendelse af

værdifulde næringsstoffer samt en
markant reduktion af tungmetaller
og miljøfremmede stoffer.
Spildevandsslam, gyllefibre og
mange biogasfibre indeholder store
mængder af det uerstattelige næringsstof fosfor, som har været på
EU's liste over kritiske råstoffer siden
2014. Derudover indeholder de også et stort grønt energipotentiale. I
Danmark bliver der således tabt
over 50 PJ energi om året ved at
disse ressourcer bringes direkte ud i
jordbruget. Det svarer til knap syv
procent af Danmarks energiforbrug.
Det belaster ikke blot klimaet. Der
sker samtidig en betydelig forure-

ning med tungmetaller og miljøfremmede stoffer. Både spildevandsslam
og gyllefibre kan nemlig indeholde
store mængder tungmetaller og
medicinrester, og derudover kan
spildevandsslam indeholde mikroplast og rester fra andre kemikalier
som for eksempel flammehæmmere, blødgørere og UV-filtre.
Der er således adskillige ulemper
og risici forbundet med den nuværende praksis, hvor restprodukter
bringes direkte ud på landbrugsjorden. Ved i stedet at behandle ressourcerne i en termisk proces vil de
fleste organiske forbindelser blive
destrueret inden udbringning, og
med den rette behandling kan det
ske uden at gødningspotentialet går
tabt (se figur 1).

Forskellige processer

Illustration: DTU Kemiteknik

Det er i den sammenhæng vigtigt at
være opmærksom på, at forskellige

Figur 1. Ved at behandle restprodukter i en termisk proces vil de fleste
organiske forbindelser blive destrueret inden udbringning, og med den
rette behandling kan det ske uden at
gødningspotentialet går tabt.
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termiske processer som forgasning
og afbrænding har forskellige fordele og ulemper. Værdipotentialet af
de sekundære organiske ressourcer
varierer således afhængig af ressourcen, den termiske proces, jordbrugspraksis, klimaforhold, markedsforhold, kultur og lovgivning.
En stor, dansk undersøgelse af
området er for nyligt blevet afsluttet
i form af EUDP-projektet “Fleksibel
og bæredygtig lavtemperatur biomasseforgasning”. Heraf fremgår
det blandt andet, hvordan brændselskvalitet og forskellige termiske
processer påvirker gødningsværdien
i asken fra processerne, og hvordan
forskellige efterbehandlingsmetoder
kan bruges til at optimere kvaliteten
heraf. Studiet omfattede seks forskellige termiske processer inden for
pyrolyse, forbrænding og forgasning
og 25 forskellige organiske rest- og
affaldsressourcer, hvoraf et udsnit
kan ses i figur 2.

Et enormt potentiale

Illustration: DTU Kemiteknik

Resultaterne fra EUDP-projektet er
mange og viser overordnet set et
meget stort potentiale for at optimere termisk omsætning af restprodukter med henblik på samproduktion af energi og gødning.
Visse kombinationer af brændsler
og teknologier medfører en markant
reduktion af tungmetaller, mens andre kombinationer fører til en meget
høj gødningskvalitet.
Det blev desuden påvist, at selv
meget simple efterbehandlinger af
asken, med for eksempel varm beluftning, i mange tilfælde kan øge
gødningskvaliteten betragteligt. Da
fosfor er meget reaktivt, kan gødningskvaliteten derfor påvirkes af
mange faktorer både før, under og
efter den termiske proces.

Arkivfoto: BioPress

Forgasning • Forbrænding

Pyroneer-forgasseren er en af de teknologier, der effektivt kan omdanne
forskellige restprodukter til el, varme og gødning.
Målrettet brændselsdesign ved
sammenblanding af flere forskellige
restprodukter har vist sig at være et
område med et enormt potentiale. I
projektet blev det blandt andet
eftervist ved samtidig forgasning af
spildevandsslam og halm i en lavtemperatursproces, hvilket gav en
effektiv produktion af el, varme og
fosfor/kaliumgødning.
Det store optimeringspotentiale
blev endvidere understreget af en
livscyklusanalyse, der viste, at alene
effekten ved at reducere mængden
af tungmetaller kan have en betydelig samfundsværdi. Dertil kommer
fordelene ved en termisk nedbrydning af de organiske miljøfremmede
stoffer og en reduktion i udledningen af drivhusgasser.

lokale, sekundære ressourcer i en
nær fremtid således udnyttes på en
måde, der både reducerer forurening i forhold til de nuværende behandlingssystemer, øger forsyningssikkerheden af energi og værdifulde
elementer og reducerer forbruget af
fossil energi og råstoffer. Arbejdet
med at designe optimale systemer
hertil er i gang, men vil fortsat kræve et tæt, tværfagligt samarbejde
mellem aktører, der har indgående
kendskab til både brændsler, termisk procesdesign og slutanvendelsen af både aske og energi.
EUDP-projektet blev udført i et
samarbejde mellem DTU, Aarhus
Universitet, Københavns Universitet,
Roskilde Universitetscenter, DONG
Energy, SEGES, DTI og HedeDanmark.

Tværfagligt samarbejde
Med den rette behandling før, under
og efter den termiske omsætning kan

Tobias Thomsen er postdoc ved DTU
Kemiteknik, e-mail ttho@kt.dtu.dk.
Figur 2: Eksempler på sekundære
ressourcer og brændsler der blev
undersøgt i EUDP-projektet:
1. Fedtemøg
2. Risagner
3. Bagasse
4. Dybstrøelse (svin)
5. Slamgranulat
6. Gyllefibre (kvæg)
7. Kød- og benmel
8. Slampiller.
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På vej mod metanolsamfundet
Metanol har stort potentiale for at fremskynde den grønne omstilling
og integrere strøm og biomasse. Det var budskabet fra en række
nationale og internationale oplægsholdere på Danmarks første
internationale metanolkonference i København.
Af Eleonore Fenne

Foto: Partnerskabet for brint og brændselsceller

I dag bliver metanol primært fremstillet ud fra fossile brændstoffer, men
metanol kan også fremstilles ud fra
brint og CO2. Dermed bliver der tale
om grøn metanol, som på én gang
kan reducere udledningen af klimagasser og skabe balance i et energisystem, der i stigende grad bliver baseret på solceller og vindmøller.
Det var ét af de emner, som blev
bragt op på Danmarks første internationale metanolkonference den
8. – 10. maj, hvor deltagerne fik
belyst hele værdikæden for metanol. Carlsbergfondet havde støttet
konferencen, der var arrangeret af
Teknologisk Institut, DTU, Elplatek,
Mortensgaard Energy Consult samt
Partnerskabet for brint og brændselsceller. Drivkraften bag konferencen, Lars Pleth Jensen, centerchef
på Teknologisk Institut, uddyber:
– Det ultimative mål er at gøre
Danmark CO2-neutral og erstatte
alle de fossil-baserede energikilder
med grønne CO2-neutrale kilder. I

princippet er det muligt at gå hele
vejen fra affald til plastik via metanol – fra “shit-to-brick”.

“

Længe havde Theilgaard
mistet håbet om, at der
kunne gøres noget ved klimaændringerne, indtil han besøgte et såkaldt carbon capture
anlæg i Canada, hvor CO2
bliver omdannet til metanol.
Der er penge i metanol
Konferencens første dag blev afholdt
på Carlsberg Museum og Business
Center. Med omkring 90 fremmødte
var lokalet fyldt op. Deltagerne blev
introduceret for de mest prangende
temaer inden for det nuværende
metanollandskab. En række eksperter på metanolområdet fra ind- og
udland gav en oversigt over metanols
potentiale, dens anvendelsesmuligheder i transport- og energibranchen,
og de praktiske udfordringen, bran-

chen er oppe imod for at få det ønskede kommercielle gennembrud.
Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan på DTU, sagde i den
sammenhæng, at Danmark skal
satse mere på forskning og udvikling
for at kunne imødekomme klimamålene. DTU har allerede igangsat
en række forskningsinitiativer, som
skal være med til, at Danmark beholder sin førerposition inden for
grønne energiløsninger som blandt
andet metanol. Men for at forskningsinstitutioner kan blive ved med
at være innovative, er det afgørende
med politisk opbakning, sagde Krogh
Andersen.
Det er Jens Joel MF, energiordfører for Socialdemokratiet, enig
med Krogh Andersen i. Han gav i sit
oplæg et bud på, hvordan politikere
netop arbejder for at fremme den
grønne omstilling i Danmark. Joel:
– Vi skal give den grønne omstilling et nyt image. Vi har opstillet
ambitiøse klimamål, fordi vi vil redde verdenen. Men vi må desværre
erkende, at budskabet om at vi skal
bevare verden for fremtidige generationer ikke har skabt den nødvendige opbakning til at sætte gang i
revolutionærende initiativer på kommerciel plan. Derfor må vi nu også
forsøge med en anden vinkel, nemlig at vi kan tjene penge ved at være
CO2-neutrale, for eksempel med
metanolløsninger til transportbranchen.

Konferencens første dag blev afholdt på Carlsberg Museum og
Business Center. Med omkring 90
fremmødte var lokalet fyldt op.
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Stena Lines færge Germanica har siden marts 2015
sejlet på metanol. Derved er udslippet af svovl reduceret
med cirka 99 procent, nitrogen med 60 procent og partikler med 95 procent.

Brint og CO2 bliver til metanol
Og at det er nødvendigt med CO2reducerende tiltag, belyste Jesper
Theilgaard, meteorolog fra DR, i
sin præsentation. Han viste, at de
klimaændringer og globale temperaturstigninger, vi oplever nu, er
hidtil uset i hastighed. Konsekvenserne vil være voldsomme, selvom
omfanget endnu er ukendt. Længe
havde Theilgaard mistet håbet om,
at der kunne gøres noget ved klimaændringerne, indtil han besøgte et
såkaldt carbon capture anlæg i Canada, hvor CO2 bliver omdannet til
metanol. Nu håber og tror han på,
at tempoet af klimaændringerne kan
blive nedsat væsentligt. De kræver
dog, at der satses på grønne løsninger, og at blandt andet carbon capture teknologierne får et gennembrud.

Metanolsamfundet
En, der til daglig arbejder på at finde
løsninger, som kan anvendes i hverdagen og netop kan bidrage til et
gennembrud, er professor G. K.
Surya Prakash fra Loker Hydrocarbon Research Institute i USA. Professor Surya Prakash fortsætter
Nobelprismodtageren George A.
Olahs arbejde, hvis banebrydende
forskning på området har bidraget
til mulighederne for et mere metanolbaseret samfund.
Et af kendetegnene ved metanolsamfundet er, mener Prakash, at
metanol får en større rolle i andre
brancher end kun i energisystemet.
Metanol skal i stor skala kunne an-

Danske Serenergy oplever en kraftig vækst i efterspørgslen efter virksomhedens metanolbrændselsceller. På
billedet er det en Fiat 500 udstyret med metanolbrændselsceller ved OK's tankstation i Aalborg.

vendes i industrien, landbruget og
transportsektoren, siger Prakash:
– Det er ikke en nem opgave, men
det er heller ikke umuligt. Metanol
er flydende og dermed nemt at håndtere, hvilket gør, at vi med relativ få
justeringer inden for en forholdsvis
kort tidsperiode kan få metanol anvendt i for eksempel transportbranchen.
Samme pointe understreger Greg
Dolan, direktør i Methanol Institute
fra USA, en interesseorganisation
for virksomheder, der arbejder med
metanol. Dolans medlemmer er primært industribaserede, og det er
netop disse virksomheder, som skal
løfte opgaven om at få anvendelsen
af metanol udbredt i samfundet,
blandt andet i den tunge transport.
Dolan:
– Der er fire betingelser, som
skal være opfyldt, før man kan anvende en ny teknologi kommercielt.
Det første er skala, det andet er
bæredygtighed. Det tredje er, at de
politiske rammer er på plads. Det
vil sige, at der i det første stykke
tid skal være offentligt tilskud til
at få den nye teknologi anvendt i
samfundet. Det sidste krav er, at vi
skal have kunder til den nye teknologi. Det betyder egentlig, at vi skal
gøre overgangen fra brugen af fossile brændsler til metanol så glidende, som muligt. Kunderne skal
ikke opleve besvær, for så vil de
ikke. Vi i Methanol Institute mener,
at metanol kan opfylde alle disse
krav. Sammen med vores medlemmer prøver vi derfor via business

cases at vise, hvordan metanol er et
oplagt brændstof at bruge i fremtidige CO2-neutrale energi- og transportsystemer.

Business Cases
På de to andre konferencedage lå
fokus derfor på den virkelige verden,
hvor metanol allerede nu anvendes i
forskellige anlæg og transportmidler.
Her var der især fokus på mulighederne for at anvende brint til at stabilisere stadigt stigende mængder
vedvarende energi fra blandt andet
vindmøller, og herefter anvende
brinten til produktion af metanol.
Hermed sikres både grøn metanol
og en fleksibel lagringsmulighed for
den grønne strøm.
Og at der er allerede nu er et
marked for metanol blev også understreget. Danske Serenergy fortalte om en kraftig vækst i efterspørgslen efter virksomhedens metanolbrændselsceller til blandt andet busser. Stena Line præsenterede selskabets færge Stena Germanica,
der i dag sejler mellem Göteborg og
Kiel alene på metanol.
Samlet set belyste konferencen,
at en lang række aktører, både fra
transport og energisektoren, ser
meget store muligheder i at understøtte omlægningen af energisystemet gennem grøn og CO2-neutral
metanol.
Eleonore Fenne er kommunikationskonsulent i Partnerskabet for brint
og brændselsceller, e-mail
I
kemf@hydrogennet.dk.
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Produktionen af
biobrændstoffer kan
blive langt mere effektiv
Med 56 millioner kroner i støtte fra Innovationsfonden har et konsortie
under ledelse af Københavns Universitet udviklet nye teknologier til
fremstilling af kemikalier og brændstoffer fra biomasse. Det er blandt
andet lykkedes at udvikle en teknologi, som kan øge produktionen af
flydende brændstof fra 2. generationsanlæg med 30-40 procent.
Af Claus Felby
Produktion af bioethanol har igennem de seneste årtier gennemgået
en voldsom udvikling. Fra kun at anvende konventionelle afgrøder som
hvede og majs er der i dag en hel
industri inden for 2. generationsteknologier, hvor biomasser som
hvedehalm, sukkerrørsbagasse og
majshalm omdannes til bioethanol.
Dette er dog kun starten på en
udvikling, som skal gøre det langt
mere attraktivt at bruge biomasse til
brændstoffer og kemikalier. Populært sagt så befinder bioraffinaderier
sig rent teknisk på samme stade
som 1850'erne, hvor man erstattede hvalolie og oksetalg med olieprodukter. Der var dengang kun ét reelt
produkt fra råolien nemlig petroleum
– resten blev brændt af eller bare
dumpet.

både biomasse, brændstoffer og kemikalier, og forskerne har valgt at
inddrage hele værdikæden fra mark
til motor. Projektet har således ikke
blot handlet om biologi og kemi,
men også om motorteknologi og
slutbrugere.
Udgangspunktet har været Inbicons teknologi til produktion af 2.
generationsbioethanol, hvor forskerne har koncentreret deres arbejde
om tre hovedspørgsmål:
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hvedehalm der anvendes som
råstof, og kan vi udvikle eller udvælge hvedesorter som er særlig
velegnet til produktion af bioethanol?
• Hvordan kan vi ud fra cellulose og
hemicellulose fremstille kemikalier, der kan anvendes umiddelbart
i den kemiske industri?
• Hvordan kan vi omdanne biomassens lignin til et flydende brændstof, der kan anvendes i skibsmotorer?
Ved at arbejde i alle kædens led fra
mark til motor er der mulighed for ikke bare at udvikle nye ideer men også at identificere tekniske problemer
og deres mulige løsninger. Udfordringen er samtidig, at man skal lære at
forstå hinandens sprog. Molekylærbiologer og ingeniører har vidt forskellige tankesæt og begreber.
Det har været et stort projekt
med mange resultater, og der er
fortsat en del artikler og patenter,
som venter på offentliggørelse, så
det følgende er kun en beskrivelse
af de største indsatsområder.

Fra mark til motor
I projektet Biomass for the 21st
Century har forskere fra Københavns
Universitet i samarbejde med en
række partnere taget udgangspunkt i
teknologien inden for 2. generationsbioethanol og arbejdet videre mod
nye teknologier til fremstilling af
brændstof og kemikalier. Gennem
hele forløbet har der været fokus på

• Hvordan varierer kvaliteten af den

Bioraffinaderier befinder sig populært
sagt på samme stade som i 1850'erne, hvor man erstattede hvalolie og
oksetalg med olieprodukter.

Største forsøg nogensinde
Som formentlig det største screeningsforsøg inden for biomasse no-

Foto: A.P. Møller – Mærsk A/S
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Den maritime sektor har et stort behov for nye miljøvenlige brændstoffer, som har et lavt indhold af svovl og som
kan reducere udledningen af CO2. Nu har forskerne udviklet en teknologi, der med moderate investeringer kan
implementeres på en 2. generationsethanolfabrik og øge produktionen af flydende brændstof med 30-40 procent.
gensinde er der i projektet gennemført screening af en række hvedesorter gennem en periode på tre år.

“

Som formentlig det største screeningsforsøg inden for biomasse nogensinde
er der i projektet gennemført
screening af en række hvedesorter gennem en periode på
tre år.
Hveden blev dyrket på Københavns Universitets forsøgsmarker i
Tåstrup. Efter høst blev der målt
udbytter af halm og kerner, og for
hver sort blev der lavet kemiske
analyser, inden de blev forbehandlet
og omdannet til sukker ved enzymatisk hydrolyse. Formålet var ikke kun
at undersøge, om de enkelte sorter
havde forskellige egenskaber i forhold til den videre forarbejdning i et
bioraffinaderi, men også om disse
egenskaber varierede fra det ene år
til det andet, og om de var afhængige af gødningsmængder med mere.
De overordnede resultater viste,
at selve procesegenskaberne for
halmen ikke varierede signifikant
mellem sorter og år. Nogle sorter
producerede mere halm end andre,

ligesom halmudbyttet kunne variere
fra det ene år til det andet.
Den lave variation imellem sorter
var overraskende, men også godt
nyt for industrien, der således kan
forvente relativt ensartede råvarer
fra år til år. Årsagen til den begrænsede variation er formentlig, at dyrkningsbetingelser og indsamling af
prøver var mere kontrollerede og
systematiserede end ved tidligere
forsøg.

Biomass for the 21st century
Med et tilskud på 56 millioner
kroner fra Innovationsfonden har
Københavns Universitet og fem
partnere siden 2011 arbejdet på
at udvikle nye teknologier til produktion af bæredygtige kemikalier
og brændstoffer til skibsfarten.
De fem partnere er:
–
–
–
–
–

A.P. Møller – Mærsk A/S
DONG Energy A/S
Haldor Topsøe A/S
Novozymes A/S
MAN Diesel & Turbo.

Indtil videre er der offentliggjort
cirka 50 artikler, patenter og rapporter fra projektet. Læs mere på
b21st.ku.dk.

Der blev fundet systematisk variation i den grundlæggende kemiske
sammensætning af lignin. Forholdet
mellem de grundlæggende byggesten i ligninmolekylerne ændrede
sig med mængden af gødning – et
forhold som kan have betydning for
den videre forarbejdning.

“

I projektet er det lykkedes at udvikle nye katalysatorer, som kan tåle vand
uden at ødelægge den katalytiske proces. Det er et gennembrud for bioraffinering, og kan
få stor betydning for videre
industrialisering.
Gennembrud for bioraffinering
Der kan laves mange slags kemikalier ud fra biomassens sukker ved
hjælp af katalysatorer. Haldor Topsøe har arbejdet med dette i en årrække, men en af udfordringerne
har været, at processerne ikke kunne tåle vand. Man kan godt fjerne
vand fuldstændigt fra de forskellige
sukkerstoffer, men omkostningerne
er for høje til at teknologien kan indpasses i kommercielle anlæg.
I projektet er det lykkedes at udvikle nye katalysatorer, som kan tåle 
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Dansk-norsk selskab skal gøre det franske gasnet grønt
Det dansk-norske selskab NEL
har indgået en rammeaftale med
det franske selskab H2V Product
om opførelse og vedligeholdelse
af elektrolyseanlæg, der skal
levere brint til det franske naturgasnet. Aftalen har en værdi på
op til 2,5 milliarder kroner.



vand uden at ødelægge den katalytiske proces. Det er et gennembrud
for bioraffinering, og kan få stor
betydning for videre industrialisering.
Der blev fokuseret på at anvende
glucose til fremstillingen af lactat,
der blandt andet bliver brugt til
fremstilling af plastic. Processen
blev kørt i stor pilotskala, og der
bliver nu arbejdet videre på at udvikle processen til anvendelse inden
for industrien.

30-40 procent mere brændstof
Den maritime sektor har et stort behov for nye miljøvenlige brændstoffer, som har et lavt indhold af svovl
og som kan reducere udledningen
af CO2.
Ubehandlet lignin i en emulsion
af vand og olie kunne være et godt
brændstof til skibsmotorer, hvis ikke
det var for et højt indhold af silica
(sand) i ubehandlet lignin. I projektet blev der arbejdet med både at
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Illustration: Nel

Nel skal levere udstyr til et stort
fransk projekt, der skal reducere klimabelastningen fra naturgas ved at
pumpe grøn brint ind i gasnettet.
Det første brintanlæg bliver på 100
MW og repræsenterer en kontraktværdi på omkring 350 millioner kroner, men planen er, at der skal bygges i alt syv anlæg til en samlet
værdi på 2,5 milliarder kroner.
– Vi er begejstrede for at kunne
offentliggøre denne aftale med H2V
Product, der bliver det største industrielle power-to-gas-projekt, der nogensinde er opført. Kontrakten indebærer, at Nel designer, konstruerer
og vedligeholder i første omgang et
produktionsanlæg til brint med 40
elektrolyseenheder og en effekt på
100 MW. Den CO2-neutrale brint vil

NEL går nu i gang
med at udvide produktionskapaciteten
på selskabets norske
fabrik, så man er rustet til at kunne levere
elektrolyseanlæg til
Frankrig til en samlet
værdi på 2,5 milliarder kroner.

blive distribueret gennem det franske naturgasnets hovedledning og
på den måde være med til at gøre
den franske naturgas grønnere. Det
her er virkelig en milepæl for Nel,
pointerer administrerende direktør i
Nel, Jon André Løkke.
Det første 100 MW anlæg vil blive opført i Les Hauts de France i
den nordlige del af Frankrig ikke
lang fra Belgien. Anlægget forventes
at være klar til drift i 2020.
Parterne forventes at nå frem til
en endelig aftale om leveringspla-

fjerne silica fra lignin samt at modificere ligninen, så den blev flydende
og var helt fri for silikater.
Det lykkedes ikke at fjerne silikaterne 100 procent, men der blev
udviklet to nye teknologier til at lave
dieselolie på basis af lignin. Den
ene teknologi baserer sig på en opløsning og termisk nedbrydning af
lignin i ethanol, mens den anden
teknologi endnu er i patentfasen, og
derfor ikke kan beskrives i detaljer.
I begge tilfælde er der tale om
brændstoffer, som er stabile og som
kan anvendes i eksisterende skibsmotorer. Det essentielle er, at der
er udviklet teknologier som med
moderate investeringer kan implementeres på en 2. generationsethanolfabrik og øge produktionen
af flydende biobrændstof med 3040 procent.
Der er endnu ikke udført fuldskalatest med det nye brændstof.
Det tager tid at komme fra et par

nen i anden halvdel af 2017. For at
overholde kontrakten vil Nel blive
forpligtet til at udvide sin produktionskapacitet.
– Vi er nu gået i gang med at
udvide vores produktionskapacitet.
Ved at indkøbe nyt udstyr og indføre
skiftehold forventer vi at kunne øge
produktionskapaciteten i Norge med
en faktor 7-8 med relativt begrænsede investeringer, siger Jon André
Løkke.
TS
Læs mere på nelhydrogen.com.

deciliter brændstof i laboratoriet op
til de 20-200 tons, der skal bruges i
skibsmotorer, og det er kun meget
få 2. generationsethanolanlæg som
kan levere det.

Den videre udvikling
I den kommende tid vil der blive
fokuseret på yderligere kommercialisering af resultaterne – både
inden for kemikalier og maritime
brændstoffer.
Indtil videre er der offentliggjort
cirka 50 artikler, patenter og rapporter fra projektet. En oversigt over
artikler og patenter kan findes på
b21st.ku.dk/publications/. Vær opmærksom på, at en hel del artikler,
patenter og rapporter formentlig
først bliver offentliggjort i 2018.
Claus Felby er professor på Institut
for Geovidenskab og Naturforvaltning, København Universitet,
I
e-mail cf@ign.ku.dk.

Brint • Energiteknologier

Brintbranchen bliver det nye navn for
Partnerskab for brint og brændselsceller
Partnerskabet for brint og brændselsceller har ændret navn til
Brintbranchen, men selvom navnet er nyt, er formålet uændret:
Brintbranchen vil arbejde for den
størst mulige udbredelse af brintog brændselscelleløsninger i det
danske energisystem.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

– I takt med den kraftige udvikling,
som er sket på brintområdet de seneste 10 år, har vores organisation
undergået stærke forandringer.
Brintløsninger er, takket været det
innovative danske forskningsmiljø og
stærke industri, klar til kommerciel
udmøntning, siger Brintbranchens
direktør, Tejs Laustsen Jensen, i en
pressemeddelelse.
Selvom navnet fremadrettet er
Brintbranchen, repræsenterer organisationen fortsat en række forskellige teknologier og løsninger, understreger direktøren:

I fremtiden bliver der fokus på teknologier, der kan lagre grøn strøm.
På billedet er det BioCat-anlægget,
der konverterer brint og CO2-indholdet i biogas til metangas.

– Brint er det, der binder vores
teknologier sammen, men de spænder fortsat vidt. Lige fra flydende
brændstoffer som metanol over
grøn gas, fremstillet af brint og CO2,

og til produktion af både brint og
metanolbrændselsceller, delkomponenter, brinttankningsanlæg og
meget andet.
Tejs Laustsen Jensen påpeger
samtidig, at tiden er moden til en ny
fase i den danske energipolitik, hvor
fokus flytter fra produktion til lagring
af den grønne energi.
– Vi skal lagre og konvertere den
grønne strøm til, når vinden ikke
blæser, og kun ved at omsætte
strømmen fra vind og sol til brint
kan vi lagre tilpas store mængder
vedvarende energi, understreger
direktøren.
TS
Læs mere på brintbranchen.dk.

Danmark er verdens bedste
til udvikling af grønne energiteknologier
Frem til 2016 lå Danmark på en
1. plads blandt verdens lande, når
det handler om evnen til at fremme udvikling af grønne energiteknologier. I dag er topplaceringen truet af nedskæringer.

Foto: Siemens

Det viser en ny rapport “Global
Cleantech Innovation 2017”, som
WWF og Cleantech Group netop har
offentliggjort.
Danmark er rykket fem pladser
frem i forhold til sidste gang, WWF
og Cleantech Group lavede en tilsvarende opgørelse tilbage i 2014.
Men resultatet bygger på tidligere
tiders bedrifter, understreger WWF
Verdensnaturfondens klimachef
John Nordbo:
– Flot at Danmark ligger helt i top.
Men topplaceringen trues imidlertid
af nedskæringer. Det flotte resultat
skyldes nemlig blandt andet, at

Danmarks topplacering inden for
grønne energiteknologier skyldes
ikke mindst en betydelig viden og
eksport af vindmølleteknologi.

Danmark indtil 2016 afsatte i omegnen af en milliard kroner om året
til energiforskning. Det beløb blev
halveret i 2016 af V-regeringen, og
den udvikling er ikke fanget i rappor-

ten, da den bygger på tal fra 20132015. Var 2016-udviklingen medtaget, havde vi næppe opnået en førsteplads.
Rapporten oplister 40 landes
styrker og svagheder i at fremme
innovation og iværksætteri inden
for grønne energiteknologier. Danmark får især sin topplacering på
grund af pænt store offentlige midler til energiforskning og evnen til at
omsætte udviklingen af grøn energiteknologi til kommercielle produkter,
eksport og arbejdspladser – ikke
mindst vindmøller.
Læs mere på www.wwf.dk.
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Scania ser brint som én
blandt flere løsninger

Snart kan du køre
på kaffegrums

Toyota tester brintdrevet
lastbil i Los Angeles

Scania vil fremover kunne tilbyde
kunderne lastbiler med brint i
tanken. Lastbilproducenten ser
brint som én blandt flere velegnede løsninger til den tunge
transport.

Forskerne er hele tiden på jagt
efter nye råstoffer til fremstilling
af brændstof. Sidste skud på
stammen er kaffegrums, der
med en helt ny teknik kan omdannes til biodiesel.

Toyota er gået i gang med at teste deres nye brintdrevne lastbil i
Los Angeles Havn. Bliver projektet en succes vil bilproducenten
gå et skridt videre og teste brintlastbiler til lange distancer.

I første omgang er det den norske
dagligvaregrossist Asko, der har bestilt ti brintdrevne lastbiler hos Scania, og hvis det bliver en succes, er
der næppe tvivl om, at brintdrevne
lastbiler bliver en fast del af modelprogrammet hos Scania.
– Forskellige kunder i forskellige
regioner rundt om i verden har brug
for forskellige løsninger, og brint kan
være én af disse løsninger, fortæller
Hedvig Paradis, der er projektleder
hos Scania.
Hun peger på, at der især er fokus på brint til transport i Japan,
Sydkorea og Californien, hvor man
løbende udbygger nettet af brinttankstationer. I Norge kan antallet
af tankstationer med brint tælles på
én hånd, så her vil Asko selv stå for
etablering og drift af de nødvendige
tankstationer.
Hedvig Paradis understreger, at
hos Scania er brint en del af en hybridløsning. Ud over brinttanke og
brændselsceller er bilerne udstyret
med et batteri, der kan træde til i
de situationer, hvor der er brug for
ekstra effekt, ligesom batterierne
er i stand til at opsamle energi, når
lastbilerne bremser.

Danskerne elsker kaffe! I gennemsnit drikker hver dansker fire kopper
kaffe hver eneste dag, og det gør
Danmark til en af de mest kaffedrikkende nationer i verden.
I dag ryger kaffegrumset i langt
de fleste tilfælde i skraldespanden,
men man burde måske overveje at
lave en særskilt indsamling af kaffegrums – i hvert fald fra de mange
kaffebarer, som skyder op overalt.
Kaffegrums kan nemlig bruges til
produktion af biodiesel. Det har
man vidst længe, men det har hidtil
været en både dyr og besværlig proces, hvor man blandt andet har
brugt opløsningsmidlet hexan og
kogt blandingen i 1-2 timer for at
få olien ud af grumset. Det skriver
tidsskriftet Ny Teknik.
For nylig har forskere ved Lancaster University i England imidlertid
fundet en billigere og langt mere enkel proces, hvor man ved hjælp af
metanol og en katalysator kan få
olien ud af kaffegrumset på kun 10
minutter. Selv i England, der er
mere kendt for afternoon tea end
kaffebarer vil der kunne produceres
720.000 tons biodiesel om året på
basis af kaffegrums.

Toyota har arbejdet med brintbiler i
over 20 år og er blandt andet kendt
for deres brintdrevne personbil
Mirai, men de har også udviklet
brintbusser i samarbejde med Hino
Motors. Nu er man gået et skridt
videre og har udviklet den første
brintdrevne lastbil, som i de kommende måneder skal testes i Los
Angeles Havn.
– Vi har faktisk altid ment, at
brændselsceller er et oplagt valg til
tunge køretøjer, udtaler vicepræsident for Toyota Motor Nordamerika,
Bob Carter i en pressemeddelelse.
Styrken ved brint er, at der kun
udledes vanddamp, og det giver
mulighed for en lang rækkevidde og
hurtigt optankning. Dertil kommer,
at et brintdrevet køretøj har fuldt
moment fra start, hvilket er et stort
plus, når det handler om tunge
køretøjer som busser og lastbiler.
Toyotas brintlastbil har 670 hestekræfter. Rækkevidden er på 320
kilometer, men vil forholdsvist let
kunne øges, hvis projektet i Los Angeles bliver en succes, og Toyota
vælger at producere lastbiler til længere distancer.

Læs mere på www.scania.com.

Læs mere på www.nyteknik.se.

Kilde: corporatenews.pressroom.
toyota.com og www.vatgas.se.

Foto: Toyota

Toyotas brintdrevne lastbil, der
for tiden bliver testet i Los Angeles
Havn. Lastbilen har 670 hestekræfter og en rækkevidde er på 320
kilometer, der forholdsvist let kan
øges, hvis projektet i Los Angeles
bliver en succes.
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Fem familier skal teste
Hondas nye brintbil

Massiv støtte til
brintbiler i Kina

Københavnernes affald
skal bruges til biogas

Honda vil vise danskerne, at fossile brændstoffer er fortiden og
at brint er fremtiden. Derfor har
man tilbudt fem danske familier
at få stillet Hondas nye brintbil
til rådighed i to måneder.

I Kina får hver brintbil et statstilskud på 200 000 RMB. Det
svarer til knap 200.000 danske
kroner eller cirka halvdelen af,
hvad de billigste brintbiler koster i Kina.

Københavnerne skal nu i gang
med at kildesortere deres affald.
Ud fra den organiske fraktion
skal der blandt andet laves biogas til hovedstadens bybusser
og skraldebiler.

Honda forventer, at i 2050 vil ingen
biler i Danmark kører på fossile
brændstoffer. Men selvom statistikken er klar, og brintbiler allerede er
på markedet i dag, kan overgangen
virke kompliceret. Derfor vil Honda
vise danskerne, at fossile brændstoffer er fortiden, og at brintteknologien er klar til at erstatte benzinslugerne på de danske veje.
Fem danske familier får stillet
Hondas brintbil Clarity til rådighed i
to måneder for at afprøve teknologien på egen hånd og teste brintbilens hverdagspotentiale. Udover
dette forsøg igangsættes også en
lang række andre forsøg, der alle
afdækker brintbilens fordele.
På www.honda-brint.dk kan man
møde de fem familier og følge deres
oplevelser med bilen. Her kan man
også læse mere om Clarity og brintteknologien i al almindelighed.
Honda Clarity har en rækkevidde
på ikke mindre end 650 kilometer
og kan tankes på 3-5 minutter. Topfarten er på 165 kilometer/timen,
og den accelererer fra 0 til 100 kilometer/timen på 9 sekunder.

Ud over det statslige tilskud kan de
enkelte regioner yde et yderligere tilskud på op til 50 procent af statsstøtten. Det skriver vatgas.se på sin
hjemmeside.
For elbiler med batterier er støtten på omkring 10 procent af den
støtte, der ydes til brintbiler, og det
forventes, at støtten falder helt væk
i 2020. For brintbiler er der foreløbig ingen planer om at reducere
støtten.
I Kina diskuterer man for tiden,
hvordan man kan sætte yderligere
skub i salget af grønne køretøjer, og
man kigger blandt andet mod Californien, hvor bilproducenterne opnår
kreditter afhængig af, hvor mange
klimavenlige køretøjer de sender på
gaden. Her får brintbiler flere kreditter end batteribiler, fordi de kan tankes hurtigt og har lang rækkevidde.
Flere kinesiske selskaber indgår i
dag partnerskaber med vestlige leverandører for at få overført viden
om blandt andet brintbiler til landet.
En forudsætning for at kunne opretholde den massive støtte til brintbiler er, at køretøjerne i det mindste
delvist bliver produceret i Kina, så
den kinesiske økonomi kan drage
fordel af støtten.

I en fire måneders periode fra august til november 2017 rulles der
mere end 25.000 beholdere ud til
etageboliger og villa/rækkehuse, og
derudover uddeles der 300.000
små køkkenkurve til de enkelte
husstande. Når beholderne bliver
leveret, modtager borgerne samtidig
en grundig vejledning i, hvordan
man skal sortere sit bioaffald. Sammen med de små køkkenkurve
kommer der også en rulle med 100
nedbrydelige affaldsposer, som man
løbende kan få flere af, når man
løber tør.
Beholderne til bioaffald skal kunne bruges hos alle byens husstande, men nogle få boligområder, for
eksempel i middelalderbyen og ældre tæt bebyggede rækkehusområder, undtages i første omgang, ligesom villaer og rækkehuse kan framelde sig, hvis de ikke har plads til
beholderne.
København Kommune har et mål
om, at 45 procent af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2018.
Den organiske fraktion skal bruges
til produktion af biogas, der allerede
i dag anvendes som brændstof i flere
af byens bybusser og skraldebiler.
Kommunen havde tidligere planer
om at investere i et REnescienceanlæg, som ved hjælp af enzymer
kan separere husholdningsaffald i
organiske og uorganiske fraktioner,
men det projekt er nu droppet.

Læs mere på www.honda-brint.dk.

Foto: Københavns Kommune

Læs mere på www.kk.dk.
Foto: vatgas.se

Foto: Honda

Læs mere på www.vatgas.se.
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Automatisk sortering
af dagrenovation

Billund har indviet
fremtidens renseanlæg

Holm Christensen Biosystemer ApS har i samarbejde med Ellegaard Service ApS og Swea
A/S opnået lovende resultater med automatisk
sortering af dagrenovation.

Torsdag den 8. juni blev Billund BioRefinery
officielt indviet, men omkring 800 udenlandske fagfolk har allerede været i Billund for at
se på fremtidens renseanlæg, der producerer
2,5 gange mere energi, end det selv bruger.

Første fase af det EUDP støttede projekt er nu afsluttet
med så gode resultater, at EUDP har valgt at støtte fase
2. Af de opnåede resultater i fase 1 skal fremhæves:

Affald og spildevand er ikke længere et problem –
det er en ressource, der rummer store muligheder for
miljøet, og som kan levere grøn gas til det omgivende
samfund. Sådan lyder filosofien bag Billund BioRefinery, der kombinerer de stærkeste miljøteknologier
inden for vandrensning og biogas i ét stort demonstrationsprojekt.

• Det blev sandsynliggjort i et forsøgsanlæg, at man kan
gennemføre en værdiskabende, automatisk grovsortering af usorteret dagrenovation.

• Der kan sorteres i 4 fraktioner:
– Bionedbrydelig fraktion: madrester, papir, pap etc.
– Højtflydende fraktion: plast, diverse emballager
– Dybtflydende fraktion: glasflasker og glas med låg
– Synkende fraktion: metal, porcelæn, glas, elektronik.

Billund BioRefinery begyndte som et miljøteknologiprojekt i 2013 med støtte fra MUDP-programmet og
Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. Siden da
har anlægget taget imod 800 internationale fagfolk
og politikere og 1.600 besøgende fra Danmark.

• Opholdstiden i sorteringsbassinet blev reduceret til
cirka 30 sekunder.

• Den bionedbrydelige fraktion er tilstrækkelig fri for

Anlægget er udviklet i samarbejde mellem Billund
Vand A/S og miljøkoncernen Krüger A/S, der blandt
andet har udviklet en særlig form for kontinuert trykkogning kaldet EXELYS™. Med det system kan der
produceres helt op til 60 procent mere biogas end i et
traditionelt biogasanlæg. Billund BioRefinery er dermed blevet nettoeksportør af CO2-neutral energi til
el- og fjernvarme, og anlægget er i dag i stand til at
dække det årlige elforbrug i 1.600 husstande.

hårde genstande til at den kan presses til 40% tørstof.

• De grundlæggende designparametre til opbygning af
demonstrationsanlægget i fase 2 blev fastlagt. Opbygning af demonstrationsanlægget er nu i fuld gang.
Et afgørende resultat af projektets første fase er, at AFLD
i Fasterholt har indvilget i at være vært for demonstrationsprojektet, der gennemføres som fase 2.

Billund BioRefinery har store perspektiver for dansk
miljøeksport og er der er allerede solgt to lignende
anlæg til udlandet.

Læs mere på www.billundbiorefinery.dk.

Foto: Lars Johannessen

Indførelse af EXELYS™ har samtidig betydet, at
mængden af slam fra renseanlægget er reduceret
med 60 procent. Udledningen af næringsstoffer fra
anlægget er reduceret med knap 60 procent, og indholdet af kvælstof og fosfor i den organiske gødning
er forøget med cirka 18 procent.

Folketingsmedlem for Radikale Venstre, Martin Lidegaard, på besøg ved Biosystemers forsøgsanlæg.

Foto: Billund BioRefinery
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Biomasse til kemikalier
og brændstof til skibe

Energi og gødning fra slam
og andre restprodukter

Et konsortie under ledelse af Københavns Universitet har udviklet nye teknologier til fremstilling af kemikalier og brændstof fra biomasse.
Det er blandt andet lykkedes at udvikle en teknologi, som kan øge produktionen af flydende
biobrændstof med 30-40 procent.

Når brændselsdesign, procesdesign og slutanvendelse tænkes grundigt sammen, vil selv problematiske ressourcer kunne omdannes til gødning og grøn energi. Det er hovedkonklusionen
i et nyt studie, som DTU har været tovholder for.

Foto: Torben Skøtt/BioPress

I projektet har forskerne undersøgt, hvordan en lang række
organiske restprodukter som gyllefibre og spildevandsslam kan omdannes til brændsel og gødning i en termisk
proces. Der har været fokus på Pyroneer-forgasseren,
men i alt har seks forskellige termiske processer været
inkluderet i undersøgelserne, der har omfattet både laboratorie-, pilot- og fuldskalaforsøg.
I projektet er effekten ved at blande forskellige brændsler
blevet undersøgt, ligesom det er blevet undersøgt, hvordan aske og koksprodukter fra den termiske proces kan
efterbehandles. Det har givet en øget forståelse af sammenhængen mellem forskellige typer brændsler, designet af den termiske proces og askens gødningskvalitet.
Projektet har desuden afdækket barrierer i forbindelse
med afsætning, opbevaring og udbringning af aske- og
koksprodukter på landbrugsjord.

Som formentlig det største screeningsforsøg inden for
biomasse nogensinde er der gennemført screening af en
række hvedesorter gennem en periode på tre år. De overordnede resultater viste, at selve procesegenskaberne
for halmen ikke varierede signifikant mellem sorter og år.
Nogle sorter producerede mere halm end andre, ligesom
halmudbyttet kunne variere fra det ene år til det andet.
I projektet er det lykkedes at udvikle nye katalysatorer,
som kan producere kemikalier ud fra biomasse og som
ikke bliver ødelagt af biomassens vandindhold. Det er et
gennembrud for bioraffinering, og kan få stor betydning
for videre industrialisering.
Det er endvidere lykkedes at udvikle nye teknologier som
med moderate investeringer kan implementeres på en 2.
generationsethanolfabrik og øge produktionen af flydende biobrændstof med 30-40 procent.

Foto: DTU KT.

I projektet Biomass for the 21st Century har forskere fra
Københavns Universitet i samarbejde med en række
partnere taget udgangspunkt i teknologien inden for 2.
generationsbioethanol og arbejdet videre mod nye teknologier til fremstilling af brændstof og kemikalier. Gennem
hele forløbet har der været fokus på både biomasse,
brændstoffer og kemikalier, og forskerne har valgt at inddrage hele værdikæden fra mark til motor.

Spildevandsslamgranulat før og efter det er blevet omsat i en Pyroneer forgasser. Til venstre ses det ubehandlede granulat, mens asken fra forgasseren ses til
højre på billedet.
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Nødstrømsanlæg med
brændselsceller til metanol

Opgradering af biogas
med vindmøllestrøm

Opstartsvirksomheden LeanEco i Kolding har
udviklet fremtidens nødstrømsanlæg baseret på
en kombination af traditionelle batterier og HTPEM brændselsceller, der anvender metanol
som brændstof.

Haldor Topsøe og en række partnere har med
succes opført et demonstrationsanlæg hos
AU-Foulum, hvor biogas opgraderes til naturgaskvalitet ved hjælp af vindmøllestrøm.
Hjertet i anlægget er Haldor Topsøes keramiske elektrolyseceller (SOEC), en såkaldt metaniseringsenhed og
et gasrensningsanlæg, der kan fjerne stort set alt svovl
i biogas.

Når netforsyningen falder ud, drives anlægget af energi
fra batterierne, indtil brændselscellerne er startet op og
klar til at levere den nødvendige effekt.
Det er Serenergy i Aalborg, der har stået for udviklingen
af HT-PEM brændselscellerne, som er en videreudvikling
af de traditionelle PEM brændselsceller. HT-PEM arbejder ved en højere temperatur end PEM brændselsceller
og det giver mulighed for at anvende metanol som brændstof, der konverteres til brint umiddelbart inden det anvendes i brændselscellen. Fordelen ved at anvende
metanol er, at det kan håndteres og lagres på samme
måde som diesel i traditionelle nødstrømsanlæg.

SOEC er i princippet det samme som keramiske brændselsceller (SOFC), hvor processen er vendt om, så der
produceres brint i stedet for el. Brinten bliver sammen
med biogas tilført en metaniseringsenhed, hvor kulstof
(C) fra biogassens CO2-indhold reagerer med brint (H)
og bliver til metan (CH4). På den måde kan strøm fra for
eksempel solceller og vindmøller lagres som metangas,
samtidig med at biogassens metanindhold bliver hævet
fra cirka 60 til knap 100 procent, så gassen kan distribueres og lagres i naturgasnettet.

I projektet er der bygget en prototype til et nødstrømsanlæg med en 5 kW brændselscelle, brintreformer og
brændstoftank til metanol. Prototypen er installeret og
testet hos EnergiMidt i Silkeborg.

Anlægget er i stand til at konvertere el til metangas med
en virkningsgrad 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. Med de nuværende rammevilkår er teknologien imidlertid ikke rentabelt, men hvis gassen fra anlægget får samme afregningspris som biogas, vil der
være økonomi i at producere “vindmøllemetan”.

LeanEco markedsfører deres anlæg under navnet LivingPower™. Det er anlæg, der udmærker sig ved at kunne
integrere forskellige energikilder, og som er både pålidelige, kosteffektive og energieffektive.

Kontakt:

Nødstrøms- og hjælpestrømsanlæg
drevet af brændselsceller
LeanEco Aps, Klaus Moth,  4051 5830,

u klaus.moth@leaneco.com
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Titel:

Demonstrationsanlægget er opført i en hal i tilknytning til
AU-Foulums biogasanlæg. I midten ses metaniseringsenheden, hvor brint og kulstof fra biogas omdannes til
metangas.

26 FiB nr. 60 • juni 2017

Titel:

El-opgraderet biogas

Kontakt:

Haldor Topsøe, John Bøgild Hansen,
 4527 2000, u jbh@topsoe.dk

Sagsnr.:

ENS 64012-0212

Tilskud fra:

EUDP

Tilskud:

25.920.000 kroner

Afsluttede projekter • 1-2017

Billigere anlæg til produktion Effektive strømforsyninger
og køling af brint
til elektrolyseanlæg
Ny teknologi har mere end halveret investeringsomkostningerne til de elektrolyseanlæg, der produceret brint. Samtidig er brinttankstationerne
blevet tilsvarende bedre, idet det blandt andet
er lykkedes at reducere omkostningerne til stationernes køleanlæg med 50 procent.
Teknologien til produktion og håndtering af brint er endnu en gang blevet forbedret i et EUDP-projekt, som Nel
Hydrogen har været tovholder for.
I et samarbejde mellem GreenHydrogen.dk og DTU- Mekanik er væsentlige dele af alkaliske elektrolyseanlæg blevet forbedret, både hvad angår funktionalitet
og ikke mindst pris. Helt konkret er det således lykkedes
at reducere investeringsomkostningerne per kubikmeter
brint i timen fra 9.300 euro til 4.000 euro.
Tilsvarende har Nel Hydrogen i samarbejde med Gramstrup Køling opnået betydelige forbedringer med de anlæg, der holder brinten afkølet, når brintbiler tankes. Den
daglige kapacitet for køleanlægget er blevet fordoblet,
samtidig med at anlæggets volumen er reduceret med
hele 90 procent. Det har gjort det muligt at halvere investeringsomkostningerne, og dertil kommer, at køleanlæggene er blevet 16 procent mere energieffektive. Teknologien bliver nu brugt i de anlæg, som Nel Hydrogen markedsfører, hvor brintbiler kan tankes til en rækkevidde på
omkring 500 kilometer på 3-5 minutter.

Foto: GreenHydrogen.dk

Investeringsomkostningerne til
elektrolyseanlæg fra GreenHydrogen.dk er
blevet mere
end halveret i
et nyt EUDPprojekt.

Titel:

Kostreduktion af alkalisk elektrolyse og
brint tankstationer
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Aalborg Universitet og en række samarbejdspartnere har udviklet nye effektive strømforsyninger til elektrolyseanlæg. Målet er, at det kan
være med til at gøre produktionen af brint økonomisk bæredygtig.
For at skabe balance i fremtidens energisystem er det
helt afgørende, at der kan konverteres mellem forskellige
energiformer, så eksempelvis vindmøllestrøm kan konverteres til flydende og gasformige brændstoffer, der kan
lagres over kortere eller længere tid. Fremstilling af brint
via elektrolyse er et væsentligt element i energikonvertering, og det er et område, hvor der fortsat er behov for
at gøre systemerne økonomisk bæredygtige.
I nærværende projekt har universiteterne i Aalborg og
Aarhus i samarbejde med GreenHydrogen, Haldor Topsøe og LeanEco udviklet højeffektive strømforsyninger
til elektrolysesystemer for på den måde at øge virkningsgraden for det samlede system.
Som et resultat af projektet er der udviklet to prototyper
på hver 250 kW. I det ene anlæg er der anvendt en forholdsvis enkel teknologi, mens der i det andet anlæg er
brugt en mere avanceret teknologi. Den enkle prototype
blev leveret til GreenHydrogen i starten af 2015, hvor
den sidenhen er blevet brugt til test af elektrolyseanlæg.
Den avancerede prototype blev leveret til GreenHydrogen i slutningen af 2016, hvor den er blevet testet med
henblik på at blive integreret i fremtidige elektrolysesystemer.
I projektet har LeanEco udviklet en 30 kW strømforsyning, som vil blive brugt af HaldorTopsoe. Aarhus Universitet Herning har udviklet et varmegenvindingssystem, som forventes at blive brugt sammen med den
avancerede prototype hos GreenHydrogen for på den
måde at forbedre effektiviteten af det samlede system.
Derudover har universitetet gennemført en række undersøgelser for at kortlægge tekniske begrænsninger og forretningsmodeller for elektrolysesystemet.
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Power-2-Electrolysers
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Andenplads til DTU Roadrunners
Med et resultat på “kun” 449
kilometer/liter brændstof var DTU
Roadrunners et pænt stykke fra
deres tidligere verdensrekord og
måtte i år “nøjes” med en anden
plads. Førstepladsen gik til et
fransk hold, der formåede at slå
DTU's verdensrekord fra 2015.
Trods et stort forarbejde fra DTU
Roadrunners blev det ikke til guldmedalje i denne omgang ved den
europæiske udgave af Shell EcoMarathon, hvor fremtidens ingeniører dyster om, hvem der kan få
et køretøj til at køre længst på literen. Holdet måtte se sig slået af det
fra franske hold TIM, der formåede
at køre knap 685 kilometer på,
hvad der svarer til en liter benzin.
Det rakte ikke blot til en førsteplads,
men også til en ny verdensrekord.
DTU har været indehaver af verdensrekorden ikke mindre end fem
gange. Sidst var i 2015, hvor de
slog deres egen rekord fra 2013
ved at køre 665 kilometer/liter inden for kategorien bybiler. Det er
biler, hvor der stilles særlige krav
til bilens udformning, herunder størrelse og sikkerhedsudstyr.
I den anden af løbets to kategorier, prototyper, har de studerende
langt friere mulighed for at optimere
køretøjerne, så de kan køre længst

muligt på literen, og det giver nogle
super lette og meget futuristiske
køretøjer. For tiden er Danmark ikke
repræsenteret i den kategori, og i
år gik sejren til det frankse hold
Microjoule-La Joliverie, der slog
konkurrenterne ved at køre 2.503
kilometer/liter.
Team Aalborg Energy fra Aalborg
Universitet var også med i årets løb,
hvor de ligesom DTU Roadrunners
deltog i kategorien for bybiler i deres
brintbil Cimbrer. Den udgik imidlertid fra løbet på grund af tekniske
problemer, så det blev ikke til nogen
placering i år.
DTU Roadrunners har på ingen
måde mistet modet og de er allerede i fuld gang med forberedelserne
til næste års løb, hvor de satser
på, at blive et af de første hold til
at deltage i en ny kategori for autonome køretøjer.
I løbet af foråret har holdet udviklet første del af et system til en autonom bybil. Der er allerede installeret
GPS i bilen til en præcis måling af,
hvor på banen den befinder sig, ligesom der er monteret sensorer, som
kan registrere forhindringer på banen
under kørsel. Næste skridt bliver at
få automatiseret styretøj og bremser
og få det hele til at spille sammen,
så bilen kan komme på banen uden
fører.
TS

