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Biogas

Af Torben Skøtt

Kan biogasanlæggene skrue op for
gasproduktionen, når det er vindstil-
le? Ja, det kan de faktisk godt – dog
med en uges varsel. Det viser et
projekt, som Agrotech, Teknologisk
Institut har udført med støtte fra det
nu lukkede ForskEL-program.

Balancering af elnettet bliver en
af de helt store udfordringer i frem-
tidens energisystem, og det har fået
Agrotech, Teknologisk Institut til at
undersøge, om energiproduktionen
fra landets biogasanlæg kan regu-
leres op og ned ved at tilføre varie-
rende mængder samensileret roe-
toppe og halm.

En af fordelene ved at ensilere
halm og roetoppe i samme arbejds-

gang er, at halmen på den måde
vædes op. Derved får man udnyttet
saften fra ensileringsprocessen, og
det bliver lettere at føde biomassen
ind i biogasanlægget og sikre en
fornuftig opblanding i reaktorerne.

Resultaterne fra projektet viser,
at roetoppe er en glimrende råvare
til produktion af biogas – faktisk
fuldt på højde med majsensilage.
Blandingerne af ensilerede roetoppe
og halm gav typisk et metanudbytte
på 270 liter/kg organisk tørstof.
Langt størstedelen af gaspotentialet
blev udvundet efter en uge, så hvis
meteorologerne kan forudsige, at det
bliver vindstille en uge frem i tiden,
kan biogasproduktionen boostes, når
møllerne står stille.

Synergieffekt
Resultaterne viser endvidere, at der
kan der være en god synergieffekt
ved at tilføre samensileret roetoppe
og halm til biogasanlæg, der ikke er
vant til at få tilført halm. Det viser
målinger fra et forsøg, hvor der blev
anvendt podemateriale fra Nysted
Bioenergi – Bigadan, der ikke bruger
halm som råvare. Efterfølgende blev

Biogasanlæg kan være med til at

skabe balance i elnettet
Energiproduktionen fra biogas-
anlæg kan boostes med en uges
varsel ved tilsætning af ensilere-
de roetoppe og halm. På den
måde kan biogasanlæggene
være med til at skabe balance i
elnettet.

der anvendt podemateriale fra Bån-
lev Biogas nord for Aarhus, der får
tilført halm i form af dybstrøelse, og
her kunne der ikke registreres no-
gen synergieffekt (se figur 1).

Kurt Hjort-Gregersen, der har stå-
et for projektet, vurderer, at roetop-
pe vil kunne bjærges til en pris, der
ligger markant under prisen på an-
dre energiafgrøder som eksempelvis
majs, der alternativt kan anvendes
til foder.

– Ved roeoptagning bliver toppe-
ne skåret af og efterladt på marken,
hvorefter de pløjes ned. Det eneste
der således kræves for at bjærge
toppene er, at der kører en vogn
ved siden af roeoptageren, som
samler toppene op og kører dem
hen til en plads, hvor de kan ensi-
leres sammen med halm. Der er
således tale om restbiomasse, der
blot skal samles op, forklarer Kurt
Hjort-Gregersen.

Han skal nu i gang med at regne
på, hvordan den samlede økonomi
ser ud, når roetoppe samensileres
med halm og fødes ind i biogasan-
læg. Projektet forventes afsluttet
sidst på året. �
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Ved optagning af roer bliver toppene normalt efterladt

på jorden, hvorefter de pløjes ned. Skal toppene bruges

i et biogasanlæg, kræver det blot, at de bliver samlet op

af en vogn og kørt hen til en plads, hvor de kan ensi-

leres sammen med halm.

Figur 1. Gasudbytte for henholdsvis ren roetop, ren

halm samt ensileret roetop og halm i forholdet 80:20.

Bemærk at det målte gasudbytte er højere end det be-

regnede for biogasanlægget i Nysted, der ikke er vant til

at få tilført halm.
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Nu kan madaffald blive

til biogas og gødning
I 1990'erne fik flere kommuner en gevaldig øretæve, da de forsøgte at få
gas ud af borgernes madaffald, men i dag fungerer det, og inden for en
overskuelig årrække vil formentlig alle landets kommuner sende
affald til bioforgasning.

Af Torben Skøtt

I 1990'erne havde afgasning af mad-
affald i en periode høj prioritet, men
efter et par kuldsejlede projekter i
blandt andet Helsingør og Aarhus,
blev der skruet ned for ambitioner-
ne. Begge steder blev der brugt over
100 millioner kroner på anlæg, der
aldrig kom i stabil drift, så kommu-
nerne trak følehornene til sig og gik
tilbage til det velkendte koncept,
hvor man brænder affaldet af.

Et enkelt sted lykkedes det dog.
I Billund valgte man, til forskel fra
Aarhus og Helsingør, at bruge papir-
poser til indsamling af henholdsvis
organisk affald og restaffald. Der-
ved kunne man nøjes med en mere
simpel forbehandling, hvor man blot
skulle fjerne enkelte fejlsorteringer,
inden poserne med organisk affald
kunne fødes ind i et biogasanlæg
sammen med spildevandsslam fra
byens rensningsanlæg.

2G-anlæg
I dag er situationen en helt andet.
Nu er det ikke længere kun Billund,
der kan finde ud af at recirkulere
borgernes madaffald og producere
grøn gas. Der findes efterhånden
flere velfungerende anlæg, som kan
forbehandle plastposer med orga-
nisk dagrenovation, så biogasan-
læggene får et rent produkt, der
kan afgasses sammen med blandt
andet husdyrgødning. Det kom frem
på en biogaskonference hos KARA/
NOVOREN i Roskilde, arrangeret af
projekterne Biogas2020 og Biogas
Action.

– I dag taler vi om 2. generations-
teknologier. Det er noget helt andet
end de teknologier, vi så i 90'erne.
Der er tale om store centrale anlæg,
som kan forbehandle affaldet og
levere 99,9 procent rent organisk
materiale til biogasanlæggene, for-
talte Rasmus Nør Hansen fra Roskil-
de Universitet på konferencen.

Og der kan hurtigt blive brug for
flere af den slags anlæg. Ifølge
Miljøstyrelsens Ressourcestrategi
fra 2013 skal kommunerne inden
2022 genanvende halvdelen af bor-
gernes husholdningsaffald, og det
kan blive næsten umuligt, hvis man
ikke får omsat det organiske affald
til biogas og gødning.

Flere af oplægsholderne på kon-
ferencen fortalte, at mange kom-
muner allerede har indført kildesor-
tering eller planlægger at gøre det
inden for den nærmeste fremtid.
Erfaringerne med kildesortering er
generelt positive, men der er for-
skel på, hvor gode borgerne er til
at sortere deres affald.

Billund har været kendt for at
være en af de kommuner, hvor fejl-
sorteringerne er kommet ned på
et absolut minimum. Da man på
et tidspunkt spurgte borgerne om,
hvorfor de var så omhyggelige med
at sortere affaldet, svarede hoved-
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parten: Det er fordi, kommunen siger
vi skal!

Om den erfaring kan overføres til
eksempelvis København, var Bjarne
Bro fra Billund Kommune usikker
på, men han var overbevist om, at
jo mere information, jo færre fejl-
sorteringer.

På modsatte side ses Komteks behandlingsanlæg i Holsted, der behandler kildesorteret organisk dagrenovation

samt organisk affald fra supermarkeder og fødevareindustrien. Øverst til venstre er det Billund Biorefinery og til høj-

re er det Linkogas, der blandt modtager forbehandlet madaffald fra Komtek. Foto: Torben Skøtt/BioPress.

“

I dag taler vi om 2.

generationsteknologier.

Det er noget helt andet end de

teknologier, vi så i 90'erne. Der

er tale om store centrale an-

læg, som kan forbehandle af-

faldet og levere 99,9 procent

rent organisk materiale til

biogasanlæggene.

Mekaniske anlæg vinder frem
De anlæg, der i dag forbehandler
organisk dagrenovation, er alle ba-
seret på mekanisk behandling af
affaldet, hvor man først findeler af-
faldet, hvorefter forskellige urenhe-
der sorteres fra.

DONG Energys REnescience-
teknologi, hvor man bruger enzymer
til at frasortere den organiske frak-
tion af husholdningsaffald, er aldrig
rigtig slået igennem herhjemme,
men selskabet har et kommercielt
anlæg i Northwich i England. I for-
hold til de mekanisk baserede an-
læg er teknologien relativt dyr, og
den afgassede biomasse kan ikke

spredes ud på landbrugsjorden. Det
skyldes dels, at biomassen ikke
overholder Miljøstyrelsens grænse-
værdier, dels at økologer og mælke-
producenter kun vil modtage kilde-
sorteret, afgasset madaffald. Til
gengæld er der praktisk taget ikke
noget spild af organisk materiale fra
et REnescience-anlæg. Her vil der
typisk være et tab ved de mekanis-
ke anlæg på omkring fem procent
plus de fejlsorteringer, der sker ude
hos den enkelte husstand.

Ifølge Rasmus Nør Hansen kan
de fleste anlæg håndtere fejlsorte-
ringer på op til 20 procent, og det
kan i enkelte tilfælde blive aktuelt.
Fra etageboliger har man nemlig
konstateret, at beboerne har smidt
op mod 20 procent af affaldet i de
forkerte poser. Husstande i enfami-
liehuse er generelt meget bedre til
at sortere affaldet. Her kan fejlsor-
teringerne komme ned på omkring
fem procent.

Produktionen af biogas kan i de
fleste tilfælde foregå på de eksiste-
rende anlæg. Det kan være de gyl-
lebaserede anlæg eller anlæg til-
knyttet rensningsanlæg, der i man-
ge tilfælde har et tørstofindhold i
reaktorerne på nogle få procent.

– I dag bliver der fragtet madaf-
fald fra Sjælland til både Jylland og
Sverige, hvilket har vakt en del for-
argelse, men klimamæssigt er det
ikke noget problem, fortalte lektor
Tyge Kjær fra Roskilde Universitet
og uddybede:

– Organisk dagrenovation giver et
meget højt gasudbytte – typisk 400-
500 liter/m3 biomasse, og det er en
af de billigste metoder til at redu-
cere klimabelastningen. Transporten
kan være en belastning for økono-
mien, men i det store drivhusregn-
skab har det mindre betydning.

“

Fra etageboliger har

man flere gange konsta-

teret, at beboerne har smidt op

mod 20 procent af affaldet i

de forkeret poser. Husstande i

enfamiliehuse er generelt me-

get bedre til at sortere affaldet.

Her kan fejlsorteringerne

komme ned på omkring fem

procent.

3 PJ biogas fra madaffald
Ifølge Miljøstyrelsen er det samlede
madspild i Danmark på lidt over
700.000 tons om året. Heraf stam-
mer lidt over en tredjedel fra hus-
holdninger, mens resten er nogen-
lunde ligeligt fordelt mellem produk-
tion og distribution af madvarer.

En opgørelse fra Agrotech viser,
at der i 2020 vil være et potentiale
på omkring 3 PJ ved, at den orga-
niske del af husholdningsaffaldet
bliver brugt til produktion af biogas.
I forhold til det samlede biogaspo-
tentiale i 2020 på 60-70 PJ syner
det ikke af meget.
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– Men det er vigtigt, for det kan
være med til at skabe økonomi i
biogasanlæggene, pointerede sekre-
tariatschef i Biogasbranchen, Bruno
Sander Nielsen i et indlæg, hvor han
lagde mindst lige så meget vægt på
recirkulering af næringsstoffer som
på produktion af biogas.

– Der har været meget fokus på
fosfor i de senere år, men kali er
også en begrænset ressource, og
kvælstof fra afgasset biomasse har
stor værdi – ikke mindst for økolo-
gerne, der ikke må bruge kunstgød-
ning, sagde sekretariatschefen.

Han hilste det velkomment, at
mejeribruget for nylig har sagt god
for, at mælkeproducenter kan bruge
kildesorteret, afgasset madaffald
som gødning. Det har de ikke tidli-
gere haft mulighed for, men en ny
rapport fra Miljøstyrelsen dokumen-
terer, at der er styr på både kvalitet
og sporbarhed, så nu er landets
2.800 mælkeproducenter blevet si-
destillet med andre landmænd hvad
angår anvendelse af afgasset bio-
masse.

Lovgivningen giver problemer
Billund Kommune har siden 1994
omdannet spildevandsslam og bor-
gernes madaffald til biogas og gød-
ning, som landmændene hellere
end gerne vil have ud på markerne.
Sidste år tog man et nyt anlæg i
brug – Billund Biorefinery – hvor
man med hjælp fra Krüger har for-
finet teknologien, så man får en
bedre udnyttelse af ressourcerne
og en bedre rensning af byens spil-
devand.

– I dag kan vi genanvende 99
procent af det organiske affald fra
byen, som vi bruger til produktion af
el, varme og gødning. Vi kan også
producere blandt andet bioplast og
koncentreret fosforgødning, men vi
gør det ikke så længe landmænde-
ne står i kø for at få den afgassede
biomasse, fortalte projektchef Bjar-
ne Bro fra Billund Kommune.

Han lagde vægt på, at informa-
tionsindsatsen er vigtig, ligesom så-
vel borgere som landmænd kan ha-
ve brug for råd og vejledning. Se-
nest har man sammen med en lokal
maskinstation udviklet en særlig
møgspreder, som sikrer, at den af-

“

Teknisk set fungerer

vores anlæg godt. Det

har aldrig givet anledning til

de store problemer, men lovgi-

verne har i tidens løb lavet

mange benspænd.

gassede biomasse bliver findelt, så
planterne hurtigt kan få adgang til
næringsstofferne.

– Teknisk set fungerer vores an-
læg godt. Det har aldrig givet anled-
ning til de store problemer, men lov-
giverne har i tidens løb lavet mange
benspænd, sagde Bjarne Bro.

Som eksempel nævnte han, at
kommunen kun må sælge en vis
mængde el og varme, og kommu-

nen må i det hele taget ikke have
sideaktiviteter til rensningsanlægget.

– Alle lovgivere har nogle kasser,
som i praksis forhindrer kommuner-
ne i at sikre en fornuftigt udnyttelse
af ressourcerne. På et tidspunkt fik
vi med 15 millioner kroner i stats-
støtte mulighed for modtage kilde-
sorteret erhvervsaffald. Efterfølgen-
de fik vi at vide, at det må en kom-
mune slet ikke beskæftige sig med,
men det gør vi, for vi har jo fået et
statstilskud, og på Christiansborg
har de efterhånden affundet sig
med, at Billund Kommune gør, hvad
der passer dem, sluttede Bjarne
Bro.

Læs mere på

www.billundbiorefinery.dk.

�

Workshop om forgasning
24. oktober hos Skive Fjernvarme

To IEA-grupper er gået sammen om at arrangere en workshop

om fluid bed teknologi til omsætning af biomasse og affald i Dan-

mark. Workshoppen "Fluidized bed conversion og biomass and

waste" finder sted 24. oktober i Skive med oplægsholdere fra hele

verden. Det er IEA FBC og IEA Bioenergy Task 33 termisk for-

gasning, der har sat hinanden i stævne og inviterer åbent til delta-

gelse i workshoppen, hvor man kan høre om og drøfte en række

tekniske aspekter af fluid bed teknologier og høre om nye anlæg

og muligheder. Hjertet i Skive Fjernvarmes forgasningsanlæg er

en fluid bed reaktor, og der opføres i disse år flere nye, flisfyrede

fluid bed kedler i Danmark. Arrangementet omfatter et besøg hos

Skive Fjernvarme den 25. oktober. Program og tilmelding kommer

via Task 33's hjemmeside ieatask33.org/news/view/11#11.

http://ieatask33.org/news/view/11#11
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Ny reaktortype konverterer brint

og kuldioxid til metangas

Af Torben Skøtt

Med knap 13 millioner kroner i støtte fra Innovations-
fonden er en gruppe forskere i gang med at udvikle et
system, hvor man bruger overskydende vindmøllestrøm
til at producere brint, hvorefter brinten pumpes ind i en
reaktor sammen med biogas. Resultatet er rent metan,
som kan erstatte naturgas.

Opgradering af biogas ved hjælp af brint er ikke no-
gen ny idé. Det nye i projektet er, at det ifølge én af for-
skerne, lektor Birgir Norddahl på Syddansk Universitet,
kan gøres mere enkelt, end man hidtil har troet.

– Der har været talt meget om, at processen kræver
en helt særlig bakteriekultur, men mikroorganismer fra
et hvilket som helst velfungerende biogasanlæg kan
omdanne brint og kuldioxid til metangas, forklarer Birgir
Norddahl og uddyber:

– Der er ikke noget hokus pokus i det her. I et bio-
gasanlæg produceres metangas ved at eddikesyre spal-
tes til kuldioxid og metangas, og ved at brint reagerer
med kuldioxid og bliver til metangas og vand. Vi skal så-
ledes blot gentage den sidste del af processen for at
kunne omdanne de 40 procent af biogassen, der består
af kuldioxid, til metangas.

Flere har forsøgt sig med at tilsætte brint direkte til
en biogasreaktor, men det er meget svært at få brinten
ordentligt fordelt i reaktoren og få den overført til mikro-
organismerne. Der skal simpelthen bruges for meget
brint, og metanprocenten når ikke op på det niveau,
som kræves, for at gassen kan erstatte naturgas.

Særskilt reaktor
I det nye projekt SYMBIO har forskerne ved Syddansk
Universitet lavet en særskilt reaktor, hvor man blander
biogas med brint. Reaktoren består af et langt rør med
brint, hvori der er monteret en række mindre rør. Bio-
gassen sendes ind gennem de enkelte rør, som er po-
røse og belagt udvendig med en film af mikroorganis-
mer (archaea). Derved bliver gassen tvunget igennem
et lag af mikroorganismer, som omdanner brint og bio-
gassens indhold af kuldioxid til metangas.

Udgangspunktet for reaktoren er en række forsøg,
som for år tilbage blev udført på laboratoriet hos DTU
Miljø under professor Irini Angelidakis ledelse. Efterføl-

gende er teknologien blevet videreudviklet på Syddansk
Universitet, og for nylig har forskerne indsendt en patent-
ansøgning på processen.

– Vi har lavet en del forsøg i laboratoriet, hvor vi har
fået opgraderet biogassen til 100 procent rent metan
ved at få brint til at reagere med biogas i en særskilt
reaktor, fortæller Birgir Norddahl.

Han vurderer, at der er store perspektiver i teknologien
på sigt, men lægger ikke skjul på, at her og nu er der
ikke økonomi i at opgradere biogas ved hjælp af brint:

– Det er for dyrt at producere brint med de elpriser,
vi har i dag, men jeg tror ikke, der går mange år, før
priserne er faldet så meget, at det bliver attraktivt at
konvertere vindmøllestrøm til metangas, siger Birgir
Norddahl.

I den mellemliggende tid vil forskere arbejde på at
forfine teknologien yderligere, og man håber at kunne få
testet processen på et større biogasanlæg inden for det
næste års tid.

SYMBIO bliver afsluttet i juni 2018. DTU er tovhol-
der på projektet og ud over Syddansk Universitet del-
tager Maabjerg Bioenergy, University of Montreal og
Energinet.dk.

Læs mere på www.biogasupgrade.dk.

Kombinationen af brint og biogas er genial, når det
drejer sig om at skabe balance i elsystemet og
producere brændstof til den tunge del af trans-
portsektoren. Og det er ikke specielt indviklet.
Den biologiske proces i et biogasanlæg klarer det
meste, hvis den får de rette betingelser.

Birgir Norddahl i laboratoriet på Syddansk Universitet.
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Af Knud Tybirk

Flydende naturgas vinder for tiden
større og større markedsandele. LNG
som det kaldes, når udgangspunktet
er naturgas, fylder 600 gange min-
dre end gas ved atmosfærisk tryk,
og det giver mulighed for at få gas-
sen ud på markeder, hvor der ikke
er et naturgasnet, ligesom det giver
mulighed for at bruge gassen til den
tunge del af transportsektoren, her-
under skibsfarten. Antallet at LNG-
drevne skibe blev fordoblet fra cirka
80 i 2015 til omkring 160 i 2017.
Norge er langt fremme med 67 LNG-
drevne skibe, ligesom Norge også er
langt fremme, når det drejer sig om
eldrevne færger.

De miljømæssige fordele ved at
skifte diesel og især tung fuelolie ud
med LNG er betydelige. Udslippet af
svovl, partikler, NOx og CO-reduce-
res, og hvis udgangspunktet er bio-
gas, der opgraderes til naturgaskva-
litet, kan der ligefrem blive tale om
et negativt CO2-udslip, fordi man
både erstatter fossilt brændstof og
reducerer udslippet af metangas fra
landbruget. Så hedder det ikke
længere LNG men LBG. Det står for
Liquefied Bio Gas, hvor LNG står for
Liquefied Natural Gas.

Herhjemme er LNG et relativt
ukendt begreb, men sidste år indgik
Frederikshavn Havn en aftale med
virksomhederne Bunker Holding og
Kosan Crisplant om at etablere en

terminal til LNG, og på Samsø ar-
bejder man ihærdigt på at kunne
forsyne færgen mellem Hou og
Samsø med lokalt produceret bio-
gas. I dag sejler færgen på LNG, der
fragtes med lastbil fra Rotterdam
til Hou, men samsingerne vil gerne
have flere arbejdspladser til øen,
ligesom man lægger stor vægt på at
gøre øen selvforsynende med ved-
varende energi.

Er det realistisk?
Men er det realistisk at få de dan-
ske færger over på flydende biogas?

I princippet er der intet til hinder for,
at det kan lade sig gøre, men øko-
nomien kan blive en udfordring.
Teknologien til fremstilling af LNG er
nemlig veludviklet, når det drejer sig
om kæmpestore anlæg, mens små
anlæg og mikroanlæg, som der vil
blive tale om i forbindelse med bio-
gas, er et forholdsvis ukendt begreb.
LNG-anlæg der er tilknyttet oliefelter
rundt om i verden har typisk en pro-
duktion på flere millioner tons LNG
om året, mens et anlæg der for ek-
sempel skal forsyne Samsø-færgen
med flydende gas kun skal levere
omkring 2.500 tons om året.

I dag er der – så vidt vides – kun
tre små anlæg i Norge, ét i Sverige,
to i England og tre i USA, som laver
LBG. Tilsammen producerer de om-
kring 40.000 tons om året. Det
svarer til cirka 55 millioner m3 bio-
metan eller nogenlunde det samme,
som der produceres på to store
danske biogasanlæg.

Erfaringerne med den type anlæg
er således begrænsede, men det er
et område, der har fået øget op-
mærksomhed inden for de senere
år. Der bygges flere og flere biogas-
anlæg, hvoraf nogle vil få en kyst-
nær placering og miljøkravene til
skibsfarten skærpes løbende. LBG
er nemlig et oplagt, miljøvenligt al-
ternativ til diesel og til forskel fra
batterier og brint, vil LBG også være
et alternativ til skibe, der har behov
for lang rækkevidde.

Stort erhvervspotentiale

i flydende biogas
Danmark kan blive et foregangsland inden for flydende biometan til den
tunge del af transportsektoren. Vi har et vidtforgrenet naturgasnet,
der kan fungere som lager, vi har en betydelig viden og erfaring
med biogasanlæg, og vi er godt på vej med ny teknologi til
produktion af flydende biometan i mindre skala.

• Når metangas køles ned til mi-
nus 162 °C bliver det flydende.

• Flydende metangas fylder 600
gange mindre end gas ved at-
mosfærisk tryk, og knap tre
gange mindre end gas, der er
komprimeret til et tryk på cirka
200 bar, som er standard in-
den for transport.

• LNG, der står for Liquefied Na-
tural Gas, er baseret på nedkø-
let naturgas.

• LBG står for Liquefied Bio Gas.
Det er baseret på biogas, der er
opgraderet til naturgaskvalitet
og kølet ned til minus 162 °C.

• Metangas har et lavere udslip
af svovl, partikler, NOx og CO2

end diesel.

LNG og LBG
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På mange måder er der tale om
den velkendte problemstilling med
“hønen og ægget”, som også er en
barriere, når det drejer sig om at
skifte fossile brændstoffer ud med
brint. Transportsektoren skifter ikke
diesel ud med flydende gas, før det
bliver let at tanke, og det er vanske-
ligt at få finansieret produktions- og
tankanlæg til LBG, når efterspørgs-
len er begrænset. Nogen må altså
gå foran!

Dansk gennembrud
Sidst i august kunne Danmarks
største, maritime innovationsprojekt,
Blue INNOship, offentliggøre, at
man havde knækket koden til, hvor-
dan man kan lave mindre decentra-
le LNG-fabrikker, der kan etableres
på havne rundt om i verden. Parter-
ne i projektet, Kosan Crisplant og
DTU, betegner teknologien som et
gennembrud, blandt andet fordi
man forventer at kunne reducere
energiforbruget med 40 procent i

forhold til andre LNG- anlæg i sam-
me størrelsesorden.

Teknikken er baseret på, at man
bruger mange forskellige kølemidler,
så der sker en løbende nedkøling
af gassen til man når ned på minus
162 grader celsius, hvor gassen
bliver flydende.

– Vi vil revolutionere måden, vi i
dag tænker gassen ind i transpor-
ten. Ved at nedkøle gassen lokalt
muliggør vi, at helt nye segmenter
åbner deres øjne for miljørigtig
brændsel. Det er vores mål at bygge
anlæg, som er modulbaserede, og
som let kan skaleres op og ned i
takt med behovet, siger projekt-
direktør Anders Bjørn fra Kosan
Crisplant i en pressemeddelelse.

Han pointerer samtidigt, at Dan-
mark kan gøre gavn af et vidtforgre-
net gasnet med en betydelig lager-
kapacitet, så man ikke behøver at
bygge lagertanke, men kan bruge
naturgasnettet som lager og nedkø-
le gassen i takt med forbruget.

Teknologien forventes at blive an-
vendt i det anlæg der planlægges i
Frederikshavn, som forventes at få
en kapacitet på omkring 50.000
tons om året, svarende til knap
70.000 m3 metan.

Fremtiden
Det er en potentiel akilleshæl for
planerne om at levere biogas til fær-

gen på Samsø at teknologien er bå-
de energikrævende og nyudviklet,
samtidig med at verdensmarkeds-
prisen på LNG er lav.

Meget peger dog på, at skibsfar-
ten er indstillet på at give deres bi-
drag til at opfylde Paris-målsætnin-
gen, hvor EU har forpligtiget sig til at
begrænse udledningen af klimagas-
ser med 40 procent i 2030 i forhold
til 1990.

Dertil kommer, at der er et bety-
deligt erhvervspotentiale i teknolo-
gier, der kan gøre transportsektoren
mere miljøvenlig. I projektet Blue
INNOship vurderer man således, at
der alene inden for udskiftning af
mindre LNG-anlæg vil være et mar-
ked på 15 milliarder kroner i de
kommende år.

Vi kan blot håbe på at den dan-
ske implementering af VE 2020-
direktivet vil åbne op for muligheden
af at sælge “den grønne værdi” fra
biogas i den marine sektor til andre
sektorer, så det kan blive rentabelt
at forsyne skibsfarten med dansk
produceret biometan.

Arbejdet med flydende biogas til
Samsø-færgen er delvist finansieret
af Interreg ØKS, INterreg Østersøen
og Region Midt.

Knud Tybirk er projektleder ved

Samsø Kommune, e-mail

aukt@samsoe.dk.

Øverst: Samsøfærgen Prinsesse Isabella, der sejler på LNG, som fragtes

med lastbil fra Rotterdam til Hou i Jylland. På sigt er det planen, at et bio-

gasanlæg på Samsø skal levere brændstof til færgen.

Til venstre er en medarbejder fra rederiet ved at fylde LNG på færgen.
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I juni måned afholdt Samsø Kom-
mune og Samsø Energiakademi
i regi af to såkaldte Interreg-
projekter en workshop, hvor fire
firmaer kom med hver deres bud
på, hvordan lokalt produceres bio-
gas kan gøres flydende, så det
kan bruges på Samsø-færgen,
Prinsesse Isabella.

Af Knud Tybirk

De fire løsninger er ikke helt let at
sammenligne, da de alle har fordele
og ulemper hvad angår fleksibilitet
og muligheden for at udnytte spild-
varmen. Grundlæggende set er de
alle baseret på en køleteknik, som
kendes fra almindelige køleskabe,
og der er ikke noget metantab fra
anlæggene.

Crypur fra Frankrig har udviklet en
integreret metode til at håndtere
biogas, hvor man anvender en sim-

EU har planer om, at der opføres
mindst 400 tankstationer til LNG
og LBG inden 2030. Stationerne
skal være fordelt på seks “korri-
dorer” gennem ni EU-lande.

I dag er der kun 40 tankstationer til
flydende metangas i EU, og det er
langt fra tilstrækkeligt til få vogn-
mændene til at skifte diesel ud med
den mere miljøvenlige metangas.

400 tankstationer til flydende gas

Målet er, at der skal være mindst
400 tankstationer til flydende me-
tangas senest i 2030.

Projektet LNG Motion arbejder for
tiden på at etablere 42 nye stationer
til LNG og LBG og få 200 lastbiler til
flydende metangas ud på de euro-
pæiske veje. Lastbiler står i dag for
5 procent af EU's CO2-emission.

Kilde: www.lngmotion.eu.
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Fire bud på biogas til Samsø-færgen

pel køleteknik. I forskellige stadier
bliver vand, CO2 og forskellige uren-
heder fjernet, før metanen fryser og
tappes ud flydende. Anlægget kan
håndtere 800-2.000 m3 biogas i
timen. Det giver 0,8-18 tons flyden-
de biometan (LBG) i døgnet og i til-
gift får man cirka den dobbelte
mængde flydende CO2. Der er en
betydelig mængde spildvarme fra
anlægget, som eksempelvis vil kun-

ne anvendes i et biogasanlæg. An-
lægget er solgt til et biogasanlæg
på en irsk ø, og det forventes at
komme i drift i efteråret 2017.

Pentair/Stirling Cryogenics fra
Holland har en kombineret løsning,
hvor en traditionel membranopgra-
dering af biogas kombineres med én
eller flere Stirling-motorer, der kan
nedkøle gassen, så den bliver fly-
dende. Efterfølgende fjernes forskel-
lige urenheder. Anlægstypen har
endnu ikke været i drift med biogas,
men der findes kommercielle fuld-
skalaanlæg til andre gasarter.

Wärtsila har en teknologi, hvor man
først opgraderer biogassen til ren
metan i et aminbaseret anlæg,
hvorefter gassen køles trinvist ved
hjælp af forskellige kølemidler til
den bliver flydende. Firmaet har et
anlæg i drift i Norge og skal levere
et nyt anlæg til norske Biokraft, der
bliver verdens største LBG-anlæg
(se artiklen på næste side).

Cryobox/Galileo og Nærenergi
kan levere et kombineret anlæg,
hvor membranopgradering af bio-
gassen til naturgaskvalitet kombi-
neres med højtryks propankøling.
Anlægget leveres i en container og
effekten kan således skaleres op
ved at anskaffe flere containere.
Der er installeret 25 af den slags
anlæg i Argentina og USA.

Knud Tybirk er projektleder ved

Samsø Kommune, e-mail

aukt@samsoe.dk.

Køleanlæg med Stirling-motor fra

Pentair/Stirling Cryogenics.

Det eksisterende bunkringsanlæg i

Hou til Samsø-færgen.
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Nordmændene indvier verdens

største anlæg til flydende biogas
Sidst på året forventer norske
Biokraft at kunne indvie verdens
største anlæg til produktion af
flydende biogas. Gassen vil på
årsbasis kunne erstatte 25 mil-
lioner liter diesel og skal pri-
mært bruges i den tunge del af
transportsektoren.

Af Torben Skøtt

Det er godt to år siden nordmæn-
dene tog det første spadestik til ver-
dens største anlæg til produktion af
flydende biogas i Skogn, nord for
Trondheim, og går alt efter planen,
vil anlægget kunne levere flydende
metangas sidst på året.

Selskabet bag anlægget, Biokraft,
forventer at kunne producere 12,5
millioner kubikmeter metangas det
første år, men de følgende år vil
produktionen blive fordoblet til 25
millioner kubikmeter. Det betyder,
at omkring 25 millioner liter diesel
inden for den tunge transport vil
kunne erstattes med den langt mere
miljøvenlige metangas. Biokraft for-
venter, at det først og fremmest vil
være lastbiler, busser og skibe, der
vil aftage flydende gas, men det kan
også fungere som erstatning for die-
sel på de togstrækninger, der ikke
er elektrificeret.

I dag bliver langt hovedparten af
metangas til transportsektoren le-
veret som såkaldt CNG. Det står for
Compressed Natural Gas, hvor gas-
sen er komprimeret til et tryk på
200 bar. Ifølge Dansk Gasteknisk
Center betyder det, at energiindhol-
det i fem liter CNG svarer til energi-
indholdet i en liter diesel. Ved at kø-
le gassen ned til minus 162 grader
(LNG) opnås en endnu større ener-
gitæthed, så der kun skal 1,8 liter
LNG til at erstatte 1 liter diesel.

Spildevand og fiskeaffald
Biogasanlægget i Skogn er opført i
tilknytning til Norske Skogs Papirfa-

Verdens største anlæg til produktion af flydende biogas er opført i tilknyt-

ning til Norske Skogs Papirfabrik i Skogn, nord for Trondheim. Omkring 20

procent af gassen bliver produceret på basis af spildevand fra fabrikken –

vil blive fremstillet ud fra forskellige typer affald.

brik, som blandt andet skal levere
spildevand til anlægget. 20 procent
af gasproduktionen vil således blive
produceret på basis af spildevand,
mens de resterende 80 procent vil
blive fremstillet ud fra forskellige ty-
per affald, herunder blandt andet
fiskeaffald, som danske biogasan-
læg hidtil har nydt godt af. På sigt
har Biokraft dog planer om at kunne
håndtere en langt bredere vifte af
forskellige råvarer, herunder alger og
affald fra skovindustrien.

En af udfordringerne ved at hånd-
tere flydende metangas er, at an-
tallet af tankstationer fortsat er
yderst begrænset, ligesom det er
begrænset, hvor mange havne der
kan tilbyde flydende metangas. I
Danmark findes der endnu ingen
tankstationer til flydende gas, og
det er kun færgen mellem Samsø
og Hou i Jylland, der har valgt at
droppe diesel til fordel for LNG. Her
har man valgt at transportere fly-
dende gas med lastbil fra en termi-
nal i Rotterdam til Hou, men på
sigt er det planen, at et nyopført

biogasanlæg på Samsø skal forsy-
ne færgen med LNG eller LBG, som
det ofte kaldes, når udgangspunk-
tet er biogas, der er opgraderet til
naturgaskvalitet.

De første 100 lastbiler
I Norge har Biokraft indgået en afta-
le med gasleverandøren AGA, der
skal stå for distribution af LBG fra
anlægget i Skogn, herunder etable-
re et netværk af tankstationer til fly-
dende metangas langs det norske
vejnet.

En af aftagerne bliver den norske
leverandør af mejeriprodukter, Tine,
der vil investere i 30 lastbiler, der
kan køre på flydende metangas. Det
sker som et led i projektet “de før-
ste 100”, der har til formål at få de
første 100 lastbiler til flydende me-
tangas ud på de norske veje. Delta-
gerne i projektet er Tine, AGA og
Biokraft, og det bliver altså Tine, der
kommer til at sende de første last-
biler til flydende gas ud på vejene.

Læs mere på www.biokraft.no.

F
o

to
:

B
io

k
ra

ft
A

S

http://www.biokraft.no/biokraft-skogn/


12 FiB nr. 61 • september 2017

Biogas

Højere tørstofindhold i biomassen er en af de mest effektive metoder til at
få sat skub i produktionen af biogas. Mange er imidlertid bekymrede for,
om det kan give problemer med tilstopninger og flydelag, men med det
rette udstyr kan tørstofindholdet i et biogasanlæg øges markant.

Af Torben Skøtt

Mange biogasanlæg vil kunne øge
gasproduktionen markant ved at
supplere den tynde gylle med mere
tungt omsættelig biomasse som
halm og dybstrøelse. Når det ikke
sker i større udstrækning end tilfæl-
det er, skyldes det ikke mindst, at
mange anlæg er betænkelige ved at
modtage tungt omsætteligt biomas-
se af frygt for tilstopninger og flyde-
lag i reaktorerne.

De fleste biogasanlæg tilknyttet
landbruget er i dag udstyret med
tophængte omrørere. Systemet er
billigt i drift og kan fint holde reak-
torerne fuldt omrørte, så længe tør-
stofindholdet ligger på 5-6 procent
eller derunder. Kommer man læn-
gere op, og tilføres der meget tungt
omsætteligt biomasse som halm og
dybstrøelse, øges risikoen for, at der
dannes flydelag i tanken.

I de senere år er flere biogasan-
læg imidlertid blevet udstyret med
et system kaldet GasMix, som Lan-
dia markedsfører. Det fungerer ved,
at en blanding af biogas og væske
recirkuleres i reaktortanken. Syste-
met kan udformes på forskellige
måder, men man vil typisk tage
væske med tunge partikler fra bun-
den og gas fra toppen, hvorefter
blandingen pumpes ind midt i reak-
toren. På den måde bliver den øver-
ste del af biomassen fyldt med små
gasbobler, og det får de tunge par-

tikler til at falde ned mod bunden,
hvorefter de igen bliver recirkuleret
af GasMixeren. Den er i øvrigt ud-
styret med knive, så hver gang bio-
massen får en tur gennem pumpen,
sker der en yderligere neddeling af
halmstrå og andre større partikler.

Erfaringer med GasMix
GasMix har vist sig at være meget
effektiv til at omrøre reaktorer med
et højt tørstofindhold og tungt om-
sætteligt biomasse.

Et eksempel er Rybjerggård nord
for Skive, der drives af Kresten Chris-
tensen sammen med sønnerne
Jens, Anders og Peter. Jens står for
driften af gårdens biogasanlæg, som
han selv har designet, og han er
overbevist om, at GasMix er det
rigtige valg, hvis man vil have mulig-
hed for at supplere den tynde gylle
med mere tungt omsætteligt bio-
masse.

– Vi bruger omkring 95 tons fast
biomasse i døgnet, hvoraf cirka
halvdelen er frøgræshalm og dyb-
strøelse. Der har aldrig været ten-
dens til flydelag, selv om vi har et
tørstofindhold i reaktorer på godt 11
procent. Vi kan komme helt op på
12,5 procent, men går vi højere op,
begynder pumperne at få proble-
mer, fortæller Jens Christensen og
uddyber:

– Med GasMix får vi både omrørt
og neddelt biomassen. Det er hele
ideen i konceptet. Hver gang bio-
massen passerer en pumpe, sker
der en neddeling, og jo mere det
bliver revet fra hinanden, jo hurti-
gere får vi omsat biomassen.

I dag har Jens Christensen fundet
frem til, at 35 minutters pause mel-
lem pumperutinerne er det optima-
le. Han har været oppe på 45 mi-
nutter, men det var i overkanten.
Der opstod ganske vist ikke flydelag
i tankene, men det tog længere tid
at få omsat biomassen.

Ud over GasMix har Jens Chris-
tensen installeret en hammermølle,
som findeler halm og dybstrøelse,
inden det pumpes ind i anlægget.
Det giver nogle ekstra driftsomkost-
ninger, men han er overbevist om,
at de penge er givet godt ud.

GasMixeren har alle mekaniske

komponenter placeret uden for

reaktortanken.
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Effektiv omrøring sætter

skub i gasproduktionen
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– Vi har en meget fin omsætning,
så i sidste ende får vi noget billigt
gas, pointerer Jens Christensen.

Vi er ikke færdige
Hos ComBigaS, der primært leverer
gårdbiogasanlæg, har man ligeledes
gode erfaringer med GasMix, men
man har også haft kunder, der har
haft problemer med systemet – for-
mentlig fordi de har været uopmærk-
somme, forklarer bestyrelsesformand
for ComBigaS, Kent Skaaning.

Han anbefaler, at man holder tør-
stofindholdet i reaktorerne på under
ti procent – altså lidt lavere end på
Rybjerggård.

– Den helt klare fordel ved Gas-
Mix er, at systemet både sikrer en
tilstrækkelig omrøring og bidrager til
en kontinuerlig nedbrydning af bio-
massen. Et halmstrå, der har ligget i
en 50 grader varm tank, er nu en-
gang meget nemmere at neddele
end halm, der kommer direkte fra
marken, siger Kent Skaaning. Han
vurderer, at GasMix-systemet giver
omkring fem procent højere gas-
udbytte end traditionelle omrørere.

– Det er selvfølgelig svært at do-
kumentere præcist, hvor stor forskel
i gasudbyttet, der er ved de forskel-
lige systemer, og jeg tror heller ikke,
vi er færdige med at udvikle tekno-
logien. Måske vil det mest optimale
være en kombination af flere for-
skellige typer omrørere, slutter Kent
Skaaning.

Op til 19 procent mere gas
Landia har registreret en stigende

interesse for GasMix-systemet, og
det har fået selskabet til at ansætte
en biolog, der har været i gang med
at måle, hvordan tørstofindholdet og
gasudbyttet varierer ved forskellige
driftsrutiner.

På nedenstående figurer ses re-
sultatet af Landias målinger. Figur 1
viser, hvordan tørstoffet i starten har
lagt sig i toppen, som en naturlig
konsekvens af fibrenes evne til at
flyde. Når GasMixeren sættes i gang
ses en udvikling, hvor en større
mængde af tørstoffet bliver trukket
imod bunden af reaktoren. Derved
modarbejdes tendensen til, at der
dannes flydelag.

På den anden figur ses, hvordan
gasproduktionen øges allerede efter
få ugers drift med GasMix i forhold
til traditionel propelomrøring. Ved
60, 120 og 180 minutters driftstid
er gasproduktionen således øget

med henholdsvis 10, 14 og 19 pro-
cent. Det er en del mere, end hvad
man har erfaret hos ComBigaS,
men der kan næppe være tvivl om,
at GasMixeren er med til at booste
gasproduktionen og sikre en effektiv
omrøring af biomassen.

Ulempen er, at driftsudgifterne er
større, og det er formentlig årsagen
til, at mange biogasproducenter hol-
der fast i de tophængte omrørere.
Det giver god mening, hvis anlægget
kun skal behandle let omsættelige
biomasser, men det kan være for-
nuftigt at forberede reaktorerne til
andre omrørersystemer som Gas-
Mix. Halm er en kæmpe ressource
for biogasanlæggene og indeholder
et gaspotentiale, der er langt større
end husdyrgødning.

Læs mere om GasMix på

www.landia.dk.
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På Rybjerggård kan man med GasMixere håndtere et tørstofindhold i reak-

torerne på godt 11 procent.
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Af Torben Skøtt

Produktionen af biogas stod i man-
ge år i stampe med en årlig produk-
tion på omkring 4 PJ, men blev på
blot fire år fordoblet til over 9 PJ i
2016, og meget tyder på, at pro-
duktionen når op på 14 PJ i 2020.

Til gengæld er energiproduktio-
nen fra termisk forgasning fortsat
helt ubetydelig i det store energi-
regnskab. Et mindre kraftvarme-
anlæg i Harboøre og et lidt større i
Skive er alt, hvad det er blevet til,
og der er endnu ingen anlæg, der
leverer gas til naturgasnettet eller
bruger gassen til fremstilling af fly-
dende brændstof.

På mange måder vil det ellers
være mere fornuftigt, at få en større
mængde biomasse omdannet til
gas i stedet for at brænde det af i

kraftvarmeværker, fjernvarmeværker
og private husstande. Biomassen er
en begrænset ressource, der skal
bruges med omtanke, og gas er en
meget fleksibel energibærer, der
kan være med til at skabe balance i
energisystemet. Med gas kan el- og
varmeproduktionen hurtigt reguleres
op og ned i takt med udbuddet af
vindmøllestrøm, og gassen kan bru-
ges til den tunge transport, hvor det
er vanskeligt at finde andre alterna-
tiver til fossile brændstoffer.

Ulige vilkår
Men hvorfor er det så vanskeligt at
skabe et gennembrud for termisk
forgasning? Det er den slags spørgs-
mål, som det er svært at få et enty-
digt svar på, og som Partnerskabet
for termisk forgasning bruger en del
tid på at få afklaret.

I januar 2017 udsendte Partner-
skabet en rapport om samfundsøko-
nomien i termisk forgasning, og den
konkluderer blandt andet, at der
skal ske markante prisstigninger på
naturgas og CO2-kvoter, før det bli-
ver attraktivt at producere gas ud fra
træ. Regnestykket ser dog noget
bedre ud, hvis produktionen er ba-
seret på affald, eller hvis gassen bli-
ver brugt til fremstilling af flydende
brændstof.

For nyligt udsendte Partnerskabet
så en ny rapport, udarbejdet af Ea
Energianalyse, hvor der er fokus på
selskabsøkonomien. Det ser straks
mere lovende ud, for ud fra en sel-
skabsøkonomisk betragtning kan
forgasning godt konkurrere med bå-
de naturgas og biogas – især hvis
produktionen er baseret på halm
eller affald. I 2030 vil et termisk for-

Termisk forgasning i et
presset marked

Enhed Termisk forgasning

med teknologi-

forbedring

Termisk forgasning

uden teknologi-

forbedring

Billigste

alternativ

Biogas

Biometan fra træflis kr./GJgas 64 232 68 68

Biometan fra halm kr./GJgas 52 218 68 68

Biometan fra affald kr./GJgas 7 159 68 68

Kraftvarme, 5.000 fuldlasttimer kr./GJvarme 106 141 71 92

Kraftvarme, 8.000 fuldlasttimer kr./GJvarme 72 99 58 94

Biobrændstoffer kr./GJdiesel 172 207 131 136

Tabel 1. Selskabsøkonomiske beregninger for 2030, hvor forgasning ligestilles med biogas, og hvor de eksisterende

tilskudsordninger fortsættes frem til 2030. Termisk forgasning er angivet med og uden teknologiforbedringer og

sammenlignet med billigste alternativer og med biogas. For biometan er det billigste alternativ naturgas, mens det

for forgasningskraftvarme er biomassekraftvarme, og for flydende biobrændstoffer diesel. Forgasningskraftvarme er

angivet for 5.000 og 8.000 fuldlasttimer.

Termisk forgasning er en vigtig brik i fremtidens fossilfrie energisystem, men
trods mere end 25 års forskning og udvikling har Danmark kun to anlæg i
stabil drift. Måske burde vi rette blikket mod Tyskland, hvor man har
formået at få 800 anlæg i drift på relativt få år.
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gasningsanlæg således kunne pro-
ducere 1 GJ for kun 7 kroner, hvil-
ket er en tiendedel af prisen på na-
turgas og biogas (se tabel 1).

“

Det kan være værd at

rette blikket mod Tysk-

land, hvor man har formået

at øge antallet af anlæg fra

cirka 50 i 2008 til omkring

800 i 2015.

“

I Danmark har vi den

rigtige teknologi, men vi

mangler nogle virksomheder,

som kan få omsat de mange

forsknings- og udviklingspro-

jekter til konkrete anlæg.

“

Det ser straks mere posi-

tivt ud, for ud fra en sel-

skabsøkonomisk betragtning

kan termisk forgasning godt

konkurrere med både naturgas

og biogas .

Men det kræver blandt andet, at
forgasningsanlæg bliver ligestillet
med biogasanlæg hvad angår til-
skud, når gassen sendes ind på
naturgasnettet. I dag er der ikke
tilskud til den gas, et forgasnings-
anlæg kan levere ind på nettet,
hvorimod et biogasanlæg kan opnå
et tilskud på 136 kroner/GJ ud over
naturgasprisen. Dertil kommer, at
biogasanlæggene kan sælge grønne
certifikater, hvilket de termiske an-
læg ikke har mulighed for i dag.

Bliver gassen i stedet brugt til
produktion af kraftvarme er der til
gengæld ligestilling mellem biogas
og forgasningsgas. Begge teknolo-
gier vil således kunne få et tilskud
på 115 øre/kWh ud over elprisen.

800 anlæg i Tyskland
Det kan være værd at rette blikket
mod Tyskland, hvor man har formå-
et at øge antallet af anlæg fra cirka
50 i 2008 til omkring 800 i 2015.
Der er tale om mindre serieprodu-
cerede anlæg, så den samlede el-
effekt fra de 800 anlæg er på kun
40 MW.

Historisk set har tilskudsordnin-
gerne til kraftvarme, baseret på ter-
misk forgasning, været bedre i Tysk-
land end i Danmark, og det kan
være en af forklaringerne på, at der
er etableret så mange anlæg. En
anden forklaring kan være, at Tysk-

land har en lang tradition for at for-
gasse kul, og at en del af erfaringer-
ne herfra har kunnet overføres til
biomasse.

I dag er vilkårene for kraftvarme-
anlæg imidlertid bedre i Danmark
end i Tyskland, men alligevel bliver
der ikke bygget forgasningsanlæg i
Danmark. Usikkerheden er tilsynela-
dende for stor til at investorerne tør
melde sig på banen.

Partnerskabet for termisk forgas-
ning vurderer, at Danmark i dag
halter bagefter både Tyskland og
Sverige hvad angår teknologisk ud-
vikling af forgasningsanlæg. De
selskabsøkonomiske beregninger,
som Partnerskabet har fået udar-
bejdet, er da også baseret på mar-
kante forbedringer af teknologien,
som angivet i Energistyrelsens tek-
nologikatalog.

Om det er realistisk, må fremti-
den vise, men anlæggene skal være
både billigere og mere effektive, hvis
de skal kunne klare sig i konkurren-
cen med andre energiteknologier.
Uden forbedringer af teknologien vil
prisen på biometan fra termisk for-
gasning baseret på halm og træ
være mere end tre gange højere
end prisen på biogas og naturgas
(se tabel 1).

Støtten harmoniseres
EU-kommissionen har fremlagt for-
slag om en integreret energiunion,
hvor støtten til vedvarende energi
harmoniseres, og hvor op til 15
procent af nationale støtteordninger
frem mod 2030 udbydes interna-
tionalt.

Overordnet set ønsker kommis-
sionen i højere grad støtten tildelt
enten ved teknologineutrale udbud
eller ved VE-certifikatordninger. Ter-
misk forgasning vil således skulle
konkurrere med alternative VE-
teknologier. Det kan de langt fra i

Pyroneer-anlægget var teknisk set

en succes, men blev lagt i mølpo-

sen i 2014, da det ikke lykkedes for

DONG Energy at finde en industriel

partner.

Skive Fjernvarme installerede i

2008 Europas største forgasnings-

anlæg til kraftvarme med en indfyret

effekt på 28 MW. I starten var an-

lægget præget af en del børnesyg-

domme, men i dag er driften stabil.
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dag, så hvis der skal være et frem-
tidigt marked for termiske forgas-
ningsanlæg er det høje tid at få
skabt en udvikling, så anlæggene
kan klare sig i konkurrencen.

Industrien skal på banen
Formanden for Partnerskabet for
termisk forgasning, Jesper Ahren-
feldt, vurderer, at der heldigvis er
gode muligheder for at skabe et
kommercielt gennembrud, hvis
industrien vel at mærke er med:

– I Danmark har vi den rigtige
teknologi, men vi mangler nogle

virksomheder, som kan få omsat
de mange forsknings- og udviklings-
projekter til konkrete anlæg, siger
formanden og peger på, at kraftvar-
me i første omgang vil være det pri-
mære marked:

– Anlæg, der skal levere gas til
naturgasnettet eller producere fly-
dende brændstof, må komme i an-
den række. På den lange bane får
vi brug for de teknologier, men i de
kommende år må der være fokus
på kraftvarme, så vi kan få gjort tek-
nologien konkurrencedygtig, pointe-
rer Jesper Ahrenfeldt.

Han ærgrer sig over, at DONG
Energy ikke gik videre med Pyroneer-
projektet for her var der både styr
på teknologien og økonomien. Man
manglede blot en industriel part-
ner, som ville bygge anlæggene,
men det glippede, og dermed blev
et af de mest succesfulde projekter
inden for termisk forgasning lagt i
mølposen.

Rapporten Rammebetingelser for

termisk forgasning er udarbejdet af

Ea Energianalyse og kan downloa-

des på www.forgasning.dk/litteratur.

Forgasning i Sverige
I Sverige findes der 20-25 eksisterende eller plan-
lagte forgasningsanlæg. En større del er demon-
strationsanlæg, som indgår i forskningsprojekter på
universiteterne, mens en mindre del er industrielle
anlæg. Opførelse af anlæggene har primært været
drevet af offentlige støttemidler.

De eksisterende og planlagte anlæg omfatter både an-
læg målrettet kraftvarmeproduktion og forsøg med at
producere gas til naturgasnettet samt flydende brænd-
stoffer. Det største projekt i Sverige er GoBiGas i Gøte-
borg, som leverer gas til naturgasnettet. Anlægget har
en effekt på 20 MW og bruger tør flis som brændsel.
Oprindelig var det planen, at anlægget skulle udvides til
80-100 MW, men de planer er skrinlagt, da gassen har
svært ved at konkurrere med andre former for grøn gas,
herunder gas fra danske biogasanlæg.

I Sverige er der stor fokus på at gøre transportsek-
toren bæredygtig, og omkring 20 procent af brændstof-
behovet bliver i dag dækket af fornybare energikilder.

I 2011 blev Svensk Forgasningscentrum etableret
med det formål at skabe bedre sammenhæng mellem
forskningen og industriens behov. Centret bliver støttet
med godt 58 millioner svenske kroner om året. �

Forgasning i Tyskland
I Tyskland har der været en markant stigning i an-
tallet af anlæg baseret på termisk forgasning af
biomasse. Fra 2008 er antallet af anlæg således
steget fra cirka 50 til omkring 800 i 2015. Anlæg-
gene er typisk mindre anlæg, så den samlede el-
effekt fra de 800 anlæg er på kun 40 MW.

En væsentlig årsag til, at det i Tyskland er lykkedes at
komme fra udviklings- og demonstrationsstadiet til kom-
mercielle anlæg er et højt tilskudsniveau, hvor anlægge-
ne har kunnet få op til 200 kroner/GJ biomasse. Dertil
kommer, at Tyskland har en lang tradition for at forgas-
se kul. En del af erfaringerne herfra har således kunnet
overføres til biomasse.

I 2014 blev tilskudsniveauet for visse typer af anlæg
sat ned, så det er sandsynligt, at udviklingen i de kom-
mende år vil foregå lidt langsommere.

I Tyskland sker udviklingen af forgasningsteknologierne
i et tæt samarbejde universiteterne og industrien, så
projekterne tilpasses industriens behov. I 2009 blev der
lanceret et forskningsprogram inden for biomasse med
en samlet bevilling på 48 millioner euro frem til 2018.
Programmet er inddelt i syv temaer, hvoraf biomassefor-
gasning indgår som et selvstændigt tema. �

GoBiGas-anlægget i Gøteborg, der leverer gas til

naturgasnettet.

Forgasningsanlæg fra det tyske firma Burkhardt, der

frem til i dag har solgt 160 anlæg.
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Fra Gedser til Skagen med brint i tanken

To af Folketingets transport-
ordførere, Kristian Pihl Lorent-
zen og Rasmus Prehn, har brugt
en del af deres sommerferie på
at køre i brintbiler fra Gedser
til Skagen. Det blev en positiv
oplevelse, og de to transpor-
tordfører ser i dag brintbiler
som et oplagt alternativ til biler
med benzin og diesel i tanken.

Da de to medlemmer af Folketinget,
transportordførerne Kristian Pihl
Lorentzen fra Venstre og Rasmus
Prehn fra Socialdemokratiet, plan-
lagde deres trafikale sommertogt,
tog de imod en udfordring fra Brint-
branchen om at teste Danmarks
landsdækkende netværk af brint-
tankstationer. Nu er togtet gennem-
ført, og de to politikere har kørt fra
Skagen til Gedser på fem dage og
har tilbagelagt mere end 1.350 kilo-
meter i brintbiler fra Hyundai og
Toyota. Turen har været helt fri for
udledning af klimagasser og under-
vejs har bilerne kun udledt rent vand.

Dermed er det bevist, at det er
muligt at køre fra Skagen til Gedser
i brintbil, og endda med samme
hurtige tankning, som vi kender det
fra diesel- og benzinbiler. Det tager
kun 3-5 minutter at tanke en brint-
bil op, så den igen kan køre op mod
500 kilometer.

Undervejs har de to politikere
blandt andet besøgt den nye brintfa-
brik i Hobro, der starter op i løbet af
efteråret. Fabrikken vil kunne udnyt-
te billig vindmøllerstrøm i perioder,
hvor det blæser meget og vil på den
måde være med til at skabe balan-
ce i elnettet. I første omgang vil en
stor del af produktionen blive brugt
inden for industrien, men på sigt
forventes transportsektoren at blive
en betydelig aftager af miljøvenlig
brint.

En førnøjelse at køre i brintbil
– Det har været en fornøjelse at su-
se igennem landet med super god
samvittighed over at køre i en kom-
plet forureningsfri bil. Grøn bilisme
er fremtiden. Her er brintbilen helt
oplagt. Og jeg må bare sige, at
køreegenskaberne i de to brintbiler,
vi har testet på turen, er fuld sam-
menlignelig med andre moderne
biler. Jeg håber inderligt, vi kan
sætte turbo på transformationen

fra konventionelle benzin- og diesel-
køretøjer og til nye klima- og miljø-
venlige teknologier, siger Rasmus
Prehn. Han følges op af Kristian Pihl
Lorentzen:

– Vi skal i de kommende tre år-
tier gennemføre en omfattende
omlægning fra diesel og benzin til
grønne drivmidler i transporten.
Der findes en bred vifte af interes-
sante teknologier, der kommer os
til hjælp i denne proces. Efter fem
dage i komplet forureningsfri og
velkørende brintbiler er jeg ikke i
tvivl om, at brint produceret på
overskydende vindmøllestrøm om
natten er en af de oplagte løsnin-
ger. Specielt eftersom der nu fin-
des et landsdækkende netværk af
tanke i Danmark.

At man i dag kan køre fra Skagen
til Gedser i brintbilen skyldes blandt
andet støtte fra EU. Mange af de
danske brintbiler og flere af tanksta-
tionerne er etableret som en del af
EU-projektet hyFIVE under ”The Fuel
Cells and Hydrogen Joint Underta-
king”. Det er et samarbejde mellem
EU, forskningsinstitutioner og brint og
brændselscelleindustrien.

I Danmark er der indregistreret
77 brintbiler, som kan trække på ti
tankstationer fordelt ud over landet.
Hyundai, Toyota og Honda kan i dag
levere brintbiler til de danske bilis-
ter, men flere producenter følger
trop i de kommende år. TS

Konverterer diesel-
motorer til brint

Tyske Keyou har vundet Green
Product Award 2017 i kategorien
mobilitet med sit “Hydrogen Con-
version Kit”, der gør det muligt at
konvertere dieselmotorer til brint.
Komponenterne i kittet kan bru-
ges i såvel eksisterende som helt
nye motorer.

Læs mere på www.vatgas.se.
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Af Torben Skøtt

Tirsdag den 12. september var over
100 deltagere samlet til Danmarks
første brintbus-event i København,
arrangeret af Brintbranchen og Hy-
drogen Valley i samarbejde med en
række virksomheder. Deltagerne var
ikke mindst repræsentanter for for-
skellige busselskaber, der var på ud-
kig efter et mere miljøvenligt alter-
nativ til dieselbusser, men der var
også repræsentanter fra mange
danske og udenlandske virksomhe-
der, som arbejder med brint og
brændselsceller.

Første oplægsholder var Dorthe
Nøhr Pedersen, der er direktør for
MOVIA, som årligt transporterer 215
millioner passagerer. Det er Dan-

marks største trafikselskab, og de
har som mål, at bustransporten skal
være fri af fossile brændsler i 2030.

– Vi vil ikke lægge os fast på en
bestemt teknologi. Vi ejer ikke selv
busserne, men vi stiller krav til vo-
res busoperatører om blandt andet
CO2-udslip, og vi kan se, at brint-
busser matcher vores krav, sagde
direktøren.

Ben Madden, direktør for engel-
ske Element Energy, der rådgiver
virksomheder om bæredygtig trans-
port, understregede da også i sit
indlæg, at brintbusser i dag er et
realistisk alternativ til dieseldrevne
busser.

– I London er der brintbusser
med 25.000 timer bag sig uden
større reparationer. Eldrevne busser

er det mest miljøvenlige alternativ til
diesel, og brint er på mange måder
en mere interessant løsning end
batterier. Rækkevidden med brint i
tanken kan komme op på omkring
500 kilometer, og på 10 minutter er
tanken fyldt op, så bussen kan være
i drift i det meste af døgnet, fortalte
Ben Madden.

Han har blandt andet sin viden
fra det EU-støttede projekt CHIC,
der igennem en periode på seks år
har indsamlet driftserfaringer fra 56
brintbusser i otte europæiske stor-
byer.

Gennem projektet er det blandt
andet lykkedes at gøre brintbusser-
ne 50 procent mere energieffektive.
Det er sket ved at optimere brænd-
selscellerne og sikre et bedre sam-

Brintbusser kan give brint-
branchen et tiltrængt løft
Det er ikke mange år siden, brint blev dømt ude, når talen faldt på frem-
tidens brændstof til den tunge transport. I dag er brint imidlertid et
realistisk alternativ til dieselbusser, og noget tyder på, at brint til
busser kan være med til at give brintbranchen et tiltrængt løft.

Over 100 deltagere fra nær og fjern deltog i Danmarks første brintbus-event på Den Blå Planet på Amager. Bag

arrangementet stod Brintbranchen og Hydrogen Valley i samarbejde med en række virksomheder.
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spil mellem brændselsceller og bus-
sens batteri.

Brintbusser er for dyre
Den største barriere for udbredelsen
af brintbusser er helt sikkert prisen.
Da CHIC-projektet startede i 2010
kostede de første busser omkring en
million euro, og selv om prisen er
faldet støt lige siden, er man ikke
nede på den cirka halve million
euro, som Ben Madden vurderer er
målet, hvis busserne skal klare sig
på et kommercielt marked.

Men i virkeligheden er det svært
at få oplyst en konkret pris på en
brintbus. Man kan ikke blot slå pri-
sen op i et katalog som for en per-
sonbil. Busser bliver i høj grad til-
passet de enkelte kunder, og der er
stor forskel på, om man bestiller én
eller 25 nye busser.

Når prisen er så høj, er det først
og fremmest fordi, der bliver solgt
for få brintbusser. I dag er der 8-9
producenter af brintbusser i Europa,
hvoraf den største producent, Van-
hool, har leveret omkring 40 busser.
Med det styktal bliver prisen selvføl-
gelig høj. Hvis en producent får mu-
lighed for at levere omkring 200
brintbusser om året, vil prisen for-
menligt matche prisen på batteri-
busser, mente Ben Madden.

Og det burde ikke være svært at
få sat produktionen i vejret inden for
en overskuelig årrække. En lang
række europæiske storbyer har et

mål om, at der kun skal være nul-
emissions busser i 2025. Det gæl-
der blandt andet London, Hamburg
og København. Mange vil formentlig
satse på batterier, som den primæ-
re teknologi, men Ben Madden vur-
derede, at i for eksempel London vil
dobbeltdækkere og busser til de lan-
ge stræk blive udstyret med brænd-
selsceller.

Hybridbusser
I virkeligheden er en brintbus en hy-
bridbus, hvor brinttanke og brænd-
selsceller kombineres med en bat-
teripakke. I starten var brændsels-
cellerne den altdominerende energi-
kilde i en brintbus, men i dag findes
der alle mulige kombinationer. På
brintbus-eventet, der blev afholdt på
Den Blå Planet, fik deltagerne en
prøvetur i en brintbus fra den polske
producent Solaris, og her var det
batterierne, der var den primære
energikilde, mens brændselscellerne
fungerede som en rækkeviddefor-
længer.

I en brintbus placeres tankene på
taget, og her er der typisk rigeligt
med plads, så man kan nøjes med
at opbevare brinten ved et tryk på
350 bar eller halvdelen af, hvad der
kræves til personbiler.

Fremtiden
I dag er der omkring 80 brintbusser
i Europa, men alt peger på, at der
kommer væsentligt flere på gaden i

de kommende år. Alene i de to
EU-støttede projekter JIVE I og
JIVE II er der budgetteret med hen-
holdsvis 140 og 150 nye brintbus-
ser. De fleste kommer til at køre i
England og Tyskland, mens Dan-
mark i første omgang må “nøjes”
med 12-13 nye brintbusser.

Umiddelbart lyder det måske ikke
af meget, men sammenlignet med
de 77 brintbiler, der i dag kører
rundt på de danske veje, kan 12-
13 brintdrevne busser let fordoble
forbruget af brint til den danske
transportsektor. Går man et skridt
videre og forestiller sig, at man kan
få en af de store distributører af
dagligvarer til at skifte diesel ud
med brint eller få et par vestjyske
jernbanestrækninger over på brint,
kan det pludselig blive den tunge
del af transportsektoren, der får sat
skub i udbygningen af den nødven-
dige infrastruktur.

En af de store udbydere af brint-
tankstationer, dansk-norske Nel
Hydrogen, er forberedt på den ud-
vikling. Selskabets nye tankstationer
er således indrettet, så man både
kan tanke ved et tryk på 700 bar,
som kræves til personbiler og 350
bar, som busserne bruger.

Læs mere på hydrogenvalley.dk.

Flere af deltagerne var naturligvis kørt til Den Blå Planet i brintbiler. Alle deltagere fik mulighed for at få en tur i

brintbussen fra Solaris, der har plads til 105 passagerer, og som til daglig kører i fast rutefart i Hamburg.
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Brændselsceller

Det var en grøn ambition om at vise
det enorme potentiale, der er i me-
tanol som fremtidens brændstof,
der førte til, at Serenergy og det tys-
ke energiselskab innogy for et år si-
den begyndte at udarbejde en plan
for at omdanne en dieseldrevet båd
til en elektrisk båd drevet af brænd-
selsceller.

Efter at have arbejdet på projek-
tet i fem måneder kunne de i au-
gust navngive båden MS innogy og
sejle ud på den første officielle tur
på den smukke Baldeneysee syd
for Essen.

– Vi er meget stolte over at se
båden sejle på søen i Essen – det
er en vigtig milepæl i at vise poten-
tialet i metanol som fremtidens
grønne brændstof. For os har det
været et meget interessant projekt
at være en del af, og da projektet er
det første af sin slags, har vi været
nødt til at tænke ud af boksen for at
skabe et ideelt energisystem, der
matcher bådens energibehov, siger
Mads Friis Jensen, Chief Commer-
cial Officer hos SerEnergy.

En modulær løsning
SerEnergys brændselsceller er af
typen HT-PEM, der ikke er nær så
kritiske over for urenheder i brænd-
stoffet som LT-PEM, der bruges i
blandt andet brintbiler. Det giver
mulighed for at bruge metanol, der
konverteres til brint i en reformer
om bord på båden. Man er altså
ikke afhængig af, at der en brint-
tankstation nærheden. Metanol kan
nemlig købes overalt i verden, og
det kan håndteres og opbevares på
samme måde som diesel.

Brændselscellesystemet er op-
bygget i moduler, så man let kan
øge effekten ved blot at installere
ekstra moduler. På MS innogy er
der syv moduler, der hver yder fem
kW. Derudover er der installeret en
batteripakke, så brændselscellerne
reelt fungerer som en slags række-
viddeforlænger, der gør det muligt
for båden at sejle en hel dag uden
at tanke op.

Brændselscellerne udleder kun
vand, og da metanolen fremstilles
ud fra vedvarende energi og CO2, er
det godt for klimaet. Dertil kommer,
at systemet er støjsvagt, så passa-
gererne kan nyde turen uden den
karakteristiske motorstøj og vibratio-
ner, som man oplever på både med
dieselmotorer.

Teknologien til “MS innogy” er
baseret på viden og erfaringer, som
SerEnergy har fået fra testprogram-
met Pa-X-ell. Her er ét af deres an-
læg installeret på et krydstogtskib,
hvor det supplerer den konventio-
nelle elforsyning på skibet.

Årets grønne hovedstad
MS innogy er en del af et større
“greenfuel-projekt”, hvor innogy
demonstrerer hele værdikæden af
miljøvenlig metanol. Det vil sige fra
produktion af metanol ved hjælp af
grøn el, vand og CO2 til anvendelse
af brændstoffet i både og biler. Sce-
nen for projektet er byen Essen –
årets “Grønne Hovedstad i Europa”,
og demonstrationsprojektet går
hånd i hånd med en ambitiøs plan
om at forandre den tidligere kul-
mineby til en grøn mønsterby. TS

Danske brændselsceller i tysk turistbåd
SerEnergy med hovedsæde i
Aalborg har leveret teknologien
til Tysklands første båd, hvor
man har droppet dieselmoto-
ren til fordel fra brændselscel-
ler, der leverer strøm til en el-
motor.

SerEnergys brændselscellesystem

består af syv moduler, hver med en

effekt på fem kW.
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Flere kvinder giver
mere dynamik

Hos Danish Power Systems, der
udvikler og producerer brænd-
selsceller, er halvdelen af med-
arbejderne kvinder, og det frem-
mer dynamik og kreativitet.

Danish Power Systems har primært
medarbejdere med en teknisk ud-
dannelse bag sig – et område, der
er klart overrepræsenteret af mænd.
Alligevel har virksomheden i dag en
ligelig kønsfordeling, men ifølge
direktør Hans Aage Hjuler, er det
ikke et resultat af en bevidst stra-
tegi, men snarere en tilfældighed:

– Vi ansætter udelukkende folk
på baggrund af deres kvalifikationer.
Vi søger højtuddannede medarbej-
dere, og her er kvinderne mindst
lige så kvalificerede som mændene,
siger direktøren, der ikke har svært
ved at få øje på fordelene ved at ha-
ve en blandet medarbejdergruppe:

– Blandingen af kønnene giver en
dynamisk effekt i virksomheden, for-
di mænd og kvinder typisk har for-
skellige tilgange til arbejdsopgaver-
ne. Af samme grund har vi også en
bred vifte af aldersgrupper i firmaet.
Når folk med forskellige fagområder
og erfaringsgrundlag mødes, så op-
står der typisk skæve spørgsmål
som resulterer i kreative idéer.

I Danish Power Systems er der
ansatte i aldersgruppen fra 18-67
år, og blandt Danish Power Systems
yngste medarbejdere er to nyud-
klækkede studenter fra Espergærde
Gymnasium.

En af de mange kvindelige medar-

bejdere hos Danish Power Systems,

Nikoline Skytte Aaskov.

Reducerer forbruget af
platin med 80 procent

Ballard Power Systems har udvik-
let en teknologi, så de kan redu-
cere mængden af det kostbare
platin i deres brændselsceller
med omkring 80 procent.

Aktiekursen på Ballard Power Sy-
stems steg til det højeste niveau i
tre år efter at selskabet midt i sep-
tember annoncerede, at de fra års-
skiftet vil være i stand til at redu-
cere mængden af platin i deres
brændselsceller med omkring 80
procent. Det skriver Bloomberg.

10-15 procent af prisen på en
brændselscellestak går til platin, så
vi er meget glade for at kunne redu-
cere forbruget af platin med om-
kring 80 procent, siger Kevin Col-
bow, vicepræsident for teknologi og
produktudvikling hos Ballard Power
Systems.

I stedet for platin vil selskabet
bruge en billig kulstoflegering. I før-
ste omgang vil teknologien blive
brugt i mindre bærbare anlæg til
militæret, hvor det er vigtigt at holde
vægten nede, men om nogle år vil
teknologien også blive brugt i de
større anlæg.

Læs mere på www.bloomberg.com.

Ballard Power Systems vil fra års-

skriftet kunne erstatte 80 procent af

det kostbare platin i brændselsceller

med en billig kulstoflegering.
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Planer om brintdrevne
fiskerbåde

To år efter at norske Selfa Arctic
præsenterede verdens første el-
drevne fiskerbåd lancerer selska-
bet nu en plan for at udstyre bå-
den med brændselsceller.

Den eldrevne fiskerbåd Karoline er
kun 4,2 meter bred og 11 meter
lang, så der er ikke meget plads at
gøre godt med, men Selfa Arctic
har fundet frem til, at brinttanke og
brændselsceller kan placeres på
bådens tag. Brændselscellen vejer
250 kg, mens brintanken, der kan
rumme 20 kg brint, vejer noget
mindre. Det skriver Teknisk Ukeblad.

Den største udfordring ved pro-
jektet er økonomien for brændsels-
celler og brinttanke gør det ikke
alene. Der skal også etableres tank-
faciliteter på havnen og måske et
elektrolyseanlæg, så brinten kan
fremstilles lokalt med el fra ved-
varende energianlæg.

Selfa Arctic har indledt et samar-
bejde med den norske forsknings-
institution Sintef, som blandt andet
skal se på, hvordan man får det
bedste samspil mellem batterier og
brændselsceller.

Læs mere på www.tu.no.

Den eldrevne fiskerbåd Karoline,

som efter planen skal udstyres med

brændselceller og brinttanke, mon-

teret på taget af styrehuset.
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https://www.tu.no/artikler/hun-er-bare-11-meter-lang-og-4-meter-bred-men-snart-kan-elektriske-karoline-bli-en-hydrogensjark/403838?utm_source=newsletter-2017-08-19
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Halm

Af Bodil E. Pallesen

Efterspørgslen efter halm til energi-
formål er vigende og har stor kon-
kurrence fra træpiller og andre bio-
masseressourcer. Dertil kommer, at
det er fortsat er usikkert, om det
lykkes at få opført et bioethanol-
anlæg i Maabjerg, der kan aftage
300.000 tons halm om året.

Udfordringerne med hensyn til at
bruge halm på kraftvarmeværker
drejer sig blandt andet om at sikre
en effektiv oprivning af halmen, så
indfødningen i kedlen kan forløbe
problemfrit. Det er afgørende med
stabilt og sikkert grej, der effektivt
kan sortere fremmedlegemer fra,
ligesom det er vigtigt, at anlægget
har en høj energieffektivitet.

Virksomheden Stratek ved Skan-
derborg har for nylig udviklet en ny
type halmopriver – Biomass Shredder
– som løser en række af de proble-

mer, mange halmanlæg kæmper
med. Opriveren består af en række
skråtstillede aksler med kraftige
krumme rotortænder. Under rotation
griber tænderne ind over hinanden
og fanger strået, så det bliver revet
effektivt ud af halmballen uden
klumper.

Markedsmodningsfonden
AgroTech, Teknologisk Institut, har
gennemført en række test af Bio-
mass Shredderen. Det er sket med
støtte fra Markedsmodningsfonden.
Testene har haft til formål at doku-
mentere, hvordan opriveren klarer
sig hvad angår kapacitet, energifor-
brug, frasortering af fremmedlege-
mer, samt håndtering af vanskelige
biomasser som halm med op til 25
procent vand.

I projektet deltager foruden
Stratek samarbejdspartneren Bio-
steel. Begge virksomheder er med i

Processbio, der i fællesskab leverer
totalløsninger til lagring og håndte-
ring af halmballer samt forbehand-
ling af halm til industriprocesser.

Test af Biomass Shredderen er
udført ved Stigsnæs Biopille Fabrik,
en strøelsesproducent i England
samt ved en stor bioenergiprodu-
cent i Tyskland.

Testet i fuld skala
Testene blev gennemført med big-
baller med en vægt 350-800 kg.
Halmen havde i flere tilfælde været
lagret udenfor og kunne derfor be-
tragtes som vanskelig halm med et
fugtindhold på op til 25 procent og
med en betydelig variation inden for
de enkelte baller. Det gav god mu-
lighed for at vurdere opriverens evne
til at håndtere meget problematisk
biomasse.

Ved testen blev halmen ført hen
forbi “guillotinen”, hvor cirka en

Ny effektiv halmopriver til
den mere genstridige halm

Stratek har udviklet en ny halmopriver, der kan håndtere halm med et
fugtindhold på op til 25 procent og med en betydelig variation inden
for de enkelte baller. En indbygget “stenfælde” sørger for en
effektiv frasortering af fremmedlegemer.

Til venstre: En række skråtstillede

aksler med kraftige krumme tænder

griber ind over hinanden og fanger

strået, så det bliver revet effektivt

ud af halmballen uden klumper.

Til højre: Stenfælden sørger ikke

blot for at frasortere sten, men fan-

ger også andre fremmedlegemer.

Her er det en møtrik fra en halm-

presser, der er blevet fanget af

stenfælden.
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ottendedel af halmballen blev skå-
ret af og faldt ned i Shredderen. I
løbet af få sekunder var halmen
kommet igennem rotorerne og den
tredobbelte tømmesnegl og videre
over på transportbåndet. Stenfæl-
den fungerede efter hensigten og
viste sig at være effektiv, når det
handlede om at fjerne fremmed-
legemer.

Det er dokumenteret, at kapaci-
teten let kan nå op på oprivning af
10 tons halm i timen, når der er
tale om ensartet halm. De længere-
varende test har imidlertid været
begrænset af kapaciteten på den
videre proces, hvor halmen trans-
porteres hen til en hammermølle.
Derfor blev der gennemført en ræk-
ke såkaldte sekvenstests, hvor ka-
paciteten blev målt i for eksempel
fem minutter og opskaleret til kapa-
citeten for en time.

Biomass Shredderen i funktion ved en stor bioenergiproducent i Tyskland. Øverst ses halmbanen, der fører halm-

ballerne fra lageret frem til “guillotinen”, der skærer et stykke af halmballen. De enkelte stykker falder ned i Shred-

deren til venstre på billedet, hvor halmen rives op samtidig med at sten og andre fremmedlegemer sorteres fra.

Stratek

Stratek udvikler og leverer udstyr
til forarbejdning af halm og hø i
såvel små som store industrielle
anlæg. Virksomheden er med i
www.processbio.com, der i fæl-
lesskab leverer totalløsninger til
lagring og håndtering af halmbal-
ler samt forbehandling af halm til
industriprocesser.

Læs mere på: stratek.com og

www.processbio.com.
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Klar til markedet
Resultaterne af de mange testkørs-
ler viser, at det er lykkedes for Stra-
tek at udvikle et produkt, som efter-
spørges på markedet, og som kan
bidrage til en mere effektiv og kon-
kurrencedygtig halmlogistik i hele
indfødningskæden.

Testene fra AgroTech, Teknologisk
Institut har været med til at give
projektet det rygstød, der skal til for
at sikre en effektiv markedsføring af
Biomass Shredderen. Derved har
Stratek fået styrket sit strategiske
samarbejde med Processbio, lige-
som det har givet selskabet mulig-
hed for at deltage i nye store nye
projekter, hvor hele håndteringskæ-
den af halmlogistikken indgår – ikke
mindst til energisektoren, men også
til produktion af halmstrøelse og
andre brancher, der bruger halm.

Demonstration af Biomass Shredder

kan ses på youtu.be/INoRD-iRRMY.

Bodil E. Pallesen er seniorkonsulent

ved Teknologisk Institut, e-mail

bdp@teknologisk.dk.
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Bioøkonomisk panel
genstartes uden NGO'er

Regeringen satte sidste år Det
Nationale Bioøkonomipanel på
pause, men nu bliver det startet
op igen – dog uden de grønne
organisationer.

Regeringen satte sidste år Det Na-
tionale Bioøkonomipanel på pause,
men nu bliver det startet op igen –
dog uden de grønne organisationer.

Rødkløver til behandling af knog-
leskørhed og insekter, som erstatter
sojaprotein. Det er eksempler på,
hvordan Danmark kan producere
biomasse til flere bæredygtige pro-
dukter. For at fremme området blev
der i 2013 nedsat et Bioøkonomi-
panel, som blev evalueret i 2016.
Nu har Miljø- og fødevareminister
Esben Lunde Larsen valgt at gen-
starte panelet med et øget erhvervs-
fokus og med kun 15 deltagere
mod tidligere 27. Det har blandt an-
det betydet, at de grønne organi-
sationer som Danmarks Naturfred-
ningsforening, WWF og Det Økolo-
giske Råd er røget ud af rådet.

– Vi har været utrolig glade for at
deltage i panelet, og vi frygter, at et
ensidigt erhvervsfokus vil skade hen-
synet til den grønne omstilling, så
det bliver en omstilling på erhvervets
præmisser med mindre hensyn til
natur og miljø, siger direktør i Dan-
marks Naturfredningsforening, Sø-
ren Bojer Nielsen, i en pressemed-
delelse.

Solrød Biogas klar til
store mængder tang

Solrød Biogas har succes med at
udrådne tang, og i år forventer
man at kunne modtage endnu
større mængder tang og fedte-
møg end sidste år.

På baggrund af erfaringerne med
modtagelse af tang sidste år har
Solrød Biogas udført en række for-
bedringer, så man nu er i stand til
at modtage endnu mere tang og
fedtemøg end sidste år. Det skriver
Sjællands Nyheder.

– Vi er godt tilfredse med sidste
års strandrensning og modtagelsen
på biogasanlægget, hvor 1.200
tons tang kom igennem anlægget.
Faktisk var det måske det bedste år
i strandrensningens historie set i
forhold til mængden af tang og den
problemfrie indsamling og bortskaf-
felse af det. Som med meget andet
er det vigtigt hele tiden at være op-
mærksom på forbedringspotentialer
samt eventuelle faldgruber. Derfor
er modtagekapaciteten på Solrød
Biogas nu blevet forøget, så vi er
gearet til store pludselige mængder
tang på få dage, som det var tilfæl-
det med ålegræs sidste sæson, for-
tæller borgmester Niels Hörup, der
også er bestyrelsesformand for
biogasanlægget.

Erfaringerne fra sidste års ind-
samling af tang viste, at det var be-
grænsede mængder sand, der kom
med ind i biogasanlægget. Ikke desto
mindre forventer entreprenøren at
kunne forfine indsamlingsmetoderne
yderligere, så der i år kommer end-
nu mindre sand med ind til biogas-
anlægget.

Sidste år begyndte indsamlingen
af tang allerede i maj, men i år er
man først gået i gang i begyndelsen
af august, da indholdet af cadmium
har været for højt til at biogasan-
lægget har kunnet modtage det.

Læs mere på sn.dk.

Indsamling af tang ved Solrød

Strand.

Ansøgningsfrist til
Smart energi-puljen

Energi-, forsynings- og klimamini-
steren har åbnet op for ansøg-
ninger til Smart energi-puljen,
hvor der er ansøgningsfrist den
25. oktober.

Puljen støtter projekter, der forbed-
rer udnyttelsen af grøn strøm ved at
integrere flere forsyningssystemer.
Der er afsat tre millioner kroner i
henholdsvis 2017 og 2018, og der
er åbnet op for ansøgninger til beg-
ge år.

Der kan være store gevinster for
både samfundet og forbrugeren ved
at skabe større samspil mellem for-
syningssektorer som for eksempel
el, vand, varme og gas. Smart ener-
gi betyder, at energisystemerne
tænkes mere sammen og indrettes
mere fleksibelt, så for eksempel
energien fra sol og vind kan lagres
som naturgas eller bruges til op-
varmning i fjernvarmesystemer.

– Intelligente og sammenhæn-
gende energisystemer er en for-
udsætning for, at vi får mest muligt
ud af den grønne omstilling. Med
Smart energi-puljen håber jeg, at vi
får nogle spændende bud på nye
løsninger, som med puljestøtten kan
få det afgørende skub fremad, siger
energi-, forsynings- og klimaminister
Lars Chr. Lilleholt i en pressemed-
delelse.

Læs mere på efkm.dk.
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http://efkm.dk/aktuelt/nyheder/nyheder-2017/juli-2017/indkaldelse-af-ansoegninger-til-smart-energi-pulje-2017-og-2018/
http://sn.dk/Vestegnen/Solroed-Biogas-klar-til-store-maengder-tang/artikel/672977
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Titel: DuRaPEM III

Kontakt: EWII Fuel Cells, Laila Grahl-Madsen,

� 5115 2243, � lagr@ewii.com

Sagsnr.: ForskEL-12064

Tilskud fra: PSO

Tilskud: 12.000.000 kroner

PEM brændselsceller bliver
bedre og bedre
I et nyt ForskEL-projekt er det endnu en gang
lykkedes at forbedre levetiden for de såkaldte
PEM brændselsceller, og der er udviklet en mil-
jøvenlig teknik, så man kan genindvinde over
90 procent af det kostbare ædelmetal platin.

Projektet er en opfølgning på DuRaPEM II, hvor 10.000

timers test med PEM brændselsceller viste en uaccepta-

bel høj degradering af cellerne. I det nye projekt er årsa-

gen til den begrænsede holdbarhed blevet klarlagt, og

der er arbejdet på at leve op til den nationale strategi for

brændselscellers levetid. For LT-PEM brændselsceller vil

det sige 20.000 timer for enkeltceller og 15.000 timer for

stakke af brændselsceller.

For at forbedre levetiden er der blandt andet blvet udvik-

let en ny membran og bedre elektroder til HT-PEM cel-

lerne. Langtidstest af disse celler udviser en signifikant

forbedring af holdbarheden. Desuden kan de nye elek-

troder væsentligt bedre klare at få tilført vådt brændstof,

hvilket ofte er tilfældet for de naturgasdrevne anlæg,

hvor gassen konverteres til brint i en såkaldt reformer.

Resultaterne viser endvidere, at LT-PEM teknologien er

velegnet til fremtidens intelligente elnet (smart grid), hvis

grænsefladen mellem brint og luft i cellerne håndteres

godt. Nedbrydning af cellerne har vist sig at være udtalt i

alle langsigtede test, men kan delvis afbødes ved at

inkludere en hurtig start-stop sekvens.

Der er i projektet udviklet en miljøvenlig teknik til genind-

vinding af det kostbare ædelmetal platin, der anvendes til

produktion af PEM brændselsceller, og som er et af ver-

dens mest sjældne metaller. I laboratorieforsøg er det

lykkedes at genindvinde over 90 procent af platinindhol-

det, uden at der udledes flussyre og andre fluor forbin-

delser. Der er nu udtaget patent på teknikken.

Resultaterne fra projektet har dannet grundlag for 38 ar-

tikler, to kapitler i videnskabelige bøger, syv konference-

bidrag og et patent.

Titel: Test, sikkerhed og kvalitetssikring af

fastoxidceller

Kontakt: DTU Energi, Xiufu Sun,

� 4677 5630, � xisu@dtu.dk

Sagsnr.: ENS 64014-0110

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 1.450.000 kroner

Test af brændsels- og
elektrolyseceller
Udvikling af testprocedurer for brændsels- og
elektrolyseceller skal være med til at sikre en
løbende udvikling af cellerne, hvad angår
ydelse og holdbarhed.

Projektet er en del af EU-projektet SOCTESQA, der har

til formål at udvikle testprocedurer for brændselsceller og

elektrolyseceller af typen SOFC/SOEC med hensyn til

ydeevne og degradering. Procedurerne omfatter såvel

enkeltceller som stakke af celler og dækker en række

anvendelser som:

• mikrokraftvarmeanlæg

• hjælpestrøm til lastbiler (APU)

• elektrolyseanlæg

• energilagringssystemer med reversibel drift, så man

både kan konvertere el til brint og brint til el.

I projektet er der udarbejdet 11 mindre testmoduler, som

er kombineret til fem fulde testprogrammer til forskellige

anvendelser. Alle moduler og programmer er blevet gen-

nemtestet og forbedret ad flere omgange.

Arbejdet er foregået i et tæt samarbejde med industrielle

partnere og standardiseringsorganisationer. Det har

været med til at sikre, at resultaterne er relevante for

industrien, og at testprocedurerne bliver implementeret

i internationale standarder.
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Titel: REST – Realistisk ESTimering af pålidelig-

hed for brint og brændselscelle systemer

Kontakt: Ballard Europe, Kristina Fløche Juelsgaard,

� 8843 5500, � kfj@ballardeurope.com

Sagsnr.: ENS 64014-0174

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 20.590.000 kroner

Mere pålidelige brint og
brændselscellesystemer
Brinttankstationer og nødstrømsanlæg baseret
på brændselsceller er blevet mere pålidelige. I
dag er anlæggene i drift i 98 procent af tiden,
og omkostningerne til service og vedligehold
er reduceret markant.

I projektet er der arbejdet på at forbedre mulighederne

for at vurdere og teste forskellige brint og brændselscel-

lesystemer, og hvordan de arbejder sammen for på den

måde at kunne forbedre det samlede systems robusthed.

For NEL Hydrogen har der været fokus på at øge pålide-

ligheden af brinttankstationer, mens Ballard Europe har

koncentreret sig om nødstrømsanlæg baseret på brænd-

selsceller.

Alle mål i projektet er nået med et godt resultat. Pålide-

ligheden for både brændselscellesystemer og brinttank-

stationer er blevet forbedret, og tankstationerne er blevet

udstyret med et nyt avanceret kontrol- og overvågnings-

system.

I projektet er det lykkes for Ballard Europe at øge pålide-

ligheden af back-up systemer til 98 procent, selv når

anlæggene er placeret i områder med et barsk klima.

Systemerne kan nu i højere grad udføre selv-diagnosti-

cering, hvilket gør det muligt for serviceteknikeren at re-

parere anlægget hjemmefra. Det er med til at reducere

omkostningerne til service og vedligehold, hvilket har

stor betydning for anlæg i svært tilgængelige og klimatisk

udsatte egne. Udviklingsarbejdet omkring dataopsamling

og bearbejdning er foregået på anlæg i Danmark. Over-

vågning og dataopsamling er foretaget på anlæg i Dan-

mark, Norge og Sverige.

Nel Hydrogen har på baggrund af projektet opnået, at

brinttankstationer nu er i drift i 98 procent af tiden mod

tidligere 70-95 procent. Antallet af alarmer er reduceret

med 90 procent, hvilket kan reducere omkostningerne til

service og vedligehold med 25 procent.

Det nye kontrol- og overvågningssystem er testet på ni

brinttankstationer i Danmark. Efterfølgende er systemet

implementeret på tankstationer i syv europæiske lande

og bliver også en naturlig del af næste generation tank-

stationer fra NEL Hydrogen.

Titel: NACORR – Nye katalysatorlegeringer til

iltreduktionsreaktioner i Proton Exchange

Membrane Fuel Cells

Kontakt: DTU Fysik, Ib Chorkendorff,

� 4525 3170, � ibchork@fysik.dtu.dk

Sagsnr.: ENMI 12-132695

Tilskud fra: Innovationsfonden

Tilskud: 21.970.000 kroner

Nye legeringer til polymer
brændselsceller
Med støtte fra Innovationsfonden har forskere
på DTU Fysik fundet en række nye legeringer,
som kan bane vejen for bedre og billigere
brændselsceller.

Projektet har arbejdet på at forbedre effektiviteten af den

såkaldte iltreduktionsreaktion, der foregår i Iavtemperatur

polymerbrændselsceller (LT-PEM). En opskalering af

teknologien vil imidlertid blive forhindret af et for stort for-

brug af det kostbare og sjældne ædelmetal platin, der

anses for at være den mest optimale katalysator til LT-

PEM brændselsceller.

Forskere har i årevis forsøgt at erstatte platin med for-

skellige legeringer af blandt andet kobolt, nikkel og kob-

ber, men erfaringerne har desværre vist, at legeringerne

er ustabile og mister effektiviteten over tid.

I nærværende projekt har forskere fra DTU Fysik fundet

en række nye legeringer af platin og metaller fra såkaldt

sjældne jordarter, som er langt mere aktive end rent pla-

tin. Da materialerne samtidigt udviser stor stabilitet, vil der

være et stort potentiale for udbredelsen af teknologien.

Projektet har taget udgangspunkt i at forstå de underlig-

gende fænomener, der gør disse legeringer så aktive og

samtidigt finde en metode til at opskalere den kemiske

syntese af legeringerne. Det sidste er også lykkedes,

selv om der stadigt skal optimeres for at opnå det fulde

udbytte.

Betegnelsen sjældne jordarter er i virkeligheden misvisen-

de, for de er slet ikke sjældne. Det vidste man bare ikke,

da de blevet opdaget i en svensk landsby i 1787.
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Titel: Supplemental Power Generation

Kontakt: Serenergy, Morten Sørensen,

� 8880 7040, � info@serenergy.com

Sagsnr.: ENS 64014-0135

Tilskud fra: EUDP

Tilskud: 10.340.000 kroner

Med støtte fra EUDP har SerEnergy og Aalborg
Universitet udviklet et metanoldrevet brænd-
selscellesystem, som nu eksporteres til seks
lande. Det leveres som en komplet enhed med
brændselsceller, batterier og brændstoftank og
fungerer lige så godt på et sneklædt bjerg som i
en storby med tropisk klima.

Gennem de seneste tre år har den danske producent af

brændselsceller SerEnergy, i samarbejde med Aalborg

Universitet, arbejdet målrettet på at skabe en alternativ

energikilde til telecomindustrien, der i dag er afhængig af

dieselgeneratorer, som kræver meget vedligeholdelse.

Udviklingen har båret frugt, og SerEnergy har i forbindel-

se med projektet opsat brændselscellesystemer til tele-

comindustrien i seks lande verden over.

Produktet, der bliver markedsført under navnet “H3 Out-

door Cabinet”, er udviklet som ét system med brænd-

selscelle, batteripakke, brændstoftank og styring samlet i

et udendørskabinet, der både gør det billigere at trans-

portere samt lettere for kunderne at opsætte på begræn-

set plads – om det er på toppen af et snebeklædt fjeld i

Norge eller på toppen af et lejlighedskompleks i Philippi-

nernes hovedstad Manila. Det udmærker sig ved en hur-

tig opstartstid, en høj energieffektivitet og et minimalt

strømforbrug under standby og opstart. Samtidig er sy-

stemet let at integrere direkte i eksisterende telecom-

løsninger i områder med ustabil eller ingen fast energi-

forsyning.

EUDP-projekt førte til eksport af metanoldrevne
brændselsceller til seks lande

Systemet er opsat og testet med succes ved kunder un-

der forskellige klimatiske forhold – fra Finland og Norge

med permanent negative grader til Indien og Philippiner-

ne med tropisk klima.

I perioden, hvor SerEnergy har arbejdet på udviklings-

projektet, har virksomheden vækstet for at kunne følge

med den store kommercielle efterspørgsel på brænd-

selsceller. I dag råder firmaet således over verdens stør-

ste produktionskapacitet af brændselscellesystemer til

metanol og er i stand til at producere 5.000 enheder om

året, svarende til en samlet kapacitet på 25 MW. Samti-

dig har SerEnergy oprettet salg- og servicekontorer i

Kina, Indien, Indonesien og på Philippinerne for at kunne

være tæt på markederne og kunne yde kunderne en god

service.

Metanol kan produceres som et grønt, CO2-neutralt

brændsel, enten ved forgasning af biomasse eller ved

brug af overskydende vindenergi i kombination med CO2

fra eksempelvis et fjernvarme- eller kraftvarmeværk. Det

er nemt at opbevare og transportere, og i forhold til die-

selgeneratorer giver metanoldrevne brændselsceller en

pæn besparelse på indkøb af brændstof.

SerEnergys anlæg er

opsat og testet ved

kunder under forskel-

lige klimatiske for-

hold, fra Finland og

Norge med perma-

nent negative grader

til Indien og Philippi-

nerne med tropisk kli-

ma. Til venstre er det

et anlæg på Philippi-

nerne, mens billedet

øverst på siden viser

et anlæg i Norge.
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Spark dæk på en brintbil

Under overskriften “Spark dæk
på en brintbil” afholdt Brintbran-
chen årsdag for brintbiler den
13. september i Den Grå Kødby
i København.

– Danmark er det første land i ver-
den med et landsdækkende net af
brinttankstationer, og det har været
inspirerende for mange andre lande
herunder Norge, der nu går i gang
med at bygge 20 tankstationer til
brint. Det fortalte Uffe Borup fra Nel
Hydrogen på årsmødet for Brint-
biler.dk, der blev afholdt den 12.
september i København.

Nel Hydrogen, hvis teknologi er ud-
viklet med støtte fra danske energi-
forskningsprogrammer, har i øvrigt
rigeligt at se til for tiden. I samar-
bejde med Shell er man i gang med
at bygge tankstationer i Californien,
der med 2.000 brintbiler på vejene
er et af de mest interessante mar-
keder for brint og brændselsceller.
Derudover skal man levere tre tank-
stationer til Island, hvilket er nok til,
at 90 procent af befolkningen får
adgang til at tanke brint.

På årsdagen fortalte Brintbran-
chens direktør, Tejs Laustsen Jen-
sen, om det EU-støttede hyFIVE-
projekt, som den danske brintbran-
che deltager i sammen med 14
europæiske partnere. Projektet har
blandt andet indsamlet data og bru-

geroplevelser fra 185 brintbiler på
de europæiske veje. Resultaterne
fra projektet bliver fremlagt på en
konference i Bruxelles den 22. sep-
tember, men allerede nu står det
klart, at brugerne er meget glade for
deres brintbiler, og der har været
meget få driftsforstyrrelser på tank-
stationerne.

Brintbranchen arbejder løbende
på at forbedre rammevilkårene for
brintbiler, så det ikke kun er nogle
få kommuner og virksomheder, der
har en brintbil stående i indkørslen.
Senest er det lykkedes at få tilsagn
om en pulje på 10 millioner kroner
til biler og tankstationer. De nær-
mere vilkår for at kunne søge puljen
kendes endnu ikke, men det er Vej-
direktoratet, der har fået til opgave
at administrere ordningen.

På årsdagen var Hyundai, Toyota
og Honda repræsenteret med hver
deres brintbil. Hyundai var de første
på markedet, og der står Hyundai
på 60 ud af de 77 brintbiler, der
kører rundt på de danske veje. Til
næste år sender selskabet en ny
model på markedet med mere ud-
styr, større effekt og en rækkevidde
på 800 kilometer. Prisen kendes
endnu ikke, men Thomas Haslund
fra Hyundai forventer ikke, den bli-
ver billigere end den nuværende
model, der koster omkring 560.000
kroner. TS

https://ens.dk/ansvarsomraader/forskning-udvikling/eudp



