
For et år siden vandt Ammongas i 
Glostrup opgaven med at fuld-
føre omdannelsen af det kom-
munale	organiske	affald	(+	noget	
gylle) i den norske by Fredrikstad 
sydøst for Oslo til en ren og tør 
bionaturgas ved 7 bar.

Ved valget lagde Frevar vægt 
på, at Ammongas med den ud-
viklede aminproces kan lave en 
skarpere separation end nogen 
anden proces, så udslippet til 
atmosfæren af metan kan hol-
des under 0,1 % ved brug af en 
trykløs proces, og uden brug af 
incinerering. 

Tillige lagde Frevar vægt på, at 
elforbruget er under halvdelen 
af andre processers, hvad der 
bl.a. hidrører fra, at der separeres 
inden komprimeringen. Dermed 
spares komprimering af CO2. 

Langt under mindstekrav
Frevar specificerede, at den 
færdige gas skulle leve op til 
svensk standard. Som en del af 
leverancen har Ammongas derfor 

inkluderet et komplet setup af 
måleudstyr til måling af metan, 
CO2, svovlbrinte, ilt og dugpunkt 
m.v. i den rigtige kvalitet. 

Helt aktuelt afslører disse fine 
nykalibrerede målere, at det leve-
rede anlæg har så stor rensekraft, 
at det ikke alene lever op til den 
svenske standard med maks. 2 % 
CO2, men kan fremstille en gas 
med mindre end 0,1 % CO2.   

Varme til processen hentes i 
øvrigt som en lille delstrøm af 
lavtryksdampen, der fremkom-
mer ved forbrændingen af den 
ikke forgasningsbare del af hus-
holdningsaffaldet.

Fremsynet og krævende kunde
Med dette anlæg har Frevar ce-
menteret sin rolle som fremsynet 
miljøvenligt forsyningsselskab. 

Faktisk har Frevar allerede i en 
del år været i besiddelse af Norges 
(vist nok) første opgraderingsan-
læg (af PSA-typen), og dermed 
også i besiddelse af en solid viden 
og erfaring på opgraderingsområ-

det. Derfor kan Ammongas ikke 
skjule en smule stolthed over, at 
netop Frevars valg faldt på det 
danske firma. 

Som det fremgår af billedet, 
er anlægget, der kan behandle 
600 m3/h, indbygget i et par 
containere med kolonnerne i det 
fri, således at hele anlægget kan 
indpasses i en krog mellem nogle 
bio-reaktorer. 

I forlængelse af vores leverance 
sørger en ekstra container, inde-
holdende en højtrykskompressor 
for, at gassen kan anvendes på 
bl.a. kommunens egne biler. 

Udenfor billedet står i øvrigt 
3 skrubbere, ligeledes leveret af 
Ammongas. De renser ventila-
tionsluften fra biogasanlæggets 
modtagehal og er en del af et 
samlet ventilationssystem, leveret 
af det danske firma Euro-Vent.

Potentiale i organisk affald
I Danmark har vi en lang tra-
dition for at omdanne slam fra 
renseanlæg til biogas. 

Men udvidelsen til også at lade 
anlægget omdanne al kommu-
nens organiske affald til biogas 
må siges at være i sin spæde vor-
den i Danmark. 

Meget tyder imidlertid på, at 
danske kommuner i de kommen-
de år skal til at lære, at en lang 
række bioaffaldsstoffer, som man 
i dag komposterer, brænder eller 
blot lader ligge og rådne på jor-
den, i virkeligheden er værdifulde 
ressourcer som råvare til den vel 
nok mest generelt anvendelige, 
miljøvenlige og dermed ”ædleste” 
energiform – bionaturgas.    

B i o n a t u r g a s

Dansk biogasopgradering til Norge

15. august blev den første biogas opgraderet, komprimeret, tørret og målt 
hos forsyningsselskabet Frevar i Fredrikstad kommune sydøst for Oslo. 
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