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Biogas

Af Torben Skøtt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Billig og effektiv

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

Til venstre. Demonstrationsanlægget

hos Hashøj Biogas.

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

retstående tanke, hvor amin risler

ned over den opstigende biogas og

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Læs mere på www.ammongas.dk.

� Ny regnskov kan opsluge

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

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

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

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

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

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

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

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

Læs mere på scitech.au.dk.

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

klimaforandringer.
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http://scitech.au.dk/aktuelt/nyheder/vis/artikel/ny-regnskov-kan-opsluge-store-maengder-kulstof/



