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Dansk for gas ning te kno lo gi
kan bli ve et guldæg
Te kno lo gi til ter misk for gas ning af bi o mas se er et af de vig ti ge red ska ber 
til at føre vi sio nen om et ener gi sy stem uden fos si le brænds ler ud i li vet. 
Dan ske virk som he der lig ger på ver dens plan langt frem me med den ne 
te kno lo gi, og mar ke det for for gas ning ste kno lo gi er stort i bå de 
Dan mark og i ud lan det.

Af Mor ten To ny Han sen

Oven stå en de er hoved konklu sio nen i
den for gas nings stra te gi, som FOR CE
Tech no lo gy for nylig har udarbejdet
for DI Bi o e ner gi. Te kno lo gi en kan bli -
ve et gul dæg for Dan mark, men der
er fort sat be hov for mål ret tet te kno lo -
giud vik ling for at nå det sid ste styk ke
ud til mar ke det.

Når for gas nings an læg ge ne teg ner
til at bli ve et nyt eks por te ven tyr skyl -
des det ik ke mindst, at  teknologien
pas ser godt ind i et frem ti digt ener gi -
sy stem, ba seret på ved varen de ener -
gi. Med for gas nings an læg kan der
hur tigt skru es op og ned for el pro -

duk tio nen, og hvis der ik ke er brug
for strøm men, kan gas sen kon ver te -
res til fly den de brænd stof fer og syn -
te tisk na tur gas. Det gi ver en hid til
uset flek si bi li tet og mu lig hed for at
ind pas se store mæng der vind kraft i
ener gi sy ste met.

Men for gas ning kan og så be ty de
en mere mil jø ven lig ud nyt tel se af bi o -
mas se end forb ræn ding, for di te kno -
lo gi en gi ver go de mu lig he der for at
re cir ku lere nærings stof fer til jord bru -
get. Det bli ver især vig tigt i takt med,
at vi kom mer til at bru ge sti gen de
mæng der af de mere be svær li ge bi o -
b rænds ler, her un der halm og nye
hur tig vok sen de ener gi af grø der som

pil og ele fant græs med et højt
askeind hold.

Pa let ten af for gas ning ste kno lo gi er
fra dan ske virk som he der dæk ker
bredt. Der er de helt små an læg, hvor 
gas sen ud nyt tes til el- og var me pro -
duk tion i mo toran læg, store an læg i
MW-klas sen der le verer gas til kraft -
værks blok ke, og en de lig er der an -
læg, hvor  gas sen kon ver teres til syn te -
tisk ben zin eller na tur gas.

En kel te te kno lo gi er til kraft var me
har man ge drift sti mer i log bo gen og
er nå et frem til at kun ne mar keds -
føres som kom mer ci el le an læg, mens 
an dre te kno lo gier er helt nye og end -
nu ik ke te stet i stør re  anlæg.

Ak tør Te kno lo gi Hoved for mål Stør rel se  Sta de

Am mon gas, Bab cock & Wil cox Vø lund Twin bed fil ter Gas 200+ MWth Pi lot

Bab cock & Wil cox Vø lund Mod strøm Kraft var me – motor 15-200 MWth Kom mer ci el

Bi o Sy ner gi Pro ces Op en core Kraft var me – motor  0-15 MWth De mon stra tion

Weiss A/S Trin delt med strøm Kraft var me – motor  0-15 MWth De mon stra tion

DONG Ener gy – Pyroneer LTCFB Kraft var me + brændsel 1-200 MWth De mon stra tion

EP En gi ne ering Vi bra tions rist (fluid bed) Kraft var me – damp mo tor 0-1 MWth Pi lot

Hal dor Top sø e Tjære reforming Gas & fly den de brændsel 15-200+ MWth Kom mer ci el

Or ga nic Fu el Tech no lo gy Lav tem pera tur pyro ly se Fly den de brænd sel  1-15 MWth Pi lot

Stir ling DK Mod strøm Kraft var me – Stir ling mo tor 0-1 MWth Kom mer ci el

Stir ling DK Pyro ly se Kraft var me – Stir ling mo tor 0-1 MWth De mon stra tion

Ski ve Fjern var me, Aa en Inge niører Fluid bed Kraft var me – mo tor 15-200 MWth De mon stra tion

Ta bel 1. Over sigt over dan ske for gas ning ste kno lo gi er. Ud over de ak tører, der er nævnt i ta bel len, har en ræk ke uni ver -
si te ter, råd gi vere og te kno lo gi virk som he der del ta get i ud vik lin gen af de for skel li ge te kno lo gi er.
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For gas ning

Dan ske le veran dører
Sam let set rep ræ sen terer de dan ske
te kno lo gi er et stærkt tek nisk ud -
gangs punkt for frem ti di ge inter na tio -
na le mar keds an de le. Selv om kun få
af te kno lo gi er ne er hyl devare, lig ger
dan ske virksomheder langt frem me i
for hold til man ge af de uden land ske
kon kur ren ter.

De dan ske le veran dører rep ræ sen -
terer en bred vif te af for skel li ge virk -
som heds ty per. Der er virk som he der
med én el ler få med ar bej dere, som i
høj grad er dre vet af grund læg gerens
per son li ge driv kraft og en tu si as me.
En ræk ke dan ske suc ceshistori er er i
vid ud stræk ning båret af den ne virk -
som heds mo del. An dre ak tører er
stør re ind u stri virk som he der, of te med 
end nu stør re ejere i ryg gen, der har
den for nød ne styr ke til at brin ge te k -
no lo gi en frem til markedet.

Dansk for gas ning ste kno lo gi har over
ti for skel li ge spor, som vist i ta bel 1.
De dæk ker over en ræk ke for skel li ge
te kno lo gi er med hver de res unik ke
ken de tegn og spe ci fik ke for de le. Der
er ik ke no get stort over lap mel lem de
en kel te spor, for di de en ten ad skil ler
sig i ska la el ler tje ner for skel li ge for mål.

Forsk ning og ud vik ling
Fæl les for al le te kno lo gi er ne – og så
de næ sten kom mer ci el le – er et fort -
sat be hov for ud vik ling. Der er bå de
be hov for at styr ke den grund læg gen -
de for stå el se af for gas nings pro ces ser -

ne og for at de mon strere, at te kno lo -
gi er ne har en høj drifts sik ker hed og
kan præ stere de ydel ser, kun den er
stil let i ud sigt. Der ud o ver er gas rens -
ning og kon ver tering af gas sen til an -
dre brænd sels ty per om rå der, der kræ -
ver yder li gere forsk ning og ud vik ling.

For at gi ve et bud på, hvad der
kræ ves for at få for gas nings an læg ge -
ne ud på mar ke det, er der i for gas -
nings stra te gi en gen nem ført en grov
vur dering af be ho vet for of fent lig
finans i ering i for bin del se med at brin -
ge to te kno lo gier frem til et kom mer -
ci elt ni veau. Det dre jer sig dels om
kraft var me pro duk tion i min dre ska la,
dels om an læg der le verer gas til en
eks i steren de kraft værks blok. For hvert 
af de to spor vil der være et år ligt
finans i e rings be hov på om kring 100
mil lio ner kro ner i fire år for at brin ge
 teknolo gierne frem til mar ke det.

Strategien
For gas nings stra te gi en er ind u stri ens
op læg til en stra te gi for forsk ning, ud -
vik ling og de mon stra tion af ter misk
bi o mas se for gas ning i Dan mark. Den
har til for mål at vir ke som in spira tion
og grund lag for ad mi ni stra torer og an -
sø gere af støt te mid ler til forsk ning,
ud vik ling og de mon stra tion i for bin -
del se med kom men de ud bud fra
blandt an det EUDP og For skEl pro -
gram mer ne.

For gas nings om rå det er spe ci elt,
for di der over en læn gere år ræk ke er
til delt mid ler til te kno lo gi en, uden der 
er kom met et stærkt kom mer ci elt
gennem brud. Men de se ne ste års re -
sul ta ter ty der på, for gas nings om rå det 
står over for en ny be gyn del se.

For gas ningsstrategien er finans i e ret
af EUDP, Ener gi net.dk, DI  Bio energi,
FOR CE Tech no lo gy og en ræk ke le ve -
ran dører af for gas ning ste kno lo gi.

Mor ten To ny Han sen er se nior pro jekt -
le der hos For ce Tech no lo gy, e-mail 
mth@force.dk

Læs mere på http://forcebioenergy.dk

For gas nings pro ces sen
For gas ning er en pro ces, hvor et
brænd sel, for eks em pel bi o mas se,
an tæn des, men hvor man til fører
så lidt luft, at der ik ke kan ske en
egent lig forb ræn ding. I ste det for -
dam per først vand og der næst en
ræk ke flyg ti ge for bin del ser, og så
kal det for gas nings gas el ler pro dukt -
gas. Den be står  typisk af brint, let -
tere kul brin ter som  me tan, kul il te
og kul dioxid. Der ud o ver kan gas -
sen inde hol de an dre kul brin te for -
bin del ser, som det kan være nød -
ven digt at fjer ne, in den gas sen kan 
bru ges som mo torb rænd stof el ler
til frem stil ling af syn te ti ske brænds -
ler. Ny ere under sø gel ser ty der des -
uden på, at den aske, der bli ver til -
ba ge ef ter for gas ning, bed re kan
ud nyt tes som gød ning end aske fra 
forb ræn dings an læg.

Pyro ne er-an læg get ved As næ svær ket
i Ka lund borg, hvor halm for gas ses, så 
det kan bru ges i de eks i steren de
kraft værk sked ler. 
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