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Biobrændsler er svaret 
- hvad var spørgsmålet? 

• Danmarks energiforbrug er ca. 0,15 % af verdens energiforbrug 
 

• Det er klimamæssigt ligegyldigt, at vi konverterer til VE i Danmark og 

dermed eliminerer hovedparten af vores drivhusgasudledning fra 

Danmarks energisystem. Økonomisk taber vi lidt ved det, om end ikke 

meget (Energistyrelsen: vores energiforsyning bliver 8% dyrere, 

svarende til 0,5 % af vores BNP) 
 

• Hvordan vi gør det, betyder imidlertid meget, både klimamæssigt og 

forretningsmæssigt: 

• Klimamæssigt kan vi vise vejen, hvis vi finder en model for, hvordan 

vi løser klimaproblemet som sådan – globalt. 

• Forretningsmæssigt er det mest interessant at sælge en model, der 

fremstår som en løsning, der kan bruges af andre. 
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Hvordan designer vi fremtidens VE system? 

Elektricitet 

Varme 

Transport Biomasse 
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System 

design 

…og hvordan optimerer vi systemets brug af biomasse til bioenergi? 



Global land use 

One third of global land is 

agriculture – producing food 
 

We eat ca. 30 EJ/year globally 
 

Global use of fossil fuels is  

ca. 500 EJ/year today 
  

Some scenarios say  

900 EJ/year in 2050 

 

World population increases to around 9.2 billion people in 

2050 – and most want more meat on the menu 



Lad os se på 3 forskellige strategier for vedvarende energi 

1. Brændsels scenarier: biobrændsler erstatter fossile brændsler 

  

2. El scenarier: el erstatter brændsler i varme- og transport – i videst muligt 

omfang 

  

3. Brint scenarier: elektrolyse og brint integreres i systemet i videst muligt 

omfang 

• og hjælper med at øge nytten af biomasse og biomassens 

kulstofindhold 

 

Energinet.dk, Energistyrelsen, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet 

har udført mange system designs af dansk fuldt VE system. Disse 3 

konceptuelle tilgange til systemdesigns er repræsenteret i dem alle. 
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SDUs system designs 
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Wenzel, 

Høibye, 

Grandahl, 

Hamelin, 

David, Bird, 

and Olesen 

(2014) 



Sammenligning af nøgletal 
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    Vindkraft + 

solceller 

Biomasse1 Brint Biomasse 

    PJ/år PJ/år PJ/år GJ/prs./år 

Bio+ ENS 80 738 0 130 

Standard Bioenergi SDU 50 625 0 115 

            

Bio ENS 120 470 0 85 

Elektrificering SDU 90 450 0 80 

            

Vind ENS 250 284 63 50 

Elektrolyse SDU 250 280 75 50 

Anbefalet scenarie CEESA 220 250 100 40 

            

Brint ENS 300 220 81 40 

Elektrolyse + CCR SDU 300 220 100 40 
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    Vindkraft + 

solceller 

Biomasse1 Brint Biomasse 

    PJ/år PJ/år PJ/år GJ/prs./år 

Bio+ ENS 80 738 0 130 

Standard Bioenergi SDU 50 625 0 115 

            

Bio ENS 120 470 0 85 

Elektrificering SDU 90 450 0 80 

            

Vind ENS 250 284 63 50 

Elektrolyse SDU 250 280 75 50 

Anbefalet scenarie CEESA 220 250 100 40 

            

Brint ENS 300 220 81 40 

Elektrolyse + CCR SDU 300 220 100 40 

IPCC 2011 (Chum et al., 2011): Biomassepotentialet = 100-300 EJ/år i 2050 

svarende til 10-30 GJ/person/år 
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Biomassens rolle 

Håndtering og prioritering af biomassen og biomasse 

konverteringsteknologier bliver et omdrejningspunkt i 

systemdesignet, fordi: 

 

• biomassen er kilden til kulbrinter 

• biomasse ressourcen er begrænset 

• biomassekonvertering kan facilitere optag af brint mere eller 

mindre elegant 

• biomassekonvertering ofte giver overskudsvarme 

• biomasse er lagerbart og kan konverteres til lagerbare 

brændstoffer 
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System integration 
- el, varme og transport integration 
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District heating 

  
Transport fuels  

  

Wind power 

balancing 

  
Biomass 

conversion 
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District heating 

  
Transport fuels  

  

Wind power 

balancing 

  
Biomass 

conversion 

Wind power surplus  Electrolysis 

Electrolysis heat loss District heating 

Biomass conversion 

heat loss 
District heating 

Biomass conversion 

interim products (gas) 

Assimilate H2 in 

hydrogenation 

Hydrogenation heat 

loss 
District heating 

Philosophy: 

 Use electrolysis as a major sink for surplus wind power – next to HPs and BEVs 

 Use heat loss from electrolysis, biomass conversion and hydrogenation for heat 

 Do not STORE electricity – CONVERT it to transport fuels and use conversion 

losses for heat 

H2 

System integration 
- el, varme og transport integration 



Succeskriterier for brug af biomasse  
- i et fuldt VE system 
Prioritering af biomassen 

 Biomassen prioriteres overvejende til transportsektoren mest nødvendige behov for kulbrinter 

Integration af brint 

 Brint integreres i systemet, herunder samtænkes biomassekonvertering med optag af brint under 

kulbrinteproduktion, således at optag af brint i kulbrinter fremmes 

Integration af varmeoverskud 

 Varmeoverskud fra brintproduktion, biomassekonvertering og methanisering eller anden 

hydrogenering til brændstoffer nyttiggøres til fjernvarme og/eller industri 

Integration (og fleksibilitet) af el/transportbrændstof produktion 

 Kontinuert biomassekonvertering med fleksibel anvendelse af output. Produktion af 

transportbrændstoffer og lagerbare brændsler til balancering af el-produktionen samtænkes for at 

opnå maximal fleksibilitet og omkostningseffektivitet. 

 Eksempelvis produktion af en syntesegas, som med fordel kører kontinuert, og hvor syntesegassen 

dels kan anvendes i transportbrændstofproduktion, dels kan anvendes til el-produktion, alt efter 

behovet og økonomien på ethvert tidspunkt. Samme gælder biogasproduktion og methanisering 
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transportbrændstoffer og lagerbare brændsler til balancering af el-produktionen samtænkes for at 

opnå maximal fleksibilitet og omkostningseffektivitet. 
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dels kan anvendes i transportbrændstofproduktion, dels kan anvendes til el-produktion, alt efter 

behovet og økonomien på ethvert tidspunkt. Samme gælder biogasproduktion og methanisering 

Integration med landbruget/jordbruget 

 Synergi med gylle biogas – støtte nyttiggørelse af gylle ressourcer 

 Sikring af næringssalt balancer. Håndtering af biomasse flows på en måde, der sikrer nyttiggørelse 

af biomassens N, P og K indhold i jordbruget, herunder særlig fokus på P. 

 Sikring af markjorden langsigtede kulstofindhold. Håndtering af biomasse flows på en måde, der 

tilgodeser markjorden kulstofpulje i fornødent omfang. 
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Hvad er visionen 
- og de fynske fyrtårne? 

Halm til biogas 

20 km radius 

Halm til biogas 
- Halmen kan blive på 

traktoren 

- Brint integreres relativt 

let via methanisering 

- Overskudsvarme 

passer til fjernvarme 

- N, P, K kommer tilbage 

til jord 

- Svært nedbrydelig C 

kommer tilbage til jord 

Energiplan Fyn 
- prioritering af halm 

http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.iconarchive.com/show/points-of-interest-icons-by-icons-land/Factory-Yellow-2-icon.html


Placering af biogas opgradering  

på fynske fjernvarmenet 
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Hvad er visionen 
- og de fynske fyrtårne? 

Halm til ethanol 

100 km radius 

Halm til ethanol 
- Halmen skal omlastes til lastbil => dyrt 

- Integrering af brint ringere og sværere 

- Overskudsvarme fra methanisering 

passer kun til største fjernvarmenet – 

men her skal termisk forgasning af træ 

ligge 

- Kommer N, P, K og svært nedbrydelig C 

tilbage til jord? 

Halm til biogas 
- Halmen kan blive på 

traktoren 

- Brint integreres relativt 

let via methanisering 

- Overskudsvarme 

passer til fjernvarme 

- N, P, K kommer tilbage 

til jord 

- Svært nedbrydelig C 

kommer tilbage til jord 

Halm til biogas 

20 km radius 

Energiplan Fyn 
- prioritering af halm 

http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.icsenergy.dk/varmepumper/varmepumper/
http://www.iconarchive.com/show/points-of-interest-icons-by-icons-land/Factory-Yellow-2-icon.html


Sammenligning af halm til biogas versus ethanol 
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 Systemintegration succeskriterier Biogas Ethanol 

Prioritering af biomassen til mest nødvendige 

transportbrændsler 
√ (√) 

Integration af brint + 

Integration af varmeoverskud + 

Integration af el/transportbrændstof produktion + 

Integration med landbruget – synergi med gylle biogas 

Integration med jordbruget (N, P, K) + 

Integration med jordbruget (C) + 

GHG procesemissioner + 

Økonomi + 



Konklusion på halm til biogas versus ethanol 
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Biogas er decentral og har optimale integrationsegenskaber mht optag af brint, 

nyttiggørelse af varmeoverskud, fleksibilitet mellem el og transportbrændstof-produktion og 

synergi med landbruget/jordbruget mht at fremme gyllebiogas og sikre N, P. K og C 

balancer for jordbruget. 

 

Ethanol (herunder kombineret med biogas og andet) har udfordringer mht 

systemintegration, hvad angår: 

• Skala 

• storskalaøkonomi betinger meget store anlæg, der giver udfordringer for 

transportlogistik og integration af varmeoverskud ved opgradering af CO2 med 

brint 

• vanskeligt at opnå samme grad synergi med gylle-biogas – man kan ikke 

transportere gylle nær så langt som halm, og de 100 km transportafstand som 

ethanolen betinger er ude af proportion 

• af samme årsag er det vaskeligere at sikre N, P, K og C returnering til jord 

• Økonomi – ethanol-delen af bioraffinering afføder mere forbehandling (enzymer, 

varme), flere reaktorer, og mere efterbehandling (destillation) end ren biogas 



Energiplan DK – strategi og tidslinje? 
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2014 2020 2035 2050 

Brændsels-

scenario 

El-scenario 

Brint-

scenario 



Energiplan DK – biomassens veje? 

Det Tekniske Fakultet, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi 

2014 2020 2035 2050 

Brændsels-

scenario 

El-

scenario 

Brint-

scenario 



Energiplan DK – biomassens veje? 
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2014 2020 2035 2050 

Brændsels-

scenario 

El-

scenario 

Brint-

scenario 

Træ 

Halm 

Husdyrgødning 

Bio-affald 
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Energiplan DK – biomassens veje? 
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2014 2020 2035 2050 
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Tak for opmærksomheden! 
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• 2013-2020: 

• Udtyndingstræ (op til max 5-10 EJ/år)         CO2 neutral 

• Plantage på græsland m. lav ILUC faktor 

     (op til max 40 EJ/år)     Negativ CF (dvs. CO2 optag fra atmosf.) 

• Plantage på landbrugsland inkl. ILUC          Lavere CF end fossile brændsler 

• Høst fra eksisterende skov    CF som fossile brændsler eller højere 

• 2020-2035: 

• Plantage på græsland m. højere ILUC faktor Lavere eller samme CF som fossile br. 

• Plantage på savanne el. lign. arealtype       Lavere CF end fossile brændsler 

• Plantage på skovareal                                 CF som fossile brændsler eller højere 

• 2035-2050: 

• Plantage på savanne el. lign. arealtype       Lavere CF end fossile brændsler 

• Plantage på skovareal eller høst fra eksist. skov CF som fossile brændsler eller højere 

• 2050+: 

• Plantage på savanne el. lign. arealtype       Lavere CF end fossile brændsler 

• Plantage på skovareal eller høst fra eksist. skov CF som fossile brændsler eller højere 
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Sandsynlige kilder til biomasse 
- i et IPCC 2 oC Vedvarende Energi scenario 


