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Resumé
I tråd med en række andre analyser af biogas i det seneste årti, peger teknologivurderingen på, at der er et
særdeles godt indpasningspotentiale for biogas i det danske energisystem. Biogassen spiller allerede en vis
rolle i kraftvarmesektoren i dag, men ved opgradering af biogassen til naturgaskvalitet kan biogassen
komme til at spille en langt mere udbredt rolle med forsyning af energi til naturgasnettet, herunder bl.a. til
gas-drevne køretøjer i transportsektoren, hvor biogassen (hvis opgraderet til bionaturgas) fremstår som et
af de billigste alternative drivmidler til fossile brændstoffer. Derudover er der et godt potentiale i at få
biogassen til at fylde mere ved at metanisere brint med CO2, som opfanges og sorteres fra i processen ved
opgradering af biogas. For at realisere dette potentiale er det en forudsætning at en passende brintinfrastruktur etableres, og denne kan jf. Energistyrelsens energiscenarier frem mod 2050 under alle
omstændigheder blive aktuel i forbindelse med udnyttelse af overskydende vind-produktion.
Ser man på teknologiudviklingen i et internationalt perspektiv, så sker den først og fremmest i en række
europæiske lande med Tyskland og Danmark i førerpositioner. Men teknologierne i Tyskland og Danmark
optimerer efter meget forskellige typer biomasser, hvor tysk teknologi primært har fokus på udnyttelse af
energiafgrøder og dansk teknologi primært har fokus på udnyttelse af husdyrgødning og restbiomasse fra
industri og landbrug. Forskellene i denne teknologiudvikling skyldes hovedsageligt forskelle i reglerne i
støtteordningerne for de to lande.
På baggrund af en gennemgang af de seneste analyser i nationalt og internationalt regi samt ved
konsultation med en række danske aktører, er en overordnet observation i teknologivurderingen, at der
ikke er tegn på at det bliver signifikant billigere at producere biogas fremover. En anden observation er, at
det er sparsomt med analyser af selve driften af biogasanlæggene, men også forhold som
størrelsesøkonomi og økonomien i forskellige forbehandlingsteknologier synes at være underbelyst. Ser
man lidt nærmere på teknologien og bryder den op i tre ”teknologi-områder” som her defineres som: 1)
selve rådnetankanlæggene, hvor biogassen produceres, 2) opgraderingsteknologien, hvor biogassen
opgraderes til naturgaskvalitet, og 3) ”understøttende teknologi” som fx forskellige måder at forbehandle
gylle på, transport af gyllen og staldsystemernes betydning for udslusning af gyllen, så er det første område
med den grundlæggende teknologi ret så modent og uden udsigter til store cost-reduktioner. Det næste
område har haft mindre tid til at gennemgå en modningsfase, men en vis modning synes allerede at være
indtruffet, når man ser på de internationale erfaringer med investerings- og driftsomkostningerne
dokumenteret i flere nyere analyser. Med hensyn til det sidste område, så sker den største udvikling i dag
netop her - på forbehandling med forskellige teknologier, hvor man dels forsøger at udnytte nye typer af
biomasse, og dels generelt forsøger at hæve gasudbyttet. Den teknologiske udvikling forsøger på denne
måde at adressere nogle af de barrierer som biogasproduktionen står overfor i disse år, særligt

udfordringen med at identificere og udnytte biomasser af høj kvalitet som supplement til slagteriaffald og
andet affald fra fødevareindustrien, som udnyttes fuldt ud, og som har et gasudbytte der er 4-5 gange
højere end gylle.
Ser man på omkostningsstrukturen for opgraderet biogas, så peger nyere analysetal på at ”opgradering”
udgør 9% af omkostningerne i dag, og ”tilslutning inkl. kompressor” 7%, mens de resterende 84% udgør
produktionsomkostningerne til biogassen. Ser man dernæst nærmere på produktionsomkostningerne, så er
de største poster ”tilvejebringelse af biomasse” med 35% og ”transport” med 30-35%. Forsknings- og
udviklingsindsatsen ligger primært på biomasse-udnyttelsen, men der er en stærk sammenhæng mellem
transport og tilvejebringelse af biomasse, da biomassen helst ikke skal transporteres for langt for ikke at
fordyre transportomkostningerne.
Sammenfattende tegner der sig følgende tendenser i teknologiudviklingen på biogasområdet i disse år:


Fokus på nye typer biomasse som supplement til gylle

Udnyttelse af mere tørstofrige biomasser som fx dybstrøelse, halm, og græs fra naturplejearealer. Disse
typer biomasse er med til at give et højt metan-udbytte, og de kan spille en vigtig rolle som erstatning for
de værdifulde organiske affaldsressourcer fra industrien, som i dag udnyttes fuldt ud. Der mangler endnu
veldokumenterede forsøg, der viser, at halm i praksis kan anvendes i nye anlæg med en overkommelig
opholdstid, og uden at der forekommer driftsstop. Det samme gælder for husholdningsaffald.


Fokus på behov for forbehandling af nye typer biomasse med højt fiberindhold

De mere fiberholdige typer biomasse som halm, dybstrøelse og græs stiller store krav til forbehandling for
at kunne nedbryde cellulose-delene. Teknologiudviklerne er på det seneste fremkommet med forskellige
teknologiske løsninger, som skulle kunne håndtere dybstrøelse og halm i større mængder end hidtil set. Der
savnes dog endnu dokumentation for at der er god økonomi i forskellige typer af forbehandling.


Fokus på at minimere omkostninger til logistik

Der er stort fokus på at effektivisere transport af gyllen, da transportomkostningerne udgør op mod 35% af
produktionsomkostningerne ved biogas. Det har affødt en udvikling henimod større og mere effektive
tankvogne med besparelser på løn og brændstofomkostninger til følge. Til trods for dette er det dog fortsat
væsentligt ikke at skulle køre for langt for at opnå god driftsøkonomi.


Fokus på system-optimering for at nedbringe omkostninger

Der er også et naturligt fokus på at optimere driften af biogasanlægget. Der er stor forskel på hvordan de
mange biogasanlæg i Danmark overvåges, drives, og styres, og der er derfor nogle aktører, der ser et
potentiale i at udvikle software og værktøjer, der kan optimere driftsprocessen.


Udvikling af nye og større staldsystemer som integrerede løsninger i et biogas-system

Der er flere iagttagere af branchen der mener, at strukturudviklingen i landbruget vil føre til endnu større
bedrifter, således at fremtidige gårdanlæg kommer op i en størrelse der er sammenlignelige med mindre
fællesanlæg. Dette kan føre til skala-økonomiske fordele. Samtidig er der stigende fokus på, hvordan
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staldsystemerne udvikles i dag, og hvordan dette kan harmonere optimalt med at anvende gylle som en
råvare, der nemt skal kunne transporteres væk. En række danske producenter af staldsystemer forsøger
desuden at lave integrerede løsninger med fokus på optimering af gyllen i staldanlægget. Der er flere der
mener, at der ligger et stort potentiale i disse faktorer.

1. Teknologiens relevans og indpasningspotentiale i et dansk
energisystem
Biogas har potentialet til at kunne spille en vigtig rolle i det danske energisystem i forbindelse med den
grønne omstilling til et fossilfrit samfund i 2050. Energistyrelsen har opgjort potentialet i biogas i Danmark
til at være 42 PJ1, som i opgraderet form ved hjælp af metanisering kan omdannes til 65 PJ biometan2
(svarer til naturgas). Til sammenligning var det danske naturgasforbrug i 2012 på 145 PJ3. Biogas kan
erstatte naturgas, hvis den bliver opgraderet til rette kvalitet. Men biogas kan også hjælpe med at løse en
række andre problemer alt afhængig af hvilke kilder den produceres fra. Produktion af biogas baseret på
husdyrgødning kan være medvirkende til at reducere udledningen af drivhusgasser med den mængde
metan og lattergas, som ellers ville blive frigivet til atmosfæren ved almindelig organisk nedbrydning af
gødningen. Metan er en drivhusgas, som er 25 gange mere potent end CO24, og reduktion af udslippet med
metan kan give en markant klimagevinst. Biogas kan også baseres på organisk affald fra industrien, på slam
og husholdningsaffald, og kan dermed fremme en mere effektiv ressourceudnyttelse.
En grundig gennemgang af alle de samfundsøkonomiske fordele ved biogas findes fx i FOI rapport nr. 1365
fra 2002, som konkluderede at ”Resultaterne er også udtrykt som omkostninger ved at reducere
drivhusgasemissioner, der foruden CO2-reduktionen ved selve energiproduktionen også omfatter reduktion
af metan og lattergas i forhold til konventionel gødningshåndtering. Resultaterne viser,
at BFA (biogas fælles-anlæg) er en fordelagtig teknologi. Reduktionsomkostninger målt pr. ton CO2ækvivalenter er i flere tilfælde negative og udtrykker derved en samfundsøkonomisk gevinst” (s. 11).
Biogas er også interessant fordi den kan spille sammen med flere dele af det danske energisystem. Dels kan
biogassen i opgraderet form anvende den allerede eksisterende gas-infrastruktur, og dermed spille en rolle
i kraftvarmesektoren, i industrien, i naturgaskedler i husholdningerne, og i transportsektoren til gas-drevne
køretøjer. I forhold til en metanisering i forbindelse med opgradering er der behov for brint, og her kan der
være et rationale i at udnytte et samspil med elektrolyse-anlæg, hvis energiplanlægningen går denne vej.
Elektrolyse-anlæg kan komme til at spille en rolle ifht. lagring af brint ved overskydende vindproduktion i et
dansk energisystem med store mængder vindenergi1.

Figur 1.1: De forskellige anvendelser af biogas og opgraderet biogas
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Denne problemstilling er nøje beskrevet i Energistyrelsens teknologivurdering nr. 1 (2014): Elektrolyse til brint
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Kilde: FNR (2013)
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For at udnytte potentialerne i biogas skal der ifølge Energiaftalen fra 2012 gennemføres en udbygning med
biogas frem mod 2020. Som en del af Energiaftalen står Energistyrelsen i spidsen for en Biogas Taskforce,
som arbejder på at understøtte denne udvikling. Det er Biogas Taskforce’ vurdering, at det med
rammebetingelserne i Energiaftalen af 2012 er sandsynligt, at produktionen af biogas fordobles fra de
nuværende 4,3 PJ til omkring 10 PJ inden 2020 – og muligvis til 15-16 PJ (Ref1). I tråd med Energiaftalen fra
2012 og i forventning om en yderligere udbygning med biogas regnes der i Energistyrelsens energiscenarier
(Ref2) med en produceret mængde biogas svarende til det fulde potentiale på 42 PJ i 2050. Ikke desto
mindre har der været en vis træghed med at sætte skub i udbygningen af forskellige årsager, og uden at
komme ind på alle biogassens udfordringer her, så skal de væsentligste udfordringer ifht. det tekniskøkonomiske potentiale kort opridses i det følgende.
For en af de væsentlige barrierer for biogasudbygningen er vanskeligheden i at finde den rette placering af
anlæggene, hvilket er med til at forsinke udbygningen. Det skyldes ofte myndigheders og naboers
manglende godkendelse eller accept af forhold som lugtgener og tung transport til og fra biogasanlæggene
i nærområdet. Mens lugtgener i stor udstrækning kan reduceres gennem teknologien, så er transporten
med store tankbiler svær at undgå. Mulige løsninger er, udover naturligvis en god placering af anlæggene
med god kontakt til det overordnede vejnet, tiltag som rørlægning til transport af gylle, men også
dimensioneringen af anlægget, hvor større fællesanlæg har betydning for kapacitet og transportbehov. En
anden udfordring er mængden af højkvalitets-biomasse til biogasproduktionen. En ny rapport7 fra AgroTech
udarbejdet for Biogas Taskforce peger på at de typer af organisk industriaffald som indtil nu har været
brugt som et vigtig supplement til husdyrgødningen, er ved at være brugt op. Det har betydning fordi det
tidligere var en forudsætning for højt gasudbytte og dermed rentabel drift, at der som supplement til gyllen
blev tilført 20-25 % organisk affald8.
Der er derfor behov for at finde nye organiske affaldstyper som kan anvendes som biomasse i
biogasanlæggene, men der er også behov for at optimere og videreudvikle teknologien, således at de
gængse typer af biomasse udnyttes bedre. I dag er det kun ca. 5-7 % af husdyrgødningen der anvendes til
biogasproduktion9, og med de rammer der politisk er aftalt omkring brug af energiafgrøder som fx majs2, er
der nu fokus på alternative biomasser som fx dybstrøelse, halm og husholdningsaffald. Ifølge AgroTech
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Energiaftalen fra 2012 specificerer at energiafgrøder max. må udgøre 25 % i perioden 2015-2017 og 12 % af
biomassen fra 2018-2020, hvorefter brug af energiafgrøder evalueres.
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(Ref7) er vurderingen, at ca. 2/3 af den opsamlede husdyrgødningsmængde i dag reelt vil være til rådighed
for biogasanlæggene, og at andelen vil være lidt højere i 2020.
Denne teknologivurdering ser derfor på de teknologiske udfordringer forbundet med at udnytte potentialet
i biogas under de nuværende forhold, og om man kan forvente større cost-reduktioner på sigt.

2. Modenhed af teknologien (state-of-the-art)
I det følgende beskrives teknologien for produktion af biogas, herunder hvad der er de dominerende
paradigmer, og hvad der er state-of-the-art i dag.

2.1 Teknologistade i dag (state-of-the-art)
Biogas produceres naturligt ved bakteriologisk nedbrydning af organisk materiale (alle typer biomasse)
under anaerobe forhold. Under naturlige processer undslipper biogassen op i atmosfæren, men kan man
opsamle biogassen, som hovedsageligt består af metan og CO2 (tabel 2.1), så kan biogassen anvendes som
en brændbar gas. Biogas har været anvendt i husholdninger og i små-skala applikationer siden 1930erne,
men siden 1970erne har udviklingen taget fart og er kommet op i industri-skala med højere effektivitet og
kompleksitet10.
Tabel 2.1: Indholdet i biogas
Component
Methane (CH4)
Carbon dioxide (CO2)
Water vapour (H2O)
Oxygen (O2)
Nitrogen (N2)
Ammonia (O3)
Hydrogen sulphide (H2S)
Trace gases

Content
50–75 %
25–45 %
2–7 %
<2%
<2%
<1%
<1%
<2%
Kilde: FNR (2013)

Der er i teorien mange former for biomasse, som biogas kan produceres på - som det fremgår af tabel 2.2 men i praksis er de tre faktorer pris, forbehandlingsomkostninger og transportomkostninger for biomassen
en begrænsende faktor, og de fleste anlæg er designet med mere eller mindre specifikke typer af biomasse
for øje. Det kan i denne sammenhæng være relevant at skelne mellem biomasse fra forskellige former for
affald og husdyrgødning i modsætning til biomasse fra dyrkede energiafgrøder, som må forventes at have
en lavere grad af bæredygtighed i forhold til restprodukter.

Tabel 2.2: Forskellige typer af biomasse til biogas
Type biomasse
Kilder til biomassen
Affaldsprodukter fra landbrug - Husdyrgødning
etc.
- Andre bi-produkter som fx halm
- Biomasse fra naturplejearealer, parker, etc.
Affaldsprodukter fra private
- Husholdningsaffald, storkøkkener,
husholdninger og offentlige
detailhandel mm.
instanser
- Slam fra fx rensningsanlæg
Industrielle bi-produkter
- Glycerin
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Akvatisk biomasse
Dedikerede produkter fra
landbrug

- Bi-produkter fra fødevareproduktion, fx
slagteriaffald
- Affald fra fedt-separatorer
- Tang o.lign.
- Energiafgrøder
Modificeret efter IEA (2013)

Biogas produceres ved hjælp af anaerobe bakterier som nedbryder organisk materiale til biogas i fire trin:
hydrolyse3, forsuring, produktion af eddikesyre, og produktion af metan. En række grundlæggende
forudsætninger skal være på plads for at bakterierne kan omdanne organisk materiale til biogas: 1)
anaerobe forhold, 2) stabil temperatur, 3) optimale næringsforhold, 4) optimale og uniforme pH-forhold
(Ref10). Det er derfor i princippet afgørende for designet af biogas-anlægget, at man kender biomassen og
dens nedbrydningskarakteristika – det diskuteres i fagkredse hvor meget fokus der er på denne
problemstilling i praksis, og der ligger reelt et optimeringspotentiale i at udnytte denne del af processen
bedre.
Hastigheden hvormed nedbrydningen foregår, er meget forskellig afhængig af typen af biomasse:
nedbrydning af lignin tager meget lang tid, cellulose tager flere uger, og hemicellulose, fedt og protein
tager et par dage, mens lav-molekylære sukker-arter, flygtige fedtsyrer og alkoholer kun tager nogle få
timer11. Af samme grund er ”woody biomass” ikke egnet til biogasproduktion pga. det høje ligning-indhold.
Træ er derimod velegnet som råvare til termisk forgasning, og der er stor interesse for denne tilgang i
Sverige. Da der her er tale om en helt anden teknologi – og et andet produkt (syntesegas) – er den ikke
beskrevet i denne analyse.
Biogas-anlæg som anvender input som husdyrgødning og biomasse fra landbruget bruger oftest en singlestep proces med temperatur-forhold omkring 38-42 C med vådfermentering og semi-kontinuér feeding.
Der er forskellige variationer over denne model, hvor hydrolyse som det første trin accelerer processen,
men også en øgning af temperaturen (45-57 C) vil øge nedbrydningshastigheden (Ref10). Hvis materialet,
der skal nedbrydes, indeholder mere end 20 % tørstof, vil man typisk anvende en såkaldt ”tør”
fermentering. Omvendt, så har husdyrgødning den ulempe, at den har et meget lavt tørstofindhold (3-9 %),
hvilket giver en proces med en relativt lav gasproduktion pr. m3 biomasse (Ref10). Derfor kan det være en
fordel at iblande andet organisk materiale (fx halm), som giver en co-digestion proces - i modsætning til en
mere simpel mono-digestion proces. Der udestår dog flere konkrete driftserfaringer på fuldskalaanlæg med
brug af halm førend man definitivt kan sige at halm vil være en fordel at bruge.
Figur 2.1 viser biogas-udbyttet for forskellige typer biomasse, mens tabel 2.3 på næste side viser
mængderne og priserne for de forskellige biomasser i Danmark i 2012 og 2020.
Figur 2.1: Biogas-udbytte på basis af forskellige feedstocks (Nm3/ton fresh matter)

3

Hydrolyse er en kemisk reaktion eller proces, hvor et molekyle reagerer med vand og bliver opdelt i mindre
molekyler.
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Kilde: FNR (2013)

Mens der ikke er så stor forskel i metan-indholdet pr. enhed gas produceret fra én type biomasse i forhold
til en anden, så er der meget stor forskel i udbyttet pr. enhed gas produceret. Det ses af figuren, at det
store fokus på majs som feedstock til biogas-produktion i Tyskland4, skyldes et meget højt udbytte pr.
enhed ”fresh matter”.
En anden opgørelse af biomassen er en opdeling i tre bestand-dele, som er tørstof, organisk tørstof (også
kaldet VS for volatile solids), og vand. Det er kun det organiske tørstof, der kan omdannes til gas, og denne
kan underopdeles i tre elementer, som i rene former giver følgende gasudbytte12:




Lipider: ca. 1.000 m3 metan pr. tons VS (metanindhold på ca. 70 %)
Protein: ca. 475 m3 metan pr. tons VS (metanindhold på ca. 65 %)
Kulhydrater: ca. 375 m3 metan pr. tons VS (metanindhold på ca. 50 %)

Til sammenligning vil kvæggylle give ca. 200-225 m3 metan pr. tons VS og svinegylle ca. 250-300 m3 metan
pr. tons VS, primært som følge af at lignin-bindinger forhindrer nedbrydning af kulhydrater. I praksis er
begrænsningen for en høj gasproduktion tilgængeligheden af produkter med højt indhold af
kvalitetsbiomasser. For eksempel viser erfaringstal fra Bigadan at 95 tons gylle5 (der giver 10 m3
metan/tons) og 5 tons fedt (der giver 1.000 m3 metan/tons) giver en gasproduktion på 5.950 m3
metan/100 tons biomasse, hvilket er 59,3 m3 metan/tons. Det er ifølge Bigadan forholdsvis enkelt at
beregne gasudbytte for lipider og protein, men mere kompliceret for kulhydrater – herunder de
kulhydrater man finder i halm, græs, dybstrøelse, naturpleje-biomasse, etc. Nogle af kulhydraterne kan
nedbrydes med kendt teknologi i dag, men andre kan ikke – og her ligger et potentiale i yderligere
teknologiudvikling der bedre kan udnytte større andele af de komplicerede typer af biomasse.
I det seneste årti har forbehandlings-teknologier til biomassen netop også vakt en vis interesse i et forsøg
på at øge tilgængeligheden af kulstoffet i kulhydraterne, særligt ifht. lignocellulose. Mange af disse
4
5

I 2012 blev 54% af tysk biogas produceres på basis af majs som feedstock, og 41% på basis af husdyrgødning (Ref6).
Som eksempelvis har et tørstofindhold på 8 %, hvoraf 80 % er VS
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teknologier kommer fra spildevands- eller bioetanol-industrien. Der er en lang række
forbehandlingsmetoder6, og det kan være svært at vurdere, hvilke der er økonomisk attraktive. Her skal
blot fremhæves, at et højere gas-udbytte ofte opnås ved at nedbryde lignocellulosen, men også, at
forbehandling ikke nødvendigvis øger gasudbyttet pr. enhed input, men kan øge hastigheden i processen,
og dermed kapaciteten. Der ligger ifølge IEA et potentiale i at optimere teknologierne til at udnytte
energien i de svært nedbrydelige dele (fx lignocellulose) bedre. Mange af de anvendte
forbehandlingsteknologier er som nævnt udviklet til produktion af bioetanol, og er dermed ikke optimeret
til behandling af biomasse til biogas.
Tabel 2.3 viser som nævnt mængderne og priserne for de forskellige typer biomasse opgjort for Danmark i
2012 og anslået som potentiale for 2020.
Tabel 2.3: Dansk produceret biomasse i 2012 samt potentiale for 2020, målt i tons tørstof.
Type biomasse
2012
Potentiale 2020
Gylle
1.900.000
1.800.000
Dybstrøelse
1.020.000
1.000.000
Fast staldgødning
100.000
20.000
Ajle
5.000
0
Halm (korn, raps, frøgræs)
2.125.000-2.550.000
2.550.000-3.060.000
Efterafgrøder
40.000
120.000
Naturarealer
236.000-365.000
236.000-365.000
Grøftekanter
14.000-72.000
14.000-72.000
Randzoner
70.000-140.000
70.000-140.000
Have-parkaffald
108.000
130.000
Akvatiske biomasser
7.100
4.500
Husholdningsaffald
200.000-250.000
Mindre end i 2012
Organisk industriaffald
Tørstofmængde ukendt
Tørstofmængde ukendt
Energimajs
300.000*)
Energiroer
225.000*)
Kløvergræs
255.000*)
Roetopensilage
130.000-220.000
222.000-370.000
*) Råvarepris an biogasanlæg, dvs. inkl. transport, men ex lagring og eventuel forbehandling.
**) Vanskeligt at vurdere.
***) 12 % af inputtet af forventet biomasse.

Kr./tons tørstof, 2012-pris*)
350
120
175
1.250
590
1.440
500
1.000
720-1.200
100-200
0-300
0-1.000**)
Varierende
800-1.500
1.000-1.750
1.100
300-600

Kilde: AgroTech (2013)

Der hvor de største mængder biomasse findes, er i gylle, dybstrøelse, halm, naturarealer, og
husholdningsaffald, hvor de billigste af disse er gylle og dybstrøelse, mens husholdningsaffald kan være ret
dyrt. For en udførlig gennemgang af biomassepotentialet anbefales rapporten ”Biomasse til biogasanlæg –
på kort og på lang sigt” fra AgroTech.
Ser man på biogas i forhold til andre energiteknologiers produktionsomkostninger med udgangspunkt i at
producere elektricitet, så er biogas en relativt dyr energiform. En ny opgørelse fra 2013 fra Frauenhofer13
viser ”levelised cost of electricity” for en række alternative energiteknologier (figur 2.2), hvor man netop
har prøvet at sammenligne teknologier med basis i Tyskland på den samme parameter (Euro/kWh el). Der
er her taget udgangspunkt i tyske biogas-anlæg med investeringsomkostninger på mellem 3-5000 Euro/kW
og et spænd på mellem 6.000-8.000 last-timer pr. år. Der er dog ikke kalkuleret med udnyttelse af varmen,
hvilket gør beregningen lidt ringere end den kunne være. Derudover er der heller ikke indregnet nogle af de
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De mest anvendte forbehandlingsmetoder er: mekanisk forbehandling, mikrobiologisk forbehandling, enzymbaseret
forbehandling, termisk forbehandling og kombinationer af disse.
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samfundsøkonomiske gevinster, som tidligere er blevet nævnt, og som jo er meget større i de danske
gyllebaserede anlæg end i de tyske majsbaserede anlæg.
Figur 2.2: Biogas sammenlignet med andre energiteknologier til produktion af el

Kilde: Frauenhofer (2013)

Et godt spørgsmål er dog hvad man skal sammenligne biogasproduktionsomkostningerne med, og om man
udelukkende skal fokusere på biogas til el som opgjort i figur 2.2 eller om man også skal se på biogas til
gasnettet i fremtiden? I rapporten ”Virkemiddelkatalog – potentialer og omkostninger for klimatiltag”
(2013) redegjorde en tværministeriel arbejdsgruppe for reduktionspotentialer og omkostninger for en
række klimatiltag, der kunne reducere udledningen af drivhusgasser14. Arbejdsgruppen udregnede
skyggeprisen for en række forskellige virkemidler for dermed at kunne sammenligne de
samfundsøkonomiske omkostninger for et givent virkemiddel ved reduktion af drivhusgasudledningen med
ét ton CO2-ækvivalent.
I tabel 2.4 er vist skyggepriserne for fem udvalgte virkemidler fra rapporten, og de her medtagne
skyggepriser er inklusive side-effekter (som fx udledning af ammoniak og luftforurening for biogas’
vedkommende). Som det ses af tabellen er landvind det billigste virkemiddel med en skyggepris på 55
kr./ton CO2-ækv. Biogas I er med en skyggepris på 453 kr./ton CO2-ækv. ni gange dyrere end landvind, men
en smule billigere end kystnære møller, og koster kun det halve af fx sol. De i tabellen anførte forskellige
skyggepriser for biogas er et udtryk for forskellige scenarier, hvor Biogas I er defineret som ”fast gødning
fortrænger separeret gylle, intet sommerenergitab på varmeproduktion, fortrængt naturgas er indregnet,
og højere tørstofindhold for svinegylle”, mens Biogas II regner med ”udbygning af biogas fra 50 til 60% af
husdyrgødningen, relativt ringe husdyrtæthed, separering af gylle for at spare transportomkostninger,
ingen nyttiggørelse af spildvarme om sommeren”. Endelig opererer Biogas III med ”opgradering af biogas
til naturgaskvalitet, og intet varmespild i sommerperioden”.
Tabel 2.4: Skyggepriser for udvalgte klimatiltag til reduktion af drivhusgasser
Virkemiddel
Skyggepris (kr./ton C02-ækv.)
Landvind
55
Biogas I (ENS)
453
Kystnære møller
489
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Biogas II (IFRO basis)
Sol
Biogas III (IFRO opgradering)

625
933
1007
Kilde: Tværministeriel arbejdsgruppe (2013)

En tredje tilgang - set i forhold til de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster ved biogasproduktion
- er at anskue opgraderet biogas som et fossilfrit drivmiddel i transportsektoren. I Energistyrelsens rapport
”Alternative drivmidler” (2013) finder man at på længere sigt frem mod 2020 og 2030 fremstår biogas
sammen med elbiler, som de billigste drivmiddelspor15. ”Alternative drivmidler” finder også, at
”Reduktionen er størst for brug af biogas…” og at ”Anvendelse af biogas produceret på gylle indebærer en
reduceret udledning af metan fra landbrugets gyllehåndtering, uanset om biogassen bruges til transport
eller andre formål. Dette betyder, at biogas som drivmiddel beregningsmæssigt har en negativ CO2
udledning” (s. 51).
State-of-the-art for biogas-teknologi anno 2014
Som tidligere omtalt er biogasteknologi en teknologi der går tilbage til 1930erne, men fra 1970erne og
fremefter har udviklingen taget fart i forskellige bølger med opførslen af en lang række anlæg i Danmark. I
dag eksisterer der omkring 60 biogasanlæg i Danmark inkl. industrianlæg, og Danmark anses internationalt
for at være et af de førende lande mht. biogasteknologi, når det er på basis af husdyrgødning. Som omtalt i
afsnit 4 er der en række danske producenter af biogasteknologi, som er internationalt førende, og de i
tabel 2.5 anførte værdier for state-of-the-art-teknologi er fra den danske virksomhed Bigadan. Bigadan har
en lang række reference-anlæg i ind- og udland, og det er Bigadan der har leveret reaktortankene til
biogasanlægget på Maabjerg Energy Concept, som blev sat i drift i 2012. Maabjerg har en kapacitet på
800.000 tons/år og en forventet biogasproduktion på 21 mio. m3/år, hvilket giver en ydelse på ca. 26 m3
biogas/tons råmateriale16. Selve biogasanlægget på Maabjerg er et traditionelt anlæg, og selve ideen med
”energy concept” ligger derfor mere i den synergi der vil være mellem biogas-produktion og bio-ethanol
produktion7.
Tabel 2.5: Kapital- og driftsomkostninger for et nyt biogasanlæg af typen Bigadan
State-of-the-art technology 2014 - biogasanlæg 750 tons/dag
Daily input of biomass,
640 – 750
tonne
Methane output in
25 – 30 (the precise composition of the biomass is needed in
Nm3/tonne raw material
order to calculate the methane output, which varies to a
great extent depending on source, cf. Figure 2.3)
Electric efficiency (%) net
40%
Electricity generating
3 MW
capacity (MW)
Heat generation (MW)
3,7 (thermal efficiency of 50%)
Availability
Theoretically above 8.500 hours, in practice 8.000
Technical lifetime (years)
20
Own electricity cons.,
7
kWh/tonne biomass
Own heat consumption,
25 kWh/tonne
7

Det medfører, at restprodukter fra bio-ethanolproduktion øger biogasproduktionen fra 21 mio. m3 til 50 mio. m3.
Bio-ethanolproduktions-delen er dog ikke realiseret i Maabjerg endnu.
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kWh/m3 biomass
CAPEX (M euro)
OPEX (euro/MWh)

10 M euro excl. energy utilization unit (this unit is appr. 4-5
M euro incl. gas-net injection)
2,7 M euro
Kilde: Bigadan (2014)

Opgradering af biogas
I Danmark har biogassen hidtil primært været anvendt til kraftvarmeproduktion. Det har medført at
produceret el er blevet afsat til nettet, mens varmeproduktionen er blevet anvendt lokalt, enten i
fjernvarmenettet (ca. 2/3) eller på gårde ifbm. gårdanlæg (ca. 1/3) (Ref1). Fordelen ved at anvende
biogassen lokalt er, at den ikke skal opgraderes. Hvis biogassen derimod skal sendes i naturgasnettet
kræver det en opgradering til en højere gaskvalitet, og det har nogle omkostninger. Ulempen ved at
anvende biogassen lokalt er på den anden side, at der ligger et tab i bla. overskudsvarmen, som ofte ikke
kan udnyttes optimalt i sommerhalvåret. Der er formentlig også andre tab forbundet med ringe udnyttelse
af varmen i røggasser, og tilsammen anslås tabene at ligge på mellem 10-15% (Ref1).
Opgradering til gaskvalitet til naturgasnettet giver ud fra et energisystem-perspektiv flere fordele. Med
adgang til naturgasnettet kan gassen lagres, og desuden skabes der adgang til et stort gasmarked med
mange anvendelser. Produktion og afsætning af opgraderet biogas er først nu ved at komme i gang i
Danmark8, da tilskud til opgradering først er trådt i kraft pr. 1. december 2013. Der ventes derfor flere
opgraderingsanlæg i årene fremover.
Opgradering af biogas drejer sig primært om at fjerne CO2, H2S og andre stoffer fra biogassen. Når man
fjerner CO2 øges metan-koncentrationen, hvilket giver en højere brændværdi. Der er for øjeblikket fem
opgraderingsteknologier, som er i kommerciel anvendelse (tabel 2.6).
Tabel 2.6: Sammenligning af de fem mest udbredte opgraderingsteknologier
Water
Pressure Swing Amin scrubber
Membrane
scrubber
Adsoprtion
(chemical
separation
(PSA)
absorption)
Working
4-10
1-10
0,05-4
7-20
pressure (bar)
Purity of
90-99,5
90-98,5
<99,9
85-99
biogas (%)
Electricity
0,22
0,17
0,09 (+ heat
0,35
consumption
demand 0,45
(kWh/Nm3)
kWh/m3)
Heat
No
No
120-150C
No
requirement
Water demand Yes
No
Yes
No
O&M cost
0,05
0,04
0,13
0,08
(euro/m3)
Investment
1500-2000
1500-2000
1500-2000
2000
cost
(euro/Nm3)

Cryogenic
separation

Kilde

10-25

1

98-99,9

1

0,18

1

No

1

No

1
2

?

1
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Det fjerde opgraderingsanlæg er i øjeblikket under opførelse. Til sammenligning har Sverige 44 opgraderingsanlæg
og Tyskland 144.
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Forudsætninger: 15 leveår på anlæg, 8410 fuldlasttimer/år, kapacitet på 1500 m3/h. Kilde 1: IEA (2013), kilde 2: Egne
beregninger baseret på danske elpriser pr. marts 2014. O&M cost primært afhængig af elpris. Der er ikke indregnet
værdi af genindvunden varme for amin-scrubber.

Af de fem opgraderingsteknologier er de tre førstnævnte de mest udbredte (figur 2.3). Flere studier1718 (Ref
7, Ref 9, Ref10) peger samstemmende på, at både energiforbrug og investeringsomkostningerne for de fem
teknologier er stort set ens, dog med den undtagelse, at aminskrubberen skiller sig ud ved et lavere
elforbrug, men til gengæld er der et behov for varme til at drive reaktionen i scrubberen. I ovenstående
tabel er varmegenindvinding9 ikke medregnet pga. manglende data, men teknologien regnes for at være
den mest cost-effektive. En yderligere fordel ved aminskrubberen er, at metan-tabet fra denne er mindst
(0,1%), hvor der fra de andre teknologier mistes en potentiel indtægt med et tab på 1-2% metan. En meget
grundig gennemgang af teknologiernes performance og cost findes i de to nye publikationer ”Handbook of
Biogas” (IEA, 2013) og ”Biogas upgrading – Review of commercial technologies” (Svenskt Gastekniskt
Center AB, 2013).
De fleste opgraderingsanlæg i Europa er koncentreret omkring stor-skala biogasproduktion, og er
optimeret til lavt energiforbrug og maksimalt metan-indhold. Det resulterer i et relativt komplekst anlægsdesign og dermed et relativt omkostningstungt set-up. Omvendt er de fleste biogasanlæg af mindre
størrelse, og for disse er det i endnu mindre grad økonomisk attraktivt at opgradere biogas. I en dansk
kontekst er der dog en række meget store anlæg på vej, som vil opgradere biogassen, fx Bionaturgas
Danmark, Horsens Biogas og Brdr. Madsen.
Figur 2.3: Udbredelse og investeringsomkostninger for de fem mest anvendte opgraderingsteknologier

Kilde: SGC (2013)

2.2 Hvad driver udviklingen nu (F&U indsats på den internationale scene)
Investeringerne i nye biogasanlæg har navnlig fundet sted i Tyskland, Østrig, Holland, Sverige og Frankrig
over de seneste par år, som det fremgår af IEA Task 37 (figur 2.4). Tyskland har alene ca. 7800 biogas-anlæg
med base i landbrugssektoren, og er dermed den suverænt største biogas-producent på verdensplan. Der
er dog tale om meget forskellige anlæg og brug af feedstocks, hvor den tyske model for biogasanlæg
anvender meget majs og græs som feedstock, hvorimod den danske model for biogasanlæg er at benytte
husdyrgødning suppleret af restprodukter fra industri, husholdninger og servicesektoren, mens anvendelse
9

Mest oplagt vil varmen kunne anvendes direkte til opretholdelse af ønsket temperatur i biogas-reaktoren.
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af energiafgrøder er stort set fraværende. Dette kan ændre sig, da Biogassekretariatet ser energiafgrøder
nævnt i VVM-redegørelser for nye anlæg på vej19. Det skal også nævnes, at de danske anlæg i gennemsnit
er mange gange større end de tyske mikroanlæg.
Figur 2.4: Antallet af biogas-anlæg pr. 2013 for udvalgte lande
Tyskland: 7800 anlæg (landbrug)

Antal anlæg

Schweiz
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Holland

Sverige
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Danmark

Sydkorea

Norge

UK

Finland

Irland

Antal baseret på landbrug
USA

700
600
500
400
300
200
100
0

Kilde: Bearbejdede 2013- tal på basis af data fra Task 37 country reports, IEA (2014)

Ser man på antallet af opgraderings-anlæg, så topper Tyskland, Sverige og USA listen (figur 2.5).
Figur 2.5: Antallet af biogas opgraderings-anlæg pr. jan. 2013
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Japan
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Switzerland
The Netherlands
USA
Sweden
Germany

Antal anlæg

Kilde: Task 37, IEA (2014)

Udviklingen i Tyskland
I Tyskland har udviklingen på biogasområdet i de seneste 14 år primært været drevet af den tyske lov om
vedvarende energi, Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) fra år 2000. Den tyske målsætning på
biogasområdet er derudover jf. Verordnung über den Zugang zu Gasversorgungsnetzen20 at kunne udnytte
et biogaspotentiale på 6 milliarder m3 biogas pr. år fra 2020 og 10 milliarder m3 biogas pr. år fra 2030 som
biometan på naturgasnettet21.
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Et væsentligt virkemiddel til at fremme vedvarende energikilder i Tyskland, herunder biogas, har været
brug af feed-in tariffer (FIT) som defineret i EEG. Udover den støtte man som tysk biogas-producent har
kunnet opnå gennem EEG, så har der været en række andre støttemuligheder, såsom investeringsstøtte og
forskellige former for landbrugsstøtte22. Støtteregimet til tysk biogas har generelt været særdeles lukrativt
for biogasproducenterne, hvilket afspejles tydeligt i antallet af opførte anlæg, men støtten er mindsket de
seneste par år og udbygningen er aftagende.
I forhold til størrelsen af anlæggene i Tyskland, så er anlæggene i gennemsnit forholdsvis små med en
størrelse på omkring 500 kWel (ca. 200m3/h). Med ganske mange anlæg i Tyskland er der dog også en stor
variation i størrelse, og der findes således også meget store anlæg som det i Güstrow. Dette anlæg blev
etableret i 2009 af EnviTech, og det har en kapacitet på 10.000 m3/time eller ca. 22 MWel23. Anlægget
producerer, opgraderer, og injicerer biogas i Rostock-området. Til sammenligning producerede Danmarks
største termofile biogasanlæg, Lemvigh Biogas, i 2012 i gens. ca. 1.100 m3/time24 mens Maabjerg Energy
Concept ventes at producere ca. 6.000 m3/time25.
Sammenfattende kan man sige, at ”driveren” for den massive udbygning med biogas i Tyskland primært har
haft basis i målsætningen om grøn omstilling ifbm. Energiewende-politikken. Samtidig har tyskerne med
investeringsstøtten til biogasanlæg ønsket at holde hånden under landbruget og dermed
landdistriktsudviklingen. Ser man på implikationerne af de seneste års justeringer i tysk støtte til biogas, så
er der lagt op til en mere moderat udbygning med nye anlæg, hvor fokus i højere grad er på costeffectiveness og et økonomisk bæredygtigt energisystem. Samtidig skiftes vægten til dels væk fra
energiafgrøder og over mod udnyttelse af husdyrgødning og restafgrøder, og der skabes incitamenter for
balancering i el-nettet og til opgradering af biogas til naturgasnettet. Den tyske udvikling har dog ikke gjort
så meget for den teknologi-udvikling som er interessant for den danske biogasmodel, som tager
udgangspunkt i husdyrgødning som feedstock.
Udviklingen i Sverige
I den seneste årlige opgørelse af svensk biogasproduktion udført af Energimyndigheten (2012), fremgår
det, at der sammenlagt findes 242 biogasanlæg i Sverige som producerede 1.589 GWh energi (ca. 5,7 PJ)26 –
dvs. lidt mere end de 4,3 PJ som er biogasproduktionen i Danmark primo 2014 (Ref1). De 242 anlæg
fordelte sig på 135 rensningsanlæg, 55 lossepladsanlæg (under udfasning siden 2005), 26 gårdanlæg, 21
fællesanlæg og 5 industrianlæg. Der fandtes 53 opgraderingsanlæg og der blev injiceret opgraderet biogas
11 steder på gasnettet i 2012. Biogasproduktionen fordelte sig på 42 % fra rensningsanlæg, 32 % fra
fællesanlæg, 16 % fra opsamlingssteder, 8 % fra industri, og 3 % fra gårdanlæg. Godt halvdelen (53 %) af
den producerede biogas gik til opgradering, 33 % gik til opvarmning (inkl. tab), mens blot 3 % gik til elproduktion. De resterende 10 % gik til flairing. Den anvendte biomasse til biogasproduktion i Sverige er
hovedsagligt slam, mad- og restaffald, industriaffald, husdyrgødning, og kun i meget lille udstrækning
energiafgrøder.
Den geografiske fordeling af den svenske biogasproduktion er koncentreret omkring et fåtal af len, hvor
Skåne, Stockholm og Västra Götaland stod for godt 50 % af produktionen. Det svenske naturgasnet er
meget mindre end det danske, og det befinder sig i Västra Götaland, hvor der importeres naturgas fra
Danmark via en ledning til Malmø, som derefter går nordpå til Göteborg med en enkelt stikledning mod
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Jönköping27. Der findes desuden et nyt, separat gasnet til ”fordonsgas” i Stockholms-området, som blev
etableret i 2012.
Den svenske filosofi for biogasproduktionen har primært været at udnytte biogassen i transportsektoren,
hvilket er blevet understøttet af svensk energi- og transport-politik gennem de seneste 15-20 år. Dette blev
senest slået fast i ”Klimat- och energipolitik för en hållbar framtid” (prop. 2008/09:162), som opstillede en
målsætning om en transportsektor fri af fossile brændstoffer i 203028. Som opfølgning på dette fulgte
redegørelsen ”Fossilfrihet på väg” (SOU 2013:84), som præsenterede de første overvejelser om hvordan
dette skulle realiseres29. Fossilfrihet på väg redegør for den svenske udvikling på ”fordonsgas” og nævner
en række tiltag siden 1995, hvor man første gang lavede gunstig beskatning af biobrændstoffer ifht. fossile
brændstoffer (biogas som drivmiddel er helt fritaget for skatter og afgifter, mens naturgas er belagt med
CO2-afgift). De svenske ejerafgifter på biler har også siden 2006 skelnet mellem CO2-emissionerne fra
motor og brændstoffer, og har på den måde begunstiget biobrændstoffer og gas-drift. Et andet tiltag
indførtes i 2006, hvor man pålagde svenske tankstationer at fremme tilgængeligheden af biobrændstoffer
(herunder biogas). Med særlig støtte til investeringer i tankningsudstyr opførtes således 57 nye
tankningssteder til gas til biler i perioden 2007-2010. I 2012 nåede antallet af tankningssteder til gas op på
135. Udviklingen i antallet af gas-drevne køretøjer er således vokset fra ca. 7500 køretøjer i 2005 til 44.000 i
201230, og efterspørgslen efter biogas er vokset med 30-40 % i de sidste par år31. Faktisk var efterspørgslen
efter biogas i 2012 større end den indenlandske produktion, hvilket førte til at Sverige importerede biogas
både som fysisk mængde og via certifikater32.
Der er i Sverige diskussion om hvor stort biogaspotentialet er, og hvor stor en rolle biogassen skal spille10.
Det beror især på hvor stor en rolle man skal tillægge termisk forgasning af træ, som har et meget stort
potentiale, men som endnu ikke er en kommerciel teknologi. Analyser fra den svenske biogasbranche
vurderer således at der er et potentiale på mellem 8 - 15 TWh/år (ca. 29 - 54 PJ) ekskl. restprodukter fra
skovindustrien, og at der er et yderligere potentiale på 59 TWh/år (ca. 212 PJ) ved forgasning af
restprodukter fra skov33. I modsætning til dette mener Energimyndigheten at potentialet kan opgøres til 34 TWh/år (ca. 11-14 PJ)34 uden termisk forgasning af træ. Ifølge Energimyndighetens seneste
langtidsprognose fra 201235, vurderes det, at der forbruges 1,0 TWh (ca. 3,6 PJ) biogas i 2020 og 1,5 TWh
(ca. 5,4 PJ) i 2030, som drivmiddel (se figur 2.6). Energimyndigheten skriver i prognosen at den forventer en
kraftig stigning i ”fordonsgas” frem mod 2030, men at det er usikkert hvor stor en andel af denne
fordonsgas består af naturgas og/eller biogas. Energimyndigheten nævner, at det ikke er problemfrit at
dække efterspørgslen efter biogas med de gældende virkemidler, og at naturgassen derfor kommer til at
spille en væsentlig rolle som supplement. Den nævner også, at der særligt forventes vækst i biogas som
drivmiddel til lokalbusser og dernæst personbiler. Salget af gasdrevne biler ventes derfor at vokse.
Figur 2.6: Udviklingen i drivmidler i Sverige, hvor biogassen ventes stor vækst
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For en diskussion af dette se fx Ref29 – Realiserbar biogaspotential i Sverige år 2030.
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Kilde: Energimyndigheten (2013)

Sammenfattende kan man sige om den svenske biogasproduktion, at en væsentlig driver bag udviklingen er
et ønske om at fremme biogas som drivmiddel til transportsektoren. Der har særligt været et ønske om at
få lokalbusser i byområder over på gas, men også personbiler er begunstiget mht. en række skatte- og
afgifts-fordele. Grundet det store ønske om at anvende biogassen i transportsektoren, har der været fokus
på at opgradere biogassen og injicere den i det svenske gasnet. Det svenske gasnet er dog væsentligt
mindre dækkende for landet som helhed end det danske naturgasnet, hvilket giver et anderledes
udgangspunkt for distribution af gassen. I forhold til biomasse-potentialet adskiller Sverige sig fra Danmark
på sigt ifht. termisk forgasning af træ og træ-affald, som er mere i fokus der. Den svenske energipolitiske
tilgang til biogas adskiller sig dog væsentligt fra den danske og den tyske tilgang i selve anvendelsen af
biogas, da man i Sverige har et tydeligt fokus på at løse klima-udfordringerne i transportsektoren med bl.a.
biogas.

2.3 Teknologiudviklingen fremadrettet (performance, kapaciteter, costbetragtninger)
Der er et relativt godt kendskab til omkostningerne forbundet med biogas-produktionen, som er blevet
undersøgt gennem en række nyere danske studier af bl.a COWI36, Institut for Fødevareøkonomi ved
Københavns Universitet (IFRO)37 og Deloitte38. Af tabel 2.7 fremgår produktionsomkostningerne, som
beregnet af COWI og IFRO under nogle givne forudsætninger. IFROs beregninger bygger på en analyse af 18
planlagte biogasprojekter i Danmark.
Tabel 2.7: Produktionsomkostninger for biogas leveret på naturgasnettet
COWI (2013)
IFRO (2013)
Produktionsomk. biogas
4,57 kr./m3
4,2 kr./m3
Omk. opgradering
0,49 kr./m3
1,2 kr/m3 (opgradering +
nettilslut og kompr.)
Omk. kompr. og nettilslutn 0,40 kr./m3
I alt omk. for biometan på
5,45 kr./m3 (= 237 kr./GJ v. 5,4 kr./m3
naturgasnet
23 GJ/1.000 m3))
Forudsætninger:
COWI: 360.000 tons biomasse/år, 88 % gylle., 8% industriaffald, 4% majs, 10 mio. m3
CH4/år, levetid 20 år, transport gens. 12 km
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IFRO: 255.500 tons biomasse/år, 78 % gylle, 12% fiberfraktion separeret gylle, 10 %
majs, 7,4 mio. m3/GH4/år, Levetid 20 år

I figur 2.7 er vist hvordan omkostningerne fordeler sig. Indkøb af biomassen, særligt majs og industriaffald,
samt transportomkostningerne fylder relativt meget (35 %). Ifølge IFRO andrager transportomkostningerne
næsten 40 % af driftsomkostningerne, mens denne del lå på 21 % i COWI-studiet. Andre analyser, som fx
Dansk Landbrugsrådgivning, nævner en omkostning til transport på omkring 35 %39.

Figur 2.7: Fordeling af produktionsomkostningerne til biogas
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Studierne viser også, at biogasproduktionen er meget følsom overfor tørstofindholdet i biomassen, og at
det derfor er vigtigt at sikre et højt indhold af organisk tørstof for at sikre et højt gasudbytte pr. ton
biomasse. I biogasbranchen er der divergerende opfattelser af hvorvidt størrelsesøkonomi har betydning
for biogasproduktionen. IFRO anfører således at ”samlet er de størrelsesøkonomiske fordele ikke helt så
store, som man måske skulle forvente” (s.47) (Ref33). Dette skulle især skyldes større
transportomkostninger. I modsætning til dette har et tidligere studie, FOI-rapport nr. 136 (Ref5), fundet
klare størrelsesøkonomiske fordele, også efter at transportomkostningerne er indregnet.
Frauenhofer (Ref12) vurderer i deres cost-studie fra 2013, at man kun skal forvente meget små reduktioner
i investeringsomkostningerne på selve biogasproduktionen. Denne betragtning bygger på observationer af
de ca. tyske 1000 anlæg, som er opført om året i perioden 2009-2011, men også på det faktum, at man i et
andet tysk studie40 af opførte anlæg i perioden 2005-2009 heller ikke fandt noget fald i
investeringsomkostningerne11. Af samme grund antager Frauenhofer at investerings-omkostninger for
biogasanlæg er de samme i 2030 som i dag: ”Since only slight decreases in cost are expected for biogas
11

Dette studie finder rent faktisk den modsatte tendens, nemlig at investeringsomkostningerne er stigende med ca.
2.000 euro/kW. Studiet fandt også, at anlæg i mellemstørrelse var de billigste at etablere.
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power plants, no learning rates are recorded for biogas. This leads, in turn, to constant LCOE12s by 2030”
(p.4).
I forhold til forventningerne til teknologiudviklingen i Danmark, så er der den forskel på biogas-anlæggene i
Danmark og Tyskland, at de tyske anlæg i gennemsnit er betydeligt mindre (ca. 500 kW), og at de typisk
anvender en mere ensartet biomasse. Det giver sig udslag i, at de tyske anlæg er nemmere at håndtere, og
dermed kan have et mindre udviklingsbehov end danske anlæg. Derfor er der mere tiltro til at
omkostningerne til biogas i Danmark kan sænkes, om end ikke i stor stil. Energistyrelsens teknologikatalog
antager fx et forløb med et lille fald i investeringsomkostninger og uændrede driftsomkostninger frem mod
2030 for anlæg af alle størrelser41, men dette er dog på baggrund af ikke helt nye tal. Det har ikke i
forbindelse med denne teknologivurdering været muligt at finde nyere tal for fx 2030 på bagrund af andre
analyser, og det har eller ikke været muligt at få de konsulterede teknologiproducenterne til at udtale sig
om priser og teknologiudvikling frem mod 2030.
Ser man på udviklingspotentialet og produktionsomkostningerne, så er de mest i øjnefaldne poster
omkostninger til tilvejebringelse af biomasse samt transportomkostningerne, som tilsammen udgør 65 % af
omkostningerne i COWI-studiet. Der ventes navnlig at kunne vindes en del på at anvende andre typer
biomasse, som fx dybstrøelse og halm. Hvor udnyttelsesgraden af denne type biomasse i dag blot ligger på
omkring 50 % ventes det, at denne udnyttelse kan hæves til op imod 70-80 % gennem bedre forbehandling
og bearbejdning. Der er dog den sammenhæng mellem omkostningerne til biomasse og til transport, at en
øget transportafstand for at hente bedre typer biomasse giver sig udslag i større transportomkostninger.
Lokalisering af anlægget i forhold til biomassen er dermed meget afgørende for anlæggets økonomi. Brug
af visse typer biomasse med større tørstofindhold vil desuden øge andre behandlingsomkostninger, fx
omkostninger til energi eller mikrobiologisk behandling.

Sammenfattende tegner der sig, udover en stigende brug af opgradering af biogas til biometan til injektion i
naturgasnettet, følgende tendenser i teknologiudviklingen på biogasområdet i disse år13:


Fokus på nye typer biomasse som supplement til gylle

Udnyttelse af mere tørstofrige biomasser som fx dybstrøelse, halm, og græs fra naturplejearealer. Disse
typer biomasse er med til at give et højt metan-udbytte, og de kan spille en vigtig rolle som erstatning for
de værdifulde organiske affaldsressourcer fra industrien, som i dag udnyttes fuldt ud14. I AgroTechs seneste
rapport om biomassepotentialet (Ref7) ser dybstrøelse, halm og naturplejearealer interessante ud, da der
findes relativt store mængder frem mod 2020, og prisen i kr./ton tørstof er forholdsvis lav. Om dybstrøelse
kan man sige, at det endnu ikke er veldokumenteret om den i praksis er så velegnet til biogasanlæg, da man
endnu ikke har mange driftserfaringer. Der er også en logistikmæssig udfordring med dybstrøelsen, hvor
12

LCOE – Levelized Cost of Electricity – denne metode anvendes primært til at sammenligne power plants af
forskellige typer og med forskellige omkostningsstrukturer. Ideen er at sammenholde alle de akkumulerede
omkostninger for etablering og drift med summen af den årlige energi-produktion
13
Disse tendenser er fremkommet gennem dialog med en række aktører fra biogasbranchen, herunder
brancheforeningen, biogasproducenter, og forskere.
14
Der er til gengæld et potentiale i husholdningsaffaldet, som i dag bliver anvendt på affalds-forbrændingsanlæggene.
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man hidtil har specialiseret sig i at køre med flydende gylle i tankbil, og hvor man nu skal til at køre med
ladbil (se også punkterne nedenfor). For halms vedkommende er det væsentligt at fremhæve, at der er stor
konkurrence om denne ressource, hvilket afspejles i en forholdsvis høj pris på omkring 500 kr./ton (Ref7),
men at metan-udbyttet er endog meget interessant, hvis man kan nedbryde fibrene tilstrækkeligt15. Studier
fra Foulum tyder på, at man kan komme op på 225-375 m3 biogas/ton halm ved en omsætning af halmen
på omkring 40-65%, men dette kræver længere opholdstid i anlægget42. Der mangler endnu nogle
veldokumenterede forsøg, der viser, at halm i praksis kan anvendes i nye anlæg med en overkommelig
opholdstid og uden at der forekommer driftsstop. For naturplejearealernes vedkommende har der kørt en
række pilotprojekter (fx BioM), men det er endnu uvist præcist hvor lønsomme disse biomasser er til
biogasproduktion, når bjergningsomkostningerne tages i betragtning. Husholdningsaffald er også en kilde
som endnu ikke er undersøgt ordentligt i forhold til biogasdrift.


Fokus på behov for forbehandling af nye typer biomasse med højt fiberindhold

De mere fiberholdige typer biomasse som halm, dybstrøelse og græs stiller store krav til forbehandling for
at kunne nedbryde cellulose-delene. Teknologiudviklerne er på det seneste fremkommet med forskellige
teknologiske løsninger som fx den danske producent Xergi´s patenterede X-chopper43, som skulle kunne
håndtere dybstrøelse og halm i større mængder end hidtil set. Lundsby har lignende teknologier, hvor der
fx monteres snittere i pumper, og anvendes en form for mixer, som kan håndtere biomasse med varierende
andel af tørstof44. Der savnes dog endnu dokumentation for at der er god økonomi i forskellige typer af
forbehandling.


Fokus på at minimere omkostninger til logistik

Der er stort fokus på at effektivisere transport af gyllen, da transportomkostningerne udgør op mod 35% af
produktionsomkostningerne ved biogas. Det har affødt en udvikling henimod større og mere effektive
tankvogne med besparelser på løn og brændstofomkostninger til følge. Den danske producent VM-Tarm
har bl.a. specialiseret sig i dette marked med gylletrailere med en kapacitet på op til 40.000
liter/tankvogn45. Til trods for dette er det dog fortsat væsentligt ikke at skulle køre for langt for at opnå god
driftsøkonomi.


Fokus på system-optimering for at nedbringe omkostninger

Der er også et naturligt fokus på at optimere driften af biogasanlægget. Der er stor forskel på hvordan de
mange biogasanlæg i Danmark overvåges og drives, og der er derfor nogle aktører, der ser et potentiale i at
udvikle software og værktøjer, der kan optimere driftsprocessen. I et igangværende EUDP-støttet projekt46
undersøges det fx lige nu, om man kan udvikle og demonstrere en teknologi til online styring af
rådneprocessen i et biogasanlæg. Ved at udvikle og afprøve et optimeringsværktøj er målet, at man kan
optimere gasudbyttet fra gylle, slam og anden biomasse, uden at øge energiforbruget til drift af reaktoren.
Optimeringsværktøjet er bl.a. baseret på sensorer, som kan sende signaler til pumper og andre dele i
systemet, og dermed signalere hvornår de næste trin i processen kan gå i gang.


Udvikling af nye og større staldsystemer som integrerede løsninger i et biogas-system

15

Ved en lavere halm-pris kan halm blive meget attraktiv for biogasanlæggene. Fx kan man forestille sig at våd halm,
som ikke lever op til kravene til varmeværkerne, kan afregnes til en lavere pris til biogasanlæggene.
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Der er flere iagttagere af branchen der mener, at strukturudviklingen i landbruget vil føre til endnu større
bedrifter, således at fremtidige gårdanlæg kommer op i en størrelse der er sammenlignelige med
fællesanlæg. Dette vil føre til skala-økonomiske fordele. Samtidig er der stigende fokus på hvordan
staldsystemerne udvikles i dag, og hvordan dette kan harmonere optimalt med at anvende gylle som en
råvare, der nemt skal kunne transporteres væk. En række danske producenter af staldsystemer forsøger
desuden at lave integrerede løsninger med fokus på optimering af gyllen i staldanlægget. Der er flere der
mener, at der ligger et stort potentiale i disse faktorer.
Metanisering og samspil mellem biogas og brint
Et andet interessant fremtidsperspektiv er det der ligger i metanisering og samspil mellem biogas og en evt.
fremtidig brint-produktion i Danmark. Som tidligere nævnt fjerner man CO2 fra biogassen, når biogassen
opgraderes til biometan til naturgasnettet. CO2-indholdet i biogassen er ca. 40 %. Ved en brint-produktion
er der den begrænsning, at brinten kun kan lagres direkte i naturgasnettet i mindre omfang, sandsynligvis i
størrelsesordenen 1-2 %. Men ved en metanisering af brint hvor man kobler CO2 og H2 for at fremstille CH4
(metan), kan man forøge energiindholdet pr. m3 gas man pumper i gasnettet med omtrent en faktor 1,5.
Topsøe er en af de virksomheder, som globalt er meget langt fremme på dette område, og gennem
udvikling og test af ny teknologi har de dokumenteret en række lovende, foreløbige resultater4748. Topsøe
sælger i dag metaniserings-teknologien på kommerciel basis, men teknologien til at producere den store
mængde brint er ikke kommercielt tilgængelig i den nævnte MW-skala16.

3. Rammevilkår for teknologien i Danmark
3.1 Rammevilkår for teknologien i Danmark
Der er blevet givet støtte til biogas i Danmark i mange år, og støttereglerne er senest blevet ændret med
energiaftalen fra 2012, som eksplicit pointerede, at der skal laves bedre rammebetingelser for
biogasudbygningen. Aftalen anførte endvidere, at ”Der skal gennemføres en ambitiøs udbygning med
biogas. Med henblik på at skabe fremdrift i denne skal de økonomiske vilkår for biogasproduktionen
forbedres, og biogas skal i højere grad end i dag kunne anvendes uden for kraftvarmesektoren”. I samme
forbindelse blev der som tidligere nævnt nedsat en Biogas Taskforce, som skal understøtte
biogasudbygningen frem mod 2020. Det betyder også, at der lægges en meget stor indsats på netop dette
område17. Der skal derfor ikke redegøres for dette spørgsmål her.

4. Teknologiens betydning i dansk kontekst i forhold til jobs og vækst
4.1 Danske virksomheders og videninstitutioners engagement i
teknologiudviklingen
Der er meget der tyder på at udviklingen af biogasteknologi – i denne sammenhæng i form af teknologi til
sam-udrådning af gylle og industrielle affaldsprodukter - er en dansk styrkeposition, når man ser på
16

Se i øvrigt ”Teknologivurdering nr. 1 – Elektrolyse til brint”, som omhandler netop denne problemstilling
Mere info om Biogas Taskforce findes her: http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarendeenergi/bioenergi/biogas-taskforce
17
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efterspørgslen efter teknologien og antallet af referenceprojekter i udlandet. De største danske aktører
sælger og opfører godt halvdelen af deres anlæg i udlandet med hovedvægt på lande som Tyskland,
Sverige, England, og USA. Det er dog stadigvæk en industri af en meget beskeden størrelse sammenlignet
med andre danske industrier inden for energiteknologi. Ser man på antallet af producenter af de egentlige
anlæg, så er der tale om ca. 7-10 aktører, hvoraf 4-5 dækker det meste af markedet (tabel 4.1). Dertil
kommer en række underleverandører af forskellige komponenter til anlæggene, som ikke er omtalt her.
Navnlig på rådgivning og knowhow omkring biogas og energisystemer står Danmark stærkt. I Tyskland er
biogas-industrien formentlig førende når det gælder biogasteknologi på basis af energiafgrøder.
Tabel 4.1: Danske producenter af biogasanlæg
Virksomhed
Reference-projekter i ind- og udland
Xergi
+50 anlæg opført eller under opførelse
Bigadan
+50 anlæg opført eller under opførelse
Lundsby
+25 anlæg opført eller under opførelse
Combigas
18 anlæg opført eller under opførelse
BWSC
Antal ukendt
Renew Energy
Antal ukendt
Kilde: Egne observationer

Som tidligere omtalt, har det tyske hjemmemarked været en meget stærk driver for udviklingen igennem
de seneste 10-15 år med det støtteregime som blev introduceret under EEG. Ifølge brancheorganisationen
German Biogas Association omsattes der for 6,5 mia. euro biogas-udstyr i Tyskland i 2012, og der var en
direkte beskæftigelse på ca. 41.000 personer. Godt 30 % af omsætningen i Tyskland blev eksporteret49.
Ser man på det danske F&U-miljø, så har der været en lang tradition for at forske i biogas på Foulum under
det nuværende Aarhus Universitet, men der forskes også i biogas-teknologi på DTU Miljø. Foulum har et
biogasanlæg til demonstrations- og forskningsformål, som anses for at være et af de fremmeste i verden.
Forskningsmiljøet har spillet en vigtig rolle som sparringspartner med industrien, og har på denne måde
været med til at understøtte den danske styrkeposition på området. Med de seneste trends, hvor der
opgraderes biogas til naturgasnettet og udføres F&U-projekter omkring methanisering og samspil mellem
biogasproduktionen og brint-produktion bredes forskningsområdet ud til andre aktører, som også står
stærkt i en dansk kontekst med fx Topsøe og Ammongas.

4.2

Teknologiudviklingens indflydelse på jobs og vækst i Danmark?

Ser man på beskæftigelseseffekterne i forhold til biogasteknologien, så er der ikke fundet nogle konkrete
opgørelser af beskæftigelsen på basis af erfaringstal, lister med mandår, el. lign. Men Landbrug &
Fødevarer har undersøgt dette spørgsmål i et notat i forbindelse med energiforliget for 201250. Her tog man
udgangspunkt i en udbygning med 40-50 større biogasanlæg med et investeringsniveau på omkring 7-9
mia. kr. Man beregnede på den baggrund en beskæftigelseseffekt på ca. 1.300-1.500 personer pr. år i
anlægsperioden ved en anlægsperiode på otte år. Landbrug & Fødevarer vurderede derudover, at der
kunne forventes en løbende beskæftigelse på omkring 800-1.000 personer pr. år i en fuldt udbygget
driftsfase.
Energistyrelsen har vurderet beskæftigelseseffekten ved opførelsen af biogasanlæggene ved at beregne en
beskæftigelsesmultiplikator-effekt på bagrund af input-output-tabeller fra Danmarks Statistik51, hvilket i
øvrigt er den samme metode som Landbrug & Fødevarer anvendte. Med denne metode anvender man
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gennemsnitsbetragtninger for anlægsbyggeri, og det er derfor vigtigt at holde sig for øje, at denne form for
analyse ikke tager udgangspunkt i det konkrete arbejdskraftbehov ved opførelsen af et biogasanlæg. I
mangel af bedre data kan man med input-output tabel-metoden få et fingerpeg om hvor mange
beskæftigede der går til, hver gang man bruger 1 mio. kr. Når man bruger denne metode skelner man
mellem direkte og indirekte beskæftigelses-effekter, hvor den direkte effekt er de mandår der går til selve
byggeprocessen, mens den indirekte effekt medtager underleverandører og tilknyttede støtteerhverv. I
denne beregning er den samlede effekt medtaget. Tager man udgangspunkt i anlægsstørrelser på omkring
100-125 mio. kr. i 2014-tal, som er den størrelsesorden et fællesanlæg som Horsens Bioenergi ligger i (input
240.000 tons råmateriale/år og output 10 mio. m3 biogas/år) (Ref12), så giver det en samlet
beskæftigelseseffekt på omkring 115-145 mandår18. Opførelsen af 10 sådanne anlæg giver altså en
beskæftigelseseffekt i omegnen af 1.150-1.450 mandår. Ser man på driftsfasen, så vil et anlæg som Horsens
Bioenergi give job til ca. 10 personer (Ref50) – eller 100 personer for 10 anlæg i denne størrelse. Da
Horsens Bioenergi ikke er repræsentativ i størrelse for de godt 50 eksisterende danske anlæg, vil det ikke
være retvisende at beregne et tal for drift af anlæg på dette grundlag, men baseret på erfaringstal fra
branchen er et godt bud ca. 200 mandår. Ser man sluttelig på selve udviklingen af teknologien, så er det
stadigvæk en meget lille branche med måske et par hundrede beskæftigede. Mange af de anlæg som
opføres i udlandet bliver hovedsageligt bemandet med lokale folk i anlægsfasen.

18

Ved en multiplikator på 1,35 pers./mio. kr. og 2007-tal deflateret med prisudviklingsfaktor 0,86 for perioden 20072014. Ref44: Tabel 6.D.2 ”GFCF Building and Construction” (Danmarks Statistik, 2009).
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