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Tilbudsgivervejledning: Der stilles i kravspecifikationen 3 mindste og 5 kompetitive krav. Mindstekra-

vene forudsættes accepteret ved tilbuddets indgivelse. De kompetitive krav skal besvares i tilbuddet, der 

maksimalt må fylde 15 A4 sider. Kravopfyldelsen vil blive evalueret i overensstemmelse med de angiv-

ne evalueringspræferencer.  

 

1. OPGAVEBESKRIVELSE 

 
1.1 Baggrund for opgaven 
 
Det fremgår af ”Aftale mellem regeringen og Dansk Folkeparti: Finansloven for 2019” af 30. november 
2018, at der skal igangsættes en målrettet indsats, der i samarbejde med biogasbranchen, skal mindske 
metangasudslippet fra danske biogasanlæg 
 
Indsatsen skal bygge videre på Biogasbranchens frivillige måleprogram, som har været i gang fra 2016. 
Indsatsen skal desuden i relevant omfang bygge videre på tidligere arbejde vedrørende metantab fra 
biogasanlæg, der er gennemført af bl.a. Energistyrelsen og Biogasbranchen i regi af ”Biogas Taskforce” 
fra 2012 – 2016. 
 
Relevante tidligere erfaringer kan findes via nedenstående links: 
 

• http://task37.ieabioenergy.com/files/daten-
redaktion/download/Technical%20Brochures/Methane%20Emission_web_end_small.pdf 

• https://www.dgc.dk/sites/default/files/filer/publikationer/R1502_metanemission_biogasanlaeg.pdf 

• https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852418311842?via%3Dihub 

• www.researchgate.net/publication/281741106 

• https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Bioenergi/metantab_taskforce_final.pdf 
 
 
1.2 Opgavens indhold 
 
Energistyrelsen ønsker konsulentbistand til at gennemføre et måleprogram, der dokumenterer metantab 
fra danske biogasanlæg og tilknyttede anlæg, samt opbygger viden om metoder til måling af metantab 
på biogasanlæg mv. 
 
Formålet med måleprogrammet er, at  
 

1. udvikle, forbedre og kvalitetssikre metoder til at måle metantab fra anlæg 
2. gennemføre lækagesøgninger, der giver biogasanlæg indsigt i kilder til metan-emission fra bio-

gasproduktion og danne grundlag for egenkontrolprogrammer 
3. gennemføre målinger, der kvantificerer metantab fra biogasanlæg og tilhørende anlæg 
4. etablere en landsdækkende statistik over metanudledning fra biogasproduktion, der kan bruges til 

nationale emissionsopgørelser og klimaplaner mv.  
5. at bidrage til formulering af fremtidig regulering vedrørende metantab fra biogasanlæg 

 
Der kan afgives tilbud i et konsortium med en eller flere underleverandører. Vinderen af dette udbud 

omtales i det følgende som ”Konsulenten”, uanset om der er tale om ét firma eller et konsortium.  
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Konsulenten skal samarbejde med en Biogasteknisk Konsulent, der finansieres udenfor denne opgave.  

Den Biogastekniske Konsulents opgave er beskrevet i udbudsmaterialet: ”Opgavebeskrivelse og kravs-

specifikation for Opgave 1. Videnopbygning og erfaringsudveksling om forebyggelse af metantab på 

biogasanlæg mv”, der også indgår i den målrettede indsats for at mindske metantab fra danske biogasan-

læg. 

For den samlede indsats etableres en følgegruppe bestående af bl.a. 
 
Energistyrelsen. 
Foreningen Biogasbranchen 
DCE 
Danva 
Miljøstyrelsen 
 
Konsulenten har ansvar for at gennemføre opgavens aktiviteter i samarbejde med Energistyrelsen og 
følgegruppen. Der forventes afholdt 4 følgegruppemøder: 1 ved opstart, 2 undervejs og 1 ved afslutnin-
gen af projektet, hvor udkast til slutrapport præsenteres.  
 
Måleprogrammets aktiviteter 
 
Del-opgave 1. Analyse af hidtidige målinger og beregning af emissionsfaktor 
Analyse af hidtidige målinger gennemført som led i biogasbranchens frivillige måleprogram og bereg-
ning af emissionsfaktor på grundlag heraf.  
 
Del-opgave 2. Manual for målinger 
Udarbejdelse af metodebeskrivelse og krav til målinger til brug for måleprogrammet. Der tages ud-
gangspunkt i tidligere udarbejdet materiale i forbindelse med Pilotprojekt til et frivilligt måleprogram 
for metanudledning fra biogas- og opgraderingsanlæg. 
 
Del-opgave 3. Gennemførsel af målinger i samarbejde med biogasanlæg og underleverandører 
Konsulenten skal, evt. i samarbejde med underleverandører, gennemføre målinger på de biogasanlæg, 
der ønsker det. Konsulenten kan dog forvente som minimum at gennemføre målinger på 15 anlæg og er 
dermed garanteret betaling for dette antal målinger. Det maksimale antal anlæg, der vil skulle måles, er 
samtlige biogas anlæg i Danmark dvs. op til 170 anlæg.  Målingerne omfatter lækageopsporing og kvan-
tificering af metantabet fra anlægget. Metantab fra biogasanlæg, opgraderingsanlæg og motoranlæg skal 
måles, og så vidt muligt opgøres hver for sig.  
 
Biogasanlæggene kan selv vælge hvilket målefirma, der skal foretage målinger på deres anlæg, forudsat 
at det valgte målefirma kan udføre målinger i overensstemmelse med den manual for målinger, som 
Konsulenten udarbejder under Del-opgave 2. Hvis et biogasanlæg således vælger et andet målefirma 
end Konsulenten, skal dette målefirma dokumentere overfor Konsulenten, at målefirmaet kan udføre 
målinger i overensstemmelse med manualen. Når dette er dokumenteret, tager Konsulenten målefirmaet 
ind som underleverandør.  
 
Konsulenten har ansvar for kvalitetssikring og fortolkning af samtlige gennemførte kvantificeringer af 
metantab. Det kan i særlige tilfælde være nødvendigt, at Konsulenten gentager kvantificeringer af me-
tantab fra et anlæg for at sikre den nødvendige kvalitet. Beslutning herom træffes af Energistyrelsen 
efter samråd med konsulenten og evt. følgegruppen.  
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Konsulenten kan også foreslå at inddrage yderligere underleverandører evt. fra udlandet. Konsulentens 
forslag til yderligere underleverandører forelægges Energistyrelsen til godkendelse sammen med be-
grundelse for valg af disse.  
 
Anlæggene skal sandsynligvis selv betale en andel af omkostningerne for målingerne. Konsulenten op-
kræver i så fald egenbetaling hos anlæggene. 
 
Del-opgave 4. Forbedring og kvalitetssikring af målemetoder 
Som led i måleplanen gennemføres særlige målinger, som har til formål at kvalitetssikre og forbedre 
målemetoder. Dette kan være samtidige målinger med flere metoder på samme anlæg. Eller invitation af 
internationale målefirmaer til at gennemføre målinger med nye metoder, som kan sammenlignes med de 
anvendte danske metoder. Konsulenten skal i tilbuddet beskrive aktiviteter, der foreslås gennemført, og 
foreslå hvordan resultaterne formidles.  
 
Del-opgave 5. Forslag til forudsætninger for fremtidig støtte  
Egenkontrol med, periodiske målinger samt indberetning af metantab forventes at blive en forudsætning 
for at den producerede biogas bliver støtteberettiget i fremtiden. Konsulenten skal i samarbejde med den 
Biogastekniske Konsulent, udarbejde forslag til formulering af dette krav. Dette kan omfatte krav til 
egenkontrolprogram, målemetoder og indberetninger og tilhørende dokumentation.  
 
Del-opgave 6. Rapport og beregning af emissionsfaktor 
Der udarbejdes en afsluttende rapport, på dansk og engelsk, der sammenfatter resultaterne af projektet 
og af måleresultaterne ultimo 2020. Der udregnes en opdateret emissionsfaktor. Resultaterne præsente-
res desuden på et møde for følgegruppen. Konsulenten overdrager beregning og informationsgrundlag 
til DCE, som står for den endelige beregning af en national emissionsfaktor. 
 
Del-opgave 7. Yderligere aktiviteter 
Det kan under gennemførelsen af måleprogrammet vise sig relevant at gennemføre yderligere målinger 
eller aktiviteter for at forbedre videngrundlaget. Det kan være måling af metantab fra lagertanke på 
landbrugsbedrifter eller stalde. Det kan desuden aftales, at Konsulenten deltager i møder, eksempelvis 
formidlingsmøder med biogasanlæg. Konsulenten kan foreslå og prissætte sådanne aktiviteter i tilbud-
det. Prissætningen skal bygge på de oplyste timepriser. 
 
 
1.3 Hovedtidsplan 
 
Tidsplan 
 
Tentativ tidsplan: 
 

 
 

Tidsplan

Følgegruppemøder

1. Analyse af hidtidige målinger,

2. Manual for målinger

3. Gennemførsel af målinger 

4. Forbedring og kvalitetssikring af målemetoder

5. Forslag til forudsætninger for fremtidig støtte

6. Afsluttende rapport, opdatering af emissionsfaktor.

Opgave 2 - Måling af Metantab fra biogasanlæg mv.

2019 2020

2 3 4 1 2 3 4
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2. MINDSTEKRAV OG ØNSKER TIL OPGAVELØSNINGEN 

2.1 Mindstekrav 
 
1. Projektet skal være afsluttet og afregnet inden udgangen af 2020. 
2. Kommunikation med biogasanlæg skal foregå på dansk. 
3. Rapport skal skrives på dansk og engelsk. 
 
2.2 Kompetitive krav  
 
Krav 1: Bemanding og erfaring med måling af metantab på danske biogasanlæg  
Tilbudsgiver skal i tilbuddet angive hvilke medarbejdere, der vil indgå i udførelsen af projektet som 
hhv. projektleder og måleoperatører. CV på medarbejderne skal vedlægges. Tilbudsgiver skal i tilbuddet 
angive, hvilke målinger af metan fra biogasanlæg, opgraderingsanlæg, gasmotorer og biogasanlæg på 
spildevandsrensningsanlæg tilbudsgiver har foretaget og med hvilke målemetoder. Tilbudsgiver skal 
desuden angive, hvor mange målinger af metantab tilbudsgiver har kapacitet til at gennemføre i projekt-
perioden.  
Evalueringspræference: Stor erfaring, kapacitet og relevant målemæssig kompetence vurderes højere 
end mindre erfaring, mindre kapacitet og et lavere kompetenceniveau.  
 
Krav 2: Metoder til måling af metanudledning samt kvalitetssikring. 
Tilbudsgiver skal angive, hvilke målemetoder tilbudsgiver tænker at anvende i dette projekt og hvorfor. 
Det kan med fordel beskrives, hvordan der tænkes målt på anlæg, der ligger vanskeligt i forbindelse 
med de valgte metoder. Tilbudsgiver skal i tilbuddet angive, hvilke beskrivelser af målemetoder til me-
tantab fra biogasanlæg tilbudsgiver har udarbejdet. Tilbudsgiver skal i tilbuddet beskrive sin erfaring 
med kvalitetssikring af målemetoder.  
Evalueringspræference: Uddybet og velbegrundet beskrivelse af hvilke målemetoder, der forventes 
anvendt vurderes højere end mindre uddybet og velbegrundet beskrivelse. Stor erfaring med beskrivel-
ser af målemetoder vurderes højere end mindre erfaring. Stor erfaring med kvalitetssikring af måleme-
toder vurderes højere end mindre erfaring. 
 
Krav 3: Samarbejde i projekter om metanmålinger 
Tilbudsgiver skal i tilbuddet angive, hvilke nationale og/eller internationale projekter om måling af me-
tantab tilbudsgiver har deltaget/deltager i. Tilbudsgiverens rolle i projekterne skal fremgå. Tilbudsgiver 
skal desuden i tilbuddet beskrive, hvordan underleverandører vil blive inddraget i projektet. 
Evalueringspræference: Stor dokumenteret erfaring med samarbejde med andre organisationer om ud-
vikling af målemetoder til måling af metantab vurderes højere end mindre erfaring. Et tilbud, der sand-
synliggør at tilbudsgiver kan etablere et godt samarbejde med underleverandører, vurderes højere end et 
tilbud, der i mindre grad sandsynliggør dette. 
 
Krav 4: Forståelse for den stillede opgave 
Tilbudsgiver skal i tilbuddet beskrive hvordan opgaven vil blive grebet an, hvordan tilbudsgiver vil nyt-
tiggøre og bygge videre på sine og eventuelt andres hidtidige erfaringer på området. Denne beskrivelse 
skal demonstrere indsigt i og forståelse for den stillede opgave. 
Evalueringspræference: Et tilbud, der afspejler specifik forståelse for opgaven og indeholder en klar og 
konkret beskrivelse af, hvordan tidligere erfaringer vil blive nyttiggjort, vurderes højere end en mindre 
specifik, klar og konkret beskrivelse.  
 

Krav 5: Pris for målinger 
Tilbudsgiver skal i tilbuddet angive priser for 
A) Lækagesøgning og kvantificering af metantab fra følgende anlæg, når tilbudsgiver udfører arbejdet: 
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1. Et biogasanlæg  
2. Et spildevandsrensningsanlæg med rådnetank 

B) Tilbudsgiver skal desuden angive priser for 
3. En kvantificering af metanudslip fra en gasmotor, når der alene måles på en gasmotor 
4. En kvantificering af metanudslip fra et opgraderingsanlæg, når der alene måles på et opgrade-

ringsanlæg 
C) Pris for hver af delopgaverne 1, 2, 4, 5, 6, 7. 
D) Timepriser 
Evalueringspræference: En lavere pris vurderes højere end en højere pris.  
 


