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Biogas er i dag en essentiel ressource i den grønne omstilling. Dette skyldes
hovedsageligt, at biogas anses som et C02-neutralt drivmiddel, som ikke har en stor
negativ indvirkning på miljøet. I modsætning til konventionel diesel og benzin, har
biogas en lavere C02-udledning ved forbrænding af gassen. Derudover er biogas
produceret af restprodukter, hvilket betyder en ekstra produktion ikke er nødvendig
for at producere brændstoffet. I stedet udnyttes de restprodukter der er tilbage fra
landbruget og industrien, samt det affald som vi mennesker efterlader (madrester
mm.) til at producere gassen. På grund af det store landbrugsareal i Danmark har vi
derfor også et betragteligt start potentiale for produktion af biogas.

••••••••••••••••••••••••

Biogas’ livscyklus\us
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Biogas har også den fordel at, udover at den i sig selv er produceret af restaffald, så
kan biogasproduktionens egen restaffald også udnyttes. Nar biogassen er blevet
produceret, er den afgassede mængde affald blevet nedbrudt til kompost. Denne
kompost kan udnyttes som et yderst brugbart gødningsprodukt, hvilket gør at nogle
regner biogas for at være C02-negativt - dvs. at det sparer samfundet for
C02-udledning - fordi den normale produktion af gødning ydermere spares.

Det er bestemt at der skal ske en grøn omstilling - både i Danmark og i EU, hvilket
indebærer at transportsektoren fremadrettet skal benytte sig af mere miljøvenlige
drivmidler. Nar vi taler om den tunge transportsektor er batterier endnu ikke
tilstrækkeligt udviklede til at kunne tilbyde el som et konkurrencedygtigt drivmiddel det er biogas til gengæld. Gaskøretøjer er en velkendt teknologi med mere end
1.000.000 gaskøretøjer på det europæiske marked, og det næste skridt ma derfor
være at fa disse køretøjer implementeret i den danske bilpark.
Teknisk set består biogas 97 % af metan og er derfor af samme standard som naturgas
og udnyttes i en normal forbrændingsmotor. Selvom den komprimerede biogas (CBG)
fylder mere i tanken end konventionel diesel, har det en h0jere virkningsgrad og kan
derfor præstere konkurrencedygtige distancer, hvorfor biogas anses som værende det
bedste alternative drivmiddel for den tunge transport. Når en vognmand køber et
biogaskøretøj er køretøjet altså identisk med konventionelle køretøjer, tankes på
samme måde, tilbyder de samme muligheder - blot med et andet brændstof i ta n k e n .
Biogas giver til gengæld virksomheder muligheden for at fremme sit sociale ansvar og
dermed brande og profilere virksomheden som grøn - hvilket er en profil flere og
flere virksomheder i dag søger.

Miljømæssige fordele for
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Biogas er et miljøvenligt drivmiddel og når vi taler om den tunge transportsektor er batterier som
nævnt endnu ikke tilstrækkeligt udviklet. De miljømæssige fordele af biogas overfor el, og diesel samt
naturgas er enorme hvilket fremgår af figuren under.
Teknisk set består el af flere forskellige kilder; om det er produceret fra kul, olie, naturgas eller i
andre tilfælde vind, vand og sol kraft. De tre sidst nævnte er mere bæredygtige en de tre fossile
brændstoffer som el hovedsageligt er produceret af kul, gas og diesel olie i kraftvarme værker.
For at give et nuanceret billede af el alternativet stillet op mod biogas, er der vist en miljømæssig
skadesvurdering under. Til denne er brugt livscyklus software for at udregne de parametre som påvirker
miljøet mest i fremtiden. El i dets tre hoved variationer er produceret af kul, gas og diesel olie hvilket
alle giver udslag på åndedrætsbesvær, klimaforandring og især opbrug af fossile brændsler. For
detaljeret overblik over beregninger, læs rapporten "biogas livscyklus perspektivet" udarbejdet af NTU.
Biogas giver langt mindre udslag, da det er produceret af biomasse (organisk affald). Dennes
parametre er vist til venstre i diagrammet. Hvis mere el bliver produceret af vind, vand og sol vil dets
miljøpåvirkning dog blive mindre også, men biogas alternativet er allerede i dag et godt miljømæssigt
valg for en grønnere fremtid.
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BiogasTankstation
Høje-Taastrup Transportcenter kunne den 6. oktober 2016 indvie et nyt
biogastankanlæg i forbindelse med det eksisterende tankanlæg.
I tilknytning til den officielle indvielse stod Aarhus Universitet, NTU og Gas2Move
bag et biogas Road show, hvis formål var at udbrede kendskabet til gaskøretøjer - fra
teknologien til de klima- og miljømæssige aspekter og til at byde på prøveture i
køretøjerne.
Biogas tankstationen er den første B2B tankstation, som skal tilbyde virksomheder
et grønt alternativ til diesel. Biogas er en særlig vigtig del af løsningen på den tunge
transports miljø- og klimaudfordringer i fremtiden.
Borgmesteren (billede) nævnte, at "Vi er stolte over at tilbyde flere danske

virksomheder mulighed for at tanke biogas. Vi håber initiativet vil skubbe mere
gang i den grønne omstilling” – Michael Ziegler.
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Billede fra åbningen af Biogas tankstationen i Høje-Taastrup Transportcenter D. 6. oktober 2016

Borgmesteren fremhævede også biogas'positive egenskaber som drivmiddel i forhold til diesel.
Bl.a. at der med biogas ikke er problemet med udskiftning af dieselfiltre og partikeludledning,
ligesom der i mange tilfælde kan være tale om nedsat støj ved anvendelse af biogas som
drivmiddel.
Fakta
Energiselskabet E.ON indviede 6. oktober 2016 en ny biogastankstation i HøjeTaastrup Transportcenteret, som drives i partnerskab med OK.
Den primære aftager af det klimavenlige biogas på de øvrige tankstationer er
Københavns Kommunes mange renovationsbiler, men det ses tydeligt, at biogas.
nu også breder sig til vare- og godstransport.

Tilskud
Som en del at den grønne omstilling
har den danske regering, igennem
Energistrategi 2050, etableret en pulje
til udvikling at biogas i den tunge
transportsektor, idet biogas er en
teknologi der bliver satset på fra
politisk side.

Energistyrelsen

Fra denne pulje har NTU mulighed for at uddele et tilskud på op til 40 % af
meromkostningerne ved rekvirering af en gaslastbil. Tilskuddet kan blive tildelt ved
at gøre følgende:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• Kontakt NTU og informere ønsket om at rekvirere en eller flere lastbiler
med tilskud.
• lndkøber af køretøjerne skal kunne dokumentere, at der er tale om nye køretøjer,
der anvender gas som drivmiddel
• Køretøjerne skal gerne anvendes ved kørsel i forbindelse med de
Danske Transportcentre.
• Køretøjerne skal være indkøbt i 2017.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Dette tilskud er en unik mulighed
for at kickstarte en grønnere
virksomhedsprofil og være
first-mover indenfor et område,
der er i rivende udvikling, og som
har politisk opbakning.
Ud over muligheden for at
modtage støtte fra
Energistyrelsen til rekvirering at
gaskøretøjer, har NTU
udarbejdet en rapport vedr.
finansieringsmuligheder for
transportrelaterede
biogasprojekt.

I rapporten identificeres en række
internationale bevillinger, lån og
nationale mekanismer, som giver
finansiel støtte til udviklingen og
brugen at biogas indenfor den tunge
transportsektor. Rapporten kan derfor
bruges som et opslagsværk for
projektkonsortier og andre på udkig
efter tilskud til projekter vedr. biogas i
den tunge transportsektor.
Rapporten er udarbejdet som en
del at Biogas2020 projektet og kan
findes på projektets hjemmeside:
www.biogas2020.se

First-mover
Frode Laursen
Som en del af sin miljøstrategi, har den danske transport - og logistikvirksomhed Frode
Laursen købt en gasdrevet lastbil fra lveco. Bilen har været i drift siden den 4. maj 2016.
Jan Skov Pedersen, Teknisk Chef hos Frode Laursen fortæller, at købet bidrager til miljødelen
af virksomhedens CSR-strategi - som endnu et initiativ til at reducere emission.
Købet er medfinansieret af Energistyrelsen som en del af projektet "Anvendelse af
gasdrevne køretøjer med udgangspunkt i Høje-Taastrup Transportcenter". Heri ydes der
bl.a. tilskud til miljørigtige investeringer i gasdrevne godskøretøjer.

"Som et firma, der har et ønske om at skabe en grønnere og mere bæredygtig profil, har vi
været meget begejstret for muligheden for at opnå støtte hertil fra Energistyrelsen.
Tilskuddet har derfor også være med til at give os det sidste skub - og vi er meget tilfredse
med de erfaringsmæssige first-mover fordele, der følger med købet", udtaler Jan Skov
Pedersen.
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En stor del af Frode Laursens bilpark består i forvejen af materiel, der reducerer energiforbrug
og emission - f.eks. de nyeste EUR06 motorer samt motortyper med anvendelse af alternative,
miljørigtige brændstoffer som f.eks. Biodiesel typerne RME (Rapeseed Methyl Ester) og
HVO(Hydrotreated Vegetable Oil).

Tilgængelige køretøjer på det danske
marked

Online
platform

Volvo, Volkswagen, Scania, Man, Mercedes og lveco har alle gaskøretøjer på det
danske marked og kan levere efter ønske. Rapport oversigt over køretøjer på det
danske marked, punkt 5.4: www.biogas2020.se/aktiviteter/infrastruktur/transport/
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LATEST NEWS
Find out what you need to know about our services
and how you con get started
Make your calculations and your personalized plan
and find out what is the best vehicle for you and
your needs

Learn More

Learn More

Find out why IVECO xx is our bestseller.
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Eksempel på platform for biogas køretøjer

For at give et overblik over de tilgængelige køretøjer, er NTU i gang med at
oprette en online platform, hvor disse køretøjer er samlet, for at tilbyde en let
overskuelig oversigt for interesserede købere. Der vil til hvert køretøj være
beskrevet tekniske detaljer og en liste over det aktuelle ekstraudstyr til køretøjet,
så man selv kan "skræddersy" sit køretøj online.
Samtidig vil der blive etableret en sammenligningsfunktion, så køberen let kan
se, hvilket køretøj der passer bedst til ens behov og dermed gives den enkelte
køber muligheden for at vælge den lastbil, der er ideel for den enkelte
virksomhed.

Ny Iveco – Stralis Natural Power

Den nye Iveco – Stalis NP udstilles på Transport Messen i Herning 23-25 marts 2017.
Iveco Stralis NP kan købes som en LNG eller CNG version eller en dual brændstofs version.
Tabellen giver en oversigt over de tre forskellige typer af lastbilers specifikationer, og forskellige
Hk versioner 400 og 450 Hk. (her vist 450 Hk).
Tre forskellige typer af brændstofs konfigurationer kan vælges med tre forskellige kørselsforbrug
(vist her billigste) og dyreste er 3,08 l/km. Lastbilen har højeste rækkevidde på op til 1.500 km og
potentielle CO2 besparelse på op til 4.770 kg CO2 de første to år ved 120.000 km.
Udbyder: Iveco

Performance

Motor:
Type

Dual fuel, CNG, LNG (EURO VI) 8,7 l

Omdrejningshastighed

1.700 Nm

Kraft

338 kW (450 Hk)

Acceleration:
Tophastighed

90 km/t

Brændstofs økonomi:
Tank kapacitet

600 liters ved 200 bar

Rækkevidde

1.500 km (LNG), 1.035 km (CNG, LNG)

Brændstofs forbrug

2,64 l/km

Laste begrænsning:
Payload

17.100 kg – 17.320 kg

Total Vægt

18.500 kg – 26.000 kg

Information om

Biogas 2020

Biogas2020 er et tværnationalt projektsamarbejde, som arbejder for at øge
udviklingen og anvendelsen af biogas i Øresund-Kattegat-Skagerrakomradet.
Projektet vil samle den aktuelle spredte viden om biogas under en enkelt, stærk
samarbejdsplatform, herved skabes synergier og partnerskaber, der udvikler viden
om biogas, og skaber grundlag for bæredygtig produktion og øget efterspørgsel.
Grundet projektets brede fokus - fra udvikling over produktion til anvendelse, vil
samarbejdet i Biogas2020 medføre et stærkt og fælles netværk, som styrker hele
biogas værdikæden. Biogas2020 skaber en god platform, hvorfra projektdeltagerne
vil kunne opnå den kritiske masse, der kræves for at skabe et levedygtigt marked for
biogas.
Biogas2020 projektet er et projekt under EU-udviklingsprogram, lnterreg ØresundKattegat-Skagerrak(ØKS), der strækker sig over tre år - fra august 2015 - juli 2018.
lnterreg ØKS programmet har projektdeltagelse af 34 partnere fra bade Danmark,
Norge og Sverige og har et samlet budget på 11,9 millioner Euro(88.465.000 DKK).

NTU er ansvarlig for Arbejdspakke 5 med følgende aktiviteter:

5.1 Tilskudsmuligheder

5.2 Behovs- og flådeanalyseværktøjer

5.3 Politisk agenda og værktøjer

5.4 Online platform

5.5 Best Practice eksempelsamling

5.6 Test- og demonstrationsaktiviteter

5.7 Kortlægningen af gastankstationer

5.8 Forretningsmodeller og markeder

5.9 CBG og LNG anvendelsesmuligheder 5.10 Afledte effekter ved gasdrift
5.11 Gas til maritim transport

Biogas Kort
Der er udarbejdet et nyt ”google maps” kort
over alle tilgængelige biogas/naturgas
tankstationer i Danmark, Norge og Sverige.
Kortet er tilgængeligt på biogas2020’s
hjemmeside og anvendes på en mobil
smartphone med google maps appen.
Derved har chaufføren altid et overblik over,
hvor den nærmeste gastankstation er med
adresse, åbningstider, betalingsmuligheder
og gasudbyder.
Dette skal være med til at udbrede smarte
løsninger for at kunne se infrastrukturen til
biogas bedre i Biogas 2020 regi.
Følg linket og se mere:
https://www.biogas2020.se/kart-overfyllestasjoner-for-biogass/

Biogas 2020 kort over gastankstationer
Danmarks, Norges og Sveriges (biogas2020.se)
Til venstre er vist et eksempel på en
biogastankstation i Aalborg, Danmark.
Her ses adressen og udbyderen,
gastypen, åbningstider,
betalingsmuligheder, kundeservice,
telefonnumre mm.
Ved at trykke på rutevejledning anvises
navigationsmuligheder til nærmeste
tank.
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