TEMA: GASANVENDELSE

Hvem bruger den danske g
Overskriftens spørgsmål karakteriserer meget fint det
hovedbidrag, DGC har ydet til et større forsknings- og
udviklingsprojekt, hvor målet har været at udvikle en
sammenhængende energimodel for Danmark.
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Deltagernes roller i og formålet
med SEMI-projektet
Syddansk Universitet i Esbjerg, Aalborg Universitet, Rambøll og DGC har
i fællesskab gennemført SEMI-projektet. SEMI er en forkortelse for
”Sustainable Energy Market Integration”. Projektet har kørt i to spor, en
markedsorienteret del, som primært
har været gennemført af Syddansk
Universitet, og en energisystemmodel
opbygget på Aalborg Universitet. Til
begge modeller har Rambøll og DGC
bidraget med gode råd og fakta om
energisystemet. Rambøll har naturligt
bidraget mest omkring dansk fjernvarme og DGC omkring gassystemet. Det
helt overordnede formål med forskningsopgaven har været at opbygge
modeller, der kan gøre forskerne
og samfundet klogere på, hvorledes
vedvarende energiressourcer på den
mest omkostningseffektive måde kan
indbygges i det danske energisystem
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frem mod 2050, hvor fx fjernvarmelagre, gaslagre, kraftvarme og
hybridanlæg kan bidrage med fleksibilitet, og hvor der vil ske yderligere
sektorkobling med fx PtX og brint i
årene fremover.

Karakterisering af de danske
gasforbrugere geografisk
DGC har i projektet, såvel typemæssigt som geografisk, segmenteret de
danske gasforbrugere. Den geografiske segmentering er gået på Energinets overordnede MR-stationer. Som
det fremgår af Figur 1, er der i Evidas
fordelingsnet indtil flere ringforbindelser, så det har været en udfordring
præcist at afklare, hvilken MR-station
de enkelte forbrugere forsynes fra.
DGC har her været i dialog med Evidas
medarbejdere om, hvorledes nettet
normalt forsynes, og på hvilke punkter nettets ringforbindelser er opdelte.

Figur 1 Oversigt over det danske gassystem.

gas, og hvor i landet bor de?
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MR station

DG

Gruppe

Antal I gruppe

Installeret kapacitet

Gennemsnitlig kapacitet

Gruppens samlede gasforbrug

#

kW

kW

m3/år

471590

28396557

61,3

2384425672

5057

Landbrug og mindre industri

1041

37354,4

35,9

5340409

5130

3

Husholdning, køkken

38423

345576,9

9,1

5930258

154

4

Storkøkken

2853

62239,3

22,2

4363300

1529

Name

#

-

Danmark

All

Alle

Danmark

2

Danmark
Danmark
Danmark

5

Mindre kedler, herunder husholdningskedler

Danmark

6

Gasblæseluftbrændere, større kedler

Gennemsnitligt gasforbrug in
m3/år

387964

9142184

23,7

780803321

2013

19364

12457987

869,1

1025070789

52975
1838

Danmark

9

Vaskeriudstyr

2137

52830,41

25,2

3927378

Danmark

10

Husholdnings, gasradiatorer og ovne

2742

22809,61

8,4

1567476

572

Danmark

11

Ovne til proces og strålepaneler (sorte og røde)

12345

390182,1

32,1

24522775

1989

Danmark

20

Proces udstyr

1953

1412056

813,9

165583480

85440

Danmark

95

Andre og ukendte

2082

134088

64,4

6313878

3033

Danmark

96

Gasmotorer og gasturbiner

645

4338716

6726,7

360920441

559567

Danmark

NA

Ukendt

41

533

13

82167

2004

Tabel 1: Gasforbrug i Danmark opdelt på forbrugssegmenter.

I det jyske område var dette meget
veldefineret, og i hovedstadsområdet
viste det sig umuligt præcist at sige,
hvilken MR-station forbrugerne får
deres gas fra, idet hovedstadsområdet
er karakteriseret med mange ringforbindelser, der til dagligt står åbne.
Alligevel er der ud fra oplysninger om
nettets opbygning foretaget et skøn
over de mest sandsynlige forsyningsveje. Det har således været muligt at
koble alle ledningsforsynede gaskunder til en primær MR-station, hvorfra
de forsynes med gas.
Bionaturgassen spiller en meget
stor rolle på flere MR-stationer, og i
nogle dele af året vil visse distributionsnet have et overskud af biogas.

I disse situationer er der mere tale
om, at distributionsnettet forsyner
transmissionsnettet, og forbrugerne
vil bruge bionaturgas.

Forbrugstyper
Ud over hvor forbrugerne er placeret,
er det naturligvis interessant, hvordan og til hvilket formål de benytter
gassen, idet dette fortæller noget om,
hvor fleksible de er i deres forbrug.
Udgangspunktet har her været Evidas
database over gasforbrugerne. At
projektet kørte hen over en større
integrationsproces på distributionssiden, gav visse udfordringer med, at
dataformater m.m. skulle samles sammen i hånden, men med god hjælp

Gas forbrug mio. m3/år
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Figur 2: Gas forbrug til mindre kedler, herunder husholdningskedler.
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fra de dataansvarlige hos de dengang
forskellige distributionsselskaber lykkedes processen.
Forbrugerne (apparaterne) er
herefter opdelt i de i Tabel 1 viste
grupper. For hver gruppe er der
endvidere oplysninger om gasforbrug,
kapacitet og alder. Der er for alle
forbrugerne beregnet en gennemsnitlig årlig kapacitetsudnyttelse. For
gasforbruget findes oplysningerne pr.
målerinstallation. Nogle private har fx
både kedel og komfur, og i industrien
er der ofte mange forbrugsenheder
på samme gasmåler. Der findes ikke
informationer om, hvorledes forbruget i disse tilfælde er fordelt imellem

ndenfor gruppen

Fuldlast kapacitets-udnyttelse

Alder på udstyr

andel af år

år

0,105

14,5

0,182

20,22

0,022

26,56

0,088

18,98

0,108

12,83

0,078

22,74

0,093

17,14

0,087

11,91

0,079

17,89

0,134

14,08

0,059

1,65

0,106

20,07

0,196

4,15

Foto: Arriva Danmark A/S

de tilkoblede apparater. Her er det
principielt fordelt efter de tilkoblede
apparaters indfyrede kapacitet. Hvor
der er viden om, hvorledes forbruget
er på en apparattype, fx ud fra forbrugere, der alene har et komfur, er data
herfra benyttet til at allokere forbrug
til komfurer, der er opstillet i kombination med fx en villakedel.
De samlede resultater for Danmark
ses i Tabel 1. Der var på opgørelsestidspunktet (forår 2020) i alt 471.000
gasapparater tilknyttet det danske
gasdistributionsnet med en gennemsnitlig kapacitet på 61 kW og et årligt
gasforbrug på 5057 m3. Apparaterne
er i gennemsnit 14,5 år gamle og
kører i 10,5 % af året (fuldlast-ækvivalent).

Øvrige resultater
Der kan fra datasættet gennemføres
en rækkes analyser af forskellige forhold. Der må af pladshensyn henvises
til rapporten, som viser eksempler
på størrelsesfordeling (kapacitet),
fordeling af forbrug og kapacitetsudnyttelse. Her viser vi i Figur 2
en fordeling på forbrug til mindre
kedler og villaopvarmning. Det ses, at
hovedstads-MR-stationerne Brøndby,
Karlslunde og Lynge forsyner mange
mindre kedler. En sådan fordeling af
forbrug til villakedler kan fx blive interessant i forhold til afvikling af gas til
individuel opvarmning. Der vil fortsat
være mulighed for at gennemføre andre analyser af interesse, her henvises
læserne til artiklens forfatter.

Stor opdatering og nyt udseende
til hjemmeside om gasbiler
Dansk Gasteknisk Center har relanceret hjemmesiden
gasbiler.info med fokus på, at biogas er et oplagt brændstof
til tunge køretøjer som lastbiler, busser og varevogne.
På hjemmesiden kan der bl.a. læses om gode erfaringer fra offentlige og
private virksomheder og om de miljømæssige fordele. Se, hvor nemt man
tanker gas, find de danske gastankstationer og få en oversigt over gaskøretøjer på markedet.
En af de danske regioner, der er godt i gang med at omstille transporten
til gas, er Nordjylland, hvor flere Nature Energy gastankstationer er på vej,
og 16 nye biogasbusser har kørt siden maj 2020. ”Vi er rigtig glade for at
have styrket mulighederne for at tanke biogas i Nordjylland og dermed gøre
det nemmere at få regionens køretøjer omstillet til CO2-neutral grøn gas.
Langt størstedelen af de danske køretøjer kører stadig på fossile brændsler i
dag, og sektoren rummer et stort omstillingspotentiale,” siger Ole
Hvelplund, adm. direktør hos Nature Energy.
På gasbiler.info kan du læse om erfaringerne i Nordjylland og andre gode
eksempler på kommuner, regioner og private virksomheder, som har reduceret deres CO2-udslip ved at gå over til biogasdrevne køretøjer. Du kan også
få et overblik over, hvilke gaskøretøjer der findes på det danske marked med
tekniske oplysninger for hvert køretøj som motoreffekt, brændstoføkonomi
og rækkevidde.
Gastankstationerne i Danmark finder du på et kort med oplysninger om
hver tankstation - beliggenhed, åbningstider, betalingsmåde og kontaktinformation.
En engelsk og en tysk udgave af kortet over gastankstationerne hjælper
udlændinge med at finde steder at tanke gas i Danmark. Desuden kan du
på Gasbiler.info få svar på dine spørgsmål og eventuelle bekymringer ved at
anskaffe et køretøj, der bruger gas som brændstof.
gasbiler.info er udviklet af Dansk Gasteknisk Center og er støttet af Evida,
Energinet og HOFOR.
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