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1

Indledning og resume

DGC har for gasselskaberne testet en ny metode til effektiv lækagesøgning
ved hjælp af instrumentet ”Ultraportable Methane/Acetylene Analyzer” fra
LGR.
Testen gik ud på at finde og kvantificere emissionen af metan fra gasledningsnettet og dertil knyttede systemer, herunder gasmålerskab, stikledninger m.m.
Det afprøvede instrument har en meget lav detektionsgrænse og stor følsomhed (nede i ppb-niveau) over for forekomst af metan i luften.
I projektet blev metoden testet både i lab og ude på 5 udvalgte villaområder
med naturgas forsyning.
Ud fra erfaringer fra testene, har metoden vist sig effektiv i forhold til at
identificere lækager fra gasnettet ned til størrelse på 0,05 l/min. (24 m3/år),
når disse kommer fra fx stikledninger eller målerskabe på privat grund. En
sådan emission kan, på grund af instrumentets følsomhed, detekteres på veje
(ca. 80 m væk) nede i vinden set fra lækagepositionen. Dog afhænger følsomheden lidt af vindens retning og hastighed.
Det er desuden muligt, med metoden, at lokalisere lækager inden for en radius på ca. 20-40 m (svarende til ca. 2-6 husstande) ud fra målinger ved to
forskellige vindretninger.
Til gengæld, vurderes metoden til ikke at være moden til kvantificering af
fundne lækager. Dette skyldes store afvigelse i måleresultater, ca. 50 %.
Dog kan det, med afvigelsen taget i betragtning, skelnes mellem store og
små lækager.
Det praktiske målearbejde er gennemført af Mamadou Koné, og kvalitetskontrol er udført af Helle Gottschalk Nygaard.
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Baggrund og formål

Der har de seneste år været et betydeligt fokus på metanemissioner fra gasnettet, og de danske gasselskaber har påbegyndt et måleprogram for at kvantificere udslippet. Dette inkluderer foreløbig en række målinger på de faste
installationer, idet det vurderes, at der er størst risiko for udslip disse steder
med mange samlinger, regulatorer, ventiler og målere.
DGC har i et tidligere projekt, 744-29 ”Kvantificering af metanudslip via laseroptik”, gennemført indledende test af en metode til at finde lækage fra
gasnettet. På baggrund af test udført i ovennævnte projekt kunne det konkluderes, at det vil være muligt at køre på vejene og finde lækager på såvel gadeledninger og stik som målerskabe.
Gasselskaberne kan herved gennemføre lækagesøgning på stikledninger
som krævet i lovgivning, se Bekendtgørelse om sikkerhed for gasanlæg
§ 1181.
DGC har på den baggrund undersøgt muligheden for en mere effektiv lækagesøgning med nærværende metode. Formålet med undersøgelsen er således
at afklare, hvorvidt metoden kan anvendes til dels at kvantificere lækager fra
gasnettet, dels at finde den nøjagtige position af de fundne lækager.

1
§ 118. Distributions- og stikledningens ejer skal med passende mellemrum sikre, at der foretages lækagesøgning på ledningsnettet.
Stk. 2. Jordventiler og ventilbrønde skal lækagesøges minimum en gang årligt.
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Målemetode

Lækagesøgningen af metan blev udført ved hjælp af en Los Gatos Research
(LGR) Ultra-Portable Acetylene/Methane Analyser.
Instrumentet kan kort beskrives som et laserbaseret instrument med en detektionsgrænse ned til få ppb af metan/acetylene og en målefrekvens på 1
sekund.
I luften i Danmark er der normalt en baggrundskoncentration på omkring 2
ppm, altså 1000 gange mere end instrumentets opløsning.
Instrumentet er placeret i en målebil og kombineret med GPS, således at den
præcise position for prøvetagningen og målingen er kendt.
Der suges luft og metan ind til målecellen med en pumpe og igennem et filter for at beskytte optikken. Dette giver en forsinkelse på 7 sekunder, fra
luftprøven tages, til den faktisk analyseres. Målte metandata skal således
flyttes til den position, der var på GPS’en, 7 sekunder før metandata måles
af instrumentet, hvilket vil svare til den position, hvor prøven blev taget.
Normalt køres med en hastighed på omkring 10-20 km/h ved målingerne.
En forsinkelse på 7 sekunder svarer dermed til et geografisk flyt på mellem
19-39 m. Figur 1 viser et eksempel på resultatet af en lækagesøgning fra
stikledninger, hvor det målte lækagesignal er forskudt i forhold til kilden
(den gule stiplet linje).
Forsinkelsen har ingen betydning i den normale anvendelse af instrumentet,
hvor det enten anvendes til at måle metan fra en fast kilde, eller i de tilfælde
hvor der samtidig måles metan og acetylen, idet begge gasser her forsinkes
lige meget (sporgasmetoden). Dog har det betydning i de tilfælde, hvor der
som i dette projekt køres ad veje for at finde lækager.
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Vindretning

Figur 1

Den blå graf viser metankoncentration (i ppm) som funktion af position. Her ses forskydning af metan toppene ift. den gule stiplet
linje (i det røde markerede område) ud fra kørsel i to retninger på
samme vej. Resultatet er fra en måling udført i Ølstykke.
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Gennemført måleprogram og analyser

De gennemførte måleprogrammer omfattede en række målinger og analyser
med følgende indhold:
1. Gennemførelse af lækagesøgning på 5 af netselskabernes områder af
en størrelse på 10-20 km vejstrækning. Hvert område afsøges under
to forskellige vindretninger.
2. Behandling og analyse af måledata, således at gasselskaberne kan
bekræfte fundne lækager og præcist lokalisere disse.
3. Gennemførelse af forsøg med kendte metanudslip. Forsøget blev udført med forskellige størrelser af metanudslip, vindstyrke og afstande
til udslipskilden.
Med udgangspunkt i nøgleparametre (udslipstørrelse, vindstyrke og afstand
fra lækagekilde) fra de udførte målinger og analyser ønskes det at benytte
resultaterne til at karakterisere (størrelse og position) lækager fra det danske
ledningsnet.
4.1

Kørsler på villaområder med naturgasforsyning

For at gennemføre test af nærværende metode valgte netselskaberne 5 områder af en størrelse på 10-20 km vejstrækning. De udvalgte område er som
følger:
- Vester Nebel/Egtved
- Ålbæk
- Ringsted
- Ørbæk
- Gentofte
Områderne er typiske parcelhuskvarterer forsynet med naturgas til varmeforsyning i boligerne. Der er i hvert af områderne gennemført måling af metanniveauet på vejene ved to forskellige vindretninger.
Måleresultater fra Vester Nebel og Ålbæk fremhæves i dette afsnit i Figurerne 2-7, mens resultater fra de resterende områder er samlet i en separat fil
i ref. [1].
I Vester Nebel-området blev den første måling udført den 02.10.19 under
moderat vind i østlig retning på 5 m/s, og den anden måling blev udført den
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14.12.19 under forholdsvis højere vindstyrke i nordøst retning på ca. 6-7
m/s.
I Ålbæk-området blev der gennemført to målinger med forskellige vindretninger samme dag, den 30.01.20. Den første måling blev udført under let
vind i nordøst retning på 2-3 m/s, og den anden måling blev udført under
moderat vind i nordvest retning på 5-6 m/s.
Måleresultater fra begge områder fremgår af Figurerne 2-7. Som det fremgår af Figurerne 2-5, blev der fundet to tydelige lækager, hhv. ved Nørresø
Allé og Sandholmvej ved begge måledage i Vester Nebel/Egtved.
I Ålbæk blev der fundet en tydelig lækage på Nørre Strandvej under målinger ved to forskellige vindretninger, se Figurerne 6 og 7.
Det bemærkes at der observeres to forskudte toppe for hver måledag/vindretning, hvilket indikerer målte lækager fra kørsler i begge retninger ved pågældende gader. Forskydningen af toppene skyldes, som beskrevet i afsnit
3, forsinkelse i måleceller i instrumentet.
Detektering af lækagerne målt ved to forskellige vindretninger på samme
gade bekræfter med stor sandsynlighed faste lækagekilder og udelukker dermed mulige mobile lækagekilder. Målingerne ved de to forskellige vindretninger giver desuden en bedre geografisk lokalisering af lækagekilden, inden for ca. 20-40 m radius, se Figurerne 2-7. Dette svarer til et område med
ca. 2 til 6 husstande.
Det er bemærkelsesværdigt, at toppene fra de to forskellige målinger fra gaderne i Vester Nebel (se Figurerne 2-5) ikke har flyttet sig betydeligt meget,
set fra de to vindretninger. Dette tyder på, at lækagekilden er fra bygninger
eller stikledninger tættest på vejen, da ændringen i vindretningen, der stadig
peger mod måleruten, vil have en mindre forskydning af detektionspunktet
sammenlignet med tilfældet, hvor kilden ligger længere væk fra måleruten.
Set i det lys indikerer den større forskydning af toppene fra målinger i Ålbæk, at lækagekilden ligger i en større radius, se Figurerne 6 og 7.
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Figur 2

Lækagemåling fra den 02.10.2019 i Vester Nebel. Lækagen
blev detekteret på Nørresø Allé. Pilen viser vindretning, og
det røde markerede område viser det forventet kilde til lækagen.

Figur 3

Lækagemåling fra den 14.12.2019 i Vester Nebel. Lækagen
blev detekteret på Nørresø Allé. Pilen viser vindretning, og
det røde markerede område viser det forventet kilde til lækagen.
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Vind

Figur 4

Lækagemåling fra den 02.10.2019 i Vester Nebel. Lækagen blev
detekteret på Sandholmvej/Egtved. Pilen viser vindretning, og det
røde markerede område viser det forventet kilde til lækagen.

Figur 5

Lækagemåling fra den 14.12.2019 i Vester Nebel. Lækagen blev
detekteret på Sandholmvej/Egtved. Pilen viser vindretning, og det
røde markerede område det forventet kilde til lækagen.
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Figur 6

Figur 7

Første lækagemåling den 30.01.2020 i Ålbæk. Lækagen blev detekteret på Nørre Strandvej. Pilen viser vindretning, og det røde
markerede område viser det forventet kilde til lækagen.

Anden lækagemåling den 30.01.2020 i Ålbæk. Lækagen blev detekteret på Sandholmvej. Pilen viser vindretning, og det røde
markerede område det forventet kilde til lækagen.
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4.2

Forsøg med kendte udslip

Formålet med forsøget var at finde en sammenhæng mellem det målte lækageniveau (i ppm) fra vejen og det egentlige lækageudslip (l/min.) for dermed
at kvantificere lækagen.
Der blev i DGC’s parkeringsområde i Hørsholm etableret en simpel opstilling til at udlede et kendt flow af metan. Opstillingen blev etableret for at, i
nogen grad, simulere lækage fra stikledninger eller gasmålerskab i villaområder med gasforsyning. Figur 8 viser placering af udslippet i forhold til vejen, mens Figur 9 viser kørselsmønster i forhold til lækagekilden.
Forsøget blev gennemført på baggrund af tre nøgleparametre: udslipsflow,
afstand til lækagekilden og vindstyrke. Forsøget blev gentaget på tre dage
med forskellige vindforhold. Alle gennemførte forsøg er opsummeret i Tabel 1.
Første dag, den 28.02.2020, blev der målt under hård vind i østlig retning på
ca. 8 m/s. Anden dag, den 01.05.2020, var der let vind i sydøstlig retning på
ca. 2-3 m/s. Den tredje dag, den 03.07.2020, blev der målt under moderat
vind i østlig retning, ca. 5 m/s. Alle målingerne blev gennemført ved forskellige afstande til metankilden.
Tabel 1

Oversigt over gennemførte forsøg.

Forsøg
nr.

Dato

Vindstyrke
(m/s)

Afstand
Kilde - vej (m)

Flow
(l/min)

1

28.02.20

8

15, 30

0,1 - 0,2 - 0,4 -0,6

2

01.05.20

2-3

15, 30

0,1 - 0,2 - 0,4 -0,6

3

03.07.20

5

15, 30, 50

0,1 - 0,3 – 0,6
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Figur 8

Opstilling med kontrolleret udslip af metan fra flaske.

Figur 10 Resultater for Brønshøj den 03.11.2017, svag sydvestlig vind.

Målerute

Figur 9

Oversigtskort over kørselsruten i forhold til metanudslipskilde.
Der blev målt over tre forskellige kildeafstande: 15, 35 og 50 m.
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4.2.1

Analyse af afstandsparameter

Figurerne 10-12 viser resultater af forsøg 3, hvor der blev målt ved 15, 35
og 50 m fra lækagekilden. Der blev gennemført mindst 10 kørsler for hver
afstand og lækageflow. Resultaterne i Figurerne 10-12 viser arealet af detekterede toppe (se eksempel i Bilag A) ved de forskellige lækageflows. Som
det fremgår af figurerne, kan det erkendes, at det er muligt med instrumentet
at detektere lækager på en betydelig afstand (50 m) fra lækagekilden, selv
ved det mindste flow på 0,1 l/min. Dette kræver naturligvis, at vinden bærer
emissionen ud til nærliggende målerute.
Det kan dog konstateres, at der er betydelig spredning på målepunkterne,
hvilket gør det utilstrækkeligt at udlede en sammenhæng mellem målingen
(arealet under toppene) og lækageflowet. Derfor er en præcis kvantificering
af lækagerne ikke muligt med denne metode.
Der kan dog skelnes mellem store og små lækager ved visse metanniveauer,
når spredningen og kildeafstanden tages i betragtning. Dette kræver erfaring.

Figur 10 Resultater for måling 15 m væk fra lækagekilden. For hvert flow
blev der udført 10 målinger/forbikørsler. Ved denne afstand, kan
arealværdier over 3 ppm*m kategoriseres i et lækageniveau over
0,1 l/min.
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Figur 11 Resultater for måling 35 m væk fra lækagekilden. Arealværdier
over 3 ppm*m, kan kategoriseres i et lækageniveau over 0,1
l/min.

Figur 12 Resultater for måling 50 m væk fra lækagekilden. Med denne afstand, er det ikke muligt at kategorisere lækageniveauerne pga.
for højt støjniveau.
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4.2.2

Analyse af vindstyrkeparameter

Resultaterne i dette afsnit omfatter analyse af effekten af vindstyrken på måleresultaterne ved to forskellige måleafstande. I Figurerne 13 og 14 sammenlignes måleresultaterne for vindstyrkerne 8 og ca. 3 m/s ved kildeafstandene 3 og 30 m. Det kan konstateres at der er større spredning mellem datapunkterne ved den lave vindstyrke sammenlignet med måling ved større
vindstyrke. Derudover måles typisk højere metanniveau (set fra beregnede
arealer) under lav styrke.
Samlet set kan det siges, at vindstyrken ikke har den største betydning i forhold til detektering af lækager under måling.

Måling under vindstyrke 8 m/s og kildeafstand 3 m
40

Areal (ppm*m)

35
30
25
20
15
10
5
0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Metan udslip (l/min)

Måling under vindstyrke 2-3 m/s og kildeafstand 3 m
40

Areal (ppm*m)

35
30
25
20
15
10
5
0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Metan udslip (l/min)

Figur 13 Sammenligning af målinger udført under to forskellige vindhastigheder ca. 3 m væk fra lækagekilden.
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Måling under styrke 8 m/s og kildeafstand 30 m
5

Areal (ppm*m)

4
3
2
1
0

0
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Måling under vindstyrke 2-3 m/s og kildeafstand 30 m
3

Areal (ppm*m)

2,5
2
1,5
1
0,5
0

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Metan udslip (l/min)

Figur 14 Målinger ved to forskellige vindhastigheder 30 m væk fra lækagekilden.
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4.3

Måling i Jyllinge

Metoden blev også testet i Jyllinge tæt ved en DGC-medarbejders bolig,
som er forsynet med naturgas. Målingen blev udført i dette område, fordi en
mindre lækage blev detekteret ved medarbejderens målerskab ved hjælp af
en gassniffer. Lækagen blev efterfølgende målt med en HI-Flow Sampler 2,
som gav et flow på 0,05 l/min., svarende til 24 m3/år.
Der blev, ved hjælp af nærværende metode, gennemført måling af metanniveauet på den nærliggende vej, ca. 80 m fra gasmålerskabet. Der blev kørt i
alt 6 gange på kørselsruten. Kørselsmønsteret kan ses i Figur 15. De grønne
pile indikerer frem- og tilbagekørslerne på ruten.

Figur 15 Kørselsrute i Jyllinge. Måleruten ligger ca. 80 m væk fra det undersøgte gasmålerskab, hvis placering indikeres af den røde prik.

HI-Flow Sampler er et instrument designet specielt til måling på udslip af metan fra samlinger, pakninger og lignende i et naturgasnet.
2
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På Figur 16 nedenfor er der udtrukket to tydelige toppe fra målingerne,
mens det samlede resultat (med alle detekterede toppe) fremgår af Figur 20 i
Bilag B. Som det fremgår af graferne i Figur 16, kan metanniveauet detekteres helt ned på ppb-niveau. Resultatet af arealberegningerne af graferne af
alle 6 kørsler fremgår af Figur 17. Den gennemsnitlige værdi af arealerne
ligger på 0,59 ± 0,21 ppm*m. Ud fra resultaterne kan det konkluderes, at der
med metoden kunne detekteres den observerede lækage (målt til 0,05 l/min.)
fra gasmålerskabet på en nærliggende vej på ca. 80 meters afstand. På den
anden side er det ikke muligt med metoden at kvantificere lækagen, grundet
den store spredning på måleresultaterne, som det ses i Figur 17.

Figur 16 Detekterede metantoppe fra gadekørsel i Jyllinge. Disse to grafer
er udtrukket fra det samlede resultat, som kan ses i Bilag B.
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Metanmåling i Jyllinge
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Figur 17 Måleresultater fra Jyllinge. Grafen viser de beregnede arealer
af målte toppe ved fra vejkørslerne i Jyllinge.
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Tidligere studie om kvantificering af lækager

NYSEARCH har i 2016-2017 [2] arbejdet på udvikling af en model, der
kunne bruges til kvantificering lækager, ud fra sammenhængen mellem det
egentlige metanudslip og det målte metanniveau fra vejkørsler. Måleeksperimentet fra studiet betragtede bl.a. parametrene: vindstyrke og retning, bilens hastighed og retning, metankoncentration, atmosfærisk stabilitet osv.
Forsøgets resultat er vist i Figur 18. Som det kan observeres på grafen, er
der betydelig stor spredning på måleresultatet, med ca. en faktor 3. Denne
spredning kan bruges til at understøtte de observerede spredninger på forsøgsresultaterne i dette projekt, som er beskrevet i afsnit 4.
Konklusionen her er, at der ikke er en tydelig sammenhæng mellem det
målte metanniveau på vejene og det egentlige metanudslip. Derfor vurderes
nærværende metode ikke moden til kvantificering af lækager.
Vi følger dog stadig med i udviklingen af metoden samt tilhørende algoritmer til kvantificering af metan målt i omgivelserne med mobile systemer.

Figur 18 Forsøgsresultat fra tidligere studie udført af NYSEARCH i 201617. Grafen viser sammenhængen mellem måleresultater fra
vejkørsler og de egentlige metanudslip. Det kan ses, at spredningen ligger overordnet set på en faktor 3.
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Konklusion og forslag til det videre forløb

Ud fra erfaringer fra de forskellige målinger kan følgende konkluderes:
Det laserbaserede måleinstrument med den meget lave detektionsgrænse for
metan giver mulighed for at detektere lækager ved kørsel på vejene. Lab
forsøgene samt testen i Jyllinge viste, at det vil være muligt at identificere
lækager helt ned på 0,05 l/min (~24 m3/år) på stik eller målerskabe uden at
bevæge sig ind på privat grund.
Lækagemålinger ved to forskellige vindretninger giver mulighed for at lokalisere lækagekilder inden for en radius på ca. 20-40 m, svarende til ca. 2-6
husstande på området.
Metoden vurderes for indeværende ikke moden til kvantificering af fundne
lækager. Ud fra dataanalyserne blev der ikke fundet en direkte sammenhæng
mellem det målte metanniveau på vejene og det egentlige metanflow, grundet for stor spredning (~50 %) på resultaterne. Tidligere kvantificeringsforsøg i meget større skala fra et amerikansk studie har vist endnu større spredning, på en faktor 3.
Med afvigelsen og vindparameteret taget i betragtning, kan der skelnes mellem store og små lækager. Dette kræver dog erfaring.
Vi følger stadig med i udviklingen af metoden i forhold til algoritmer til
kvantificering af metan målt i omgivelserne med mobile systemer.
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Bilag A: Udsnit af målt metanniveau/toppe fra forsøg
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Figur 19 Udsnit af det målte metanniveau under forsøg med kendt udslip.
Arealet under toppene beregnes og sammenlignes med det egentlige udslip.
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Bilag B: Samlede resultater (toppe) fra Jyllinge

Figur 20 Detekterede metantoppe fra måling i Jyllinge.

