Bioenergi
Danskarna litar
på förnybar energi
Skogsvårdsföreningen Österbotten och ÖSP:s gemensamma bioenergiutskott bekantade sig den 24–26 mars med danskarnas
satsningar på förnybar energi. Huvudmålet för resan var ön Samsø
som utropat sig som en energisjälvförsörjande kommun. Under resan
besöktes energiproduktionsanläggningar baserade på vindkraft, halm,
flis kombinerat med sol samt biogas.
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Samsø
energiakademi som
fungerar som kunskapscenter för smarta energilösningar.
Energiakademin fick sin början 1997
då Danmarks energiministerium utannonserade en
tävling för områden och öar.
Den som kunde presentera
det bästa konceptet att bli
självförsörjande inom tio
år skulle utses till vinnare.
Samsø vann tävlingen och
dörrar öppnades för olika
investeringsstöd så att
projekten
skulle
kunna förverkligas.
En av
eldsjälarna bakom projektet, Sören Hermansen, hade
en vision att göra Samsø
helt självförsörjande. Han
informerade öborna om
projektet och insåg snabbt
betydelsen att få med öborna, även som investerare.
Det fanns motståndare
till projektet, speciellt vad
gäller satsningarna i vindmöllor. Det var främst de
som livnärde sig på turistnäringar som trodde att möllorna skulle skrämma iväg
turisterna. Det blev tvärtom,
”energiturister” från olika
länder besöker nu ön för att
bekanta sig med konceptet.
Fjärrvärme med halm

Fyra stycken av de lokalt ägda 1 MW vindkraftverken på Samsø.

Värmeanläggningen
Ballen/Brundby fjernvarme levererar värme i en 1,6 MW
biobränslepanna åt 300
fastigheter. Anläggningen
ägs gemensamt av 260
fastighetsägare. För råvaruleveransen på 1200 ton per

år står fem jordbrukare
som alla har femåriga
kontrakt för halmförsörjningen. Halmen är utrymmeskrävande och till de
leverantörer som har
egna lagringshallar betalas ett högre pris. Om
fukthalten i halmen överstiger 20 procent tillämpas ett avdrag som sänker ersättningen till leverantörerna.
Energipriset
som
fastighetsägarna
betalar ligger kring 100
euro per megawattimme.
Värmecentralen består
av en lagringshall som är
direkt ansluten till pannrummet.
I
lagringshallen finns en halmlinje
som en gång i dygnet
fylls med stora cirka 600
kilos fyrkantbalar. Balarnas energiinnehåll motsvarar cirka 180 liter olja.
Flis och solpaneler
Värmeanläggningen Nordby-Mårup
producerar
värme med skogsflis och
solpaneler. Dess totala
effekt är 1,6 MW varav
flispannan är 840kW och
solpanelerna 760 kW.
Vid denna anläggning
har man på ett förträffligt
sätt kombinerat sol och
flis för fjärrvärmeproduktion. Utnyttjandet av sol
panelernas effekt är som
högst i april-maj då det
fortfarande
finns
behov av värme till uppvärmning av fastigheterna. Under högsommaren
fungerar solpanelerna inte
lika optimalt då kollektorvätskan blir mer trögflytande på grund av överproduktionen på värme.
Vindkraft
Det finns 11 landbaserade 1MW vindkraftverk på
Samsø varav nio stycken
ägs av lokala lantbrukare
och två stycken av ett lokalt andelslag. Dessa vindkraftverk producerar el för

Historien om Samsø energiakademi började år 1997 med en energikonferens. En
målsättning utarbetades om att göra Samsø energisjälvförsörjande inom 10 år.

hela öns behov. I Danmark
tillämpas en lag som säger
att minst 20 procent av ett
vindkraftsprojekt ska ägas
av boende i kommunen,
vilket tydligt ökar markägarnas intresse av vindkraft. För att Samsø projektet skulle förverkligas
beviljade banken lån för
köp av andelar vilket ledde
till att ortsbefolkningen
hade goda förutsättningar
att delta i projektet. Över
500 Samsøbor är delägare i vindkraftverken.
Förutom de 11 landbaserade vindkraftverken
finns 10 havsbaserade
vindkraftverk med en totaleffekt på 23MW. Den
el som produceras av
de havsbaserade vindkraftverken säljs huvudsakligen till fastlandet.
För att få balans i energiförsörjningen
räknas denna energi till
att
ersätta
energimängden i fossilbränslen
som används i öns fordon.
Solceller
Då man i gått in för att
främja
elproducerande
solceller har ungefär 10
procent av hushållen på
Samsø solceller på taken. En gård får ha maximalt 6 kW effekt på solcellerna då de är anslutna
till det nationella elnätet.
För överskottselen får producenten cirka 8 cent per

kilowattimme. I detta sammanhang bör man också
beakta att elen i Danmark
normalt kostar cirka 25
cent per kilowattimme
för privata konsumenter.
Biogas
Efter Samsø görs följande
besök till två biogasanläggningar, den ena i
närheten av Århus i byn
Mårslet. Där har svinfarmaren Brian Munk som
har 1400 suggor byggt en
egen
biogasanläggning
som dagligen rötar cirka
25 m3 stallgödsel. På ett
dygn produceras 350 m3
biogas varav 30 procent
används till att värma upp
gödseln och resterande
mängd till att producera
värme och el. För elproduktionen har Munk en 2,2 liters Toyotamotor som ger
en eleffekt på cirka 35 kW.
Svinfarmaren påstår att
biogasanläggningen i sig
själv inte är lönsam men
nödvändig för att kunna
sprida den nästan luktfria
gödseln på sina åkrar som
finns nära tätbebyggelse.
Den andra biogasanläggningen som ägs
av ett andelslag med 20
lantbrukare finns i Hashøj.
Anläggningen producerar
biogas som används i en
fjärrvärmecentral i centrum
av Dalmos.Den förser 500
hushåll samt kommunala
byggnader med fjärrvärme.

Under besöket lärde vi
oss några viktiga saker för
att utveckla användningen
av förnybar energi. En sak
är den nationella energipolitiken, det är dyrt att
producera energi med fossila bränslen i Danmark
då de är belagda med
höga avgifter och skatter.
En annan sak är koncepttänkandet, man har kombinerat flera olika typer av
produktionsmetoder för att
uppnå en god energiproduktionsbalans. Detta är
något som vi måste utveckla i Österbotten eftersom
vi har goda förutsättningar för samtliga energiformer som vi bekantade oss med i Danmark.
Det är säkert så att
man i Danmark har bättre förutsättningar för vindkraft, men solenergin
kunde vi använda oss av i
större omfattning eftersom
Vasaregionen har flera
soltimmar per år än vad
man har t.ex. på Samsø.
Bollen ligger nu i
våra politikers händer.

