Danmarks største bioraffinaderier kan
levere mere til grøn omstilling
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Sukkerroe –størst CO2 optagelse/ha–
reduceret NO3 lækage
• Sukker – ca 400.000 ton/år

• Levnedsmiddel
• Non-food -> enzyme, pharma, protein, amino-syrer mfl –> 50.000 ton sukker/år

• Melasse – ca 80.000 ton/år

• Substrate til industriel fermentering-> levnedsmidler, foder protein, aminosyrer
• Foder blandinger

• Ekstraherede roer – pulp -> ca 100.000 ton tørstof/år
• Foder – og blandinger
• Biogas – stigende salg

• Biogas fra vaskevandet –> fremover kan øget biogasmængde opgraderes til
naturgasnettet !
• Miljø- og klima ved dyrkning
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SEITE 2

Øget værdikæde til sikring af/udvidet sukker roe areal – større indtjening i
virksomheden – flere arbejdspladser
• Roetop – Rubisco protein ingrediens -> SUBLEEM projekt GUDP på TI->evalueres : 15.000 ton protein
• Synergi med anden grøn biomasse – fx Lucerne (som i 80-90’erne i Nykøbing) - undersøges
• Andre værdi skabende dele af roetoppen ?
• Pulp til emballage, substitution of fossile fibre
• Nano cellulose fremstilling – Enzymatisk proces næsten klar – Assembly via Innovationsfonden
• Pulp til kød erstatning – MycoProtein projekt GUDP -> 100.000 ton
• Non-food sukker til tekstil, emballage, lang levetid plast
• Bio-nedbrydelige plast fx PLA,PHA mfl under vurdering
• Idag producers disse af sukker fra sukkerrør eller stivelse !!
• Biobaseret plast fx PBS mfl -> produceres fra rørsukker/stivelse
• Kemisk/katalytisk konvertering til byggestene under vurdering
• Større areal roer, flere produkter -> spildevand mm -> BIOGAS til nettet fra eksisterende reaktor !!
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Produkt(er) – produktionsplatform – skalering er nøglen til speed
Laboratorie/pilot skala -> demo produktion -> fuldskala
•
•
•
•
•
•
•

Kunde/afsætningsdreven mål fra starten (hvad skal vi gå efter) slutbruger kommitment
“Flexi”-koncept for nye/add-on raffinering og fraktionering:
Flere råvarer (tør, våd håndtering) – over året tilgængelige
Flere molekyler/produkter – samme basis anlæg (80 % samme enheder?)
Flere færdige produkter – (80 % samme enheder?)
Produkt delen af anlæg skal være levnedsmiddel godkendt fra starten !
Demo anlæg skal have en rentabel størrelse – hele året op til samlet 10.000 ton produkt mængde.
Omsætning og/eller volumen : produkter < 30 kr/kg næppe gamechangere, omsæt > 200 mill kr/år
Special bio-polymere (husk proteiner er også biopolymere) kan være fokus.
Nær-producerede produkter bliver attribut fremover for konsumenter/aftager
Etablere 1 -2 store, multifunktionelle demo anlæg i forbindelse med eksisterende bio-raffinering (fx : Nordic
Sugar) på vejen til større anlæg.
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Bredt nationelt dansk eller “nordisk” samarbejde
“råvare – forarbejdning -> forædling -> aftagere”
• Model exempel LTH – STEPS 2.0 concortium -> kunne etableres fx DK,SE, FI, NO
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Topsøe: Global leder i teknologier til reduction af kulstof emission
Kemisk teknologi/Katalyse vil være foretrukne løsnng for skalerbar bioraffinadering
• Markeds- & Samfundsmæssige drivere
• Klima målsætninger og Verdensmål (SDG)
• Stor industriel efterspørgsel efter plantebaserede løsninger
• Livscyklus analyser vil få stor industriel betydning

• Topsøe har udviklet en unik teknisk løsning
• Resourceeffektiv produktion af fremtidens plantebaserede byggesten
for den kemiske industri
• ”Smart Kemi” udnytter biomassens funktionaliteter til at fremstilling af
højværdi produkter
• Kan skaleres til ønsket skala

MOSAIK™ demonstrationsanlæg i Lyngby

Delvist finansieret af IFD

Topsøe’s MOSAIK™ platform: En del af fremtidens bioraffinaderi
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Vejen mod fremtidens bioraffinaderi i Danmark
Værdikæden er der:
Råvarer
• Sukrose fra sukkerroer (Nordic Sugar A/S)
• Glukose fra hvede
• Lignocellulose fra landbrugsaffald

Teknologi: Landbrugsmæssigt, Kemi- og Bioteknologisk førende
Markeds interesse er stærk i Danmark og EU
Danmark har brug for en national strategi for bioøkonomi
• Ambition forankret i globale, europæiske og nationale klimamål/bæredygtighed
• En koordineret indsats som styrker Danmarks position
• Fortsat fokus på teknologi udvikling for at udvikle lederskab
• Ambition for og Finansiering/incitamenter til kommercielle bioraffinaderier
Win/win:
• Bæredygtig jobskabelse i hele værdikæden, teknologisk lederskab og eksport

