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Årsberetning for Miljøteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram (MUDP) i 2015
MUDP er et program under Miljøog Fødevareministeriet, der støtter
udvikling, test og demonstration af
miljøeffektiv teknologi. Programmet støtter projekter inden for alt
fra vand og klimatilpasning til luft,
kemikalier, ressourcer og affald.
Programmet blev oprettet i 2007 og
har siden da støttet i alt 401 projekter med ca. 466 millioner kroner.
MUDP understøtter regeringens
målsætninger for grøn omstilling og
fremme af grøn teknologi på miljøog naturområdet. Programmet er
med til at sikre sammenhæng mellem
de miljøpolitiske mål og virksomhedernes investeringer i udvikling af
ny miljøteknologi.
Programmet skal styrke danske
virksomheders konkurrenceevne og
produktion og dermed Danmarks
profil som førende inden for miljøteknologi. Tilskud fra programmet
afhjælper en del af den risiko, der er
forbundet med at udvikle fremtidens
grønne løsninger og udviklingen af
dansk miljøteknologi.

Markedsmodningsfonden og gennem
Eksportrådets programmer.
I 2015 har MUDP støttet 49 projekter
med ca. 109 mio. kr.
I årsberetningen sættes fokus på 12
udvalgte projekter fra 2015, tal og
fakta for alle projekter fra 2015 samt
omtale af bestyrelsen og sekretariatet.

Indhold:
3	Indledning
4

Bestyrelsen

5

Sekretariat
Forord
Fakta om fond
og uddelinger:

6

Miljøtemaer
Partnerskaber
Midler

	Temaer
Geografi
Cases:
8

1: Havbrug på land

10 2: Begrænsning af vandtab
12 3: Screening af kosmetik
13 4: Miljøvenlige brændeovne
14 5:	Naturligt kølemiddel
15 6: Støjskodder
16 7: Affaldssortering
17 8:	Renset spildevand
18 9:	Rensning af røggaskondensat
19 10: Fjenelse af mikroplast
20 11: Sikring af bygninger

MUDP administreres af Miljø- og
Fødevareministeriet og bidrager
til virksomhedernes udvikling af
markedet for deres løsninger gennem
tilskud til udvikling, test og demonstration. Decideret forretningsudvikling og markedsmodning
støttes gennem programmer i
Erhvervs- og Vækstministeriet som

21 12: Genbrugsbeton
Alle støttede
projekter:
22 Bæredygtigt byggeri
	Renere luft, mindre støj
23	Industriens miljøindsats
Færre problematiske kemikalier
24 Cirkulær økonomi, ressourcer
i affald
25 Vand og klimatilpasning

3

MUDP Årsberetning 2015 | BestyrelseN

BestyrelseN
Bestyrelsen for Det Miljøteknologiske
Udviklings- og Demonstrations-program, MUDP,
fra venstre:
Jannicke Schultz-Petersen, Business Advisor
Vibeke Svendsen, Administrerende direktør og Partner
ved Envotherm
Pernille Blach Hansen, formand, Bestyrelsesformand
MUDP
Jesper Nerlov, Executive Vice President and Chief
Technology Officer ved Haldor Topsøe
Jonas Engberg, Bæredygtighedschef ved IKEA
Signe Kongebro, Partner og leder af bæredygtighedsafdeling ved Henning Larsen Architects
Jørn Rasmussen, Direktør ved DHI
Jørn Jespersen, Direktør for Dansk Miljøteknologi
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Sekretariat

Forord

Sekretariatet for MUDP
– Det Miljøteknologiske Udviklingsog Demonstrationsprogram:

I 2015 blev Miljø- og Fødevareministeriets pulje til grøn teknologi
(MUDP) for første gang uddelt af en
professionel bestyrelse.

København. Begge fyrtårne demonstrerer danske virksomheders ypperste inden for fremtidens bæredygtige
løsninger.

Som formand for bestyrelsen har
jeg i 2015 haft mulighed for at være
med til at give støtte til en lang række meget lovende projekter. Det er
en stor fornøjelse at se, hvordan det
myldrer med innovative miljøteknologiske virksomheder i Danmark.
Det hersker ikke tvivl om, at der i
dansk erhvervsliv både er mange
idéer og en virketrang til at udvikle
effektive og gode løsninger.

I udviklingen af bestyrelsens strategi
for 2016-2019 har vi via en konference på Christiansborg i oktober
2015 fået input fra et bredt udvalg
af interessenter til at udvikle en
ny strategi for MUDP. Bestyrelsens
strategi sigter mod at fremme danske
virksomheders udvikling og demonstration af effektive og konkurrencedygtige løsninger på prioriterede
miljø- og ressourceudfordringer i
Danmark og globalt og at fremme
langsigtet bæredygtig vækst og
beskæftigelse i Danmark.

T: 72 54 40 00
E: ecoinnovation@mst.dk
Sekretariatet har åbent
alle hverdage kl. 9-16
Miljøstyrelsen
Sekretariat for MUDP
Strandgade 29
DK-1401 København K
www.ecoinnovation.dk

Desværre var det ikke muligt for
bestyrelsen at støtte alle de kvalificerede projekter i 2015, da der kom
mange flere kvalificerede ansøgninger end der var midler til. Men
denne udfordring har udelukkende
været et luksusproblem for bestyrelsen.
MUDP-puljen kan være forskellen
på, om en god ide bliver til virkelighed og bliver ført helt til dørs på
verdensmarkedet, eller om den dør.
For miljøteknologiske løsninger kan
både gøre verden grønnere og samtidig blive et dansk eksporteventyr.
Mange af de nye vækstlande kæmper
med enorme forureningsproblemer, og her kan danske teknologiske
løsninger være med til at sikre ren
luft, jord og vand. Og Danmark kan
fastholde sin styrkeposition som
leverandør af grøn teknologi til hele
verden.

Bestyrelsen har stort fokus på, at
evnen til at udtænke innovative
løsninger ikke gør det alene. Entreprenørånd og godt købmandskab
skal sikre, at løsningerne virker i
praksis og udvikler sig levedygtigt
på markedet. Derfor har bestyrelsen fokus på erhvervspotentialet i
projekterne og på effektmåling af
programmet fremover. Begge dele er
fremhævet i bestyrelsens strategi for
2016-2019, som vi glæder os til at
føre ud i livet i de kommende år.

Pernille Blach Hansen,
formand for bestyrelsen, MUDP

MUDP har i 2015 støttet to særlige
fyrtårnsprojekter (store demonstrationsprojekter i fuld skala) inden
for akvakultur og vand med i alt
39 mio. kr. Det ene projekt ligger i
Hanstholm og vil gøre det billigere
og mere miljøvenligt at producere
havbrugsfisk på land, mens det andet
projekt vil reducere vandtabet i
5
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Fakta
om fond og uddelinger:
Deltagerne i MUDP er producenter
af teknologi i samarbejde med forsyningsvirksomheder, andre brugere
af miljøteknologi, vidensinstitutioner og myndigheder. Programmet
tilskynder virksomhederne til at
investere tidligere og mere i grøn
innovation, end markedet i sig selv
giver incitament til. For hver krone
det offentlige giver i tilskud under
MUDP, investerer virksomhederne
som minimum tilsvarende.
109 mio. kr. til 49 projekter
MUDP har støttet 49 projekter med
ca. 109 mio. kr. i 2015. Ansøgerne
har selv finansieret et dobbelt så stort
beløb. Der vil således blive gennemført projekter for ca. 316 mio. kr. samlet til udvikling af ny miljøteknologi
under MUDP-programmet for 2015.

Der blev også i 2015 som i tidligere år søgt tilskud for betydeligt
flere midler end programmet har til
rådighed. Miljøstyrelsen modtog 129
projektansøgninger for 865 mio. kr.,
inkl. store demonstrationsprojekter
(fyrtårnsprojekter).
MUDP støtter både små og større
projekter. Hermed retter programmet
sig både til små- og mellemstore
virksomheder uden erfaring med at
søge offentligt tilskud og til store
virksomheder med større udviklingskapacitet. Mange produktionsvirksomheder er involveret i MUDPprojekter i 2015. Der indgår således
produktionsvirksomheder i 43 ud af
49 projekter.

Grøn Innovationspulje på godt 15
mio. kr. målrettet små og mellemstore virksomheder i efteråret; her fik
14 projekter tilsagn.
Fyrtårnsprojekter
I programmet prioriteres større
fyrtårnsprojekter indenfor områder,
hvor der er stort behov for at synliggøre potentialet i miljøteknologi
i fuld skala. Der blev i 2015 givet
tilsagn til to fyrtårnsprojekter:
1. ”Globale vandtab, danske
løsninger” i København og hovedstadsområdet. Projektet skal demonstrere, hvordan dansk teknologi og
ekspertise i én samlet totalløsning
kan begrænse vandtab i drikkevandsforsyninger over hele verden.

Der var i 2015 særligt opslået en

Midler:

Temaer:

fordeling mellem tilskud
og øvrige aktiviteter

fordeling af midler til
miljøtemaer

antal projekter fordelt på
miljøtemaer

Midler anvendt i 2015 fordelt mellem

Midler fordelt på miljøtemaer i

Antal støttede projekter fordelt inden for

tilskud og aktiviteter i mio. kr.:

procent af samlet uddeling 2015:

miljøtemaerne i 2015:

0,8 0,2
109

2,4

Miljøtema:
9

6,1

8

21

15
4
Bestyrelse: 0,8 mio.
Formidling: 0,2 mio.
Videnopbygning og analyser: 2,4 mio.
Partnerskaber og miljøeksport: 6,1mio.
	Tilskud til projekter: 109 mio.
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43

	Renere luft og mindre støj: 8 %
Vand og klimatilpasning: 43 %
Færre problematiske kemikalier: 4 %
Affald og ressourcer: 15 %
	Industriens miljøudfordringer: 21 %
Bæredygtigt byggeri: 9 %

Antal:

Vand og klimatilpasning

18

Affald og ressourcer

11

Renere luft og mindre støj

8

Færre problematiske kemikalier

3

Industriens miljøudfordringer

4

Bæredygtigt byggeri
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2. ”RAS2020 effektiv og innovativ
fiskeproduktion via Best Available
Technology” lokaliseret i Hanstholm.
Projektet skal bidrage til en ny,
innovativ og effektiv metode til at
producere saltvandsfisk på land med
mindre miljøpåvirkning.
I gennemsnit gav MUDP i 2015 ca.
1,2 mio. kr. i tilskud pr. projekt. Det
største tilskud var på 19,9 mio. kr.
til RAS2020 (fyrtårnsprojekt), og det
mindste tilskud var på 200.000 kr.
til Dall Energy (ny teknologi baseret
på keramiske membraner, der fjerner
tungmetaller fra røggaskondensat til
et ekstremt lavt niveau).
Miljøtemaer
På baggrund af miljø- og fødevareministerens rammer og prioriteringer
for MUDP i 2015 havde programmet
fokus på miljøtemaerne:

> Færre problematiske kemikalier

Der blev i 2015 sat flere nye partnerskaber i gang, fx:

>	Industriens miljøudfordringer

> Spildevand i Kina

> Bæredygtigt byggeri

> Giftfri rottebekæmpelse

>	Renere luft og mindre støj

> Anvendelse af sekunda-vand
Partnerskaber
MUDP giver også muligheder for at
fremme partnerskaber, der har fokus
på samarbejde med relevante aktører
om at fremme bedre og billigere
miljøløsninger på områder med
særlige miljø- eller lovgivningsmæssige udfordringer, både nationalt
og internationalt. Der er fokus på
at eksponere danske miljøløsninger
for globale aktører og skabe nye
afsætningsmuligheder for danske
virksomheder.

> Vand og klimatilpasning

> Løsninger til renere luft
fra industrien
Herudover videreføres en række
partnerskaber, bl.a. Partnerskab
for substitution af problematiske
kemikalier (Kemi i Kredsløb), Innovationsseminar vedr. BREF på store
fyringsanlæg samt miljøsamarbejder
med Kina, Korea og Chicago.
Desuden er der anvendt midler til
udarbejdelse af analyser inden for
fx industriens vandforbrug opdelt på
brancher, indhentning af oplysninger
om BAT inden for elektronik samt ny
publikation om vand.

> Cirkulær økonomi og genanvendelse af ressourcer i affaldet

Geografi:
Udviklingen i tilskud og
fordelt på temaer

Geografisk fordeling
af Modtagere

Midler i mio. kr. pr. år i programmets

Fordeling af samtlige støttede
projekter i hele landet i 2015:

levetid og fordelt på miljøtemaer:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
0

20

40
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80

100 mio. kr.
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Thomas Sandahl
teknisk chef
Sashimi Royal

Case 1:

Havbrug på land

giver kvalitetsfisk med minimal miljøbelastning

8

Saltvandsdambrug bygget
på land og forsynet med
den nyeste recirkulationsteknologi gør det muligt at
levere fisk af høj kvalitet
og med minimal miljøpåvirkning.
Fiskeproduktion er verdens hurtigst voksende fødevareproduktion
pga. voksende efterspørgsel og fare
for overfiskeri i de naturlige farvande. Lande som Norge, Canada og
Vietnam har tusindvis af havbrug
og dambrug, men fiskeproduktion i
den form for storbrug er ikke uden
problemer, både i forhold til en stor
miljøbelastning fra fiskefoder og
affald, og i forhold til sygdom blandt
fiskene, som opholder sig i stort
antal på en begrænset plads. Ydermere er der en risiko for spredning
af disse sygdomme til vilde bestande
fra undslupne fisk. Problemerne har
flere steder ført til, at man har stoppet udviklingen af flere havbrug som
fx i Canada.
Danmark har ikke samme tradition
for storproduktion i havbrug, bl.a.
fordi vi har et sårbart vandmiljø.
Til gengæld har Danmark en global
førerposition, når det handler om
akvakulturer, vandbehandling og i
det hele taget teknologier, som skal

sikre minimale miljømæssige påvirkninger fra produktionen.
Virksomheden Sashimi Royal er
med støtte fra bl.a. MUDP og i
tæt samarbejde med Gråkjær A/S
og Krüger A/S godt på vej med et
landbaseret saltvandsdambrug, som
sætter helt nye standarder for både
miljøvenlighed, fiskesundhed og
totaløkonomi.
I Hanstholm er man i gang med at
opbygge første modul af i alt fire
planlagte, og hvert modul får en produktionskapacitet på ca. 1.200 tons
fisk om året. Anlægget opbygges i
moduler, som er udviklet i samarbejde med entreprenørvirksomheden Gråkjær A/S. Modul-princippet skærer ca. 30 % af prisen og gør
byggeprocessen dobbelt så hurtig.
Hjertet i Sashimi Royal er teknologien RAS2020, som er en ny
og yderst effektiv måde at sænke
miljøpåvirkningen fra landbaserede havbrug. Princippet omfatter en
komplet rensning og stor grad af
recirkulering af vandet i anlægget
og kan halvere miljøpåvirkningen
sammenlignet med eksisterende
anlæg på markedet. RAS2020 er
udviklet af Bent Urup og optimeret i
tæt samarbejde med Krüger A/S, som
er en af verdens

førende leverandører af anlæg til
vandbehandling og spildevandsbehandling.
Både nationalt og internationalt er
der stor opmærksomhed omkring det
nye havbrug og RAS2020-konceptet,
og eksportpotentialet af både teknologien, ekspertisen og totalløsninger
er meget stort.
Sashimi Royal forventer at kunne
producere ca. 1.200 tons fisk årligt
fra det første anlæg, som dækker
et areal på godt 3.000 m2. Et anlæg
som Sashimi Royals i Hanstholm
baseret på RAS2020 er velegnet
til flere forskellige fiskearter som
fx laks, kingfish, havaborre, ørred,
sandart og torsk. Hos Sashimi Royal
har man i første omgang valgt at
opdrætte Yellowtail Kingfish, som
er ny i havbrugssammenhæng i
Nordeuropa, men som er velegnet til
havbrugsproduktion. Kingfish er en
meget efterspurgt fisk til bl.a. sushi
og sashimi, og kan indbringe høje
priser på det europæiske marked.

Info:
ANSØGER:
Sashimi Royal
Sted:
Hanstholm

Kontakt:
Bent Urup
direktør
T: +45 26 30 60 00
E: bu@urup.biz
Adresse:
Ndr. Strand 66
7730 Hanstholm

MUDP støtter med
19.906.278 kr. ud af
et samlet budget på
85.233.778 kr.

”Vores projekt gør det muligt at opdrætte
sunde og sygdomsfri fisk af høj kvalitet, og det
giver os frihed til at producere de fisk, som er
meget værd. Og derudover er det faktisk muligt
at fjerne de geografiske begrænsninger på at
producere fisk – der er ikke noget problem i at
placere et anlæg inde i landet.”
Bent Urup
Sashimi Royal
9
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Case 2:

Begrænsning af vandtab
med dansk ekspertise i én samlet løsning

Klavs Høgh
projektleder
Niras A/S
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To demonstrationsprojekter
skal samle danske løsninger
til begrænsning af vandtab
i drikkevandsforsyninger
og bane vej for eksport af
alt fra rådgivning til
totalløsninger.
40 %! Så meget drikkevand mistes
der i gennemsnit i drikkevandssystemer verden over. I nogle lande er
tallet så højt som 65 %. Det svarer
på verdensplan til flere milliarder
liter rent drikkevand, som mange
steder i verden er en knap ressource.
Også i Danmark oplever vi vandtab,
som det kaldes, når der er forskel
mellem, hvad der pumpes ud fra
vandværket, og hvad der når frem
til tappestederne. At der ikke gøres
noget ved vandtabet kan skyldes alt
lige fra manglende teknologi og til
rent slendrian. Det store vandtab koster flere steder – først og fremmest
på miljøregnskabet og derudover
naturligvis også på bundlinjen hos
forsyningsselskaberne, som ikke kan
sende regning for vand, der ikke er
leveret.
Det danske vandtab er et af verdens
laveste – ca. 8 % - og det tilskrives
langt hen ad vejen dels den høje
kvalitet i ledningsnettet med rør,
ventiler og pumper, som løbende
vedligeholdes og udskiftes, og så det

faktum, at Danmark er en af verdens
førende leverandører af teknologier
til begrænsning af vandtab.
Den danske virksomhed Niras
formåede i et projekt i Abu Dhabi at
reducere vandtabet over en treårig
periode fra 19 % til 8 %, og selv
om løsningen var en succes, så var
der alligevel plads til betydelige
forbedringer. Erfaringerne fra dette
projekt har dannet udgangspunkt for
et nyt projekt, som i et unikt samarbejde og med støtte fra MUDP samler
en række danske virksomheder, som
hver for sig både nationalt og internationalt hører til de markedsførende
inden for løsninger til begrænsning
af vandtab.
I projektet samles virksomhederne på
dansk grund om at etablere to stateof-the-art demonstrationsprojekter,
som viser det samlede potentiale ved
at arbejde målrettet med at begrænse
vandtab.

og en del af indsatsen kan sagtens
være forebyggende i form af renovering, fordi man fx erfaringsmæssigt ved, hvor længe rør eller
samlinger kan holde. Flere steder i
verden er tabet faktisk ikke fra lækager, men rent og skært vandtyveri.
Isoleret set findes alle de nødvendige
teknologier allerede, men det at opbygge alle komponenter til at arbejde
sammen i én samlet løsning er ganske nyt og rummer enorme potentialer. Verden over investeres store milliardbeløb i at sikre rent drikkevand,
og ved at etablere demonstrationsprojekterne kan dansk eksport løftes
fra at levere enkeltkomponenter til at
levere samlede løsninger.
Demonstrationsprojekter skal etableres, hvor det geografisk er nemt at
komme til for udenlandske målgrupper, og i samarbejde med bl.a.
Nordvand og HOFOR arbejdes på to
placeringer nær København.

I projektet indgår indsamling og
analyse af store mængder data omkring både ledningsnettet, ventiler,
pumper, sensorer, overvågningsteknologier, datasystemer og hydrauliske modeller.
Målet med indsatsen er at finde frem
til hvor og hvornår vandtabet opstår,

Info:
ANSØGER:
NIRAS A/S
Sted:
København

Kontakt:
Henrik Kærgaard
udviklingschef på tværs
T: +45 20 45 71 47
E: hka@niras.dk
Adresse:
Sortemosevej 19
3450 Allerød

MUDP støtter med
18.475.018 kr. ud af
et samlet budget på
43.811.895 kr.

”En af lektierne fra Abu Dhabi var, at vi brugte
meget krudt på at få de lokale komponenter til
at spille sammen med vores teknologi. Hvad nu,
hvis man kunne forbedre løsningen med danske
komponenter og læring? Så stod man faktisk
med et meget stort potentiale, opdagede vi, og
det fik os til at kontakte de danske topvirksomheder på området…”
Henrik Kærgaard
Niras A/S
11
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Connie Mørch
kvalitets- og miljøchef
DermaPharm

Case 3:

Screening af kosmetik
skal mindske brug af konserveringsmidler
Ny forskning i ingredienser,
og emballage skal forsøge
at minimere mængden af
konserveringsmidler i kosmetiske produkter.
EU’s Kosmetikforordning skal sikre,
at kosmetiske produkter ikke er
sundhedsskadelige for forbrugerne.
Et af midlerne er at minimere uønsket mikrobiel aktivitet i de enkelte
produkter, og det gøres traditionelt
ved at tilsætte konserveringsmidler.
I dag er der meget fokus på konserveringsmidler fra mange sider.
Både fra forbrugere, myndigheder og
producenter. Dette skyldes, at konserveringsmidler i mange kosmetiske

produkter er nødvendige, men også
at de i nogle tilfælde kan være problematiske. Derfor har man fokus på
at undgå at tilsætte mere end højst
nødvendigt af konserveringsmidler,
som kan være allergifremkaldende
eller miljøfarlige.
DermaPharm udvikler produkter med
bl.a. Svanemærket, Astma-Allergi og
Ecocert og arbejder målrettet på at
minimere behovet for og brugen af
konserveringsmidler i kosmetik.
Med støtte fra MUDP forsker DermaPharm nu i at udvikle en screeningsmetode, som tidligt i produktudviklingen kan vurdere, om det
pågældende produkt er konserveret

godt nok. Screeningen opbygges
på baggrund af tests, analyser og
prøver, hvor et bredt sammensat hold
af eksperter tolker data og vurderer
reaktioner, og derefter prøver de at
finde brugbare mønstre.
Udover at se på konserveringsmidlerne, forskes også i emballagen, fordi
der i emballagens materialevalg,
udformning og funktion er store
muligheder for at begrænse risikoen
for uønsket mikrobiel aktivitet.
Den nye screeningsmetode er tænkt
delt i branchen, så andre også kan få
fordel af den til produktudvikling.

Info:
ANSØGER:
DermaPharm A/S
Sted:
Fårup

Kontakt:
Connie Mørch
kvalitets- og miljøchef
T: +45 22 43 86 19
E: cm@dermapharm.dk
Adresse:
Europavej 10
8990 Fårup
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MUDP støtter med
1.317.870 kr. ud af
et samlet budget på
2.532.725 kr.

”En stor del af problemet ligger jo i, at der er tale
om mange produkter med rigtigt mange stoffer
i, og dermed også rigtigt mange kombinationer,
men vi ser på det som en innovativ udfordring,
hvor vi går videnskabeligt til værks, men med
nye vinkler, og det tror vi giver bonus…”
Connie Mørch
DermaPharm

MUDP Årsberetning 2015 | case 4

Vagn Hwam Pedersen
direktør
HWAM A/S

Case 4:

miljøvenlige brændeovne
med højteknologi og effektivitet
Innovativ tankegang og
produktudvikling baseret
på eksakt viden skal gøre
brændeovnen højteknologisk, effektiv og miljøvenlig.
Brændeovnen som romantisk hyggespreder og rustik varmekilde har
i de senere år fået ridser i støbegodset. Undersøgelser udnævner
kombinationen af brændeovnenes
konstruktion, brændets kvalitet og
især brugernes måde at tænde op og
fyre på som en af de store skurke i
udledningen af sundhedsskadelige
partikler.
Danmarks ca. 750.000 brændeovne
vurderes til at stå for hele 75 % af

den danske partikelforurening, og
også i EU er problemet stort. Gamle
brændeovne forurener i gennemsnit
op til fem gange mere end en ny
svanemærket ovn, og i 2015-16 gennemføres en skrotningsordning for
de mest forurenende brændeovne.
Den helt store udfordring i brændeovnens konstruktion er at finde
en metode, der kan sikre mod det
luftunderskud, som typisk kan opstå
ved overfyldning af træ. Det betragtes som den største enkeltfaktor
i den dårlige forbrænding, som bl.a.
resulterer i udledning af partikler.
I et tæt samarbejde med Teknologisk
Institut og med støtte fra MUDP

arbejder den danske brændeovnsproducent Hwam på dels at indsamle
eksakt viden om, hvad der sker med
især luft og ilt i de forskellige processer i brændeovnen, dels at udvikle
et design og en konstruktion, som
via kombinationen af den fysiske udformning, analyser og styring sikrer
en optimal forbrænding – også i de
tilfælde, hvor brugeren måske ikke
betjener brændeovnen 100 % korrekt.
Principperne for dimensionering af
det optimale luftsystem stilles af projektet til rådighed for alle brændeovnsproducenter, og både de positive
miljøeffekter og eksportpotentialet
er stort.

Info:
ANSØGER:
HWAM A/S
Sted:
Hørning

Kontakt:
Vagn Hwam Pedersen
direktør
T: +45 40 27 19 33
E: vhp@hwam.dk
Adresse:
Nydamsvej 53
8362 Hørning

MUDP støtter med
1.130.403 kr. ud af
et samlet budget på
2.188.956 kr.

”Det viste sig, at der faktisk er mange områder
i brændeovnens processer, hvor der mangler
eksakt viden. Vi vil jo gerne udvikle brændeovne
på et vidensbaseret niveau, og har bl.a. brug
for præcise data om den optimale luftmængde,
aerodynamikken i luftkanalerne og hvilke krav
man kan stille til skorstenens udformning.
Og det kan vi nu få med dette projekt…”
Vagn Hvam Pedersen
HWAM
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MUDP Årsberetning 2015 | case 5

Torben Lauridsen
direktør
Vesttherm A/S

Case 5:

Naturligt kølemiddel

sikrer miljø og effektive brugsvandsvarmepumper
Vesttherm arbejder på
prototyperne for fremtidens supereffektive
brugsvands-varmepumper,
og forsker i at bruge propangas som kølemiddel.
Vesttherm har mange års erfaring
med udvikling og produktion af
brugsvandsvarmepumper, som sammenlignet med traditionelle elvandvarmere kan reducere udgifterne
til produktion af varmt brugsvand
med op til 80 %. Det sker med en
miljøvenlig løsning, som ganske vist
er dyrere i anskaffelse, men som til
gengæld holder både to og tre gange
længere end traditionelle vandvarmere.

I 2015 vandt Vesttherms nyudviklede
brugsvandsvarmepumpe Elforskprisen, og det er den prisvindende
konstruktion, som nu med støtte fra
MUDP søges videreudviklet og yderligere forbedret med bl.a. brugen af
propangas som kølemiddel.
Propan er sammenlignet med traditionelle løsninger både mere effektiv,
mere miljøvenlig, og så skal der en
mindre mængde kølemiddel til at
opnå samme effekt. Men propan er
også mere brandfarlig end andre
kølemidler. Som en del af projektet
ser man på, hvordan de bærende
komponenter fungerer sammen med
propangas og samarbejder i den
forbindelse med DTI i Århus om en

række tests om både tryk, luftmængde og lyd – tests, som måske
vil vise behov for udvikling af nye
typer komponenter.
Udfordringen for Vesttherm består
i at sikre, at løsningen lever op til
gældende og fremtidige normer og
lovkrav, og derfor arbejder man i
samarbejde med forskellige producenter på at udvikle prototyper på to
størrelse af brugsvandsvarmepumper – én på 270 liter og en mindre
på 180 liter – blandt andet fordi der
ofte vil være begrænset mængde
plads der, hvor pumperne skal installeres.

Info:
ANSØGER:
Vesttherm A/S
Sted:
Esbjerg

Kontakt:
Torben Lauridsen
direktør
T: +45 29 16 76 66
E: tla@vesttherm.dk
Adresse:
Øresundsvej 10
6715 Esbjerg N

MUDP støtter med
1.314.491 kr. ud af
et samlet budget på
2.676.466 kr.

”I 2020 træder et nyt bygningsregulativ i kraft.
Til den tid er husene energieffektive, superisolerede og tætte med minimalt strømforbrug. Og
den suverænt største energiforbruger vil være
opvarmning af brugsvand. Så kan vi udvikle en
effektiv, sikker og miljøvenlig løsning til produktion af brugsvand, står vi med stærke kort og et
meget stort eksportpotentiale.”
Torben Lauridsen
Vesttherm
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MUDP Årsberetning 2015 | case 6

Jørn Krab
direktør
Art Andersen ApS

Case 6:

Støjskodder

sikrer udluftning uden støjgener
Nyudviklede støjskodder
skal give mulighed for at
lufte ud uden at skulle
bruge høreværn – selv med
Københavns mest befærdede
gade som nabo.
For otte år siden blev der i Folehaven ved Valby i et forsøgsprojekt
monteret støjskodder på en række
af de lejligheder, som med beliggenheden ud til en af byens mest
befærdede indfaldsveje var stærkt
støjplagede med støjniveauer på op
til 65 dB – langt over Miljøstyrelsens grænseværdier. Støjskodderne
var udviklet af virksomheden Art
Andersen, og blandt både beboere og
boligselskabsfolk var der stor tilfreds-

hed med løsningen i Folehaven.
Art Andersen har en unik position på
verdensmarkedet og har udviklet en
række effektive skoddeløsninger, som
både gavner indeklimaet, mindsker
energibehovet og tilbyder arkitekter
og designere stor fleksibilitet.
Art Andersens støjskodder er en form
for partiel dobbeltfacade opbygget
på et alu-skelet og med en smal
luftsluse mellem to lag skumgummi. Slusen tillader luften at passere,
og skumgummiet absorberer en
stor del af lyden udefra. Skodderne
er løbende udviklet, og nu sættes
der med støtte fra MUDP gang i en
optimering, som igen skal komme
boliger som fx Folehaven til gode.

Optimeringen består dels i at skabe
et system, som kan masseproduceres, dels i at gøre konceptet
mere effektivt og brugervenligt.
Blandt midlerne er skræddersyede
skumgummityper, en optimeret udformning af skumfladerne og slusen,
bedre glastyper, automatik med
klimastyring, indsætning af partikelfiltre og en forbedret betjening, som
skal gøre det nemt at bruge skodderne. Derudover søger man også
at medtænke de krav, som stilles af
udformningen af den eksisterende
bygningsmasse samt naturligvis at
give rum til arkitekternes designønsker.

Info:
ANSØGER:
Art Andersen ApS
Sted:
København

Kontakt:
Jørn Krab
direktør
T: +45 20 70 27 50
E: jk@art-andersen.dk
Adresse:
Gammel Kongevej 3
1610 København V
&
Folehaven 1-99
2500 Valby

MUDP støtter med
1.140.000 kr. ud af
et samlet budget på
4.553.918 kr.

”Vi har et fantastisk samarbejde med en af
branchens bedste akustikere, som har lært os
rigtigt meget om lyd og lydens bevægelser, og
den viden har vi taget med ind i arbejdet med
løsningen på nogle helt grundlæggende behov;
nemlig at få luft ind og samtidig dæmpe den
støj, som også gerne vil ind…”
Jørn Krab
Art Andersen
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MUDP Årsberetning 2015 | case 7

Lars Mathiasen
projektleder
AFLD
Birger Strandby Ernst
afdelingsleder
Bjarne Kallesø
civilingeniør
Herning Kommune

Case 7:

Affaldssortering
med sensorer og affaldsrobotter
Hyperspektrale kameraer
identificerer og lynhurtige
effektive affaldsrobotter
sorterer. I Herning tester
man allerede nu morgendagens affaldssortering og
genbrugspotentiale.
Deponier modtager store mængder
affald i mere eller mindre sorteret
form. Fælles for det hele er, at der
uanset sorteringsgrad altid er behov
for en grundigere sortering for enten
at fjerne uønskede elementer fra
bestemte fraktioner eller for at udsortere enkeltdele af særlig værdi.
Denne eftersortering foregår verden
over manuelt ved, at medarbejderne

ved et transportbånd sorterer i det
’tørre’ affald. Løsningen er dyr,
arbejdsmiljømæssig ikke ideel og
sjældent med et perfekt resultat.
På AFLD er man i et tæt samarbejde
med Teknologisk Institut og i dialog
med aktørerne i færd med at teste
en løsning, som ved at kombinere
kendte teknologier i nye opsætninger
kan vise sig at være vejen til effektiv, sikker og hurtig affaldssortering.
Med støtte fra MUDP testes et
koncept, som kombinerer sensorer
og hyperspektrale kameraer med en
affaldsrobot, som er i stand til at
sortere affaldet.

Sensorerne og de hyperspektrale
kameraer identificerer via forskellige
målemetoder affaldsdelene ud fra
en række forskellige parametre, som
kan være farver, former, materiale og
kemisk sammensætning.
På baggrund af informationerne kan
affaldsrobotterne både udsortere
genstande af særlig genbrugsmæssig
værdi som fx mobiltelefoner eller
fjerne uønskede genstande fra større
og ellers ensartede affaldsmængder.
Både robotterne og kameraerne er
meget hurtige, nemme at omstille, og
når først den initiale identifikation
af et givet element er lagret, husker
systemet det.

Info:
ANSØGER:
Teknologisk Institut
& AFLD
Sted:
Herning

Kontakt:
Mikkel Viager
konsulent, robotteknologi
T: +45 72 20 20 27
E: mivi@teknologisk.dk
Adresse:
Fasterholtgårdvej 10
7400 Herning

16

MUDP støtter med
606.864 kr. ud af
et samlet budget på
1.191.529 kr.

”Både på robotteknologien og automatiseringen
har vi i Danmark en førerposition, og hvis vi
kan skabe en effektiv og miljøvenlig løsning på
affaldsområdet, hvor der også globalt er et stort
behov, har vi et betydeligt eksportpotentiale…”
Mikkel Viager
Teknologisk Institut

MUDP Årsberetning 2015 | case 8

Per Even Rasmussen
direktør
Samsø Spildevand A/S

Case 8:

Renset spildevand

kan måske anvendes til vanding af specialafgrøder
Samsøs specialafgrøder
kræver intensiv vanding,
og med vand som en knap
ressource undersøges
mulighederne for at rense
spildevand til vanding.
Det er en stor udfordring at skaffe
tilstrækkeligt med vand til fødevareproduktion på Samsø, som er en
ø med en betydelig produktion af
grøntsager og specialafgrøder, som
for manges vedkommende kræver
både intensiv vanding og præcis
gødning for at kunne avles konkurrencedygtigt.
Samsø har især to forhold, som
har indflydelse på mængden af

tilgængeligt vand til vandingsformål.
Øen har årligt mellem 15 og 30 %
mindre nedbør end fastlandet, og
man er desuden nødt til at være
påpasselig med at pumpe for meget
af grundvandsmagasinerne på en ø,
fordi der kan være risiko for at trække saltvand ind i grundvandet.
Samsø Spildevand A/S ser med
støtte fra MUDP derfor på mulighederne for at kunne genanvende
øens spildevand til brug for
markvanding af i første omgang
non-food afgrøder. I et pilotprojekt
indsamles data om, hvad der er
teknisk muligt at rense, bl.a. ved
hjælp af såkaldt efterpolering, hvor
specifikke miljøfremmede stoffer

fjernes via forskellige renseteknikker.
Samtidig undersøges også, om det er
muligt at bevare stoffer af gødningsmæssig værdi som fx kvælstof og
fosfat i det rensede vand. Målet er at
nå frem til en fleksibel løsning, hvor
det i vækstsæsonen er muligt at bibeholde næringstofferne, så de kan udnyttes af afgrøderne, og omvendt at
fjerne dem, når der ikke er behov for
vanding og i stedet lade det rensede
vand sive ned og danne nyt grundvand, der senere kan pumpes op.
Potentialet på landsplan vurderes at
være besparelser på mellem 4-6
mio. m3 grundvand, 300-400 tons
kvælstofgødning og 70-80 tons fosforgødning pr. år.

Info:
ANSØGER:
Samsø Spildevand A/S
Sted:
Samsø

Kontakt:
Per Even Rasmussen
direktør
T: +45 40 13 25 57
E: per@
samsoespildevand.dk
Adresse:
Slagterivej 28
Brundby Mark
8305 Samsø

MUDP støtter med
2.651.392 kr. ud af
et samlet budget på
5.395.577 kr.

”Samsø er delt i en nord- og syddel rent befolkningsmæssigt, og vi har jo nogle sæsonmæssige udsving, hvor vi i et område går fra 200
personer om vinteren til 4000 om sommeren.
Det giver altså også nogle udfordringer i form af
spildevandsmængden, som skal medtænkes…”
Per Even Rasmussen
Samsø Spildevand A/S
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MUDP Årsberetning 2015 | case 9

Henrik Rønnest
adm. direktør
WaterCare ApS

Case 9:

miljøvenlig rensning
af røggaskondensat fra biomassefyring
En dokumenteret effektiv
teknologi til rensning af vejvand søges udviklet og
anvendt som alternativ til
energi- og kemikrævende
metoder til rensning af røggaskondensat fra biomassefyring på fjernvarmeanlæg.

det såkaldte røggaskondensat, som
er spildevand med et højt indhold
af miljøfremmede stoffer. Kondensatet renses med enten energitunge
filterløsninger eller kemikrævende
behandlinger, men det er vanskeligt
at nå en tilfredsstillende miljøkvalitet på dette spildevand.

Andelen af varmeværker, der fyrer
med biomasse, er stærkt stigende,
og myndighedskravene til værkernes
rensningsmetoder skærpes i takt med
voksende miljøbevidsthed. Især røg
og spildevand er underlagt skrappe
krav.

Virksomheden WaterCare har stor
erfaring med rensning af spilde- og
overfladevand og anvender i dag en
dokumenteret effektiv teknik overfor
rensning af vejvand baseret på et
DPF – et dobbeltporøst filter. Vandet
passerer over filtre med udelukkende
naturlige bestanddele, og her filtreres
både partikler og opløste stoffer fra i
forskellige processer.

Som en del af røggasrensningen
anvendes vand og restproduktet er

Med støtte fra MUDP arbejder
WaterCare på et projekt, hvor forureningsprofilen af kondensat fra
flisfyrede fjernvarmeværker – og
sekundært kondensat fra halmfyrede
værker – kortlægges. Derpå vil man
rense spildevandet til en kvalitet, så
det enten kan bruges som spædevand
i varmeværkets kedel eller udledes
som helt renset spildevand.
En effektiv løsning vil have et stort
potentiale i både danske og nordiske
varmeværker.

Info:
ANSØGER:
WaterCare ApS
Sted:
Assens

Kontakt:
Henrik Rønnest
adm. direktør
T: +45 70 25 65 37
E: info@watercare.dk
Adresse:
Stejlebjergvej 14
5610 Assens
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MUDP støtter med
2.525.214 kr. ud af
et samlet budget på
4.476.540 kr.

”Præcise data om kondensatet og så sorbenten
er nøglen. Finder vi den helt rette sorbent til
at udskille fx cadmium og visse PAH-stoffer,
er meget nået, og kan vi derudover finde en
sorbent, som er baseret på et tilgængeligt
naturmateriale eller restprodukt, er det kun
yderligere en fordel…”
Henrik Rønnest
WaterCare

MUDP Årsberetning 2015 | case 10

Aviaja Anna Hansen
Procesingeniør
Krüger A/S

Case 10:

Fjernelse af mikroplast

i miljøet ved kortlægning af omfang og løsninger
Mikroplast er plaststykker
under 5 mm, som havner
i overfladevand og spildevand. Kendskabet til omfanget i Danmark er sparsomt, men skal nu kortlægges.
Plast forekommer i enorme mængder i samfundet og dermed også
i stigende grad i miljøet i form af
plastaffald i forskellige størrelser.
Mikroplast er plastpartikler fra fem
mm og helt ned til nanostørrelse og
kan fx stamme fra dækstøv, byggeri,
maling og husholdninger.
Kendskabet til hvad, der sker med
mikroplast i naturen, er sparsomt.

Man ved, at mikroplast adsorberer
kemikalier i havmiljøet og mener, at
det giver risiko for, at disse kemikalier ophobes i fødekæden, fordi
mange havlevende dyr forveksler
mikroplast med føde. Men konsekvensen af mikroplastforureningen
er endnu meget uklar, og især den
sundhedsmæssige effekt på mennesker kendes endnu ikke.
Krüger A/S er i samarbejde med en
række renseanlæg og med støtte fra
MUDP i gang med et projekt, som
skal skabe overblik over omfanget:
Hvor meget mikroplast er der
overhovedet i vandet? Hvor meget
fjernes i dag i renseanlæggene og
ender i slammet (hvoraf 70 % ender

på markerne)? Og hvor meget ender
via regnvandsafstrømning direkte
i vandmiljøet udenom renseanlæggene? Det antages, at ca. 60 % af
mikroplasten stammer fra dækstøv,
som via regnvand havner enten i
bassiner eller direkte i miljøet.
På baggrund af analyser med bl.a.
sporbar mikroplast vil man også undersøge forskellige renseteknologiers
evne til at fjerne mikroplasten fra
vandet både på renseanlæg og i
regnvandsbassiner. Projektet omfatter både laboratorieforsøg, pilotprojekt og fuldskalaforsøg med
bl.a. Biofos, som er landets største
spildevandsvirksomhed.

Info:
ANSØGER:
Krüger A/S
Sted:
Aarhus

Kontakt:
Aviaja Anna Hansen
Procesingeniør
T: +45 87 46 33 00
E: avh@kruger.dk
Adresse:
Haslegårdsvænget 18
8210 Aarhus V

MUDP støtter med
1.781.583 kr. ud af
et samlet budget på
3.563.165 kr.

”Vi er nødt til at vide, hvor mikroplasten havner,
og i den forbindelse arbejder vi bl.a. sammen
med DTU omkring forsøg med sporbar mikroplast, som er en effektiv måde at teste, om et
filter er effektivt.”
Aviaja Anna Hansen
Krüger A/S
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Peter Blyme
speciallæge
Susanne Toftgård Nielsen
partner
DOMODOM

Case 11:

sikring af bygninger
mod oversvømmelser
Med en vandtæt membran
vil det måske være muligt i
fremtiden meget simpelt at
beskytte huse effektivt
mod oversvømmelser.
Klimaforandringerne betyder stigende udfordringer med regn, skybrud
og oversvømmelser, og alene indenfor de senere år har vi set flere også
danske eksempler på store skader
efter oversvømmelser.
Løsninger, der kan sikre ejendomme
mod vandskader ved oversvømmelser, er derfor interessante både
ud fra en samfundsmæssig og en
privatøkonomisk synsvinkel. Der er
i dag udviklet forskellige produk-

ter til sikring af ejendomme mod
oversvømmelser. Disse er ofte store
og svære at etablere i forhold til den
enkelte bygningsejer.
Under navnet Domodom er Peter
Blyme i tæt samarbejde med Teknologisk Institut og Dansk Hydraulisk
Institut i gang med at udvikle et
produkt, der enkelt, brugervenligt
og omkostningseffektivt kan dække
og beskytte bygninger i forbindelse
med oversvømmelser. Løsningen skal
kunne anvendes til sikring af såvel
villaer som etage- og rækkeejendomme og måske til beskyttelse mod
overløb fra vådområder.

Produktet er baseret på udvikling af
en vandtæt membran eller dug, der
monteres på eller ved ejendommen,
og som ved stigende vandstand automatisk rulles ud og ’pakker’ huset
ind.
Konceptet søges patenteret, og det
aktuelle projekt handler om videreudvikling og etablering af en eksperimentel prototype, som skal testes
i fuld skala under kontrollerede
forhold.

Info:
ANSØGER:
Domodom
Sted:
Hørsholm

Kontakt:
Peter Blyme
Speciallæge
T: +45 40 10 76 50
E: peter@blyme.dk
Adresse:
Moseranden 2
2970 Hørsholm
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MUDP støtter med
791.300 kr. ud af et
samlet budget på
1.236.500 kr.

”Idéen opstod, da jeg så billeder fra nogle ret
voldsomme oversvømmelser i England og de
store skader, som det medførte på husene.
Det må kunne løses på en eller anden måde,
og sådan kom vi i gang med projektet…”
Peter Blyme
Domodom

MUDP Årsberetning 2015 | case 12

Jonas Vistesen
Projektleder
Anders Lendager
CEO, Lendager Group
Kathrine Brejnerod
Civilingeniør
Lendager Group

Case 12:

genbrugsbeton

med brug af materiale fra nedrivning
Byggematerialer fra nedrivning kan genanvendes
som råmateriale i ny beton
og dermed reducere behovet
for nye materialer og en
tung logistik.
Danmark producerer årligt ca. en
mio. ton betonaffald fra nedrivning
og fejlstøbninger, og mere end 90 %
af dette genanvendes til bærelag
til veje, hvor det erstatter tilførslen
af naturlige materialer som sten og
grus. Samme materialer anvendes
også som bestanddel i den nye beton, som anvendes til en lang række
formål i byggebranchen.

Arkitektfirmaet Lendager arbejder
med støtte fra MUDP og i samarbejde
med bygherren Pelican Storage om et
koncept, som skal gøre det muligt at
genanvende de tunge byggematerialer som beton og tegl fra nedrivning
eller fejlstøbninger som hel eller
delvis erstatning for sten og grus i
den ny beton.
Målet er, at mellem 80 og 100 %
af de tunge byggematerialer på en
byggeplads skal kunne genanvendes
til betonkonstruktioner i de lette
miljøklasser. Som en del af konceptet undersøges muligheden for at
nedbryde og støbe ny beton på selve
byggepladsen for derved at spare
transport.

For at nå målet kræves flere ting:
For det første analyser af den nedbrudte betons sammensætning og
egenskaber. For det andet udvikling
af nye recepter til beton i de relevante miljøklasser. Og endelig skal
det naturligvis være muligt at kunne
opnå de nødvendige godkendelser fra
officiel side, så byggeprojekter med
en høj genanvendelse af byggematerialer bliver muligt.
Projektet gennemføres som et
demonstrationsprojekt på en eksisterende byggegrund på Amager, hvor
Pelican Storage som bygherre er i
gang med at opføre et lagerhotel på
en grund, hvor de gamle bygninger
skal nedrives.

Info:
ANSØGER:
Pelican Denmark ApS
& Lendager Group
Sted:
København

Kontakt:
Anders Lendager
CEO, Lendager Group
T: +45 61 28 00 11
E: anders@lendagerark.dk
Adresse:
Prags Boulevard 43
2300 København S

MUDP støtter med
3.712.505 kr. ud af
et samlet budget på
56.777.259 kr.

”I takt med opsvinget og stigningen i byggeriet
oplever vi faktisk, at betonelementerne skal
hentes fra leverandører længere og længere
væk, og det belaster jo både byggeregnskabet
og ikke mindst det samlede miljøregnskab betragteligt. Og det aktualiserer jo behovet for at
kunne finde brugbare løsninger tæt på…”
Anders Lendager
Lendager Group
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MUDP Projekter
Bæredygtigt byggeri:
CASE: Upcycling af affaldstræ til 3D biokompositter til møbel- og byggeindustrien
ANSØGER: Advance Nonwoven
STED: Rønde
Målet er at udvikle et koncept for upcycling
af træaffald til nye højværditrækompositter
til såvel møbler, herunder designmøbler samt
byggematerialer. Træaffaldet skal transformeres
til 3D kompositter vha. forbehandling og nedkortning, processet i en nonwoven technologi
(CAFT-formning) til måtter, med efterfølgende
3D-formpresning til slutprodukter til brug i
nye bæredygtige designs. Projektet vil skabe
merværdi i hele værdikæden, fremme en
cirkulær økonomi med nye arbejdspladser og
udnytte en affaldsbiomasse til nye slutprodukter fremfor at gå til afbrænding eller deponi.
Projektkonceptet har ligeledes et stort eksportpotentiale.
MUDP støtter med 2.444.192 kr. ud af et
samlet budget på 4.387.000 kr.

CASE: Concrete Expanded Polystyrene
Ressource Loop
ANSØGER: Plaintec ApS
STED: Middelfart, København, Aarhus og
Taastrup
Danmark har årligt omkring 4.000 tons
flamingoaffald, hvoraf kun omkring 10 %
genanvendes. I dette projektet vil virksomheden
Plaintec udvikle og demonstrere nyttiggørelsen
af flamingoaffald i letvægtsbetonmaterialer
med forbedrede trinlyds- og varmeisolerende
egenskaber og dermed etablere en cirkulær
ressourceøkonomi for flamingoaffaldet. Der
skal i samarbejde med Amager Ressourcecenter
udvikles nye effektive modeller for indsamling
og behandling af affaldet fra de danske genbrugspladser og egenskaberne af de resulterende byggematerialer til optimeres til inputmaterialerne (affaldet) og markedets krav.
MUDP støtter med 1.057.980 kr. ud af et
samlet budget på 1.910.800 kr.

CASE: Buildr 360 Nepal
ANSØGER: Eentileen ApS
STED: København og Katmandu
Projektet har til formål at etablere en lokal
digital husproduktion i Nepal baseret på EEN
TIL EEN’s byggeteknologi. En lokal forankret og
fleksibel produktionsenhed med dansk eksport
af højteknologisk og digital byggeteknologi,
der kan producere bæredygtige huse af lokalt
biologisk materiale med lokal nepalesisk
arbejdskraft. Dele af teknologien er udviklet
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i MUDP projekterne ’Det Biologiske Hus’ og
’Automatic Buildr’. Projektet skal bl.a. bidrage
til genopbygning af boligmassen efter det store
jordskælv i april 2015, hvor ca. 600.000 huse
blev ødelagt i Nepal.
MUDP støtter med 1.794.099 kr. ud af et
samlet budget på 3.157.48 kr.

CASE: Genanvendelse af knust beton og tegl
i nye betonkonstruktioner
ANSØGER: Pelican Denmark ApS
STED: Amager
Projektets hovedformål er at undersøge
mulighederne forbrug af nedknust byggeaffald fra nedrevne bygninger som tilslag i nye
betonkonstruktioner. Projektet vil spænde
frastrategier for nedrivning af eksisterende
bygninger tilproduktion, test og demonstration
af genanvendt beton i nye betonkonstruktioner.
Projektet bygges op om et konkret, fuldskala
demonstrationsprojekt, der skal demonstrere
genanvendelsen af nedknust beton og tegl i et
bæredygtigt, cirkulært kredsløb.
MUDP støtter med 3.712.505 kr. ud af et
samlet budget på 56.777.259 kr.

MW størrelse, der hidtil har renset med multicyklon eller ingen mekanisk forrensning
MUDP støtter med 670.706 kr. ud af et
samlet budget på 1.953.804 kr.

CASE: Luftoptimeret brændovn
ANSØGER: Hwam A/S
STED: Aarhus
Formålet med projektet er at udvikle en
brændeovn samt retningslinjer, som sikrer
at brændeovne kan få tilstrækkelig luft til
at kunne afbrænde den mængde træ, som
forbrugerne typisk anvender, og som brændkammerets størrelse muliggør. En luftoptimeret
ovn vil brænde renere og reducere emissioner
markant. Derudover er brændeovnen mere
robust overfor uheldig brugeradfærd. Projektet
ønsker samtidig at udvikle retningslinjer til
fabrikanter for, hvorledes et luftsystem til
brændeovne bør dimensioneres for at sikre
optimale forhold både til typeprøvning og hos
slutbrugeren af produktet.
MUDP støtter med 1.130.403 kr. ud af et
samlet budget på 2.188.956 kr.

CASE: Genbrug af mursten
ANSØGER: Gamle Mursten
STED: Svendborg og Aarhus

CASE: Udvikling og test af skibsmotor
til LPG som alternativt brændstof
ANSØGER: MAN Diesel & Turbo
STED: København

At udvikle et system for dokumentation for
genbrugte mursten, som sikrer lige konkurrencevilkår i forhold til nyproducerede mursten,
og dermed åbne markedet. I dag er det ikke
muligt at CE-mærke genbrugte mursten fra
nedrevet murværk. Det betyder, at grundlaget
for at dokumentere de krævede byggetekniske
egenskaber i forholdtil dansk byggelovgivning
mangler, og det bevirker en alvorlig barriere for
genbrug af mursten.

Udvikling og test af en to-takts diesel skibsmotor til Liquefied Petroleum Gas (LPG) drift. Systemer og komponenter til et anlæg fra tank til
indsprøjtning i forbrændingskammer monteres.
Fuldskala-tests gennemføres for at verificere
LPG-anvendelse i en to-taktsdieselmotor,
herunder målinger af de udledte emissioner og
performance. Der udvikles et ”dual fual-system”,
idet motoren vil kunne anvende både LPG og
konventionel dieselolie.

MUDP støtter med 737.235 kr. ud af et
samlet budget på 1.638.300 kr.

MUDP støtter med 1.159.700 kr. ud af et
samlet budget på 4.299.800 kr.

MUDP Projekter
Renere luft, mindre støj:

CASE: Kosteffektiv teknologi til overvågning
af svovl og partikler i røgfaner fra bevægelige emissionskilder
ANSØGER: Teknologisk Institut
STED: Aarhus

CASE: Kompakt og energieffektiv filterløsning til reduktion af støv i røggasser
ANSØGER: Aagaard A/S
STED: Hadsund
Test af filtermedie referenceanlæg og verifikation af virkningsgrader, støvrensningsevne
og ved afbræding af forskellige former for
biomasse, primært i mindre kedelanlæg op til 1

Hovedformålet med projektet er at udvikle
simpel og kosteffektiv måleteknologi til
overvågning af SOx og partikler i røgfaner fra
bevægelige emissionskilder; herunder udvikling
af en intelligent måleprobe med selektive
prøveudtag. Udgangspunktet vil være svovlovervågning fra Storebæltsbroen. Myndighederne vil således kunne få et omkostningseffektivt værktøj til håndhævelse af bl.a. regler for
skibes luftforurening. Dette vil samtidig betyde

et væsentligt skridt på vejen for nedbringelse
af emissioner fra skibe, som er ansvarlig for en
stor andel af den samlede luftforurening.
MUDP støtter med 1.096.658 kr. ud af et
samlet budget på 2.250.490 kr.

CASE: Teknisk gennemførlighedsundersøgelse
af reduktion af partikler og gasemissioner
ved anvendelse af variabelt brændkammer
og luftsystem til brændeovne
ANSØGER: Teknologisk Institut
STED: Aarhus og Frederikshavn
Formålet med projektet er at bidrage til at
begrænse luftforurening fra brændeovne.
Målet ønskes opnået igennem en teknisk
gennemførlighedsundersøgelse af potentialet
for at reducere partikler og gasemissioner fra
brændeovne. Midlet er et system, som består af
et variabelt brændkammer og variabel lufttilførsel, så de kan justeres under forbrændingscyklussen.
MUDP støtter med 407.848 kr. ud af et
samlet budget på 741.096 kr.

CASE: Støv og Røg måler for våde gasser
i EX områder (ATEX)
ANSØGER: Green Instruments A/S
STED: Brønderslev
Formålet med projektet er at udvikle et unikt
optisk målesystem, der kan måle koncentration
af sodpartikler og støv i våde gasser, samt i
områder, hvor letantændelige væsker, olietåge,
gasser eller støv forekommer, og som kan
antændes og skabe en eksplosion. Målesystemet vil adskille sig fra kendte løsninger ved
at levere mere pålidelige data i overensstemmelse med regulativer til en markant lavere
pris, både system og driftsomkostninger, end
eksisterende løsninger.
MUDP støtter med 1.977.350 kr. ud af et
samlet budget på 2.988.000 kr.

CASE: Støjskodder til byens udsatte boliger
ANSØGER: Art Andersen ApS
STED: København
Projektet har til formål at udvikle og demonstrere en helt ny støjskodde bl.a. til det almene
boligbyggeri. Hvis støj-dæmpende løsninger
skal have en kommerciel udbredelse, viser
erfaringerne, at der er behov for et mere
industrialiseret og dermed billigere koncept,
der dels gør brug af nye teknologier, og dels i
øget omfang bidrager til forbedret indeklima
og energieffektivitet. Skodderne skal have et
design, der passer til eksisterende lejlighedsbyggeri. Målet er at gøre det det attraktivt
for kommuner og boligforeninger sammen at

investere i støjbekæmpelse i boliger – samt at
udvikle et koncept, der også er attraktivt for
andre støjplagede byggerier. Boligforeningen
3B i Folehaven har med en henvendelse om at
få flere af den gamle type skodder været anledning til udvikling af dette udviklingsprojekt, der
i demonstrationsfasen vil have Boligforeningen
som partner.
MUDP støtter med 1.140.000 kr. ud af et
samlet budget på 4.553.918 kr.

CASE: Lowcost, stationless, smart-lock
operated bicycles
ANSØGER: Donkey Republic
STED: København, Helsingør, Hillerød og
Roskilde
Donkey Republic har udviklet et cykeldelingskoncept, der tillader brugere at finde, reservere
og låse cykler op med smartphones. Systemet
er baseret på en smart-lock udviklet af Donkey
Republic, der forbindes til smartphones via
Bluetooth Low Energy (BLE). Disse låse gør det
muligt at omdanne enhver cykel til en dele- og
udlejningscykel. Projektet vil oprette og teste
dette cykeldelingssystem med brug af denne
innovative teknologi og model i Roskilde,
Hillerød og Helsingør med henblik på at
undersøge den effekt, der kommer af at tilbyde
brugere en brugbar last-mile løsning i forhold
til udledning og luftkvaliteten.
MUDP støtter med 1.202.420 kr. ud af et
samlet budget på 2.092.600 kr.

MUDP Projekter
Industriens miljøindsats:
CASE: Udvikling af teknologi til nedbrygning
af øl på mikrobryggerier
ANSØGER: E. Birk Consult ApS
STED: Silkeborg
Med brygning af øl, der er stærkere end den
færdige øl, og fortynding af øllet med vand
inden tapningen (nedbrygning) kan der spares
betydelige mængder energi og udledning af
organisk materiale. Der udvikles et 2-trins
anlæg til fremstilling af iltfrit vand, primært til
nedbrygning i små og mellemstore bryggerier,
sekundært til fødevareindustrien, hvor der er
behov for anvendelse af iltfrit vand. Udviklingsarbejdet er igangsat med baggrund i de af
Nordisk Ministerråd initierede rapporter om
bedste tilgængelige teknologi (BAT) for mindre
bryggerier.
MUDP støtter med 869.592 kr. ud af et
samlet budget på 1.761.330 kr.

CASE: Udvikling af teknologikoncept til
opkoncentrering af højværdi komponenter
fra industrielle spildevandsstrømme
ANSØGER: Teknologisk institut
STED: Aarhus, Frederiksund og Illulisat
Udvikling af en innovativ og robust flotationsog opkoncentreringsteknologi, som muliggør en
kosteffektiv udvinding af højværdikomponenter
og renser vandige spildstrømme i fødevareindustrien. Det opkoncentrerede materiale skal
anvendes som udgangspunkt for fremstilling af
højværdiprodukter og/eller efterfølgende foderog energiproduktion.
MUDP støtter med 1.130.245 kr. ud af et
samlet budget på 2.036.033 kr.

CASE: Miljøbevidst proteinoprensning – en
konkurrencedygtig oprensningsteknologi
ANSØGER: Teknologisk Institut
STED: Aarhus, København og Hørsholm
Udvikling og demonstration af fuldskalaanlæg,
hvor mælke- og planteproteiner oprenses i en
integreret proces. Anlægget baseres på selektiv
EBA-teknologi og en miljøbevidst løsning sikres
ved genanvendelse af vand fra den ene proces
til den anden. Denne industrielle symbiose
tilfører værdi til proteinproduktionen, som
dermed gør det økonomisk rentabelt at imødekomme den stigende globale proteinefterspørgsel.
MUDP støtter med 1.393.956 kr. ud af et
samlet budget på 2.518.812 kr.

MUDP Projekter
Færre problematiske
kemikalier:
CASE: Reducering af den globale kviksølvforurening
ANSØGER: Elplatek A/S
STED: Espergærde, København og Nicaragua
Projektets formål er at bidrage til Minamata
konventionens påbud om reduktion af den
globale kviksølvforurening. De små uformelle miner i Sydøstasien, Afrika, Mellem- og
Sydamerika bidrager med ca. 1/3 af den globale
kviksølvforurening. Det meste kviksølv ligger i
affaldsdynger, hvorfra det dels fordamper og
dels med vandløb ender i rismarker og oceanerne, hvorved ris og fisk bliver kviksølvforgiftede. Projektets formål er at rense minernes
affaldsdynger, der ligger spredt i de respektive
lande.
MUDP støtter med 1.063.300 kr. ud af et
samlet budget på 1.519.000 kr.
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CASE: MiKoKo - Mindre Konservering
i kosmetik
ANSØGER: DermaPharm A/S
STED: Fårup og Aarhus
Formålet med projektet er at udvikle metoder til
at minimere anvendelsen af konserveringsmidler
i kosmetiske produkter. Desuden er det projektets
formål at lette fremtidig produktudvikling,
når denne sigter på minimal anvendelse af
konserveringsmidler under samtidig hensyntagen
til den gældende lovgivning, herunder kravet om
sikkerhedsvurdering af de kosmetiske produkter.
MUDP støtter med 1.317.870 kr. ud af et
samlet budget på 2.532.725 kr.

CASE: Energieffektiv brugsvandsvarmepumpe med naturlige kølemidler
ANSØGER: Teknologisk Institut
STED: Esbjerg og Aarhus
Målsætningen er at udvikle og teste en brugsvandsvarmepumpe, som benytter naturlige
kølemidler, er mere effektivt sammenlignet
med HFC-modeller og er konkurrencedygtig.
Der er en målsætning om, at det nye produkt
kan komme i energiklasse ++ i den kommende
energimærkningsordning for vandvarmere. Det
svarer til en effektivitetsforbedring på knap 30
%. Til sammenligning er det nuværende bedste
produkt i energiklasse A+ og en elvandvarmer vil
være i energiklasse C, D eller endnu dårligere.
MUDP støtter med 1.314.491 kr. ud af et
samlet budget på 2.676.466 kr.

MUDP Projekter
Cirkulær økonomi,
ressourcer i affald:
CASE: Optimering af højkalorie affaldsudnyttelse i cementindustrien
ANSØGER: Retec miljø ApS
STED: Haderslev
Formålet med projektet er at udvikle en
teknologi og proces, som cementindustrien
kan udnytte til at eliminere restaffald der
sorteres fra det affald industrien bruger til
energifremstilling, så det enten kan sælges til
genanvendelse eller indgå i brændselsaffaldet.
Der udvikles en pigvalse, der kan opsamle
de to fraktioner efter åbning af de anvendte
SRF-baller. Fraktionerne udgør i dag ca 5.000
tons ud af 100.000 tons SRF baller anvendt til
energifremstilling.
MUDP støtter med 946.125 kr. ud af et
samlet budget på 2.102.500 kr.
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CASE: Effektiv ressource genanvendelse af
plastfraktioner fra plastposer til indsamling
af madaffald
ANSØGER: AmissionGreen A/S
STED: København, Kolding og Oslo
Med udgangspunkt i nyudviklet dansk teknologi
til biologisk rengøring af biokontamineret blød
plast skal der gennem tilpasning og yderligere
udvikling sikres en høj genanvendelsesprocent
af de store mængder af farvede plastposer, der
bruges i indsamlingsprocessen af kildesorteret
madaffald. Plasten har hidtil ikke kunnet finde
ressource genanvendelse på grund af den biologiske forurening påført poserne, og poserne er
hidtil typisk blevet forbrændt i forbrændingsanlæg. Projektet vil via pilotprojekt yderligere
sikre en demonstration af den ny teknologi,
således der opnås en dokumentation af en
samlet bedre ressourceeffektivitet samt CO2
balance ved genanvendelse af plasten frem for
forbrænding.
MUDP støtter med 1.486.176 kr. ud af et
samlet budget på 2.986.358 kr.

CASE: OptiGas
ANSØGER: BIO-AQUA A/S
STED: Aarhus, Frederikssund, Holsted og
København
For at få implementeret en større andel af
kildesorteret organisk affald i de slambaserede
anlæg designes et nyt reaktorkoncept OptiGas.
Den kompakte reaktor vil gennem brug af
blokmedier facilitere forbedrede hydrauliske
strømme og fremme en større andel af metanogene mikroorganismer, som herigennem sikrer
bedre gasproduktion. OptiGas vil være fleksibel
således, at der både tillades samudrådning men
også separatudrådning med spildevandsslam.
MUDP støtter med 1.467.957 kr. ud af et
samlet budget på 2.689.784 kr.

CASE: ETV-verifikation af Re-Matchanlæg
til sortering af materialer fra kunstgræsbaner
ANSØGER: Re-Match Turf A/S
STED: Herning
Projektets mål er at verificere Re-Match sortering af udslidte kunstgræsbaner mht. renheden
af de sorterede fraktioner under ETV-verificeringsordningen. Sorteringen af kunstgræsbaner
er en ny branche uden standarder og effektivitetskrav. Re-Match vil med en ETV-verifikation kunne dokumentere sorteringseffektiviteten af teknologien. Det er en vigtig
konkurrenceparameter. Forretningspotentialet
for Re-Match med en ETV-verificering er 10
fabrikker om 10 år med en omsætning på 400
– 500 mio. kr.

MUDP støtter med 433.800 kr. ud af et
samlet budget på 964.800 kr.

CASE: Udvikling af avanceret sensor og
robotteknologi til optimeret sortering af tørt
husholdningsaffald
ANSØGER: Teknologisk Institut
STED: Odense og Herning
Hovedformålet med projektet er at effektivisere udsortering af genanvendelige ressourcer i tørre husholdningsfraktioner. Ved
anvendelse af avancerede sensorer og robotteknologi forøges renhedsgraden gennem bl.a.
reduceret fejlsortering og automatiseret fjernelse af forurenende elementer i de indsamlede
fraktioner.
MUDP støtter med 606.864 kr. ud af et
samlet budget på 1.191.529 kr.

CASE: Sortering af sort plast affald efter
polymertype (PolySort PLUS)
ANSØGER: IPU Teknologiudvikling
STED: Risø, Lyngby og København
Udvikling af en automatiseret og fleksibel
metode til sortering af sort plastaffald fra
husholdninger og andre kilder efter plasttype
og tilsætningsstoffer.
MUDP støtter med 1.448.589 kr. ud af et
samlet budget på 2.080.415 kr.

CASE: Udvikling af teknologi og metoder
til nedrivning af murværk med henblik på
genbrug af mursten
ANSØGER: P. Olesen & Sønner A/S
STED: København
I forbindelse med nedrivning af Bygning 13
på Bispebjerg Hospital udvikles teknologi og
metoder til den mest økonomiske og miljømæssige nedrivning af murværk med henblik
på genbrug af mursten. Det er hensigten, at
projektet skal indgå i et større demonstrationsprojekt, som ud over nedrivning af mursten
også omhandler nybyggeri med de genbrugte
mursten. Det er hensigten at søge offentlig
støtte til demonstrationsprojektet, når spørgsmålet om egnet nybyggeri med genbrugte sten
er afklaret.
MUDP støtter med 497.472 kr. ud af et
samlet budget på 969.120 kr.

CASE: Flexisort
ANSØGER: A/S Reno-Nord
STED: Aalborg, Mariager, Hjørring og Aarhus

CASE: Landfill Mining
ANSØGER: DGE Miljø- og Ingeniørfirma A/S
STED: Skanderborg

Hovedformålet er at udvikle et fleksibelt
regionalt sorteringsanlæg til kildeopdelt, husstandsindsamlet hårdplast, plastfolie og metaller samt hård plast fra genbrugspladser. Der
udvikles metoder til udsortering af plastfolie
fra en husstandsindsamlet kildeopdelt fraktion
af plast, metal og hård plast fra genbrugspladser i en kvalitet, der kan oparbejdes lokalt.
Sorteringsmetoderne kan her omfatte både
nye kombinationer af kendt teknologi samt
udvikling af nye sorteringsteknologier baseret
på plasttypernes procesegenskaber.

Formålet med projektet er at undersøge de
tekniske, økonomiske og miljømæssige fordele
ved Landfill Mining ved at gennemføre testopgravninger og sortering af tidligere deponeret
affald fra Skaarup deponi, Skanderborg. Inden
opgravning gennemføres en screening fra overfladen ved non-invasive undersøgelser for at få
et tredimensionalt billede af deponiets indhold
af forskellige typer stoffer samt tilstedeværelsen af større emner. Efter opgravning
foretages en udsortering og karakterisering for
kommerciel afsætning af affaldsfraktionerne
for genanvendelse. Målet er at udvikle og implementere et anvendelsesorienteret værktøj/
fremgangsmåde til planlægning, udvælgelse og
gennemførelse af fremtidige Landfill Minings
projekter på forskellige typer af deponier og
lossepladser i ind- og udland.

MUDP støtter med 2.991.913 kr. ud af et
samlet budget på 5.054.566 kr.

CASE: Nye innovative isoleringssprodukter
baseret på genavendt byggeaffald
ANSØGER: Gips Recycling Danmark ApS
STED: Nærum og Kalundborg
Udvikling og test af nye innovative isoleringsprodukter baseret på papirisolering,
som er fremstillet udelukkende ved at genanvende (affalds)papir brugt i forbindelse med
byggematerialer, som i dag bortskaffes som
affald. Projektet inkluderer såvel færdigudvikling af – og test af produktegenskaber
for – de nye produkter samt den nødvendige
teknologiske procesudvikling, der muliggør en
effektiv fremstilling.
MUDP støtter med 2.555.280 kr. ud af et
samlet budget på 3.755.900 kr.

CASE: Waste, Insects and Circular Economy
(WICE)
ANSØGER: Teknologisk Institut
STED: Aarhus, Hjørring, Holstebro,
Sønderborg og Silkeborg
WICE vil etablere og drive pilotanlæg til produktion af protein- og fedtholdige insektlarver
på basis af organisk husholdningsaffald. Projektet inddrager aktører fra hele værdikæden
(fra ressource til slutbruger). Insektlarverne
testes som minkfoder, og restproduktet fra
processen testes i forhold til biogas- og planteproduktion. Baseret på den samlede danske
mængde organisk husholdningsaffald vil der
kunne produceres ca. 40.000 tons insektmel
pr. år med en markedsværdi på over 100 mio.
kr. – svarende til ca. 50 % af den mængde, som
dansk minkproduktion kan aftage årligt.
MUDP støtter med 1.625.870 kr. ud af et
samlet budget på 2.811.836 kr.

MUDP støtter med 2.143.570 kr. ud af et
samlet budget på 4.726.400 kr.

MUDP Projekter
Vand og klimatilpasning:
CASE: Mobile renseanlæg til akutindsats i
flygtninge- og katastrofeområder
ANSØGER: Biokube A/S
STED: Tappernøje
Projektets formål er at udvikle et højeffektivt containerbaseret spildevandsrenseanlæg,
som kan indsættes akut i flygtningebyer og
katastrofeområder. Målet er at udvikle anlæggets biologiske rensefunktion, så den hurtigt
kan fungere effektivt selv efter lang tids
opbevaring i lagerbygninger. Renseløsningen
skal sikre, at spildevandet er fri for patogene organismer med mulighed for genbrug
eller nedsivning af det rensede spildevand.
Renseanlægget vil blive udviklet med en særlig
brugervenlig funktionalitet, som gør det enkelt
at betjene og servicere i indsatssituationer.
Anlægskonceptet skal desuden udvikles i en
særlig udgave til brug i midlertidige lejre for
redningspersonale i katastrofesituationer.
Til dette formål skal anlægget udformes i
kompakte modulbaserede enheder, så det kan
indsættes hurtigt i katastrofeområder med fly
og/eller helikopter.
MUDP støtter med 1.877.499 kr. ud af et
samlet budget på 2.873.320 kr.

CASE: DOMODOM – beskyttelse af ejendomme mod skader som følge af oversvømmelser – en samlet løsning
ANSØGER: Speciallæge Peter Blyme
STED: Hørsholm
Hovedformålet med projektet er at få udviklet
et produkt, der enkelt, brugervenligt og
omkostningseffektivt kan dække og beskytte
bygninger i forbindelse med oversvømmelser. Løsningen vil være anvendelig til såvel
sikring af villaer, etage eller rækkeejendomme
i udsatte områder og måske beskyttelse mod
overløb fra vådområder (back-water). Produktet
er baseret på udvikling af en vandtæt membran/dug, der monteres på/ved ejendommen og
ved stigende vandstand automatisk rulles ud
og ”pakker” huset ind. I en tidligere gennemførlighedsundersøgelse, DOMODOM Fase I
med støtte fra MUDP, er et helt nyt adaptivt
koncept for en oversvømmelsessikring udviklet
og proof-of-concept testet for de enkelte
elementer i løsningen. Dette projekt vil videreudvikle løsningen fra Fase I og samle alle dele
i en eksperimentel prototype, der testes under
kontrollerede forhold i en fase II. Projektet er
altså Fase II af et samlet udviklingsforløb, hvor
fase I er tæt på afsluttet, mens fase III bliver en
storskala demonstration.
MUDP støtter med 791.300 kr. ud af et
samlet budget på 1.236.500 kr.

CASE: Slamreduktion ved damptørring
ANSØGER: AquaGreen ApS
STED: Odense
AquaGreen har i samarbejde med DTU
Kemiteknik udviklet en ny procesteknologi til
energieffektiv tørring af spildevandsslam ved
brug af superophedet damp. Projektets formål
er at gennemføre en prototypeafprøvning i et
produktionslignende miljø og i kontinuerlig
drift med henblik på at få et erfaringsgrundlag
til brug for en efterfølgende produktudviklingsog kommercialiseringsfase.
MUDP støtter med 646.000 kr. ud af et
samlet budget på 1.074.800 kr.

CASE: GeoSmart By
ANSØGER: Geo
STED: Frederiksberg
En Geosmart By er en by, der forstår at udvikle
sig bæredygtigt gennem intelligent samspil
med byens geologiske naturgrundlag.
Projektet udvikler et nyt paradigme for kort–
lægning af bygeologi, hvor analoge arkivdata
digitaliseres og kombineres med nye data fra
moderne geofysisk udstyr og visualiseres gennem et videreudviklet modul til GeoScene 3D.
Projektet danner grundlag for reel GeoSmart
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byplanlægning, f.eks. i forhold til optimal nedsivning, forbedret indvinding og energilagring.
MUDP støtter med 1.464.150 kr. ud af et
samlet budget på 2.617.800 kr.

CASE: Rensning af kondensat fra
biomassefyring
Støttemodtager: Watercare ApS
STED: Assens, Frederiksberg, Skanderborg,
Assens og Høng
Kondensat af røggas fra biomassefyrede værker
er en type industrielt spildevand, som i dag ikke
håndteres miljømæssigt optimalt. Projektets
formål er at skabe grundlag for udvikling af en
renseteknologi baseret på sedimentation og
sorption til naturlige sorbenter evt. i kombination med Ro (omvendt osmose) anlæg.
Målet er, at kondensatet kan genbruges eller
bortledes til lokal recipient.
MUDP støtter med 2.525.214 kr. ud af et
samlet budget på 4.476.540 kr.

CASE: Båndfilterteknologiens potentiale
for at fjerne mikroplast i kombination med
organisk stof i renseanlægs primærdel
ANSØGER: AL2-Teknik A/S
STED: Odense, Skårup og Aarhus
Mikroplast i recipienten er under mistanke
for at forårsage miljøproblemer. I projektet
udvikles teknologi og metoder til tilbageholdelse af 99 % af mikroplast på renseanlæg,
svarende til en reduktion af udledningen med
en faktor 10 i forhold til eksisterende løsninger.
Metoden baseres på fjernelse af organisk stof
og mikroplast fra renseanlæggets primærdel v.h.a. nyudviklet båndfilterteknologi. Ved
denne metode øges anlæggets potentiale for
biogasproduktion, hvilket indebærer, at den
forbedrede renseeffekt over for mikroplast er
særdeles kosteffektiv.
MUDP støtter med 1.556.739 kr. ud af et
samlet budget på 3.099.549 kr.

CASE: Sikkert Søbad – overvågning, rensning
og varsling af regnvandsbetingede overløb
ANSØGER: Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S
STED: Skanderborg
Projektets hovedformål er at udvikle et samlet
koncept til overvågning, varsling og rensning
af overløbsvand til sikring af badevand og
forbedring af vandkvaliteten i recipienter.
Kombinationen af de rette tekniske løsninger
og intelligent varsling er en ny måde at se
helhedsorienteret på de regnvandsbetingede
udledninger fra fælleskloak. Det vurderes, at
løsningen har et effektiviseringspotentiale på
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500 mio. kr. pr. år samt et forretningspotentiale
på 600-800 mio. kr. i Danmark og en faktor 10
større i EU.
MUDP støtter med 2.375.153 kr. ud af et
samlet budget på 4.306.840 kr.

CASE: Genindvinding af fosfor fra
spildevandsslam
ANSØGER: Hjortkær Maskinfabrik A/S
STED: Aarhus, Randers, Haderslev og Aalborg

Der udvikles en stormsikker, omkostningseffektiv, fleksibel og mobil barriereløsning til
sikring af mennesker, miljø og infrastruktur
mod oversvømmelse i forbindelse med eksempelvis storm.

For at imødegå fremtidens ressourceknaphed
på fosfor udvikles der i projektet en økonomisk
og bæredygtig løsning til genindvinding af 80
% af alt fosfor fra spildevandsrensning. Løsningen vil gøre det muligt at imødekomme de
målsætninger i regeringens ressourcestrategi
for forsyninger, der ikke har mulighed for at
sprede spildevandsslam på landbrugsjord.
Samtidig vil alle forsyninger på sigt have
mulighed for at forbrænde slammet, hvis det
viser sig, at slam på landbrugsjord kan udgøre
en sundhedsmæssig risiko. I 2030 forventes et
samlet potentiale for salg af fosforgenindvindingsanlæg i Europa på 64 mio. euro/år.

MUDP støtter med 1.772.642 kr. ud af et
samlet budget på 3.598.337 kr.

MUDP støtter med 1.990.052 kr. ud af et
samlet budget på 3.892.410 kr.

CASE: Fjernelse af tungmetaller fra røggaskondensat med keramiske membraner
ANSØGER: Dall Energy ApS
STED: Vestervig

CASE: Plast i spildevand
ANSØGER: Krüger A/S
STED: Kgs. Lyngby, Aalborg, København,
Hvidovre og Grindsted

Formålet med projektet er at demonstrere, verificere og formidle en ny teknologi, baseret på
keramiske membraner, der fjerner tungmetaller
i røggaskondensat til et ekstremt lavt niveau
(under 1 μg/liter).

Hovedformålet med projektet er at undersøge
forskellige renseteknologiers evne til at
tilbageholde mikroplast fra renseanlæg samt
regnvandsbassiners tilbageholdelse af mikroplast fra regnvand og vejvand. Projektet vil via
laboratorieforsøg, pilotforsøg og fuldskalaundersøgelser afdække forskellige efterpoleringsteknikkers evne til at tilbageholde mikroplast fra renseanlæggenes udløbsvand samt
identificere, hvor indsatsen på renseanlægget
og ved regnvandsbassiner er vigtigst.

CASE: Udvikling af temporær, stormsikker
barriere til sikring af værdier mod oversvømmelse.
ANSØGER: Environment Solutions ApS
STED: Roskilde og Kalundborg

MUDP støtter med 200.000 kr. ud af et
samlet budget på 500.000 kr.

CASE: Vandingssymbiosen – lokal genanvendelse af vand til markvanding
ANSØGER: Samsø Spildevand A/S
STED: Samsø
Vand er en knap ressource på en ø omgivet
af hav. Det gælder i særlig grad Nordøen af
Samsø, hvor der er et stort behov for vand til
markvanding af øens landbrugsproduktion.
I projektet Vandingssymbiosen vil denne
konkrete vandudfordring blive anvendt som
løftestang til at udvikle vandrenseteknologier, der kan gøre det muligt helt at lukke
vandkredsløbene på et geografisk afgrænset
område, som en ø. Derved undgås udledning af
ferskvand til det omgivende hav og vandressourcer til markvanding bevares og opbygges lokalt.
MUDP støtter med 2.651.392 kr. ud af et
samlet budget på 5.395.577 kr.

MUDP støtter med 1.781.583 kr. ud af et
samlet budget på 3.563.165 kr.

CASE: Hybridfilter for fjernelse af
drivhusgasser fra septiktanke og iltfri
spildevandsnet
ANSØGER: Hybridfilter A/S
STED: Brædstrup og Aalborg
Septiktanke og spildevandsnet i det åbne land
danner metan og i visse tilfælde lattergas.
Samtidigt dannes ildelugtende gasser, primært
svovlbrinte. Forsyninger og private er stærkt
motiverede for at løse lugtproblemet og
gør det primært ved luftfiltre, der fjerner de
ildelugtende gasser. De har dog ingen direkte
motivation til at fjerne drivhusgasserne, og i
øvrigt er der ingen filtre på markedet, der kan
det. Projektet løser dilemmaet ved at udvikle
et kombineret filter for lugt og drivhusgas
uden meromkostning for kunden, så kunden
tilvælger fjernelsen af drivhusgas samtidigt
med lugtfjernelsen.

MUDP støtter med 1.192.550 kr. ud af et
samlet budget på 2.281.000 kr.

CASE: Containeriseret ballastvandbehandlingsanlæg for off-shore-markedet.
ANSØGER: Bawat A/S
STED: Værløse
Projektet vurderer markedet for anvendelse af
containeriserede ballastvandbehandlingsanlæg
inden for off-shore sektoren med specifik fokus
på off-shore installationer og supply skibe
samt anvendelser i tilknytning til hull-cleaning anlæg og anvendelser i forbindelse med
efterbehandling af ballastvand. Derefter, på
grundlag af resulataterne fra disse vurderinger,
bygges et anlæg for generisk at validere de
opstillede konklusioner på et eller flere af de
ovenstående områder.
MUDP støtter med 2.822.120 kr. ud af et
samlet budget på 4.759.600 kr.

CASE: Genanvendelse af næringsstoffer,
CO2 og vand som led i en optimeret storskala produktion af mikroalgebiomasse
ANSØGER: Kalundborg Renseanlæg A/S
STED: Kalundborg
Projektet vil udvikle, teste og optimere
teknologier til opgradering af næringsstoffer og genanvendelse af vandressourcen fra
industrielt procesvand som led i en optimeret
stor-skala produktion af mikroalgebiomasse.
Dette opnås gennem procesoptimeringer inden
for konvertering af procesvand til et algevækstmedie, bioekstraktion af næringsstoffer og CO2
til produktion af algebiomasse samt høst og
afvanding af mikroalgebiomasse med henblik
på bevarelse af en høj biomasse kvalitet i
forhold til anvendelse i dyrefoder eller andre
formål samt genanvendelse af vandressourcen
til tekniske formål.
MUDP støtter med 1.165.774 kr. ud af et
samlet budget på 4.653.254 kr.

CASE: REPRO Energi (REnere spildevand og
cirkulær økonomi i PROduktion af Energi)
ANSØGER: Krüger A/S
STED: Søborg og Aalborg
REPRO Energi har fokus på at forbedre og
supplere de eksisterende processer til behandling af spildevand og perkolat indeholdende
metaller og metalloider, således at disse kan
opfylde de nuværende og fremtidige skærpede
miljøkrav. Der udvikles en effektiv proces til
mindskning af metal- og metalloidholdige
restprodukter fra energiproduktion. Der undersøges desuden, om det er muligt at genbruge
metal og metalloidholdige restprodukter fra
energiproduktion og om metaller og metal-

loider fra rensning af spildevand og perkolat
kan tilbageføres og dermed genbruges.
MUDP støtter med 1.900.343 kr. ud af et
samlet budget på 3.800.685 kr.

CASE: NMR-RENS - NMR måleteknologi til
optimeret styring af biogas-og anammoxprocesser på renseanlæg
ANSØGER: Krüger A/S
STED: Grindsted, Aalborg og Slagelse
Formålet er at udvikle NMR online-måleteknologien til brug på renseanlæg samt udvikle
styringer baseret på disse målinger til brug for
energioptimering – både som øget biogasproduktion og som forbedret kvælstofomsætning
med anammox processen. Med projektet udvikles mulighed for at forbedre energieffektiviteten og øge kapaciteten af eksisternede anlæg.
MUDP støtter med 2.005.963 kr. ud af et
samlet budget på 3.986.565 kr.

CASE: Globale vandtab, danske løsninger
ANSØGER: Niras A/S
STED: København
Eksportpotentialet er meget stort for de danske
teknologiproducenter, men der mangler at
kunne fremvises én samlet dansk vandtabsløsning med fuld integration af de bedste
danske produkter, systemer og services.
Dette projekt skaber denne løsning i et samarbejde mellem en række førende og internationale danske produktions- og servicevirksomheder. Der etableres to state-of-the-art
demonstrationsprojekter på dansk grund i tæt
samarbejde med toneangivende danske forsyningsvirksomheder. Demonstrationsprojekterne
vil dels fremvise verdens bedste vandtabsløsning med fuld integration af intelligente
pumper, ventiler, målere, sensorer, datasystemer, hydrauliske modeller og ledelsesinformationssystemer, dels demonstrere state-of-theart for dataindsamling til Asset Management i
drikkevandsforsyninger.
MUDP støtter med 18.475.018 kr. ud af et
samlet budget på 43.811.895 kr.

CASE: RAS 2020, effektiv og innovativ fiskeproduktion via Best Available Technology
ANSØGER: Sashimi Royal
STED: Hanstholm
Formålet er i fuldskala at demonstrere og afprøve det første RAS 2020 anlæg, som er en ny,
innovativ og effektiv metode til at producere
fisk med mindre miljøpåvirkning end den hidtidige BAT (Best Available Technology).
RAS2020 er et industrielt koncept, der egner
sig til eksport. Projektet vil demonstrere

effektiv og hurtigt byggeri samt fiskeproduktion med lavt vandforbrug uden lugtgener og
med en miljøpåvirkning, der er lavere end BAT.
MUDP støtter med 19.906.278 kr. ud af et
samlet budget på 85.233.778 kr.

MUDP
– det miljøteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram

