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Verden står over for en række store miljøudfordringer, som 
kræver aktiv handling på flere forskellige fronter. En vigtig 
del af løsningen er, at vi udvikler nye, smarte teknologier, der 
direkte eller indirekte forbedrer miljøet, og som sætter nye 
standarder for bæredygtig produktion.

Miljøeffektive teknologier spiller allerede i dag en afgørende 
rolle i vores indsats for at beskytte miljø og ressourcer. Der er 
heller ikke tvivl om at uden miljøvenlig teknologi, havde ver-
den været i en langt dårligere tilstand end tilfældet er i dag.

Mange danske virksomheder er gode til at udvikle og 
markedsføre miljøeffektive teknologier, og Danmark er med 
helt fremme inden for udvikling og anvendelse af de nye løs-
ninger. Denne position er resultatet af en mangeårig indsats, 
hvor en vigtig grundsten har været en fremsynet miljølovgiv-
ning kombineret med målrettede investeringer i forskning og 
udvikling. Selvom offentlige myndigheder og institutioner 
således spiller en vigtig rolle, så er det i første række virksom-
hederne, som skaber de tekniske løsninger.

I denne publikation præsenteres 10 gode historier om danske 
virksomheder, der har haft succes med at udvikle effektive 
miljøteknologier. Historierne er gode eksempler på, at de nye 
teknologier – eller allerede kendte teknologier, der bruges på 
nye måder – kan tænkes ind i både de høj- og lavteknologi-
ske grene af erhvervslivet.

Det er mit håb, at historierne kan tjene som inspiration for 
danske virksomheder, politikere og forskningsinstitutioner, 
der ønsker at bidrage til, at Danmark kan blive et af verdens 
førende centre for miljøteknologi.

Miljøminister  
Troels Lund Poulsen

Miljøteknologi skal gøre Danmark til en 
grøn vindernation

Foto: Klaus Holsting



Renere luft i verdens storbyer
En ny teknologi kan reducere giftige kvælstofoxider i 

dieselmotorers udstødning markant. Potentialet er renere luft 

i verdens storbyer og med brug af danske kompetencer.

Store forventninger til CO2 baseret køling
Advansor har udviklet en kølingsmetode, der udelukkede  

er baseret på CO
2
. Miljøfordelene er store og markedet  

lovende.

Gamle bildæk er en værdifuld råvare
Genan er verdens største virksomhed for genanvendelse 

af bildæk. Virksomheden er dansk ejet og opfører 

fuldautomatiske forarbejdningsanlæg i Tyskland.

Eksport af danske miljøstandarder
For den danske producent af møbelstoffer, Gabriel, er en af 

hjørnestenene i forretningsstrategien at producere med de 

samme høje miljøstandarder i Danmark, Kina og Litauen.

Diodeoplyste rockkoncerter er fremtiden
Martin Professional A/S fra Århus vil udvikle fremtidens 

miljøvenlige koncert- og eventbelysning. De første lamper er 

allerede på markedet.
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Verdensmester i at genanvende gips
Gypsum Recycling har gjort Danmark til verdensmester i at 

genanvende gipsaffald. Og så er det oven i købet en god 

forretning.

Langt mindre klor i svømmehallen
Ingeniørfirmaet Skjølstrup & Grønborg’s nye 

vandrensningsteknologi kan reducere svømmehallernes 

klorforbrug med 80%. Eksportpotentialet er globalt.

Gammelt russisk vindue i nye rammer
Et 250 år gammelt vindue er blevet aktuelt igen, blandt andet 

som følge af nye krav om støj fra veje. HansenProfile forventer 

et gennembrud for ”russervinduet”.

Ny teknik halverer lugtgener fra svinestalde
Danske Infarm har opfundet en teknologi, som mindsker 

lugten af svinegylle og skåner miljøet. Smellfighter kan især 

gavne naboer til de store svinefarme.

Et fremragende alternativ til ftalater
Danisco har udviklet en vegetabilsk baseret erstatning for 

ftalater. Virksomheden ser et stort potentiale inden for blandt 

andet fødevareemballage og medicinsk udstyr. 
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Renere luft i verdens storbyer

En ny teknologi kan reducere giftige kvælstof
oxider i dieselmotorers udstødning med mindst 
90 %. Potentialet er renere luft i verdens storbyer 
med brug af danske kompetencer. 

Udstødningen fra tunge dieselkøretøjer som busser og lastbi-
ler er en væsentlig kilde til luftforurening i verdens storbyer. 
NoNOx-teknologien omdanner dieseludstødningen til 
uskadeligt nitrogen (N2) og vanddamp og er installeret på op 
mod 50.000 lastbiler i Europa. For at mindske luftforurenin-
gen under OL i Beijing blev mere end 2000 af de busser, der 
kørte under legene, udstyret med den nye teknologi. 

Urinsyre i udstødningsgassen
NoNOx er både kemisk og teknisk meget kompliceret. 
Udgangspunktet er en katalysator med en elektronisk 
styret doseringspumpe, NoNOx-pumpen, der sprøjter en 
blanding af vand og urinsyre (urea), direkte ind i udstød-
ningsgassen. Varmen i udstødningssystemet omdanner 
urinsyren til ammoniak (NH3) og kultveilte (CO2), som 
igen omdanner kvælstofoxider (NOx) til nitrogen (N2) og 

vanddamp (H2O). Nitrogen er en naturlig del af den luft, 
vi indånder. Teknologien giver desuden mulighed for, at 
motoren kan optimeres til lavt brændstofforbrug uden hen-
syn til dannelsen af NOx. Derved kan NoNOx og lignende 
teknologier skabe grundlag for at dieselforbruget nedsættes 
med op til 7 % i nye køretøjer og på den måde bidrage til 
at nedsætte CO2-udslippet.

30 graders frost, ørken og off road
Den elektronisk styrede doseringspumpe er central for 
effekten af NoNOx-teknologien. Grundfos havde allerede 
udviklet en digitalt styret doseringspumpe til andre formål. 

”Vi havde pumpen i forvejen, så udfordringen var dels at 
forberede den på det vanskelige urea, dels at tilpasse den til 
bilindustrien, så den både kunne klare 30 graders frost, ørken 
og off road,” siger NoNOx direktør Jens Lübeck Johansen. 
Det var en opgave, som tog fem år og indimellem krævede 
over 20 ingeniører; men anstrengelserne har båret frugt og 
NoNOx-pumpen har blandt andet modtaget den danske 
EU-miljøpris til industrien i kategorien Miljøteknologi. 

”Det er en spændende opgave og et stort ansvar for os i 
NoNOx-teamet at få lov til at udvikle en ny miljøteknologi, 
som kan afhjælpe et stort globalt problem. Det har været 
muligt for os, fordi vi er del af en virksomhed som Grundfos, 
der både tænker og handler langsigtet, og som ønsker at ud-
vikle nye forretninger inden for bæredygtig teknologi,” siger 
Jens Lübeck Johansen.

Stort potentiale i Kina
NoNOx-pumpen har et stort markedspotentiale i hele ver-
den, hvor de europæiske emissionskrav til blandt andet die-
seludstødning, Euro-normerne, gradvist indføres. Potentialet 
er enormt i Kina, hvor markedet for dieselmotorer er større 
end USA og Europa tilsammen. NoNOx har leveret sin 
doseringspumpe til Kinas største motorproducent, Guangxi 
Yuchai, i forbindelse med OL i Beijing og forventer flere 
kunder i Kina. Endelig leverer virksomheden i Bjerringbro 
sin pumpe til verdens største producent af lastbilsmotorer, 
Cummins.
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Læs mere om NoNOx pumpen på  
www.ecoinnovation.dk
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Store forventninger til CO2-baseret køling

Den danske virksomhed Advansor har med støtte 
fra Miljøstyrelsen udviklet en kølingsmetode, der 
udelukkede er baseret på CO2. Miljøfordelene er 
store, og markedet ekstremt lovende.  

Køling er andet og mere end det, der foregår i hjemmets 
køleskab og fryser. Køling indgår blandt andet i fødevare-
produktion, lagring og salg, i den farmaceutiske industri, i 
plastsprøjtestøbing, i kontorernes klimaanlæg og i server-
rum. De ozonnedbrydende gasser som CFC og HCFC er 
i de senere år i stort omfang blevet erstattet af alternative 
kølemidler. Det drejer sig dels om gasserne af typen HFC, 
dels om kulbrinter. De to alternativer er imidlertid ikke uden 
problemer: HFC har en kraftig drivhuseffekt og er omfattet 
af Kyoto Protokollen, og kulbrinterne er giftige og brandfar-
lige. Derfor har man længe arbejdet på at udvikle et tredje og 
holdbart alternativ. 

CO2 er et langtidsholdbart alternativ
Et sådant alternativ er de CO2-baserede køleanlæg, som 
produceres af den danske virksomhed Advansor. CO2 

nedbryder ikke ozonlaget, og da der er tale om meget små 
mængder i forhold til andre udledninger af CO2, er drivhus-
effekten minimal. 

”CO2-køling er ”End of the Journey” for de mange proble-
mer, der har knyttet sig til kølesystemer,” siger Torben M. 
Hansen, direktør i Advansor Energisystemer. 

”Vi har fundet en kølemetode, som bygger på naturlige 
kølemidler, der ikke udleder ozonnedbrydende gasser eller 
kraftige drivhusgasser; som ikke er giftige, ikke bruger 
brandfarlige væsker, som kræver mindre energi og kan place-
res hvor som helst.” 
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Læs mere om CO2-baserede køleanlæg på  
www.ecoinnovation.dk

Forarbejdet støttet af Miljøstyrelsen
Miljøstyrelsen har spillet en væsentlig rolle i udviklingen 
af CO2-baseret køling. Med økonomisk støtte til blandt 
andet foranalyse og demonstrationsanlæg har Miljøstyrelsen 
bidraget til, at Advansor i dag producerer komfortkøleanlæg, 
der udelukkende er baseret på CO2. Anlægget kan blandt 
andet benyttes i kontorer, serverrum og i forskellige dele 
af industriel produktion. Advansor producerer også rent 
CO2-baserede køleanlæg til supermarkeder. Målinger viser, 
at anlæggene kan spare 10-20 % strøm, sammenlignet med 
traditionelle supermarkedsanlæg.

Fremsynet miljølovgivning giver fordele
CO2-køling anvendes i dag i flere supermarkedskæder, 
ligesom Advansors komfortkøleanlæg er opstillet hos en 
række større virksomheder. Salget vokser hurtigt inden for 
supermarkedsområdet, og selvom væksten foreløbig er mere 
moderat på CO2–baserede komfortkøleanlæg, så er Torben 
M. Hansen fortrøstningsfuld. I 2010 skal HCFC gasserne 
være endeligt udfaset i Danmark. Det betyder, at et stort 
antal anlæg skal udskiftes. Torben M. Hansen forventer, at de 
øvrige nordiske lande vil beslutte at følge det danske eksem-
pel inden for få år, og til den tid vil Advansor stå stærkt: 

”I kraft af en fremsynet miljølovgivning får vi et forspring 
på fem-ti år. For de store udenlandske producenter kan 
det ikke betale sig at udvikle CO2-anlæg til det lille danske 
marked. Det er os, som er i spidsen her. Og derfor bliver det 
igen danske virksomheder, der internationalt er forrest med 
miljøeffektiv teknologi på køleområdet”.
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Gamle bildæk er en værdifuld råvare

Genan er verdens største virksomhed for 
genanvendelse af bildæk. Den danskejede 
virksomhed ligger i Viborg og opfører 
fuldautomatiske forarbejdningsanlæg i Tyskland.  

Hvert år kasseres der på verdensplan 12,5 millioner tons 
dæk. Det er en enorm mængde dæk, som bogstaveligt talt 
fylder i landskabet, hvis de ikke genanvendes. EU gen-
nemførte i 2003 et totalt forbud mod at deponere dæk på 
lossepladser, men spørgsmålet er, hvad man så skal gøre med 
dækkene; brænde eller genanvende dem? 

”Brugte dæk er en enorm ressource, og vores vision er, at 
alle dæk i verden genanvendes på en samfundsøkonomisk og 
miljømæssigt optimal måde” siger Lars Raahauge, direktør 
for forretningsudvikling i Genan, der genanvender kasserede 
bildæk.

Kunstgræsbaner og asfaltblanding
En af Genans ekspertiser er at genanvende de 67 % gum-
migranulat, der, udover metal og tekstiler, kommer ud af et 
gammelt bildæk. Genan har udviklet et produktprogram af 
gummipulver og -granulater, som kan indgå i meget forskel-
lige produkter: underlag i atletik- og kunstgræsbaner, maling, 
gulvbelægning, dækproduktion og som tilsætning til asfalt. 
Genan’s tekniske koncept indbefatter desuden en efterbe-
handling af stålfraktionen (18 %), der gør den meget ren og 
særdeles velegnet til omsmeltning.

Fra Viborg til verdensmarkedet
På anlægget i Viborg kan Genan behandle 80 % af samtlige 
kasserede dæk i Danmark. I 2003 etablerede virksomheden 
en genanvendelsesfabrik for kasserede dæk ved Berlin. Den er 
i 2008 fulgt op af en fabrik i Nordrhein-Westfalen, og med 
yderligere en fabrik i Bayern i 2010 får Genan kapacitet til 
at behandle 30 % af alle kasserede dæk i Tyskland. Genan 
er ved at etablere sig i USA og planlægger at opføre 15 store 
fabrikker på verdensplan i løbet af de næste otte år. Visionen 
er 10 % af det globale marked. 

Den danske model 
”Den danske model” forbindes som regel med den særlige 
indretning af vores arbejdsmarked, men der findes også en 
dansk model på dækområdet. Den spiller en væsentlig rolle 
i Genan’s succes. Modellen bygger på en afgift, som betales 
ved importen af et dæk. Når dækket er udtjent, afleverer 
værkstedet dækket til en autoriseret indsamler. Indsamleren 
afleverer derefter dækket til for eksempel Genans fabrik i 
Viborg. Ordningen fungerer, fordi værkstedet kan komme 
af med gamle dæk gratis, og fordi der er penge fra Dækbran-
chens Miljøfond til blandt andet at betale indsamlerne. 

Genanvendelse ER mere miljøvenligt end af
brænding
Genan har i 2008 fået foretaget en livscyklusanalyse, som 
sammenholder genanvendelse med afbrænding af dæk i 
cementværker, hvilket er den almindeligste form for afbræn-
ding. Undersøgelsen er udført af det Danske Temacenter for 
Affald i samarbejde med det tyske miljøinstitut IFEU, og 
den inddrager i alt ni typer miljøeffekter. På alle ni parametre 
– blandt andet reduceret olieforbrug og mindsket forsuring – 
er genanvendelse mere miljøvenligt end afbrænding. 

Læs mere om genanvendelse af dæk på  
www.ecoinnovation.dk



11



12

Eksport af danske miljøstandarder

For den danske producent af møbelstoffer, Gabri
el, er en af hjørnestenene i forretningsstrategien 
at producere med de samme høje miljøstandarder 
i Danmark, Kina og Litauen. 

I mange tredjeverdenslande er tekstilindustrien årsag til en 
betydelig miljøbelastning, fordi der både mangler krav til og 
kontrol med produktionsmetoderne. Mange af fabrikkerne 
har et stort forbrug af energi, vand og kemikalier, og de 
færdige tekstiler kan indeholde rester af kemikalier, der både 
skader miljø og sundhed. 

Mangeårig dansk indsats bærer frugt
Tekstilbranchen har gennem de seneste 15 år været omfat-
tet af Miljøstyrelsens udviklingsprogrammer for renere 
teknologi og produkter. Mange danske tekstilvirksomheder 
står derfor stærkt i konkurrencen om at levere til den sti-
gende efterspørgsel efter bæredygtige tekstilprodukter. En af 
disse virksomheder er Gabriel, som er en af Europas største 
producenter af kvalitetsmøbelstoff er. Produktionen i Ålborg 
fik i 1996 som den første tekstilvirksomhed i Danmark et 
miljø ledelsessystem efter EMAS og ISO 14001. 

”Vi har lagt en forretningsstrategi, hvor miljøledelse er et 
værktøj til at styrke vores konkurrenceevne. Det sikrer, at 
vores produkter er konkurrencedygtige på både miljø, kva-
litet og pris,” fortæller Gabriels kvalitets- og miljøchef Kurt 
Nedergaard.

Renere teknologi på farveri i Litauen
Gabriels største miljømæssige gennembrud er produktpro-
grammerne Gaja og Comfort. Gaja, der er i 100 % uld, er 
mærket med EU’s miljømærke Blomsten og er i dag et af de 

mest anvendte møbelstoffer i EU. Comfort er lavet af 100 % 
genanvendte polyesterfibre, produktionen er vandbaseret, og 
produktet er mærket med sundhedsmærket Øko-Tex. Indtil 
2008 foregik vådbehandling, farvning og efterbehandling 
primært på farveriet i Ålborg, der altid har været spydspids 
for udviklingen af de renest mulige teknologier. For eksem-
pel har farveriet indført specialdesignede maskiner, der gør 
det muligt at omstille fra serieproduktion til små specielle 
ordreproduktioner – uden at øge belastningen af miljøet. I 
2008 og begyndelse af 2009 flyttede Gabriel produktionen fra 
 Ålborg til farveriet Scandye UAB i Litauen. Gabriel ejer 40 % 
af Scandye, og det er et ufravigeligt mål at fortsætte med at 
udvikle det høje kvalitets- og miljøniveau i produktionen. 

Værdiskabende samarbejde i Kina
I 2006 blev Gabriels kontor i Kina ISO 14001-certificeret. 
Kontoret har fem lokale kvalitets- og miljøteknikere ansat, 
som sørger for at ud vælge underleverandører efter deres evne 
til at opfylde miljøkravene i ISO 14001 og kriterierne for 
miljømærkning med Blomsten.

”Vores filosofi er, at vi ikke bare skal outsource produktio-
nen – vi skal også eksportere hele den måde, vi tænker på. Vi 
lægger vægt på at opbygge partnerskaber, så vores underle-
verandører opfatter os som rådgivere frem for kontrollanter. 
Ingen gør bevidst noget forkert, men i mange tilfælde skal 
man starte med at få dem til at forstå miljøkonsekvenserne 
og forretningsmulighederne. Og de underleverandører, vi har 
hjulpet, har bestemt fået noget igen – med andre ord et vær-
diskabende samarbejde, der kan ses på bundlinjen,” fortæller 
Kurt Nedergaard.

Læs mere om miljøteknologi i tekstilproduktion 
på www.ecoinnovation.dk
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Diodeoplyste rockkoncerter er fremtiden

De har leveret lys til OL’s åbningsceremoni i 
 Beijing og til Live Earth koncerterne i 2007. Nu vil 
Martin Professional A/S fra Århus udvikle frem
tidens miljøvenlige koncert og eventbelysning. 
De første lamper er allerede på markedet. 

Når rockstjerner kan have nøgne overkroppe til udendørs-
koncerter i oktober måned, skyldes det ikke kun deres 
egen energiudladning. Det hænger også sammen med, at 
koncertbelysningen ofte er baseret på gløde- og halogenlam-
per, hvor under 10 % af energien omsættes til lys. De øvrige 
90 % omsættes til varme. Det er et enormt energispild og 
dermed et miljøproblem, som blandt andet blev adresseret 
på Live Earth koncerterne, der skulle rette verdens opmærk-
somhed mod på global opvarmning. Koncerterne fandt sted 
07.07.2007 på samtlige syv kontinenter. 

Mange fordele ved diodebaseret lys
Det var oplagt, at koncerterne selv skulle foregå med et godt 
eksempel og vise, det er muligt at tilrettelægge selv store 
begivenheder miljøvenligt, og at især brug af glødelamper 

kan begrænses til et minimum. Som lyssætning ved hoved-
koncerten på Wembley Stadion faldt valget på den danske 
virksomhed Martin Professionals diodebaserede Stagebar 
54, suppleret med blandt andet Martins MAC 2000 Wash. 
Diodebaseret lys er 75-90 % mere effektivt end glødelam-
pen. Dertil indeholder lysdioder ikke giftige tungmetaller 
(som blandt andet findes i andre typer af sparepærer); de 
bruger mindre elektricitet, har en væsentligt længere levetid 
og længere serviceintervaller. Lavere forbrug af elektricitet be-
tyder både mindre belastning af klimaet og renere luft i form 
af mindre udledning af NOx, mindre affald fra luftrensning 
på kraftværker m.m..

Behov for udvikling
Martin Professional udvikler og producerer et omfattende 
katalog af lampetyper og løsninger, som bruges til at skabe 
ekstraordinære lysoplevelser i alt fra natklubber til katedraler. 
Det er også en virksomhed med en klar miljøpolitik, og det 
kan få betydning for lyset – og energiforbruget – ved fremti-
dens rockkoncerter. Martin Professional har i deres sortiment 
aktuelt seks diodebaserede lyskilder; fire slags lamper og to 

slags lysvægge. De fleste kan bruges til scenebelysning, men 
har samlet set endnu ikke tilstrækkelige egenskaber til at 
dække behovet ved for eksempel store rockkoncerter. Til en 
rockkoncert skal lamperne indgå i et såkaldt lysfikstur, hvor-
fra de skal kunne levere et væld af farver ved en høj lysstyrke. 
Det kræver en teknologi, som endnu ikke er udviklet.

Et teknologisk tigerspring
Martin Professional har derfor indledt et forskningsprojekt, 
som skal skabe grundlaget for et teknologiskifte i scenelys-
industrien. Med i projektet er – udover Martin – Aalborg 
Universitets institutter for Energiteknik og for Fysik og 
Nanoteknologi. Budgettet er på 30 millioner kroner, hvoraf 
de 15 millioner kommer fra Højteknologifonden. Projek-
tet forventes at bringe Martin Professional et teknologisk 
tigerspring fremad og vil være til stor fordel for miljøet. Som 
projektchef Henrik Wadman fra Martin siger: 

”I lysprodukter er varme lig med tab. Et af vores strategiske 
projekter er at skabe mere miljøvenlige produkter med større 
lysoutput pr. watt. Derfor satser vi blandt andet på diodetek-
nologien.”

Læs mere om LED belysningsteknologi på  
www.ecoinnovation.dk
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Verdensmester i at genanvende gips

Gypsum har gjort Danmark til verdensmester i at 
genanvende gipsaffald. Og så er det oven i købet 
en god forretning. 

Gipsplader er et meget anvendt materiale i moderne byg-
geri, men gipsaffald kan udgøre et betydeligt miljøproblem. 
Indtil 2002 deponerede vi stort set alt gipsaffald fra byggeri 
og nedrivning i Danmark. Når gipsaffald blev deponeret 

på lossepladsen skyldtes det, at der ikke var et system, som 
kunne håndtere genanvendelsen af gamle gipsplader, der var 
”forurenede” med for eksempel tapet, maling, søm og skruer.

Kører hen hvor gipsaffaldet er
Alt dette har den danske virksomhed Gypsum Recycling 
International ændret på, for de har udviklet og patenteret 
en metode, som kan genvende gips med tapet, lim, maling, 
glasvæv, søm osv. Gipsgenanvendelsesanlægget fjerner auto-
matisk urenheder og kartonen rundt om gipskernen; herefter 
knuses gipsen ned til en fuldt genanvendelig råvare. Anlæg-
get har derudover den fordel, at det er mobilt, så gipsproduk-
tionen kører hen hvor gipsaffaldet er. Det er billigere og 
mere miljøvenligt at flytte anlægget end at flytte de ofte flere 
tusinde tons affald. Gypsums metode har på få år bevirket, at 
vi i Danmark nu genvender omkring 75 % – eller ca. 40.000 
tons årligt – af vores gipsaffald. Det er verdensrekord. 

Indtjening i alle led
I 2007 modtog Gypsum Vækstfondens Cleantech pris på 
500.000 kr., der gives til en mindre dansk virksomhed, som 

har udviklet renere miljø- eller energiteknologier, og som kan 
være et forbillede for andre mindre og mellemstore danske 
virksomheder med potentiale for vækst. Gypsum fik ikke 
kun prisen for at have skabt en ny miljøvenlig teknologi. 
Også forretningsmodellen blev præmieret. Virksomheden 
tjener nemlig penge på alle led i værdikæden; både på at 
indsamle gipsaffald og på at sælge gipspulver. Kombinatio-
nen af patenteret miljøteknologi og et værdiskabende for-
retningskoncept har på syv år fået Gypsums omsætning op 
på 50 millioner kr. årligt. Internationalt går det også hurtigt. 
Gypsums løsning er med succes taget i brug i USA, Japan og 
flere europæiske lande.

Førerposition skyldes iværksættere
Miljøteknologien bag Gypsum er oprindeligt udviklet af en-
treprenør Karsten Rasmussen, som ejer et stort nedrivnings-
selskab. Han kunne godt komme af med beton, metaller, 
træ m.v. til genanvendelse. Gipsen var der derimod ingen, 
der kunne bruge. Karsten Rasmussen og andre måtte derfor 
ty til den dyre og dårlige løsning at sende gipsaffaldet til 
deponering på lossepladsen. Det fik ham til at opfinde en ny 
teknologi. Henrik Lund-Nielsen, administrerende direktør i 
Gypsum Recycling International, siger: 

”Danmark har brug for visionære folk som Karsten Rasmus-
sen, der tør tro på egne ideer og ufortrødent kaster sig over 
områder, som ingen har prøvet før. Vores internationale fø-
rerposition på miljøteknologi bygger i høj grad på innovation 
skabt af den slags ukuelige iværksættere.”

Læs mere om genanvendelse af gips på  
www.ecoinnovation.dk





18

Langt mindre klor i svømmehallen

Ny vandrensningsteknologi kan reducere svøm
mehallernes klorforbrug med 80 % og kan gøre 
det mere behageligt, sundt og miljøvenligt at 
bade. 

Svømmehallernes vand og luft indeholder klorforbindelser, 
som kan give os røde øjne, ubehag og i nogle tilfælde akutte 
astmaanfald.

Ingeniørfirmaet Skjølstrup & Grønborg har de sidste ti 
år forsket i filterteknologi og har nu udviklet en helt ny 
vandrensningsteknologi sammen med eksperter og andre 
virksomheder. Teknologien er allerede taget i brug i de store 
AquaDome-bassiner på feriestedet Lalandia i Rødby og på 
Bernstoffsminde Efterskole, der blandt andet henvender sig 
til unge elitesvømmere. 

”Af de 20 svømmere, som går på skolen i øjeblikket, havde 
de seks sportsastma, da de kom. Ingen af dem har brugt 
deres astmamedicin siden,” fortæller viceforstander Rene 
Nielsen. 

Urenheder fjernes effektivt
Den nye teknologi bygger på en grundig undersøgelse af 
svømmehallers eksisterende rensningsmetoder. 

”Når vi bader, efterlader vi os hudceller og andre urenheder 
i bassinet. Problemet er, at når klor går i forbindelse med 
opløste hudceller, urin og sved, så udvikles der skadelige ke-
miske stoffer, blandt andet kloroform og kloramin. Det sker 
i vandet og især når urenhederne ophobes i filtrene,” siger 
Ole Grønborg fra Skjølstrup & Grønborg. Virksomhedens 
løsning sigter på at fjerne de organiske urenheder så hurtigt 
og effektivt, at klorbehovet reduceres, og de skadelige stoffer 
stort set ikke når at opstå.

Vandpartnerskabet viser vejen
Aktørerne bag den nye vandrensningsteknologi samarbej-
der i Vandpartnerskabet, der er en innovationsplatform for 
danske virksomheder, videninstitutioner, organisationer og 
offentlige myndigheder med spidskompetence inden for 
vandforsyning. Temagruppen, der fokuserer på ”rekreativt 
vand”, havde visioner om teknologier, som kunne forbedre 

vandkvaliteten radikalt, og opnåede støtte til at gennemføre 
forundersøgelser og teknologiafprøvninger. Med vand-
rensningsanlæggene i Bernstorffsminde og Lalandia har 
de danske miljøvirksomheder fået ny viden og et lovende 
demonstrationsprojekt. 

”Et lille firma som vores har slet ikke kapacitet til at udnytte 
de muligheder, der ligger i den nye teknologi. I Vandpart-
nerskabet er vi derfor ved at undersøge, hvordan vi sammen 
med andre virksomheder kan etablere en organisation, der 
kan realisere det meget store eksportpotentiale”, siger Ole 
Grønborg.

Investering tjent hjem på tre – fire år
I Lalandia regner man med, at de ekstra omkostninger til det 
nye anlæg er tjent ind på fire år. Når det drejer sig om den 
typiske svømmehal, forventer Ole Grønborg, at investerings-
udgifterne vil være cirka 25 % højere end omkostningerne til 
et traditionelt anlæg. Til gengæld vil merudgiften være betalt 
i løbet af cirka 3 år, grundet besparelser på klor, syre, perso-
naletimer, strøm og vand. I mange tilfælde kan det nye anlæg 
installeres til den samme pris som et sædvanligt system.

Læs mere om vandrensningsteknologi og om 
Vandpartnerskabet på www.ecoinnovation.dk
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Gammelt russisk vindue i nye rammer

Et 250 år gammelt vindue er blevet aktuelt igen, 
blandt andet som følge af nye krav om støj fra 
veje. Facade og vinduesproducent HansenProfile 
forventer et gennembrud for ”russervinduet”. 

Arkitekten Bartolomeo Rastrelli fik i 1762 til opgave at tegne 
Vinterpaladset i Sankt Petersborg. Han brugte Oplysnings-
tidens nye viden om termodynamik og udviklede et vindue, 
som sugede frisk forvarmet luft ind i slottet og samtidig re-
ducerede støjen. ”Russervinduet”, som det kaldes, blev kendt 
herhjemme, fordi en dansk ingeniør, Sergio Fox, i slutningen 
af 1990’erne deltog i renoveringen af Vinterpaladset. Han 
så potentialet og overbeviste facade- og vinduesproducent 
HansenProfile, som siden har videreudviklet russervinduet.

Russervindue reducerer trafikstøj
Princippet i det gamle russervindue er meget enkelt. Det 
består af to lag glas, som sidder uden på hinanden med et 
mellemrum. Det yderste lag har en åbning forneden, det in-
derste lag en åbning for oven. Begge åbninger kan reguleres. 
Den termodynamiske effekt opstår, når luften mellem de to 

lag bliver opvarmet af solen. Den varme luft stiger til vejrs, 
ind i huset og suger samtidig ny frisk luft ind mellem vindu-
erne fra åbningen i bunden. Det betyder, at huset får varme 
og ventilation på en meget miljøvenlig måde. Samtidig 
reducerer russervinduet støjen betydeligt. I dag kaldes denne 
teknik ”3. generations-vinduet” eller, når det drejer sig om 
vinduer fra HansenProfile, Hansen 3G. De første Hansen 
3G vinduer blev testet af Energistyrelsen i 2002. Konklusio-
nen var, at vinduet reducerede trafikstøjen med 28 decibel, 
når det var åbent; det svarer til et lukket enkeltvindue med 
termoglas!

Fra Vinterpaladset til Ørestaden
Det blev relevant et par år senere, da Jægersborg Vandtårn 
skulle ombygges til ungdomsboliger. Vandtårnet ligger i et 
stærkt trafikeret område, og for det omdiskuterede byggeri 
var støjreduktion helt afgørende. En afprøvning i tårnet 
viste, at Hansen 3G vinduet med en udvendig og indvendig 
oplukning på 45 grader reducerede trafikstøjen med 32 dB 
– fra 69 til 37 dB. Der er tale om en væsentlig dæmpning, 
som betyder, at Vandtårnets unge beboere kan få frisk luft 

ind med begrænset støj. Senest har Københavns Energi brugt 
Hansen 3G vinduer i forbindelse med et nyt kontorbyggeri i 
Ørestaden. 

Nye støjgrænser fremmer 3G vinduer
3G vinduer er blevet yderligere aktuelle, efter at Miljøsty-
relsen i 2007 udsendte vejledningen ”Støj fra veje”, som 
fastlægger nye trafikstøjsgrænser for nye boliger. Samtidig 
har Miljøstyrelsen givet udviklings- og testcentret DELTA 
og HansenProfile midler til at undersøge, hvordan 3G 
vinduerne kan forbedres. Når undersøgelsen er færdig, samles 
resultaterne i en designguide, der stilles til rådighed for byg-
gebranchen. Miljøstyrelsen har også støttet udviklingen af 
en beregningsmodel for 3G vinduers økonomi. 3G vinduer 
er 60-100 % dyrere end almindelige vinduer, men sparer til 
gengæld energi til varme og ventilation. En beregningsmodel 
vil derfor gøre det lettere for bygherrer, entreprenører og 
rådgivere at gennemskue økonomien i 3G vinduerne.

Læs mere om 3G vinduer på  
www.ecoinnovation.dk
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Ny teknik halverer lugtgener fra svinestalde

Danske Infarm har opfundet en teknologi, som 
mindsker lugtgener fra svinegylle og samtidig 
skåner miljøet. Smellfighter kan især gavne 
 naboer til de store svinefarme. 

Når lugtgener i de senere år er blevet et alvorligt miljøpro-
blem i landbruget, skyldes det først og fremmest fremkom-
sten af de meget store industrielt drevne svinefarme, som 
kan rumme omkring 7500 svin. Nu ser det imidlertid ud til, 

at den slags lugtgener fremover bliver knap så påtrængende. 
Den danske virksomhed Infarm har nemlig udviklet en ny 
teknologi, der reducerer lugten fra svinegylle med op til 
50 % fra stald, tanke og mark. Samtidig reducerer Smellfigh-
ter, som teknologien er døbt, ammoniakfordampningen med 
omkring 50 %. Infarm ser derfor teknologien som begyndel-
sen til en ny tid på landet. 

”Lugtgener har i årevis kilet sig ind mellem landbruget og 
dets omgivelser; men nu står vi med et fantastisk stykke 
teknologi, som fjerner et meget stort miljøproblem i et af 
Danmarks vigtige erhverv,” siger Infarms administrerende 
direktør Allan Skovgaard.

To anlæg og et verdenspatent
Det lugtende i gylle er en række organiske stoffer med lange 
molekylekæder. Smellfighter-teknologien virker ved at klippe 
lugtstoffernes molekylekæder over med gasarten ozon, som 
nedbryder de fleste lugtfremkaldende organiske forbindelser 
i gyllen. Når ozonen har reageret med gyllen, omdannes den 
til ilt. Udover ozon tilsættes svovlsyre, som sænker pH-værdi-

en af gyllen og dermed forhindrer dannelse af den ammoni-
ak, som normalt ville slippe ud til omgivelserne og forurene 
naturen med kvælstof. Tilbage bliver en lugtreduceret væske, 
der holder på kvælstofindholdet, samt et tørstof. Væsken har 
samme pH-værdi som vand og kan bruges som plantegød-
ning, tørstoffet er egnet til afbrænding eller til biogas.

Vil forandre landbruget
Smellfighter kan etableres ved de fleste eksisterende svine-
stalde og kobles sammen med Infarms gylle-forsuringsanlæg, 
som er opstillet mange steder. Kapaciteten er på op til 
30.000 producerede svin om året, eller 800 dyreenheder. 
Smellfighter blev præsenteret på landbrugsmessen Agromek 
i januar 2008, hvor den blev kategoriseret som trestjernet 
nyhed, det vil sige ”gennemgribende nye teknologier, der vil 
forandre landbruget”. I det forløbne år er to anlæg sat i for-
søgsdrift, og flere er på vej. Infarm har udtaget verdenspatent 
på teknologien og satser massivt på sin nye innovation.
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Læs mere om Smellfighter teknologien på 
www.ecoinnovation.dk

Mange fordele – også for svinene
Fordelene ved den nye danske miljøteknologi er mange. 
Naboerne får en renere luft og kan bedre opholde sig i haven. 
Landmanden får en kvælstofstabil og plantetilgængelig 
gødning, et bedre arbejdsmiljø, bedre muligheder for at leve 
op til myndighedskrav – og frem for alt et bedre forhold til 
naboer og lokalsamfund. For den omgivende natur har især 
den reducerede ammoniak-fordampning positiv betydning. 
Ammoniak bidrager via luften til overgødskning af følsomme 
naturområder som heder og højmoser, der efterfølgende 
vokser til med anden type plantevækst.

Endelig er der svinene selv. For dem betyder en reduceret 
lugt og ammoniak i stalden en bedre dyrevelfærd.
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Et fremragende alternativ til ftalater 

Danisco har udviklet en vegetabilsk baseret 
erstatning for ftalater. Virksomheden ser et stort 
potentiale inden for blandt andet fødevareembal
lage og medicinsk udstyr.  

Ftalater er den fælles betegnelse for en gruppe kemiske 
stoffer, som har den egenskab, at de kan gøre plastic blødt. 
Derfor indgår ftalater i en lang række af de PVC-baserede 
plasticprodukter som for eksempel plasticprodukter som for 
eksempel medicinsk udstyr, emballage,tekstiltryk, legetøj, 
haveslanger og vinylgulve. 

Forsøg på dyr har vist, at visse ftalater er hormonforstyrrende 
og blandt andet kan medføre fosterskader. Ftalater overføres 
fra for eksempel plastic til omgivelserne og optages i den 
menneskelige organisme.

EU har klassificeret tre ftalater som hormonforstyrrende og har 
forbudt dem i småbørnsartikler til børn i alderen 0-14 år. Tre 
andre ftalater er forbudt i artikler, som børn vil kunne putte i 
munden. I Danmark har vi derudover et totalforbud mod alle 
ftalater i legetøj til børn under tre år.

Løsning gemt i en indisk busk
De senere år har en række virksomheder udviklet erstatnin-
ger for de mest skadelige ftalater. Et af de bedste alternativer 
er skabt af danske Danisco. Det hedder GRINDSTED 
SOFT-N-SAFE og produceres af eddikesyre og castorolie, 
der udvindes af frøene fra castorplanten, som er en etårig in-
disk busk. Produktet er fuldt biologisk nedbrydeligt og bliver 
ved indtagelse fordøjet som vegetabilsk olie i mad. SOFT-N-
SAFE har gennemgået en omfattende testning, uden at der 
er fundet negative effekter.

Tilfældigheder, held og dygtighed
Opfindelsen skete ved en kombination af tilfældigheder, 
held og dygtighed. Danisco har en udviklingsafdeling for 
blandt andet emulgatorer (ingredienser, som binder vand og 
fedt). I afdelingen vidste man, at visse emulgatorer også kan 
bruges til at blødgøre plastic, og det blev derfor besluttet at 
undersøge effekten nærmere. Daværende divisionschef for 
emulgatorer, Torben Svejgård, har i et interview med det 
Økologiske Råd fortalt, hvordan det gik til: 

”Gennem vores kontakter i dagligdagen vidste vi godt, at 
man søgte efter alternativer til blødgørere, så vi greb ideen og 
lavede lidt forarbejde for at se, om der var noget i det. I 9 ud 
af 10 tilfælde bliver den slags aldrig til noget”.

Men det gjorde det her, og i dag er Daniscos alternativ 
godkendt til blandt andet fødevareemballage i EU, USA, 
Sydamerika og det meste af Asien.

Stor kundeinteresse
GRINDSTED SOFT-N-SAFE kan erstatte de mest almin-
delige ftalat-typer i forholdet 1:1 og anvendes i de eksiste-
rende produktionsanlæg uden ændringer.

GRINDSTED SOFT-N-SAFE en dog en del dyrere end 
ftalater. Og da ftalaterne i en del plasticprodukter kan udgøre 
helt op til 35 %, så kan producenterne altså påregne en 
meromkostning, hvis de erstatter de traditionelle blødgørere 
med Danisco’s sundere og mere sikre alternativ.

Alligevel er kundeinteressen stor, og Danisco forventer en 
markant stigende omsætning inden for de næste år. Opnår 
Soft-N-Safe bare én procent af verdensmarkedet for ftalater, 
kan Soft-N-Safe give Danisco en øget omsætning på mindst 
en halv milliard kroner.



Læs mere om GRINDSTED SOFT-N-SAFE på 
www.ecoinnovation.dk
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Miljøteknologi der rykker
10 virksomheder viser vejen

Den danske regering offentliggjorde i 2007 en handlingsplan, der skal 
fremme miljøeffektiv miljøteknologi.

Planen skal blandt andet bidrage til, at danske virksomheder tager 
 aktiv del i at udvikle teknologiske løsninger på verdens mest presse-
rende miljøproblemer. 

I publikationen ”Miljøteknologi der rykker” præsenteres 10 historier 
om danske virksomheders succes med at udvikle effektive miljøtek-
nologier. Historierne er inspirerende eksempler på, at nye innovative 
løsninger kan komme både miljøet og virksomhederne til gavn.
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