
OM TRANSPORT 
Alt gyllen kommer fra Haderslev Næs

Når man anlægger et biogasanlæg, medfører det transport i øget grad. De seneste  
beregninger bygger på aftaler, der er indgået med lokale landmænd, hvilket betyder,  
at alt gyllen kommer fra Haderslev Næs. Naturbiogas Sode investerer desuden i en  
række initiativer, der skal øge trafiksikkerheden.

De nyeste transportberegninger er netop blevet færdiggjort i forbindelse med den  
miljøkonsekvensrapport, vi skal aflevere til myndighederne. De bygger på nogle grundlæggende 
fakta, nemlig at alt gyllen, der skal transporteres til anlægget, kommer fra lokale landbrug på  
Haderslev Næs. 

Vi har indgået forhåndsaftaler med 14 lokale landmænd om at levere til anlægget, og det betyder, 
at cirka 140.000 tons af i alt 200.000 tons biomasse vil komme fra lokalområdet  
indenfor 10-15 kilometers afstand fra anlægget. Af de resterende 60.000 tons biomasse vil cirka 
35.000 tons bestå af landbrugsafgrøder, som for eksempel majs og græs, som ligeledes vil komme 
fra Næsset. I alt 175.000 tons biomasse kommer således fra lokalområdet. De sidste 25.000 tons 
vil være organiske restprodukter, som for eksempel kartoffelpulp, melasse, glycerin med videre. 

Der vil ikke blive anvendt animalske restprodukter, som for eksempel slagteriaffald.

Bram I/S selv vil levere gylle fra 15 lokale adresser fra Næsset, og som udgangspunkt  
vil der ikke blive hentet gylle nord for fjorden. 

Beregninger er værst tænkelige scenarie

Når man søger om at anlægge et biogasanlæg, er man nødt til at tage højde for alle tænkelige  
situationer, herunder worst case-scenarier. Beregningerne her er således udtryk for den værst  
tænkelige situation transportmæssigt. Den tager ikke højde for de transporter, der forsvinder, fordi 
de erstattes af transporter til anlægget, og den tager ikke højde for, at noget af gyllen kan pumpes 
direkte over til anlægget. 

Naturbiogas Sode vil få en kapacitet på 200.000 tons biomasse. Da vi ikke lige nu ved helt præcist, 
hvordan flowet i transporterne kommer til at være, har vi beregnet, at der på én enkelt gennem-
snitsdag kan være op til 36 transporter. Vi ved også, at i spidsbelastninger (cirka 40 dage om året) 
vil der være op til 71 transporter om dagen. Transportberegningerne bygger på, at  
transportafstanden vil være inden for 10-15 kilometers afstand. En lastbil har en kapacitet  
på 35 tons.

Derfor er det ud fra det værst tænkelige scenarie, at vi søger om tilladelse.



Initiativer for øget trafiksikkerhed

Kørselsruter

I forbindelse med, at Naturbiogas Sode indgår aftaler med vognmænd om transport, vil vi i  
samarbejde med Haderslev Kommune anvise kørselsruter, der skal overholdes.  
Dermed sikrer vi, at de benyttede transportveje er de veje, der er mest velegnede og  
derved kører udenom nærliggende landsbyer samt små veje og veje af dårlig beskaffenhed. 

Det betyder, at der ikke bliver transport igennem for eksempel Starup by eller ind over Haderslev 
by.

Svingbane

For at øge trafiksikkerheden ved ind- og udkørselsforhold til og fra Hejsager Næsvej, hvor  
transportstigningen vil være størst, etablerer vi en svingbane. Etableringen vil øge sikkerheden for 
bilister og bløde trafikanter. Udgiften til etablering af en svingbane afholdes af Naturbiogas Sode. 
Desuden asfalterer vi den private fællesvej og derved mindskes støj og støvgener for naboer,  
ligesom sikkerheden for de tunge kørsler øges.

Reduktion i transport 

Etablering af et biogasanlæg på Haderslev Næs kommer til at reducere transporten i området. Det 
hænger sammen med to ting:

- Der er allerede i dag en transportbelastning, idet der i forvejen køres gylle ud på markerne, 
en stor del af denne transport bliver erstattet af transport til biogasanlægget

- Bram I/S har for to år siden søgt og fået tilladelse til at opføre nye svinestalde, der kommer 
til at ligge i forbindelse med biogasanlægget

Tilladelsen til de nye stalde er givet af Haderslev Byråd i 2016, men er trådt i kraft i 2017. Opførel-
sen af de nye stalde begynder forventeligt i løbet af sommeren 2019. Disse stalde vil resultere i en 
øget gylleproduktion på 22.000 tons. Den mængde gylle skal køres ud, uanset om der etableres et 
biogasanlæg på Haderslev Næs eller ej. Bram I/S vil med de nye stalde have en samlet mængde 
gylle på 100.000 tons. Et biogasanlæg på Haderslev Næs vil tilse, at gyllen skal transporteres kor-
test muligt.

Mere information

Hvis du ønsker mere information om transport og trafik, henviser vi til Miljøkonsekvensrapportens 
kapitel 9. Du kan også kontakte Jesper Bram på telefon 21743443 eller mail  
til info@naturbiogassode.dk. Se også facebooksiden Naturbiogassode  
eller www.naturbiogassode.dk 

(udarbejdet i forbindelse med cafémøde den 20. maj 2019)


