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Hvor meget energi er der i bioaffald?  
Matematik-forløb til mellemtrinnet 

Fag: Matematik 

Om Forløbet: 

Forløbet drejer sig om at kortlægge, hvor meget bioaffald klassen og hele skolen smider ud. Forløbet skal 

give en ide om, hvorfor det giver mening at sortere bio-affaldet fra. Eleverne skal regne sig frem til, hvor 

meget bioaffald hele skolen og alle Københavns skoler producerer på et år, og hvor meget strøm det kan 

generere.   

1: Vej bioaffaldet og diskuter fordele og ulemper 

Hvor meget bioaffald laver I? 

I denne aktivitet, skal eleverne veje, hvor meget bioaffald, de producerer. Dvs. hvor meget bioaffald, der 

bliver genanvendt til biogas i stedet for at blive brændt på affaldsforbrændingen. Hvis I har mulighed for 

det, kan I give eleverne en form for præmie, hvis de har sorteret en bestemt antal kg fra. Brug de 

elektroniske "jordmor"-vægte, som EAT leverer til at veje bioaffaldet fra klassen. 

Vælg en uge, hvor I er på skolen alle 5 dage. Del eleverne i 5 grupper. Hver gruppe har ansvaret for at veje 
bioaffaldet en dag om ugen. Lad elev-grupperne skrive ned, hvor meget bioaffald klassen smider ud. Når 
ugen er omme, kan I begynde at regne med data.  

Du kan vælge, om eleverne selv skal finde på regnestykker ud fra noget data, se ”2: Data til at lave 
regnestykker ud fra”, eller om du vil give dem nogle konkrete regnestykker, se ”3: Regnestykke om energi i 
bioaffald”. 

I løbet af ugen kan I evt. tage nogle principielle diskussioner om bioaffald. Det kunne være:  

• Hvad er fordele og ulemper ved at indsamle bioaffald og lave det til biogas?  

• Hvorfor har kommunen valgt at bioaffaldet skal indsamles og laves til biogas og gødning?  
▪ Hvilke tekniske forklaringer er der?  
▪ Hvilke politiske beslutninger er truffet om sortering og genanvendelse? 

Se evt. baggrundsviden om ”Gode grunde til at lave bioaffald til biogas” til diskussionerne: 

Gode grunde til at lave bioaffald til biogas 
Når vi sorterer bioaffald fra i separate beholdere, bliver det brugt til at lave biogas og gødning. Hvis vi ikke 
sorterer affaldet, bliver bioaffaldet brændt på forbrændingsanlæg sammen med støvsugerposer, bleer og 
beskidt emballage. Når bioaffald omdannes til biogas og gødning i stedet for at blive brændt, undgår 
landmanden at købe kunstgødning til markerne, og der er næsten lige så meget energi i biogassen, som 
man får ud af at brænde affaldet. Desuden er biogassen mere fleksibel at bruge end den strøm og varme, 
der produceres på et forbrændingsanlæg, og den kan bruges i stedet for fossile brændsler.  
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Gødningen fra bioaffaldet sparer kunstgødning 
På et forbrændingsanlæg bliver alt det organiske affald helt omdannet til energi og andre produkter, som 
planter og dyr ikke kan bruge. Den nye ordning ligger mere op ad naturens kredsløb, hvor døde dyr og 
planter bliver nedbrudt til næringsstoffer, der igen bliver brugt af nye planter og dyr, så de kan leve og 
vokse. I gødningen fra biogas-processen er der næringsstoffer (fosfat, nitrat og kalium), som planterne på 
markerne kan bruge til at leve og vokse af. Gødningen bruges af landmænd, der spreder det ud på deres 
marker i stedet for kunstgødning. Når man bruger mindre kunstgødning, sparer man energi og dermed 
CO2, og man undgår at udtømme ressourcerne (især fosfor, der er vigtig i fosfat) fra minerne i lande langt 
væk til Danmark. 

Biogas er fleksibel energi og kan bruges i stedet for fossile brændsler 
Når biogassen fra bioaffaldet er blevet renset, kan den bruges til biler, opvarmning i huse, eller gemmes og 
bruges senere. Hvor meget biogas og dermed energi der produceres kommer an på anlæggets effektivitet. 
Moderne forbrændingsanlæg er lidt mere effektive end de fleste biogasanlæg. Til gengæld kan biogassen 
både bruges i stedet for benzin eller diesel i busser og lastbiler eller til at brænde af til at lave elektricitet og 
varme. Når biogassen bruges i stedet for benzin, diesel, naturgas eller kul, erstatter det fossile energikilder 
og det endelige CO2 udslip bliver mindre. 

2: Data til at lave regnestykker ud fra 

Data om energi i bioaffald 

Et ton bioaffald bliver til 84 normalkubikmeter ren metan.  
En gasbus kan køre 44 km på denne mængde gas. 

Hvis gassen bruges til at producere elektricitet af, kan der produceres ca. 230 kWh energi pr ton bioaffald 
(830 MJ/ton). Det svarer til, at man kan lade en mobiltelefon op i 19 år, eller spille Play Station 4 i 1 år og 4 
måneder.   

Der kan produceres 9,7 kg Nitrat (N), 1,4 kg Phosphat (P), og 2,8 kg Kalium (K) per ton forbehandlet 
bioaffald, som tilføres biogasanlægget. Det svarer til en besparelse på 330 MJ, fordi man ikke bruger 
gødning købt udefra.  

Da marker må gødes med op til 30 kg P om året per hektar, kan et ton forbehandlet bioaffald gøde 466 m2 
landbrugsjord, hvilket omtrent svarer til en parcelhusgrund. 

Samtidig undgås en CO2 emission på 37 kg CO2 pr ton forbehandlet bioaffald, fordi kulstoffet føres tilbage til 
jorden, hvor det lagres og forbedrer dyrkningsegenskaberne.  

De 37 kg CO2 der spares ved at tilbageføre det afgassede kulstof til landbrugsjorden svarer til 1850 balloner 
(37.000 g/20 g CO2 pr ballon).  

Se energiforbruget her: http://sparenergi.dk/forbruger/el/it-og-elektronik
Se energiproduktionen CO2 emission her:  

https://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/C/1/2/C1256CE800362AA7C1256E83003A778Aattach4.pdf
Se om CO2 som balloner her: 
http://intra.energitjenesten.dk.web7.redhost.dk/files/resource_5/Groen%20institution/Transport%20statis
tik.pdf

http://sparenergi.dk/forbruger/el/it-og-elektronik
https://www.aarhus.dk/~/media/eDoc/C/1/2/C1256CE800362AA7C1256E83003A778Aattach4.pdf
http://intra.energitjenesten.dk.web7.redhost.dk/files/resource_5/Groen%20institution/Transport%20statistik.pdf
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3: Regnestykker om energi i bioaffald 

Regnestykker om energi i bioaffald 

Her er forslag til regnestykker: 

Lad som om jeres måling for ugen er repræsentativ for alle uger på året og for andre klasser også. 

Find ud af, hvor meget bioaffald I laver i klassen over et helt skoleår. I er ca. i skole 200 dage om året. 

Find ud af, hvor meget bioaffald I laver i klassen gennem hele jeres skoletid. 

Find ud af, hvor meget bioaffald alle Københavns skoler laver på et år. Der er ca. 70 skoler. I kan regne med, 
at der er 2 eller 3 (2,5!) spor i gennemsnit på hver skole fra 0. til 9. klasse. 

Find ud af, hvor meget bioaffald alle Københavns skole-elever laver på 5 år. 

Find ud af, hvor meget metan, der kan dannes af det bioaffald Københavnske skoler laver på 1 år. Et ton 
bioaffald bliver til 84 kubikmeter ren metan. 

Find ud af, hvor langt Gasbussen 5C i København kan køre på det bioaffald Københavnske skoler laver på 1 
år. En gasbus kan køre 44 km på 84 kubikmeter ren metan. 

Find ud af, hvor mange år, I kan lade en mobiltelefon op på det bioaffald Københavnske skoler laver på 1 år. 
En mobiltelefon kan lades op i 19 år på de 230kWh energi, der produceres af 1 ton bioaffald. (Hvis man 
regner med, at der er 830 MJ/ton.) 

Find ud af, hvor mange år I kan spille Playsation 4 på det bioaffald Københavnske skoler laver på 1 år. Man 
kan spille Playstation 4 i 1 år og 4 måneder på de 230kWh energi, der produceres af 1 ton bioaffald. (Hvis 
man regner med, at der er 830 MJ/ton.) 

Find selv på flere regnestykker ... 
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