
En dobbelt tilgang
DECISIVE-projektet hviler på to platforme, der gensidigt 
supplerer hinanden og til sammen skal sikre at projektet 
når sine mål:

•   En konsolideringsplatform: Udvikling og 
konsolidering af de redskaber og koncepter der er 
nødvendige for at etablere et system af decentrale 
anlæg til anaerob behandling af bioaffald. Der 
vil blive udviklet nye teknologier, metoder og 
indikatorer såvel som redskaber til at understøtte 
en implementering i bynære omgivelser.

•   En demonstrationsplatform: Afprøvning og 
dokumentation af innovative teknologier og 
metoder. Projektet vil fokusere på implementering 
af demonstrationsanlæg, vurdere de sociale, 
miljømæssige og økonomiske aspekter af deres 
implementering og identificere fremtidige 
forretningspotentialer.

Denne dobbelte tilgang vil gøre det muligt gennem det 
interdisciplinære forskerholds fælles indsats at indsamle 
omfattende viden om håndteringen af bioaffald.
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Mod et cirkulært paradigme for byens 
biomasse
Tilflytningen fra land til by leder til en øget efterspørgsel 
efter fødevarer og energi i de urbane centre, hvilket 
samtidig udgør en stor udfordring for forvaltningen af 
byens affald. Med henblik på at imødegå denne udfordring 
søger DECISIVE-projektet at udvikle et koncept for 
decentral håndtering af bioaffaldet, hvorigennem der skal 
produceres lokal energi og organiske gødningsprodukter 
til brug indenfor det urbane og peri-urbane område.

Projektet vil bidrage til omstilling fra et lineært 
paradigme, hvor man importerer varer og eksporterer 
affaldet, til et cirkulært orienteret paradigme, som 
fremmer lokal produktion, lokalt forbrug og lokal 
affaldshåndtering.

DECISIVE: Hvad kan man forvente
Takket være de mange kompetencer som indgår i konsortiet vil 
DECISIVE-projektet udvikle forskellige procesteknologier og 
værktøjer til en decentral forvaltning af bioaffaldet.

Nye teknologier
 En ny miljøeffektiv proces til anaerob behandling af 
bioaffald på mikroskala; en proces der er robust og 
billig, har lavt vandforbrug, er nem at bruge og er klar 
til at blive markedsført. 
  En ny proces der gennem fast fase fermentering 
behandler restproduktet fra bioforgasningen 
producerer værdifulde organiske produkter som kan 
anvendes i byhaver og –landbrug. 

Redskaber og metoder
 Et beslutningsstøtte-værktøj vil blive udviklet til brug 
for lokale myndigheder og virksomheder der arbejder 
med behandling af bioaffald. Værktøjet omfatter en 
holistisk metode til at udvikle industriel symbiose, dvs. 
et netværk af aktører, der arbejder med genanvendelse 
af ressourcerne i det organiske affald fra byer.
 Formidlings- og undervisningsmateriale vil blive 
fremstillet med henblik på at informere og engagere 
husholdninger og kommercielle aktører, som 
producerer organisk affald i byen.

Demonstrationsområder
De nye metoder, redskaber og teknologier vil blive 
anvendt og testet i to demonstrationsområder:

•   I Lyon (Frankrig) vil systemerne blive anvendt i et 
bylandbrug

•   I Katalonien (Spanien) vil konceptet blive testet i 
bymæssig bebyggelse

Fra en lineær tankegang…

Anaerob udrådning er en proces hvorigenem 
bionedbrydeligt organisk materiale bliver omsat 
under iltfrie betingelser, hvorved der produceres 
biogas med metanindhold og en organisk rest som 
kaldes digestat. 

Fast fase fermenteirngf (FFF) er biologisk 
nedbrydning af fast organisk materiale hvorved der 
produceres værdifulde produkter såsom enzymer, 
organiske overfladeaktive stoffer eller bioplastik.
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