Stroomvoorziening voor festivals anno nu
Hoe zit het met de uitstoot van aggregaten?
En wat kunnen we doen om deze uitstoot te verminderen?

Inleiding
We horen de laatste tijd veel over de uitstoot van verbrandingsmotoren, maar hoe zit het nu
precies met de CO2, NOx en fijnstof uitstoot van aggregaten? En eigenlijk veel belangrijker;
wat kunnen we op korte termijn doen om de uitstoot van de stroomvoorziening van festivals
te verminderen?

CO2
De meeste grote aggregaten die bij festivals in Nederland worden ingezet werken op diesel.
Onder de 10 kVA is dit meestal benzine. Bij de verbranding van deze brandstoffen ontstaan
voornamelijk koolstofdioxide (CO2) en water (H2O).
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De verbranding van 1 liter diesel levert altijd 2,58 kg CO2 en de verbranding van 1 liter euro
95 levert altijd 2,22 kg CO2. Om te bepalen hoeveel CO2 er ontstaat bij het gebruik van een
aggregaat is het dus voldoende om te kijken hoeveel diesel of benzine er gebruikt is.
De manier om CO2 te besparen is dus minder brandstof gebruiken, een besparing van één
kuub diesel levert immers altijd een besparing op van 2,58 ton CO2.

NOx
Naast CO2 en water stoten aggregaten ook stikstofverbindingen uit, voornamelijk stikstofoxide (NO) en stikstofdioxide (NO2). Deze twee stoffen worden vaak samengevat als NOx.
Een groot verschil tussen NOx en CO2 is dat NOx niet direct ontstaat uit de verbranding,
maar dat het verbindingen zijn die ontstaan bij hoge temperatuur en druk uit de stikstof (N)
en zuurstof (O) in de lucht. Omdat de temperatuur en druk in dieselmotoren veel hoger is
dan in benzinemotoren is de NOx uitstoot van dieselmotoren relatief hoog.
Bij 70 á 80% van de maximale belasting is de NOx uitstoot per geleverde kWh bij de meeste
aggregaten het laagst. Dat is gunstig omdat aggregaten bij deze belasting per kWh ook het
minste brandstof gebruiken (en dus het minst CO2 uitstoten).

Fijnstof
Fijnstof is een verzamelnaam voor microscopisch kleine deeltjes van allerlei samenstellingen
die in onze lucht voorkomen. Fijnstof ontstaat op vele manieren, bijvoorbeeld door verkeer,
industrie en er is ook natuurlijk fijnstof dat bestaat uit stukjes steen, aarde of zeezout dat
door verdamping, wind of erosie in de lucht komt. Daarnaast ontstaat fijnstof ook door
slijtage van bijvoorbeeld autobanden en remmen. Ook een elektrische auto stoot daarom
fijnstof uit.
Fijnstofuitstoot bij aggregaten bestaat voornamelijk roetdeeltjes. Roetdeeltjes kunnen uit de
uitlaatgassen verwijdert worden door filters, naverbranding en een actieve katalysator.
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Europese normen
De hoeveelheid NOx en Fijnstof die een dieselmotor mag uitstoten is sterk afhankelijk van
de leeftijd van de motor, of eigenlijk: aan welke euronorm de motor voldoet. Bij dieselmotoren in het wegverkeer spreken we van Euro normen, bij stationaire motoren zoals in
een aggregaat heten deze normen Stage. Deze normering is wel goed vergelijkbaar, dus
Euro III is vergelijkbaar met Stage III.
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voor deze motoren aan dezelfde normen
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Op dit moment voldoen vrijwel alle
(motoren in) aggregaten aan de Stage
IIIA norm. In januari 2019 en januari
2020 is in twee stappen voor alle nieuw
geproduceerde motoren de tien maal
strengere Stage V norm ingegaan.
De productiedatum van de motor (dus niet van het aggregaat) is bepalend voor de norm
waar deze aan moet voldoen. Op dit moment zijn er nog weinig aggregaten die voldoen aan
de Stage V norm op de markt en het zal naar verwachting nog even duren voor er grote
hoeveelheden aggregaten met Stage V motoren beschikbaar zijn.
Omdat een dieselmotor
alleen aan de Stage V norm
kan voldoen door een
nabehandeling van de
uitlaatgassen, zullen deze
motoren uitgerust worden
met een actieve katalysator,
meestal met AdBlue. Gevolg
hiervan is dat Stage V
aggregaten iets meer diesel
zullen gaan gebruiken en
naast een dieseltank een
AdBlue tank krijgen.
De NOx en fijnstof uitstoot van een aggregaat is niet exact uit te rekenen omdat deze
afhankelijk zijn van het type motor, de belasting, de motortemperatuur en zelfs de luchtvochtigheid. Voor aggregaten kunnen we wel stellen dat de uitstoot onder de norm zal
liggen:
•

Stage IIIA:
1 liter diesel levert gemiddeld minder dan 42,6 gram NOx* en 2,13 gram fijnstof.

•

Stage V:
1 liter diesel levert gemiddeld minder dan 4,26 gram NOx en 0,27 gram fijnstof.
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De norm is 4 gram NOx /kWh, de energie dichtheid van diesel is 10,65 kWh per liter.
Dus 1 liter diesel stoot minder dan 4 x 10,65 = 42,6 gram NOx uit.
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Uitstoot reductie
Stroom produceren zonder uitstoot gaat helaas niet. Ook windmolens, waterkrachtcentrales
en zonnecellen moeten geproduceerd, getransporteerd en geplaatst worden, wat allemaal
uitstoot geeft. Event Engineers hanteert daarom een stappenplan om te bepalen wat voor
een gegeven situatie de beste oplossing voor de stroomvoorziening is:

1 Energie besparen
Het klinkt als een open deur, maar de efficiëntste manier om uitstoot te beperken is energie
besparen. Vervang de lampen op het podium door LED lampen, zet ’s avonds zoveel
mogelijk terrein licht uit en zet de koelcontainer met de frisdranken niet twee dagen voor
aanvang van je evenement aan.
Om een goed beeld te krijgen waar op een evenement de meeste energie bespaard kan
worden is het verstandig het energie verbruik te meten. Een nuttig hulpmiddel hierbij is het
Event-Dashboard.
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2 Groene energie
Daarna is het van belang om de energie die nodig is zo schoon mogelijk op te wekken. Het
gebruik van groene energie is daarbij de eerste keus. Omdat de capaciteit van mobiele
zonnepanelen en windmolens momenteel zeer beperk is, zal dit vaak neerkomen op een
(tijdelijke) aansluiting op het vaste stroomnet.

3 Accu
Er zijn verschillende manieren om accu’s in te
zetten. De simpelste manier is geschikt voor
situaties waar geen stroomaansluiting beschikbaar
is en de stroombehoefte beperkt is. De opgeladen
accu wordt dan vervoerd naar de locatie waar
stroom nodig is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn
voor een geluidssetje op een carnavalswagen of
een kleine theatervoorstelling in een bos.
Een accu kan ook handig zijn als er wel een stroomaansluiting beschikbaar is, maar de
(piek)capaciteit hiervan onvoldoende is. De accu kan dan opladen op de rustige momenten
en zodra er veel stroom nodig is kan de accu deze leveren.
De derde toepassing van een accu is in combinatie met
een aggregaat. De accu kan, net als bij vaste
aansluitingen, gebruikt worden om pieken op te vangen.
Hierdoor is een kleiner aggregaat nodig en kan dit
aggregaat draaien op de belasting waarbij de uitstoot
per kWh zo laag mogelijk is. Een alternatief is het
aggregaat alleen overdag aan te zetten en de accu te
gebruiken om ’s nachts stroom te leveren.

4 Aggregaat, liefst met blauwe diesel
Als het benodigde vermogen niet op een andere manier geleverd kan worden, is het van
belang dat we de uitstoot van het aggregaat zoveel mogelijk beperken. Dat kan door een
aggregaat te kiezen van de juiste grootte en met een zuinige motor.
Tenslotte is het mogelijk om de CO2 uitstoot te beperken door te kiezen voor hernieuwbare
diesel. Bijvoorbeeld HVO, gemaakt van dierlijke en plantaardige vetten (veelal frituurvet).
HVO is een fossielvrije hoogwaardige brandstof met een lagere uitstoot van fijnstof, stikstof
en zwavel.
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