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Resumé

Power-to-X (PtX) bliver en central del i den grønne omstilling. Trekantområdet
især, har et stort potentiale for at blive et produktionscentrum for PtX-produkter. Dette skyldes bl.a. gode afsætningsmuligheder og distributionsinfrastruktur i
forbindelse med Billund lufthavn, Taulov transportcenter, flere havnefaciliteter
og adskillige store industriproducenter. Ligeledes er der store bæredygtige CO₂kilder i form af biogasanlæg, Skærbækværket og Energnist affaldsforbrænding.
Der er et veludbygget fjernvarmenet som efterspørger overskudsvarme fra PtXproduktion, ligesom Skærbækværket og Crossbridge raffinaderiet er oplagte placeringer for PtX-anlæg grundet nærhed til infrastruktur. Ligeledes er Trekantområdet et oplagt sted at etablere brintnet grundet nærhed til det tyske eksportmarked og mulighed for at omdanne gastransmissionsledninger til brintledninger.
De fleste vedvarende og bæredygtige energikilder, såsom vind, sol og vand, kan
bruges til at producere elektricitet, men produktion af elektricitet fra vedvarende
energikilder vil fluktuere over tid og ikke fuldstændig matche aftaget i markedet.
Derfor er der brug for at kunne lagre energi, når der er overproduktion. Derudover er der udfordringer for tung vejtransport, tung industri samt fly- og skibsdrift, som ikke vil kunne elektrificeres. Således bliver der et behov for at kunne
producere fornybar energi og drivmidler til disse sektorer. En central del for
både bæredygtige brændstoffer og energilagring forventes at være produktion af
brint. Brinten kan bruges direkte som brændstof eller omdannes sammen med
kvælstof eller kulstof til en række brændstoffer som ammoniak, methanol, ebenzin og e-Kerosene.
Teknologier for produktion af methanol, ammoniak og e-benzin er industrielt afprøvede teknologier. Elektrolyse af vand til produktion af brint er også en kendt
teknologi, men det er ikke udviklet til stor-skala produktion. Udover den tekniske udvikling er der også brug for udvikling af infrastruktur og lovgivning, der
fremmer den grønne omstilling.
Investeringspotentialet for PtX i Trekantområdet er estimeret til 21 mia. kr., baseret alene på den mængde bæredygtig CO₂ der er tilgængelig fra Skærbækværket, Energnist og biogasanlæg. Ved fuld udnyttelse af potentialet, kan CO₂
udledningen reduceres med 0,6 mio. tons, svarende til 18% af den samlede
danske CO₂-udledning fra benzinbiler. Der kan desuden skabes 19.000 jobs. Kapaciteten af tilgængelig arbejdskraft kan dog blive begrænset i fremtiden, grundet den massive og hurtige udbygning af PtX som forudsiges. Især smede,
VVS’ere og elektrikere kan blive en mangelvare.
Grundet krav om additionalitet, så kræves der massive investeringer i ny elproduktion til PtX-anlæg, da eksisterende elproduktion ikke vil kunne bidrage til at
kunne blåstemple PtX-produkter som bæredygtige. Det er begrænset hvor stor
elproduktionskapacitet det vil være muligt at udbygge indenfor Trekantområdet,
og derfor vil det være nødvendigt at transportere bæredygtig strøm ind fra andre områder. Ligeledes vil der potentielt opstå så store mængder overskudsvarme fra PtX-produktionen, at det er nødvendigt at udvide fjernvarmenettet i
Trekantområdet.
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For at udnytte potentialet for PtX i Trekantområdet, og sikre den internationale
konkurrencedygtighed, kræves en række nationale indsatser. De væsentligste er
følgende:

›

Sikre adgang til den nødvendige og additionelle kapacitet af vedvarende
energi ved at stimulere investeringer i f.eks. offshore vind og solceller.

›

Koordinering mellem stat og kommuner omkring energikorridorer, således
at investeringer i energiinfrastruktur som brint-, el- og fjernvarmenet samtænkes.

›

Skab incitamenter til at balancere elnettet og til genanvendelse af overskudsvarme og sektorkobling ved PtX-investeringer, bl.a. ved at modernisere el- og varmetariffer.

›

Definer bæredygtige kulstofkilder, og skab rammerne omkring disse, således at udnyttelsen til bæredygtig PtX-produktion sikres, bl.a. ved oprettelse
af massebalancesystem, så bæredygtig og fossil CO₂ kan adskilles med certifikater.

›

Fokus på at udvikle de kompetencer i uddannelsessystemet, som vil efterspørges i PtX-markederne.
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Introduktion

Denne rapport beskriver forskellige teknologiske spor for forskellige Power-to-X
(PtX)-produkter, redegører for PtX-potentialet i Trekantområdet og giver en
række anbefalinger til hvordan potentialet indfries.
PtX opfattes som en væsentlig del af vejen mod omstillingen til et klimaneutralt
samfund. PtX kan være med til at omstille de sektorer, som historisk har været
svære at omstille, som f.eks. transport, landbrug of tung industri. PtX er den
overordnede betegnelse for teknologier hvor strøm konverteres til brændstoffer,
kemikalier, gødning og andet. Første led er som regel at producere brint via et
elektrolyseanlæg. Denne brint kan så anvendes direkte eller benyttes som en
fundamental byggesten til opbygning af en lang række molekyler og kemikalier.
Mange af de potentielle PtX-produkter, som kan produceres, er afhængige af en
kulstofkilde, som kan reagere sammen med brint. Derfor er PtX tæt forbundet
med carbon capture, som der overordnet er to typer af: carbon capture and
storage, CCS, hvor kulstoffet opfanges, lagres og gemmes væk, og carbon capture and utilization, CCU, hvor kulstoffet opfanges og anvendes, f.eks. til PtX.
For at PtX-slutproduktet kan betragtes som bæredygtigt, skal både strømmen og
kulstofkilderne være bæredygtige. Derfor er der stor interesse for at anvende
bæredygtigt CO₂ fra CCU til PtX-produktion, mens fossil CO₂ ser større potentiale for CCS og blive lagret, f.eks. i undergrunden.
Generelt er PtX et område med stor bevågenhed i den aktuelle samfundskontekst, hvor grøn omstilling fylder meget på den politiske dagsorden. Der sker for
tiden en hurtig udvikling i bl.a. teknologi og efterspørgsel på grøn transport, og
denne udvikling betyder også, at mange fonde har fokus på grøn energi og specifikt på PtX både i Danmark og EU. Derudover ser der ud til at være mulighed
for at tiltrække private investorer til at investere i udvalgte dele af et PtX-setup.
Internationalt foregår der massive investeringer i PtX og flere lande har annonceret ambitiøse nationale og internationale strategier på området. EU har lanceret en brintstrategi, hvor målet er at have 40 GW brintproduktionskapacitet i EU
inden 2030, og adgang til import af yderligere 40 GW brintproduktion. Danmark
har store fordele, når det kommer til PtX-produktion, da vi bl.a. har mulighed for
produktion af store mængder vedvarende energi (VE) gennem offshore vind i
Nordsøen. Det er dog vigtigt at PtX understøttes yderligere og udbygnignen af
VE intensiveres, for ikke at blive sat af i det internationale kapløb. Samtidig er
det vigtigt, at PtX-udbygningen udspringer fra de potentialer og styrkepositioner, som Danmark har ift. PtX. Nogle af disse inkluderer:

›

Store vindressourcer i Nordsøen

›

Førerposition ift. produktion af offshore vind og indpasning af denne i elnettet
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›

Mulighed for at balancere store mængder svingende produktion af vind- og
sol med PtX-produktion og udnytte lave elpriser som følge af forskelle i udbud og efterspørgsel.

›

Massiv udbygning af nettilsluttet biogas, der giver adgang til store mængder lettilgængelig bæredygtig CO₂, der allerede er oprenset.

›

Lang tradition for sektorkobling, som bl.a. kan sikre anvendelsen af overskudsvarme fra PtX til fjernvarme.

›

Nærhed til Tyskland, som spås at blive et af de største eksportmarkeder for
brint.

Derudover har vi en række danske virksomheder i alle led af PtX værdikæderne,
som er globalt førende indenfor deres felt.
I løbet af de seneste par år er der opnået flere vigtige milepæle for det danske
PtX-eventyr:

›

HySynergy-projektet, som har en ambition om at lave et elektrolyseanlæg
på 1 GW i 2030, begyndte konstruktionen af første fase af anlægget på 20
MW.

›

HySynergy er sammen med Green Fuels for Denmark projektet blevet nomineret til dansk IPCEI-støtte på 850 mio. kr. Når disse projekter er fuldt
udbygget, vil de tilsammen have en brintproduktionskapacitet på 2,3 GW
brint.

›
›

Mærsk har annonceret at de har købt 8 skibe der kan sejle på e-methanol.
Et enigt folketing har indgået ’Klimaaftale for Energi og Industri’, med PtX
som centralt tema og teknologi, der skal understøttes.

›

REintegrate har igangsat Danmarks første kommercielle PtX-produktion fra
en fabrik i Skive, som producerer e-methanol baseret på brint fra vindmøller og CO₂ fra biogasanlæg. Circle-K annonceret at de vil købe methanol fra
REintegrate, som skal anvendes til iblanding i benzin og til produktion af
biodiesel.

›

Skovgaard Invest, Vestas og Haldor Topsøe er i gang med at projektere et
24 MTPD grønt ammoniakanlæg.

›

HØST udvikler et 1 GW elektrolyse projekt i Esbjerg, hvor brintet skal bruges til produktion af ammoniak.

Nogle PtX-spor, som lader til at have særligt potentiale, inkluderer anvendelse af
brint til tung vejtransport, produktion af e-ammoniak til skibsdrift og gødning,
produktion af e-methanol til industri, skibsdrift og til erstatning af benzin i vejtransport, samt produktion af flybrændstof (e-kerosene). Disse teknologiske
spor for PtX, beskrives yderligere i næste kapitel.
Trekantområdet ses som havende særligt potentiale i det danske PtX-eventyr af
flere årsager:

›

Crossbridge Energy-raffinaderiet, som producerer halvdelen af landets drivmidler
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›
›
›
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Nærhed til et stort tysk eksportmarked
Adgang til havneinfrastruktur til distribution af PtX-produkter
Taulov transportcenter, der indeholder mange potentielle aftagere af grønne
drivmidler

›
›

Efterspørgsel på bæredygtige flybrændstoffer fra Billund lufthavn
Mange store kilder til bæredygtigt CO₂ i form af en række biogasanlæg,
Skærbækværket og Energnist Kolding

›
›

Potentiale for omstilling af gastransmissionsledning, som løber fra den tyske
grænse gennem Trekantområdet, til brintnet
Trekantområdet både Danmarks Produktionscentrum og Danmarks Transport- og Logistikcentrum – og huser således mange, energislugende virksomheder

Det er gevinsterne ved symbiose mellem disse styrker som Triangle Energy Alliance er etableret for at udløse, hjulpet tæt på vej af et samarbejde mellem kommunerne. Visionen for Triangle Energy Alliance er at synliggøre og udnytte disse
unikke synergieffekter med henblik på at gøre Trekantområdet til et førende europæisk center for grøn energi.
Triangle Energy Alliance er et samarbejde mellem 7 kommuner og foreløbigt 15
virksomheder (Figur 1)1. Kort fortalt, vil Triangle Energy Alliance skabe et stort
PtX økosystem i Trekantområdet, hvor grøn el og lokal bæredygtig CO₂ skal bruges til produktion af brint og andre grønne brændstoffer.

Figur 1. Partnere i Triangle Energy Alliance

Vejle Erhvervshavn og en flyoperatør forventes at blive optaget efter udgivelsen af denne rapport
1
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3

Mulige spor for PtX

PtX er en væsentlig brik i den grønne omstilling og de følgende afsnit vil beskrive de overordnede teknologispor i de forskellige PtX produktionsmuligheder.
Derudover vil modenheden af de forskellige teknologier beskrives for at give en
indblik i hvilke teknologier, der kræver yderligere udvikling og hvilke, der kan
bruges allerede nu. Et overblik over mulige produktionsveje og produkter gennem vedvarende energikilder (VE) og PtX kan ses i Figur 2.
I denne rapport, er der fokuseret på fire spor indenfor PtX; brint til transport,
bæredygtigt flybrændstof, ammoniak til skibsdrift og produktion af plastik. Ydermere beskrives produktion af bæredygtigt flybrændstof fra biomasse og affaldsfraktioner.
En central del i PtX er produktion af brint ud fra el fra VE gennem elektrolyse.
Brint kan bruges direkte som brændstof og indgår i alle brændstoffer og kemikalier. Derfor beskrives denne teknologi separat.
En anden vigtig brik, der indgår i langt de fleste brændstoffer, er kulstof. Kulstof
kan fanges, som CO₂, fra punktkilder, som kraftværker, hvor der er en koncentreret CO₂-strøm, eller komme fra biomasse. Det kan også fanges direkte fra atmosfæren, men det er en dyr og ineffektiv metode til at fange kulstof og bliver
ikke behandlet yderligere i denne rapport.
Den producerede brint omdannes efterfølgende til forskellige brændsler og kemikalier, hvilket f.eks. kan foregå ved kombination af brint med CO₂ eller kvælstof.
En anden vej til bæredygtige brændstoffer er gennem omdannelse af biomasse
eller organiske affaldsfraktioner til væskeformige brændstoffer, såkaldt bioraffinering. Til disse processer skal der også bruges brint til at oparbejde produkterne.

Figur 2: Overblik over de forskellige produktionsruter i power-to-X og bioraffinering.

Udvikling af nye teknologier beskrives ofte ved technology readiness level (TRL).
Den skala er fra 1 til 9, som beskriver modenheden af en teknologi. Technology
readiness level på 1 er en grundlæggende idé, mens TRL på 9 er en industrielt
demonstreret teknologien, som f.eks. methanol- eller ammoniakproduktion. Alle
trin på technology readiness level-skalaen kan ses i Tabel 1.
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Tabel 1: Beskrivelse af de forskellige trin i technology readiness level-skalaen.

1

Grundlæggende principper ob-

6

serveret
2

Teknologikoncept formuleret

Teknologi demonstreret i relevant
miljø

7

System prototype demonstreret i
driftsmiljø

3

Eksperimentel ”proof-of-con-

8

cept”
4

Teknologi valideret i laborato-

Selve systemet færdiggjort og kvalificeret

9

Selve systemet eftervist i driftsmiljø

riet
5

Teknologi valideret i relevant
miljø

3.1

Elektrolyse

Elektrolyse af vand til produktion af brint er en velkendt teknologi og blev igennem en årrække brugt til at producere brint til bl.a. ammoniaksyntesen. Den er
dog aldrig blev udviklet til produktion af brint i stor skala, da damp reformering
blev udviklet. Denne teknologi skalerer bedre og har en billigere reaktant, naturgas.
Elektrolyse er at man splitter vand til brint, H2, og ilt, O₂, ved hjælp af elektricitet. En elektrolysecelle består af to kamre, en katode, hvor H2 dannes og en
anode, hvor O₂ dannes. Der findes tre elektrolyseteknologier, hvilket er polymer
electrolyte membrane (PEM), alkalisk elektrolyse (AEC) og solid oxide electrolysis (SOEC). Det overordnede princip for disse tre teknologier kan ses i Figur 3.
Forskellen mellem de tre teknologier ligger i separation mellem anode og katode, samt hvordan elektroner transportere imellem katode og anode. Ydermere, bruger AEC en KOH/NaOH-opløsning i cellerne, mens SOEC opererer ved
høj temperatur og som følge af dette er både reaktant og produkt på gasform.

Figur 3: Princip for ombygning af elektrolyseceller og transport af elektroner for polymer
electrolyte membrane (PEM), alkalisk elektrolyse (AEC) og solid oxide electrolysis (SOEC).

PEM og AEC er på TRL 8-9 og der er en række leverandører, der kan levere anlæg på op til 20 MW. Disse anlæg kan kobles sammen, hvis højere kapacitet er
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nødvendigt. SOEC er på TRL 5-6 og anlægsstørrelsen er < 5 MW. En sammenligning af væsentlige parametre omkring de tre elektrolyse-teknologier kan ses i
Tabel 2.
En del af den strøm, der bruges til at drive elektrolysen, omdannes til varme i
processen. Effektiviteten af elektrolyse defineres derfor som den mængde af
energi, der er i produktet i forhold til den totale energi, der sendes ind i systemet. AEC og PEM kan opnå effektivitet omkring 65% (baseret på LHV), mens
SOEC kan have en effektivitet på over 75 %. Det forventes at effektiviteten for
PEM og AEC kan øges > 70 % når teknologien modnes. SOEC kræver damp,
som reaktant, hvilke gør at den høje effektivitet kun opnås, hvis man kan udnytte spildvarme fra en anden proces til at genere denne.
En del af den spildvarme, der dannes i elektrolysen, kan bruges i fjernvarmenetværk, enten direkte eller via en varme-pumpe. Den resterende overskudsvarme
skal fjernes med en kølekreds.
En væsentlig parameter for elektrolyse-anlæg er, at de skal kunne følge elproduktionen fra VE, hvilket vil variere over tid. Ydermere, kan man også lave ydelser for ledningsnetværket, hvilket kræve meget hurtig justering af strøm til
elektrolysen. Alle elektrolyseteknologier kan skrues op og ned indenfor få sekunder, så længe de i drift, så de vil kunne varieres med strømproduktionen fra VEkilder. PEM er den teknologi, som kan starte hurtigst op fra kold tilstand.
Tabel 2: Hovedparametre for polymer electrolyte membrane (PEM), alkalisk elektrolyse
(AEC) og solid oxide electrolysis (SOEC).
AEC

PEM

SOEC

Tryk, bar

< 35

<40

Amt

Temperatur, °C

60-90

65-75

800-1000

Effektivitet, max
LHV/HHV
Kapacitet af enkel
modul, MW
Konduktivity af
vand, µS/cm
H2 urenheder1 - O2 i
H2
Startup tid,
varm/kold
Lifetime, year

65/77

64/76

75/89

<20

<20

<1

<5

<0.2

<5

Up to 0.6 %

Lower than AEC (depend
on dP over membrane).
seconds/5-10 min

None

>5

<2

TRL

30 (10 change electrodes)
9

8-9

5

Sikkerhed

Kaustik (NaOH/KOH)

-

Hot

seconds/10-20 min

seconds/~hour

Et elektrolyseanlæg består, udover elektrolysecellerne, også af vandbehandlingsanlæg, kølekreds og ilt-fjernelse samt omformer og ensrettere til at fordele
og behandling strømmen til elektrolysecellerne. En skitse af PEM elektrolyseanlæg kan ses i Figur 4. Her ses bl.a. at strømbehandling også fylder en stor af anlægsarealet.
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Der er to store producenter af elektrolyseanlæg i Danmark, hvilket er Green Hydrogen Systems, Kolding, og Haldor Topsøe, Lyngby. Green Hydrogen Systems
producerer tryksatte alkaliske elektrolyseanlæg og arbejder mod en anlægsstørrelse på 20 MW. Deres produktionskapacitet er p.t. 75 MW pr år, mens udbygning til 400 MW er startet. Green Hydrogen Systems har leveret en række elektrolyseanlæg i størrelsen 0.1-0.5 MW. Haldor Topsøe arbejder med SOECteknologien og regner med at kunne levere anlæg på 100 MW. Derudover har
Haldor Topsøe annonceret at de vil udbygge deres produktion af elektrolyseceller med 500 MW pr. år.

Figur 4: Model af et PEM elektrolyse-anlæg fra NEL, Norge. De otte moduler nederst på figuren er ensretter og omformer til kontrol af strøm/spænding til cellerne
(NEL - PEM Eletrolyser, 2021).

Den store udfordring for elektrolyse-teknologien er, at den skal opskaleres fra
anlægsstørrelse på mindre end 20 MW til over 1 GW anlæg over det næste årti.
Udover udvikling af selve anlægget, kræver det også udvikling af eltransmissionsnetværk, da der skal transporteres meget større mængde af strøm end tidligere, hvis PtX skal udbygges.
Materiale til anode og katode i elektrolysecelle er ofte lavet af sjældne metaller
såsom platin, iridium og zirkonium. Iridium bruges i PEM celler og der produceres omkring 9 t/år. Hvis der skal produceres PEM celler til 1 TW´s produktion af
brint, så vil det kræve 27 års produktion af iridium. Samme problematik er ikke
gældende for platin, da den årlige produktion er meget højere og indholdet af
platin i PEM-cellerne er meget lavere.
Prisen på et elektrolyseanlæg på 200 MW er estimeret til omkring 110 millioner
€ eksklusiv transformer og vandbehandlingsanlæg. Anlægget ville kræve et
areal på 2000-3000 m². Prisen på et elektrolyseanlæg forventes at falde signifikant over de næste år. Det er estimeret at prisen vil reduceres med 25-50 %
over de næste årtier.
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3.2

Brint til vejtransport

Vejtransport er en sektor, hvor der kommer til at være en rivende udvikling over
de kommende årtier, da de fossile brændsler vil blive udfaset og erstattet med
alternativer brændsler så som brint, el eller fornybare væskeformige brændsler.
Hvilken løsning, der vinder, er for tidligt at sige, men både el- og brint har potentiel til at blive fremtidens drivmiddel til vejtransport. Udvikling af elbiler indenfor især personbiler er gået stærkt igennem de seneste år og andelen af elbiler stiger løbende. Volkswagen satser på elbiler og regner med at stoppe produktionen af biler med forbrændingsmotorer i næste årti.
Brintbiler drives af en elmotor og strømmen til denne produceres i en brændselscelle. I Danmark er der fem tankstationer, hvor man kan fylde brint på brintbilen, og der er planlagt yderligere to. Rækkevidden for brintbiler er 500-700
km, mens den for brintlastbiler typisk er omkring 1000-1500 km. En række bilproducenter producerer allerede brintlastbiler, heriblandt Hyundai, Nikola og
Toyota, mens producenter som Daimler, Volvo og Iveco er ved at udvikle deres
brintlastbiler, som forventes at blive lanceret indenfor 3-6 år. Ligeledes producerer en række virksomheder allerede brintpersonbiler, hvoraf de største producenter er Toyota og Hyundai. Elbiler til tung transport vil kræve store og tunge
batterier og derfor kan brintbiler have en fordel i dette segment, da den har et
højere energidensitet sammenlignet med et batteri. Der udvikles dog både brint
og el-lastbiler fra flere at de store producenter såsom Tesla, MAN og Hyundai.
Fælles for både el- og brintbiler er at der skal udvikles infrastruktur med enten
ladestandere eller brinttankstationer for udbrede brugen af disse. Ladestandere
vil kræve udbygning af elnettet og elproduktionen, mens brint-tankstationer
kræver udbygning af elektrolyse-kapacitet og et distributionsnetværk.

Figur 5: Brinttankstation i Aalborg (Green Hydrogen Systems - Aalborg refueling station,
2021).

Brint lagres ved 350 bar eller 700 bar på tankstationer og kan fyldes på tanken i
brintbilen på 3-5 min. Brint til personbiler vil typisk være 700 bar, mens brint til
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lastbiler og tungere transport typisk vil være 350 bar. Internationale protokoller
og standarder for brint-påfyldningssystemer er allerede udviklet. Brinten skal
dog også transporteres til tankstationer, hvilke kan gøres med lastbiler, eller i
fremtiden via et brintnet. Energi-densitet på volume-basis er lav for brint, hvilke
betyder, at man skal have store tank volumen på tankstationer og flere lastbiler
til at distribuere brint til tankstationerne. Alternativt skal brint-produktion kombineres med en tankstation. En brint tankstation, samt elektrolyseanlæg, kan
ses i Figur 5.
Brint kan produceres ud fra vand og elektricitet gennem elektrolyse. Den producerede brint skal dog behandles for at overholde kravene til gassen, når den skal
bruges til brændstof i transportsektoren. Der skal fjernes bl.a. ilt og vand fra
gassen. Da brinten produceres ved lave tryk, 1-40 bar, skal den komprimeres
over til 700 bar før den distribueres til tankstationer. Et generelt blokdiagram
kan ses i Figur 6.
Det er betydelige tab af energi i både elektrolysen, kompressionen og brændselscellen i brintbilen. Dette gør at omkring 30 % af den elektriske energi, der
bruges i elektrolysen, ender med at blive brugt til drive bilen. Det vil dog også
gøre sig gældende for de fleste andre mulige brændstoffer til transport. Det forventes dog, at effektiviteten vil forbedres efterhånden som teknologierne modnes. Til sammenligning er effektivitet for en elbil omkring 76 %, hvor det største
tab er i transmissionen af el.

Figur 6: Blokdiagram for ruten fra vedvarende energi til brint, som brændstof til biler.

En klar fordel med brint i forhold til elbiler er, at brinten kan bruges til produceres, når elprisen er lav, og til en vis grad lagre energi, når der overskud af elproduktion fra VE. Brint giver dog store energitab i produktion og forbrug. Til gengæld er der forholdsvist store tab af el ved transport af denne over længere afstande. Ved transport af store mængder energi, f.eks. til Tyskland, vil brint således have en fordel ift. el, hvis det kan gøres i rørforbindelser. Dermed kan konvertering af el til brint være med til at stimulere elproduktion som ellers ville gå
tabt grundet transmissionstab over længere afstande.
Taxier og busser, som kører indenfor afgrænsede områder eller i faste ruter, vil
kunne omlægges til fx. brintbiler, da man vil kunne bruge få eller en central
tankstation til levere brint til hele flåden. Dette ses flere steder bl.a. har Green
Hydrogen Systems leveret AEC-anlæg på omkring 0.3 MW, som leverer brændstof til 3 busser i Aalborg. I både Århus og København kører der brint-taxier
rundt. Drivr, som har brinttaxier i København, har netop udbygget flåden med
100 biler.
Everfuel, med hovedkontor i Herning, arbejder på at opbygge et netværk af
brinttankstationer i de nordiske lande og senere udbygge til resten af Europa.
Deres fokus er tung trafik og taxikørsel. De har opstillet en brinttankstation i
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København og er i gang med at bygge endnu en ved Crossbridge raffinaderiet i
Fredericia. Ydermere har de en brinttankstation i Norge og fem projekter på tegnebrættet, hvor de har aftale omkring lokation.
I Europa er der omkring 150 brinttankstationer og største delen af disse, 91 stk,
er i Tyskland. I Figur 7 kan ses en kort over brinttankstationer i Norden og den
nordlige del af Tyskland.

Figur 7. Brinttankstationer til biler og lastbiler i Norge, Sverige og Nordtyskland. Flere
tankstationer er på vej, hvor de endelige placeringer ikke er bekræftede.

3.3

Flybrændstof

Brændstof til fly skal have en vis energidensitet og opfylde en række andre krav
for at kunne gennemføre middel og langdistance-ruter og sikre at brændstoffet
har også har de korrekte egenskaber når flyet er i luften. Her er kulbrinte det
meste oplagte valg, da størrelsen af batterier eller brinttanke vil blive prohibitivt
store. Hvis flybrændstoffet skal være bæredygtige, skal det produceres ud fra
biomasse eller CO₂. Bæredygtig produceret flybrændstof skal overholde samme
krav til sammensætning, densitet og en række andre egenskaber, som fossile
brændstof. Alternativ skal det igennem en længere test program for at tillades til
brug.
Kulstof-kilden til produktion af flybrændstof er bestemmende i forhold til hvilke
processer, der skal inkluderes i et produktionsanlæg. Det er tre forskellige

PERSPEKTIVER OG ANBEFALINGER OMKRING POWER-TO-X

13

kulstofkilder, som kan bruges som udgangspunkt. Det er biogas (CO₂ + CH4),
CO₂ fra et kraftværk eller andet procesanlæg, samt biomasse i form af bioaffald
eller restprodukter fra skovdrift og landbrug.
Fælles for alle tre kilder er, at transport mellem produktionssted og procesanlæg
skal overvejes fra starten, da dette også en stor omkostning. CO₂ kan transporteres i gasledninger og det samme gælder for biogas, mens biomasse/affald skal
opsamles lokalt og transporteres til et centralt proces-anlæg. Mængden af tilgængelig biomasse skal undersøges og tages med i overvejelse omkring størrelse og produktionskapacitet, da det kan blive den begrænsende faktor.
Efterspørgslen på bæredygtigt flybrændstof forventes at stige markant i de kommende år, især drevet af forslaget fra EUs Fit-for-55 pakke om krav om iblanding på 5% i 2030, stigende til 63% i 2050.

3.3.1 CO₂ som reaktant
Kuldioxid fanget fra et kraftværk eller anden industri vil kunne bruges som kulstofkilde til produktion af bæredygtigt flybrændstof. Enten gennem Fischer-Tropsch (FT) processen eller via methanol. Fælles for begge ruter er, at de kun er på
koncept/demonstrationsstadiet, TRL 4-5, og derfor kræver en del videreudvikling får det kan bruges i industrielskala. Blokdiagram for de to processer kan ses
i Figur 8. Fælles for begge ruter er, at der brug for brint til raffinering af mellemprodukterne for at få dem til at opfylde specifikationerne.
Føden til FT-syntesen er syntesegas, hvilket er en blanding af CO, CO₂ og H2,
med den korrekt forhold mellem CO og H2. Denne syntesegas kan produceres ud
fra CO₂ og H2 ved høj temperatur i en katalytisk reaktor, hvor CO₂ omdannes til
CO gennem reverse water gas shift (RWGS). Denne reaktion er endotermisk og
kræver derfor et energi-input. Syntesegassen reagerer yderligere over en FTkatalysator, hvorved der dannes kulbrinter af forskellige længder. Disse kulbrinter bliver behandlet i et hydrotreating- og destillationsanlæg for at maksimere
udbytte af de ønskede produkter. FT- og hydrotreating-delene af processen er
fuldt udviklede og bruges i industriel skala. FT- og hydrotreating-anlægget kan
designes til at maksimere udbytte af flybrændstof, benzin eller diesel.
Flybrændstof produceret via Fischer-Tropsch er godkendt til brug i fly og fly fra
Sydafrika flyver til dels på denne type brændstof.
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Figur 8: Blokdiagrammer for produktion af flybrændstof fra CO 2 og H2 over enten methanol eller Fischer-Tropsch.

Teknologi til RWGS er på konceptniveau og Haldor Topsøe udvikler en elektrisk
reaktor til dette formål. Andre teknologi- og katalysatorleverandører kigger på et
traditionelt reaktorkoncept til RWGS.
Methanol kan produceres direkte fra CO₂ og H2 ved højt tryk og temperatur. For
at opgradere methanol til flybrændstof, skal det først dehydreres til alkener og
herefter kan disse reagere med hinanden. Denne blanding af kulbrinter separeres i tre forskellige fraktioner, hvor en af dem kan opgraderes yderligere til flybrændstof gennem endnu et reaktions- og separationstrin. I denne syntese er
methanol-produktion udviklet, mens de øvrige trin er på demonstrationsniveau.

3.3.2 Bioraffinering
Bioraffinering er bred betegnelse for omdannelse af biomasse til kemikalier,
plast og brændstoffer. Dette omfatter biogasproduktion (anaerob digestion)
samt termokemiske omdannelse såsom forgasning, pyrolyse og hydrotermisk
liquefaction (HTL).
En anden metode til at producere syntesegas til FT-syntesen er gennem forgasning af biomasse eller restprodukter. I denne proces opvarmes biomassen til
høje temperatur sammen med ilt, herved laves en partiel forbrænding med CO₂,
H2, CO og vand som produkter. I Danmark kan nævnes at Skive Fjernvarme drives af en biomasseforgasser. Biomasse-forgasning er på TRL 8-9.
De forskellige muligheder for omdannelse af biomasse beskrives kort nedenfor.
Pyrolyse er termisk nedbrydning i en ikke-reaktiv atmosfære (ingen ilt) ved
høje temperaturer – typisk 300 - 850 °C for affald. Processen danner syntesegas, tjære og restaske. Syntesegas er blanding af CO, CO₂, CH4 og H2, og restaske består af ikke-brændbare materialer fra affaldet samt restkulstof, mens
tjære er kulbrinte som kondenserer under nedkøling af gassen. Splittet mellem
de tre fraktioner bestemmes af procesbetingelserne.
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Forgasning er som pyrolyse en termisk proces hvor biomasse behandles ved
høje temperaturer. I forgasning er en vis mængde ilt til stede for at muliggøre
partiel oxidation, hvilket bl.a. giver en mindre tjærefraktion.
Biogas / anaerob digestion kræver ikke større mængder energi til produktionsprocessen, men afhænger af bakteriekulturer for at nedbryde organiske stoffer i restaffaldet. Resterne fra den anaerobe nedbrydning anvendes som gødning, men indeholder til en vis grad mikrofraktioner af plast, glas og metal.
Ulemperne ved processen er, at den opnåede udnyttelse af organiske stoffer til
energi er lav, og den er desuden meget langsom og mindre effektiv i forhold til
de andre processer. Biogassen indeholder endvidere stadig korrosive urenheder
efter oprensning og komprimering.
Hydrotermisk liquefaction (HTL) er en termokemisk metode til direkte omdannelse af organiske materialer til bioråolie i vand nær det kritiske punkt. Biomassen trykkoges i varmt, komprimeret vand, hvilket efterligner den naturlige
fossile oliedannelse. En fordel ved HTL er den høje fleksibilitet af råmaterialer og
produkter, da processen kan omdanne al biomasse til bioråolie med høj energitæthed. Sammenlignet med pyrolyse er iltindholdet betydeligt lavere i råolien,
ca. 10% ift. 35-40%, hvilket betyder, at det specifikke brintforbrug bliver 3 - 4
gange lavere.
Kombination af biomasse-forgasning og FT er blevet undersøgt af amerikanske
Velocys, som har to projekter på tegnebrættet. Derudover er der lavet flere mindre projekter med biomasse-forgasning kombineret med methanol-to-gasoline
(MTG).
Energieffektiviteten er desuden høj sammenlignet med andre metoder såsom
forgasning, Fischer-Tropsch og pyrolyse, da der ikke er behov for tørring af råvaren pga. det manglende faseskift. I en undersøgelse bestilt af US DOE fastslås, at behandlet HTL-biobrændstof er billigere end pyrolyseækvivalenten på
både masse- og energibasis.
Sammenholdt med biomasseafbrænding, CO2-capture og efterfølgende kombination af CO2 og H2 til methanol muliggør HTL en mere ligetil rute, idet de organiske molekyler ikke nedbrydes til CO2, men omdannes direkte til bioråolie i kombination med H2 produceret ved fx elektrolyse. Desuden vil der stadig være betydelig fjernvarmeproduktion fra EC-anlægget.
Den producerede rå bio-olie fra HTL skal reageres med brint og raffineres yderligere for at danne brændstoffer, som opfylder specifikationer for benzin, diesel
og flybrændstof. Blokdiagram for denne proces kan ses i Figur 9.

16

PERSPEKTIVER OG ANBEFALINGER OMKRING POWER-TO-X

Organisk affald, biomasserester landbrug, skovbrug, plastik mv.

Liquefaction
Bioråolie
Hydrogenering

Raffinering

Brændstof

Figur 9: Blokdiagram for produktion af flydende brændstoffer
gennem liquidfaction og raffinering.

3.4

Ammoniak til skibsdrift

Ammoniak bruges hovedsageligt til produktion af kunstgødning i dag og den årlige produktion er omkring 180 millioner tons, men den kan også bruges som
brændstof i forbrændingsmotorer og brændselsceller. Ydermere indeholder den
ikke kulstof, hvilket gør det interessant alternativ som brændstof til f.eks. skibsdrift (Alfa Laval, Hafnia, Haldor Topsoe, Vestas, Siemens Gamesa, 2020), da der
ikke er nogle CO₂ emission i forbindelse med brugen af denne. Dette gør at ammoniak sammen med brint er de få brændstoffer, som ikke kræver en kulstofkilder, samt kan være CO₂ neutralt.
Energidensiteten for ammoniak er højere end brint og samme niveau som
methanol. Ydermere kan det opbevares som en væske ved forhøjet tryk og lav
temperatur, hvilke gør håndtering og distribution af ammoniak mere simpelt
sammenlignet med brint.
Skibsmotorer kan ikke bruge ammoniak som brændstof endnu, så det vil kræve
en ombygning af både skibsmotor og brændstofhåndteringsanlæg. En del havne
kan allerede håndtere ammoniak, så en del af distributionsnetværket findes.
Netværket skal dog udvides yderligere, hvis fuld implementation skal gennemføres.

Alle ovenstående parametre gør at Mærsk og flere andre ser et stort po-

tential i ammoniak som brændstof til skibsdrift (Mærsk Mc-Kinney Møller Center
for Zero Carbon shipping, 2021).
Ammoniak produceres ud fra kvælstof og brint, som reageres ved højt tryk og
høje temperaturer igennem Haber-Bosch-processen. Brint kan produceres ud fra
vand gennem elektrolyse eller fra fossile kilder gennem damp reformering.
Kvælstof findes overalt i atmosfæren, men altid i blanding oxygen, så derfor skal
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man have en anlæg, hvor man kan opkoncentrere kvælstof til > 99.5 %. Det
kan enten gøres med et pressure swing adsorption-anlæg (PSA), hvor man bruger en molekylesi til at separation eller luftseparationsanlæg (ASU), hvor man
laver en kryogen destillation. ASU bruges typisk i større anlæg, mens PSA´en
kan bruges i mindre skala.
Kvælstof og brint skal behandles for at fjerne ilt, da det kan deaktivere katalysatoren i ammoniak-processen. Herefter skal den samlede gasstrøm komprimeres
til omkring 150-250 bar g, som er driftstryk i ammoniakprocessen. Produktion af
ammoniak er exotermisk, hvilket betyder at der generes varme i processen, som
kan bruges til produktion af damp og/eller fjernvarme. Hovedprocesserne i grøn
ammoniak produktion kan ses i Figur 10. Dampproduktionen vil kunne bruges i
SOEC og herved vil en høj energieffektivitet kunne opnås.
Elektrolyse er, som nævnt tidligere, stadig en proces under udvikling, mens de
øvrige procestrin er kendte i industrien. Ammoniaksyntesen er blevet brugt i industriel skala i mange årtier og er derfor blevet udviklet og optimeret. Kombination af elektrolyse og ammoniaksyntese er ikke nyt, da man i Norge i mellem
1911-1991 har produceret ammoniak på denne måde.
Energi-effektiviteten fra VE-kilder til fremdrift af skibe vil være lavere end effektiviteten for brint til biler, men grundet den nemmere håndtering af ammoniak
er den alligevel interessant.

VE produktion

Elektrolyse

Kompression

HaberBosch

Skibe

Figur 10: Blokdiagram for produktion af grøn ammoniak.

Methanol undersøges også af flere som et muligt brændstof til skibsdrift, da det
vil kræve en mindre ændring af skibene sammenlignet som ammoniak. Maersk
har købt 8 skibe, som kan sejle på methanol, og disse forventes at tages i brug i
2024.
Efterspørgslen på bæredygtige brændstoffer til skibsfart forventes især at blive
drevet af FuelEU initiativet, som foreslår krav til reduktion af CO₂-udledning i
skibsfarten på 6% i 2030, stigende til 75% i 2050, målt i g CO₂ / MJ brugt drivmiddel ift. år 2020.

3.4.1 Grøn ammoniak produktion
Produktion af grøn ammoniak er ikke startet endnu i Danmark, men der er flere
projekter på vej bl.a. er Skovgaard Invest, Vestas og Haldor Topsøe i gang med
at bygge et 24 tons pr. dag ammoniakanlæg drevet af strøm fra vind og solenergi. Projektet er støttet af EUDP og har et budget på 200 millioner DKK.
Ydermere er CIP i gang med at udvikle et projekt i Esbjerg, hvor der skal bygges
en 1 GW anlæg til produktion af grøn ammoniak, som forventes færdig i 2026.
Investeringen i anlægget forventes at være 7.5 milliarder DKK.
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I Canada, er der et enkelt demonstrationsanlæg, som har været i drift siden
2013. Dette kan produceres 25 t ammoniak om året.
Et 500 MTPD ammoniak anlæg vil kræve en elektrolyseanlæg på 200 MW for at
dække brint-forbruget. Derudover skal der bruges omkring 10 MW til at komprimering, produktion af kvælstof og køling. Investeringen for et grønt ammoniakanlæg vil være omkring 260 millioner €, hvor elektrolysen vil stå for omkring
halvdelen af den pris. Arealet til ammoniakanlæg og kvælstofproduktion vil være
begrænset i forhold til det areal, som elektrolyse vil kræve.

3.5

Produktion af plastik

Plastik eller polymere er en fælles betegnelse for en lang række produkter, som
PET (flasker), PE (poser) og ABS (Legoklodser). Fælles for dem er, at de er opbygget af byggeblokke som sættes sammen i kæder eller netværk. Byggeblokkene skal have en høj renhed for at sikre funktionaliteten af slutprodukt.
Plastik produceres i dag hovedsageligt fra fossile ressourcer og for at gå væk fra
dette, undersøges der flere steder hvordan vi kan genbruge plastmateriale i
langt højere krav. Opbygning af plastik eller bygblokke til plastik fra CO₂ eller
naturgas vil kræve en lang række produktionstrin for at opnå det ønskede produkt. Derfor er der flere, der kigger på kulbrinte såsom biomasse eller plastik
som udgangspunkt, da disse indeholder en del af den ønskede struktur.

Biomasse
Plastik

Omdannelse til
væske

Raffinering

Polymerisering

Figur 11: Blokdiagram for genbrug af plastmateriale. Processen udvikles bl.a. af Quantafuel og bliver demonstreret med
et anlæg i Skive.

Quantafuel, et norsk firma, har et demonstrationsanlæg i Skive til behandling og
opgradering af plastik-affald og arbejder på et anlæg i Esbjerg. Deres teknologi
bygger på pyrolyse af plastikken, hvorved der dannes væskefraktion. Denne
renses for klor og svovl og raffineres yderligere ved hjælp af katalytiske processer. Det endelige produkt skal sælges til plast-producenter som BASF og genbruges i deres produkter. Et blokdiagram for processen kan ses i Figur 11.
Demonstrationsanlægget i Skive kan behandle 20.000 t/a plastikaffald og behandler både plastikaffald fra lokalområdet og importerer plastikaffald En billed
af Quantafuels anlæg kan ses i Figur 12. Både plastaffaldet og slutproduktet er
indtægtskilder. Til sammenligning er mængden af plastaffald i Trekantområdet
omkring 2000 t/a. Teknologien vurderes at være TRL 7 og usikkerheden er i
hvilke udstrækning slutproduktet kan genanvendes i plastproduktionen.
DOW og Haldor Topsøe har også gået sammen om lignende projekt med pyrolyse af plastiskaffald, samt oprensing og opgradering af væskefraktionen. Dette
anlæg skal behandle omkring 10.000 t/a af plastikaffald og bygges i Holland.
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Biomasse, såsom sukker, kan også bruges omdannes til byggeblokke gennem
en termisk behandling efterfulgt at katalytisk hydrogenering. Denne proces udvikles af Haldor Topsøe og er i gang med at blive testet i pilotskala og vurderes
at være på TRL 6. Gennem processen kan der produceres MEG, som kan bruges
i produktionen af PEG, eller MVG, som forventes at kunne bruges i produktionen
af nye plasttyper.

Figur 12: Quantafuels demonstrationsanlæg i Skive til genbrug af plastik (Quantafuel - Our
solution, 2021).

Plastik kan også opbygges fra syntesegas igennem en lang række trin. Et muligt
produkt er melamin, som kan produceres fra methanol. Efter produktion af
methanol, skal den oxideres til formaldehyd og herefter reageres med melamin
for at danne plastikken. Melamin kan produceres fra urea, som igen produceres
fra ammoniak. Denne produktionsrute bliver ikke forfulgt af nogle firmaer p.t. og
derfor må den vurderes at have en lav TRL.
Generelt set, er genbrug og/eller produktion af bæredygtig plastik på en forholdsvis lavt TRL og kræver yderligere investeringer i produktion og alternative
monomerer for at modne teknologien yderligere.
Biprodukter fra biomasse-raffinering og produktion af bæredygtige brændstoffer
vil også kunne oparbejdes til monomer. Her kan kendte processer fra de fossile
produktionsruter potentielt bruges.
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4

Potentiale og muligheder for Power-to-X
i Trekantområdet

Trekantområdet har et stort potentiale ift. PtX. Der er gode muligheder for sektorkobling med fjernvarme, biogas og aftagere, den geografiske placering har
vigtig strategisk betydning ift. logistikinfrastruktur, og nærhed til et stort tysk
eksportmarked, kombineret med mulighed for at genbruge gastransmissionsledninger til brintnet, gør Trekantområdet til et oplagt fokusområde for PtX-udvikling i Danmark.

4.1

Afsætningsmuligheder og
distributionsinfrastruktur

Der ligger et stort potentiale i at udvikle PtX i Trekantområdet i kraft af de potentielle aftagere, der er på slutprodukterne: Brint, methanol, benzin og flybrændstof.
Der er allerede et marked for at aftage brint i Trekantområdet. Crossbridge
Energys raffinaderi bruger i dag store mængder brint som de selv producerer
(35 tons / år), men har interesse i at omstille fra sort til grøn brint. Crossbridge
Energy er i gang med at opføre et elektrolyseanlæg i samarbejde med Everfuel,
som skal levere den grønne brint, men forventer at skulle bruge mere brint end
hvad det nye anlæg kan producere. Hvis raffinaderiet omdannes til et bioraffinaderi, vil efterspørgslen på brint mindst firedobles i forhold til i dag, og i den mest
omfattende business case vil der blive brug for et elektrolyseanlæg på 1 gigawatt (GW). Ud over Crossbridge Energys aftag af brint, ser Everfuel også muligheden for at distribuere brint til videresalg via en brint-tankstation i området,
som kan forsyne den tunge vejtransport. ADP, der ejer og driver Fredericia
Havn, Nyborg Havn og varetager driften af Middelfart Trafikhavn, ser også muligheder for at bruge brint i mindre skala til interne transporter som en slags test
af teknologier i et lukket miljø, i form af brintbiler, terminaltraktorer og køretøjer. Muligheden for at bruge brint til produktion af grøn plast er også blevet
nævnt som noget, der muligvis kan være interessant for virksomheder som Lego
og IKEA. Trekantområdet er Danmarks førende produktionsområde med i alt
37.000 industriarbejdspladser, der også efterspørger mere grøn energi. Trekantområdet er desuden et trafikalt knudepunkt i Danmark, hvor der kommer rigtig
meget tung trafik igennem hver dag. På transportcenteret i Taulov er 22 af verdens 30 største logistikvirksomheder til stede, der alle er interesserede i at anvende flere grønne drivmidler, heriblandt brint. Overordnet set er der altså allerede et marked for brint, som der er gode muligheder for at udvide så meget, at
man nærmer sig grænsen for hvor meget der overhovedet kan produceres i Trekantområdet.
Methanol vil også have flere afsætningsmuligheder. En af disse er at sælge det
til kemivirksomheder. Her forklarer Brenntag, at hvis kvalitet, mængde og koncentration opfylder en række minimumskrav, vil det være muligt for dem at stå
for at afsætte methanolet. Methanol kan også bruges til skibsdrift direkte eller
opblandes i benzin til brug i biler i forholdet 85:15.
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Der er desuden gode muligheder for afsætning af e-benzin, der kan produceres
fra methanol. Crossbridge Energy har allerede den logistik der skal til for at distribuere flydende brændstoffer, og har derfor den infrastruktur, der skal til og
vurderer samtidig at beliggenheden nær motorvejen gør, at der er et stort marked at afsætte til. Derudover kan den flydende brændstof også videreudvikles til
flybrændstof, som kan afsættes til Billund Lufthavn, der årligt forbruger 94.000
tons. Med et samlet årligt produktionspotentiale i Trekantområdet på 126.000
tons flybrændstof, vil Billund Lufthavn altså kunne aftage størsteparten af dette
potentiale. Det samlede forbrug af flybrændstof i Danmark er omkring 1 mio.
tons om året.
Fordelen ved at der allerede er et marked for at afsætte forskellige dele af slutprodukterne er, at det er muligt at lave en løbende indfasning af nye anlæg.
Hvis der f.eks. laves et omfattende elektrolyseanlæg, vil man ikke være afhængig af, at methanolproduktionen er oppe og køre før det kan afsættes. Ligeledes er der mulighed for at afsætte methanol også før der er oprettet et anlæg
som kan omdanne det til benzin.

Figur 13. Kort over fjernvarmenettet i Trekantområdet (TVIS, 2021)

4.1.1 Fjernvarme
Fjernvarmen i Trekantområdet tog et stort, grønt spring, da Skærbækværket i
2018 blev omstillet til at køre på træflis. Derudover kommer varmen i dag fra
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overskudsvarme fra Crossbridge Energy-raffinaderiet og varme fra Energnist affaldsforbrænding. Forventningen er, at varmen i endnu højere grad vil være baseret på overskudsvarme i fremtiden, fx fra lokale PtX-anlæg. Fjernvarmenettet
er allerede udbygget og forbinder en række byer i Trekantområdet, som vist i Figur 13.
Genbrug af kraftvarmeværker til PtX-produktion har mange fordele, grundet deres centrale placering ift. infrastruktur som eltransmissions- og fjernvarmenet. I
Trekantområdet er Skærbækværket, som kan være en potentiel nøglelokation
ift. fremtidig PtX-produktion.

4.1.2 Brintnet
Energinet har foretaget forundersøgelser for at etablere et brintnet i Region Syd,
som billigt vil kunne transportere brint mellem PtX-anlæg i Trekantområdet og
det tyske eksportmarked. Ydermere vil brintnettet kunne forbinde til Esbjerg
mod vest og København mod øst, som vist i Figur 14. Brintnettet vil kunne opbygges omkostningseffektivt ved at omdanne eksisterende gasledninger til brintledninger.

Figur 14. Vision for fremtidigt brintnetværk i 2040 (Enagas, Energinet, Fluxys Belgium,
Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas, Teréga,
2020).

4.1.3 Kapacitet i elnet
Udbygning af PtX, til produktion af e-fuels, vil typisk kræve at der bygges ny kapacitet af vedvarende energi, grundet kravet om additionalitet i VE-direktivet.
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Dette krav betyder, at e-fuels ikke vil være at betragte som bæredygtige, hvis
de blot er produceret på strøm fra elnettet, men at der skal udbygges ny nettilsluttet VE-kapacitet, tilsvarende det strømforbrug fra PtX-anlægget. Dermed vil
det sandsynligvis være nødvendigt med udbygning af anlæg til produktion af
vedvarende strøm i Trekantområdet.
Transmissionsnettet i dele af Trekantområdet har stor ledig kapacitet til tilslutning af ny produktion, f.eks. fra vindmøller eller solceller. Især i Fredericia og
Middelfart kommunerne, hvor der er mere end 300 MW ledig kapacitet. I Vejle
Kommune er der op til 200 MW kapacitet, mens der i Kolding kommune er ca.
50 MW kapacitet. I øvrige kommuner i Trekantområdet er der i øjeblikket ikke
ledig kapacitet for tilslutning til transmissionsnettet.
For at indfri potentialet for PtX i Trekantområdet, kan det være nødvendigt at installere op mod 4,4 GW solcelleanlæg. Kapaciteten i elnettet kan derfor være en
flaskehals ift. at udnytte potentialet fuldt. Det forventes det, at der kan opnås
besparelser i det kommende nettilslutningsbidrag, som træder i kraft fra 20232,
for elproducerende anlæg der placerer sig i områder med god transmissionskapacitet, hvilket gør sig gældende for Trekantområdet jf. Figur 15.

Figur 15. Ledig kapacitet for tilslutning til transmissionsnettet (Energinet, 2021).

4.1.4 HySynergy
HySynergy er et ambitiøst PtX-projekt ved Crossbridge raffinaderiet i Fredericia,
som begyndte konstruktion 18. august 2021. I anden halvdel af år 2022, forventes første fase af anlægget at stå klar. Kernen i HySynergy-projektet er et 20
MW alkalisk elektrolyseanlæg, som ved 100 % kapacitet vil kunne levere ca. 8
ton grøn brint om dagen. Den grønne brint skal erstatte fossilbaseret brint på

Udmøntningen af nettilslutningsbidraget er endnu ikke offentliggjort, og priserne og rammerne omkring nettilslutningsbidraget er derfor stadig ukendte.
2
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Crossbridge Energy raffinaderiet i Fredericia. Anlægget forventes i drift april
2022. Overskudsvarmen direkte fra elektrolysen vil have en temperatur på ca.
70 °C, og overskudsvarmen opsamles og integreres i fjernvarmeforsyningen via
TVIS’s fjernvarmenet. Mængden af overskudsvarme fra selve elektrolysen vil
vokse i takt med, at enhederne degraderer. Det er en af de parametre, som projektet vil følge tæt i årene efter idriftsættelse. I projektet deltager Everfuel,
Crossbridge Energy-raffinaderiet i Fredericia, Aktive Energi Anlæg (AEA),
TREFOR el-net, Energinet Elsystemansvar, TVIS og EWII. Projektet er støttet af
EUDP med 48 mio. kr. ud af et samlet projektbudget på 104 mio. kr. Everfuel
undersøger muligheder for endnu større anlæg ved Crossbridge Energy-raffinaderiet. I første omgang 300 MW, som forventes at nå FID i 2022 og komme i
drift i 2025. Ydermere vil de udbygge til kapaciteten til 1 GW før 2030.

Figur 16. Oversigt over grønne CO2-punktkilder og mængder (angivet i tons CO2 per år) i
Trekantområdet.

4.2

CO₂-fangst

Der er flere kilder til grøn CO₂ i Trekantområdet (Figur 16). Samlet udledes fra
disse kilder ca. 0,5 mio. tons bæredygtig CO₂ hvert år. 3 Den største CO₂-kilde
er Skærbækværket, som producerer el og varme på biomasse, herefter affaldsforbrændingen Energnist i Kolding, som både har en fossil og en bæredygtig
Da der er tale om biogen CO₂ er en tilsvarende mængde CO₂ bundet i biomasse, og netto CO₂-udledningen fra disse kilder er derfor 0. I praksis vil tekni3

ske begrænsninger gøre, at det ikke vil være økonomisk rentabelt at fange al
CO₂’en fra disse kilder.
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CO₂-fraktion. Der er desuden en række biogasanlæg, som er mindre kilder til
biogen CO₂. CO₂ fra biogasanlæggene er allerede oprenset i opgraderingsanlæg
og vil derfor være en billig og nem kilde til grøn CO₂ til at danne basis for PtXproduktion. Grønne CO₂-kilder er en del af PtX-partnerskabets strategi for Trekantområdet.

4.3

Investeringspotentiale

Med den tilgængelige mængde bæredygtig CO₂, vil det være muligt at producere methanol og flybrændstof baseret på 4,6 TWh strøm. Det samlede investeringspotentiale for PtX i Trekantområdet vurderes til 21 mia. kr. Til sammenligning, så er der i Danmark forventning om over 6,7 GW installeret brintkapacitet
frem mod 2030 (DI Energi & COWI, 2021), svarende til investeringer i størrelsesordenen 119 mia. kr.4
Elektrolysekapaciteten afhænger af den økonomiske optimering for hvert enkelt
projekt, hvor det kan være en bedre forretning at overdimensionere elektrolyseanlægget og anvende strøm når denne er billig, fremfor at udnytte 100% af
elektrolysekapaciteten. Her er det antaget, at denne optimering finder sted ved
at elektrolyseanlægget kører i de 60% timer i løbet af et år, hvor strømmen er
billigst. Tabel 3 viser den nødvendige udbygning i elkapacitet for forskellige produktionsteknologier for at producere 4,6 TWh strøm, som PtX potentielt kan aftage i Trekantområdet.
Tabel 3. Påkrævet udbygning af elproduktionskapacitet, for at indfri PtX-potentialet i Trekantområdet, ved anvendelse af forskellige elproduktionsteknologier.

Elproduktionsteknologi

Kapacitetsfaktor

Nødvendig additionel
kapacitet (GW)
1,3
1,0

Onshore vind
Offshore vind

39 %
51 %

Sol PV

12 %

4,4

Biomasse eller biogaskraftværk

98 %

0,5

Det samlede potentiale for opfangning af bæredygtig CO₂ og PtX-produktion i
Trekantområdet baseret på samme CO₂ er vist i
Tabel 4. Tabellen viser desuden potentialet for anlægsinvesteringer for carbon
capture og for efterfølgende PtX-produktionsanlæg, for hver af de tre store CO₂-

Vurderingen af investeringsomkostningerne er behæftet med væsentlige usikkerheder og afhænger især af anlægsstørrelser og hvornår investeringerne fal4

der. Det forventes at den kraftige globale udbygning i PtX-produktion vil forårsage teknologisk læring og stordriftsfordele med medfølgende prisreduktioner i
fremtiden. Til vurderingen er taget udgangspunkt i aktuelle teknologipriser for
elektrolyseanlæg på omkring 75 MW med en udnyttelsesgrad på 60%, mens investeringer i methanol og e-kerosene anlæg er baseret på 45 MW anlæg med en
udnyttelsesgrad på 98%.
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kilder, ligesom strømforbruget og den potentielle fjernvarmeproduktion er angivet for hvert led i værdikæden.
Det er antaget at det indenfor Trekantområdet, vil være muligt at udbygge 1/3
af den nødvendige elforsyningskapacitet med solceller, mens den øvrige elkapacitet til PtX-produktion i Trekantområdet skal udbygges andre steder og transporteres til Trekantområdet i eltransmissionsnettet.
Tabel 4: Produktions- og investeringspotentialer i Trekantområdet, baseret på tilgængelige
kilder til grøn CO₂.

Carbon
Capture

Kton CO2 / år
GWh strømforbrug
/ år
GWh fjernvarmeproduktion / år
Mia. kr. investering

Elproduktionskapacitet

Mia. kr. investering

Methanol

e-Kerosene

Total

Energnist,
Kolding

Biogas

Total

350

95

89

535

11

3

0

13

298

81

0

454

1,0

0,3

0,0

1,3

1,0

0,3

0,2

1,5

1.000

273

255

1.527

3,8

1,0

1,0

5,7

0,6

0,2

0,1

0,9

3.000

764

818

4.582

GW solceller
GWh elproduktion

Elektrolyse

Skærbækværket

GW elektrolysekapacitet
GWh strømforbrug
/ år
Ktons brint / år

48

12

12

72

PJ brint / år

5,8

1,6

1,5

8,8

GWh spildvarmeproduktion / år5
Mia. kr. investering

510

139

130

779

5,7

1,6

1,5

8,7

64

18

16

98

GWh strømforbrug
/ år
Kton MeOH / år

255

69

65

389

PJ MeOH / år

5,1

1,4

1,3

7,7

GWh fjernvarmeproduktion / år
mia. kr. investering

211

58

54

323

2,0

0,5

0,5

3,0

Kton / år
82

22

21

126

PJ e-Kerosene / år

3,5

1,0

0,9

5,4

Mia. kr. investering

1,8

0,5

0,4

2,7

3.075

785

834

4.693

1.019

278

184

1.556

14,2

3,9

3,4

21,4

GWh strømforbrug
/ år
GWh fjernvarmeproduktion / år
Mia. kr. investering

Total mængde af spildvarme fra elektrolyse. Dette inkluderer både en del, der
kan bruges direkte til og en del, der kan opgraderes via en varmepumpe.
5
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Med en nuværende fjernvarmeproduktion i Trekantområdet på omkring 2 TWh
fjernvarme, vil PtX kunne tilføje 1,6 TWh til fjernvarmesystemet. Omkring halvdelen af overskudsvarmen fra PtX, 0,8 TWh, er afhængig af opsamling og anvendelse af bæredygtig CO₂ fra Skærbækværket og Energnist, som i forvejen leverer store mængder fjernvarme, og derfor vil denne mængde ikke kunne erstatte eksisterende fjernvarmeproduktion. Derfor vil det være nødvendigt at udvide fjernvarmetransmissionsnettet til nye områder, som kan aftage overskudsvarmen fra PtX-værdikæden.
Der er bred enighed om, at det fremtidige internationale marked for brint og
brintbaserede produkter vil blive meget stort. IRENA forudser, at brint og brintbaserede produkter vil stå for 6-7% af energibehovet på verdensplan, mens andre aktører vurderer, at markedet vil blive helt op mod 24% (Energy Transitions
Commission, 2021). Nogle mere konservative markedsundersøgelser tyder på,
at brint kan være en industri på +120 milliarder Euro i Europa i 2050 (Aurora
Energy Research, 2020). Samtidig viser de mere optimistiske estimater, at det
globale marked for brint har potentiale til at nå 2.200 milliarder Euro alene i Europa i 2050 ud af en industri på 10.000 milliarder Euro på verdensplan (yderligere 2.900 milliarder euro i USA og 4.400 milliarder Euro i Asien) (Goldman
Sachs, 2020).

mio. kr.

Estimeret investeringspotentiale i PtX-teknologier i
trekantområdet
10.000
9.000
8.000
7.000
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

Figur 17. Potentiale i CAPEX-investeringer i PtX-anlæg baseret på tilgængelig bæredygtig CO₂ i Trekantområdet.

4.4

CO₂-fortrængning

Hvis den producerede metanol erstatter fossil benzin i vejtransport, så vil der
være potentiale for at reducere CO₂-udledning fra vejtransport med 0,6 mio.
tons CO₂ årligt. Til sammenligning, så forventes der at være udledt 3,9 mio.
tons CO₂ fra afbrænding af benzin i benzinkøretøjer på danske veje i år. På
trods af indfasningen af elbiler, så forventes dette tal stadig at være 3,4 mio.
tons CO₂ i år 2030 (Energistyrelsen, 2021). PtX-brændstoffer fra Trekantområdet, baseret på lokale bæredygtige CO₂-kilder, har således potentiale til at reducere CO₂-udledningen med 25% for denne del af transportsektoren.
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4.5

Beskæftigelseseffekter

Beskæftigelseseffekterne er estimeret på baggrund af investeringspotentialet
som vist i Figur 17, ved at benytte en input/output-model med tabeller og multiplikatorer for forskellige industrisektorer6. Hvis det samlede potentiale i at anvende bæredygtig CO₂ fra Trekantområdet bliver udnyttet til PtX, så kan det
føre til investeringer på ~21 mia. kr., og vil kunne skabe ~19.000 jobs7. Yderligere jobs vil desuden kunne skabes, i forbindelse med investeringer i elproduktionskapacitet til PtX-anlæg og i forbindelse med driften af anlæggene.
Den direkte beskæftigelseseffekt viser den øgede aktivitet, som der skabes direkte af selve investering. Dette kan for eksempel være jobs indenfor udvikling,
installation og konstruktion af anlæggene. Den indirekte beskæftigelseseffekt
angiver den bredere effekt som investeringen vil have på værdikæden, f.eks. i
forbindelse med fremskaffelsen af varer, materialer og tjenesteydelser. Afledte
beskæftigelseseffekter angiver effekten på den økonomiske aktivitet og beskæftigelse som konsekvens af det øgede forbrug, som den direkte og indirekte beskæftigelseseffekt skaber.
Disse beskæftigelseseffekter skal ses i sammenhæng med, at der forventes at
blive mangel på flere af de efterspurgte jobtyper, heriblandt elektrikere, VVS’ere
og smede (Dansk Energi, 2020), som forventes at udgøre hovedparten af beskæftigelseseffekten.
Fordelingen mellem direkte, indirekte og afledte jobs, fordelt på teknologityper,
er præsenteret i Tabel 5.
Tabel 5: Beskæftigelseseffekter for investeringspotentialet for PtX i Trekantområdet.

Tiltag

Carbon
Capture

Direkte

Indirekte

Afledte

Total be-

effekt

effekt

effekt

skæftigelseseffekt

621

372

Solceller

2.742

Elektrolyse

4.155

MeOH
e-Kerosene
Total

161

1.154

1.643

711

5.096

2.490

1.077

7.722

1.433

859

371

2.663

1.289

773

334

2.396

10.239

6.137

2.654

19.031

Det antages at 50% af investeringen bruges til entreprenører og de resterende
50% anvendes på komponenter og materialer som er producereret specifikt til
6

PtX-anlæggene. Yderligere antages i estimeringen, at investeringerne er fordelt
jævnt mellem år 2021 og 2030.
Jobs er angivet i fuldtidsækvivalenter, som svarer til at et individ arbejder fuldtid i et år, svarende til 1600 arbejdstimer.
7
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Anbefalinger

Med afsæt i det identificerede potentiale har Triangle Energy Alliance en række
anbefalinger til hvordan PtX-udviklingen understøttes. Der bør investeres i infrastruktur, tariffer bør moderniseres, bæredygtig CO₂ bør sikres og den fremtidige
arbejdskraft bør sikres ved målrettede PtX-uddannelsesindsatser. De konkrete
anbefalinger præsenteres i det følgende.

5.1

Infrastruktur

For at understøtte den internationale konkurrencedygtighed for danske PtX-projekter, bør der investeres i relateret infrastruktur. Det kan ideelt gøres gennemfølgende:

›

Forbedret koordinering mellem stat og kommuner vil bidrage til at sikre oprettelsen af energikorridorer, hvor transport af el, varme og brint samtænkes.

›

Udvidelse af fjernvarmetransmissionsnettet, så overskudsvarme fra PtXproduktion kan afsættes i andre dele af landet.

›

Opgradering af elforsyning ind mod Trekantområdet på strækningen
Revsing/Ryttergården til 400 kV, så det er muligt at transportere større
mængder strøm fra f.eks. offshore vindanlæg i Nordsøen eller solcelleparker
i Vestjylland til Trekantområdet.

›

Med henblik på at få adgang til ny og billig grøn strøm, er det vigtigt, at en
betydelig del af strømmen produceres lokalt, så omkostningerne og pristillægget ved at transportere strømmen er lav.

›

Kravene til Energinet skærpes i forhold til hvor lang tid udbygning af elnet
må tage ved udbygning af vedvarende elproduktion til PtX-anlæg.

›

Der bør etableres brint-infrastruktur til det tyske marked, gennem retrofitting af eksisterende gastransmissionsledning fra Egtved til Ellund samt
etableres forbindelse til HySynergy og Crossbridge raffinaderiet i Fredericia.

›

Etablering af infrastruktur til optankning af brintlastbiler- og busser i Trekantområdet bør understøttes. I form af den geografiske placering, vil
brinttankstationer i Trekantområdet være med til at sikre at brintlastbiler
kan nå det meste af Danmark. Dette vil desuden bidrage til at opfylde Danmarks forpligtelser i AFI-direktivet som foreslået i Fit-for-55 pakken.

5.2

Modernisering af tariffer til fremme af
sektorkobling

Tariffer for el- og fjernvarmesystemerne bør udvikles, så de i højere grad understøtter udbygningen af PtX og tilhørende anvendelse af overskudsstrøm og overskudsvarme. Konkret kan dette gøres gennem følgende:
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›

Eltariffer skal moderniseres så de i større grad belønner elforbrug som understøtter balancen i elsystemet. Dette gælder både for både Energinet og
distributionsselskaberne

›

Eltarifferne bør ikke lægges på kabler som forbinder elektrolyseanlæg med
anlæg til produktion af vedvarende strøm, indenfor samme projekt

›

Der bør skabes et incitamentsystem, som understøtter genanvendelsen af
overskudsvarme

5.3

Udnyttelse af bæredygtigt kulstof

Bæredygtigt kulstof vil i fremtiden blive en eftertragtet og begrænset ressource
til PtX. Det er vigtigt, at rammerne omkring dette kulstof sikres, så ressourcen
ikke mistes ved evt. blanding og lagring med fossilt kulstof. Samtidig bør der
være incitamenter til at anvende bæredygtig CO₂ til PtX. Initiativer til understøttelse heraf bør være:

›

Oprettelse af et centralt administreret certificerings- og massebalancesystem for grønt kulstof, så der kan uddeles og handles med ’Guarantees of
Origin’ (GoO), med inspiration fra lignende systemer for bionaturgas i naturgassystemet

›

Systemet skal være med til at sikre at der opnås en CO₂-besparelse på det
led i værdikæden hvor carbon capture sker, mens at der tilskrives tilsvarende CO₂-udledning i det led hvor den bliver ledt ud igen – f.eks. ved afbrænding af e-brændstof i transportsektoren. Ved bæredygtig CO₂, tilskrives ikke CO₂-udledning ved afbrænding.

›

Prioritering af offentlige midler skal understøtte at bæredygtigt CO₂ ikke
bindes til CCS

5.4

Uddannelse

Med den forventede massive opbygning af PtX, ikke blot i Danmark, men også
internationalt, må det forventes at der vil opstå vanskeligheder ift. at få adgang
til den nødvendige kapacitet af arbejdskraft.

›

Der bør være øget fokus på målrettede PtX-uddannelsesindsatser, så Danmark har adgang til arbejdskraft i fremtiden med de fornødne kompetencer,
som kræves for at kunne følge med i det globale PtX-marked
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