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1 Introduktion til minianalysen
Power to X (PtX) er et meget omdiskuteret emne i energisektoren og spås store potentialer især fordi
anlæggene kan sektorkoble industrier. Nogle af Danmarks største virksomheder herunder A.P Møller Mærsk
og Vestas har større planlagte projekter indenfor Power to X.
Biogas med opgradering spås en nøglerolle i de første PtX anlæg, da størstedelen af biogasproduktionen
opgraderes til gasnettet, og dermed efterlader et meget rent CO2-afkast som kan anvendes til PtX produktion.
Danmarks pt. største PtX anlæg er planlagt ved Greenlab Skive i Skive Kommune, hvor CO2-afkastet fra
biogasanlægget skal opgraderes til metanol ved brug af grøn brint produceret via. elektrolyse fra
omkringliggende vindmøller og solceller. Der er allerede tegnet en afsætningsaftale på metanol hos Circle K
som aftager 100 % af den grønne metanolproduktion.
PlanEnergi lavede i 2012 en biogasperspektiv plan for Region Midtjylland. Der er sket meget ift.
biogasudbygningen i regionen, men også på landsbasis. Denne ønskes fra regionens side opdateret, hvilket
præsenteres i analysen.
Minianalysen er derfor opdelt i 2 dele, hvor del 1 beskriver udviklingen af biogasressourcerne og
perspektiverne i regionen siden 2012, mens del 2 indeholder tekniske beskrivelser på PtX anlæg, samt
præsenterer udvalgte cases ift. at skulle etablere et Power to X anlæg sammen med et biogasanlæg på
diverse lokaliteter i regionen. Casene tager udgangspunkt i 3 forskellige scenarier: 1) Et biogasanlæg som er
under planlægning, hvor der vil være mulighed for PtX i sammenspil. 2) En mulig lokalitet, hvor der ikke
planlægges et biogasanlæg i øjeblikket. 3) Et konkret idriftsat biogasanlæg som skal levere CO2 til et PtXanlægget, som er under etablering.
Der sker i øjeblikket meget indenfor PtX, med mange ændringer og løbende forbedringer. Beregningerne
præsenteret i denne minianalyse forudsætter at de udleverede data og beregningsforudsætninger er
korrekte, og der må forventes at der indenfor meget kort tid vil være væsentlige forbedringspotentialer i de
præsenterede teknologier. Da udrulning af store PtX anlæg fortsat er under planlægning, vil der være en
betydelig usikkerhed ift. drift, udbytter og evt. økonomi på anlæggene. PlanEnergi henviser til Energinet’s
kommende teknologikatalog for PtX teknologier.
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2 Del 1: Status for biogasudbygningen i kommunerne
2.1 Status på biogasudbygning i Region Midtjylland
Landsbasis
De seneste år er der sket en stor udvikling i udbygning af biogasanlæg i Danmark grundet støtteordninger fra
Energiaftalen 2012, som det kan ses af Figur 1. Biogasproduktion er specielt steget fra fællesbiogasanlæg og
gårdanlæg. Produktionen er firedoblet fra 2011 til 2019. Datagrundlaget for 2020 er endnu ikke opgjort. Data
er udleveret af Energistyrelsen som fortrolige data på anlægsniveau.
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Figur 1: Udviklingen i biogasproduktion i Danmark 2011 til 2019.

Især opgradering og levering af opgraderet biogas til gasnet har været i stor udvikling. I Tabel 1 ses
udviklingen i opgradering på landsbasis.
Tabel 1: Udbygning af opgraderet biogasproduktion fra 2013-2019.

Gas leveret til gasnet (TJ)
Andel af total produktion (%)

2013
0
0

2014
326
5,9 %

2015
1.110
17,5 %

2016
3.240
35,4 %

2017
5.216
46,7 %

2018
7.194
53,6 %

2019
9.773
58,9%

Den øgede stigning i opgraderingsanlæg skyldes bl.a. en øget indsats for at gøre gasnettet mere grønt,
herunder med støtteordningerne til opgradering af biogas med levering til gasnettet. Gasnettet fungerer som
et stort energilager, hvor der kan anvendes gas, når der fx ikke er billig vedvarende energi til rådighed som
vind og sol. Et større fokus på anvendelse af vind og sol til elproduktion, og gasproduktion til lager har medført
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en mindre andel af biogasproduktion til el- og varme formål. Der findes dog stadig mange større biogasanlæg
som leverer biogas til el- og varmeformål.
I 2014 blev der tilført opgraderet biogas til gasnettet i omegnen af 350.000-670.000 kWh i døgnet. Fra 5.-8.
februar 2021 blev der tilført over 15 mio. kWh i døgnet til gasnettet. Udviklingen på landsbasis fra 2014-2018
er vist i Figur 2.

Figur 2: Udvikling i andel af opgraderet biogas i det danske gasnet. Kilde: Energinet.

Til sammenligning var gennemsnitsandelen af opgraderet biogas i gasnettet i januar 2021 ca. 20,5 %. Andelen
af grøn gas i gasnettet er dynamisk og afhænger af behovet for gas.
Region Midtjylland
Lignende udvikling ses i Region Midtjylland, hvor udbygningen har betydet en stigning på ca. 400 % fra ca.
1.200 TJ i 2011 til ca. 6.000 TJ i 2019. Denne udvikling er illustreret på i Figur 3.
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Figur 3: Udviklingen i biogasproduktion i Region Midtjylland 2011 til 2019. Data fra Energistyrelsen årlige Biogasstatistik.
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Især udviklingen af gyllebaserede biogasanlæg er steget markant. Over 95 % af biogasproduktion i region
Midtjylland kommer fra gyllebaserede biogasanlæg. Biogasproduktionen i Region Midtjylland i 2019 tilskrev
sig ca. 35 % af den samlede biogasproduktion i Danmark.
Tabel 2: Opgørelse af produceret biogas i Region Midtjylland i år 2019, opgjort i gassens nedre brændværdi og TJ i parentes. Tal er
oplyst fra Energistyrelsen i Biogasstatistikken 2019.

Renseanlæg

Andel af produktion i Produktion (Nm3 CH4)
Region Midtjylland
3,0 %
5.099.544 (184 TJ)

Losseplads
Biogasfællesanlæg

0,5 %
57,0 %

903.637 (33 TJ)
96.906.044 (3.489 TJ)

Gårdbiogasanlæg

39,5 %

67.137.231 (2.417 TJ)

Total

100 %

170.046.456 (6.122 TJ)

Kategori

Driftstype
Primært motordrift med en
lille andel opgradering
Motordrift
Opgradering til gasnet og
motordrift
Opgradering til gasnet og
motordrift
-

Tabel 3: Biogasproduktionen i Region Midtjylland i 2019 fordelt på opgraderingsteknologi til gasnettet og motordrift til el- og
varmeproduktion.

Kategori
Opgradering
El- og varmeproduktion

Andel af produktion i Region Midtjylland Produktion (Nm3 CH4)
43,3 %
73.658.027 (2.652 TJ)
56,7 %
96.388.429 (3.470 TJ)

Sammenlignes ovenstående præsenterede tal med landsgennemsnit, er der en fin overensstemmelse. På
landsbasis anvendes ca. 41 % af den producerede biogas til el- og varmeproduktion, mens 59 % opgraderes
og sendes i gasnettet. Især Sønder- og Nordjylland har større tendens til opgradering. Biogasproduktionen
på Sjælland er relativt beskeden ift. Jylland pga. mindre husdyrtæthed. Der er i øjeblikket ikke en gasledning
på Lolland-Falster, men forventes taget i brug i 2024.
Ovenstående tal stammer fra Energistyrelsens Biogasstatistik 2019 da tallene for 2020 endnu ikke er opgjort.
Der kan være tale om allerede afvigende tal for regionens produktion. Fx indgår Greenlab Skive Biogas og
Vinkel Bioenergi ikke i statistikken, mens nogle anlæg har konverteret fra motordrift til opgradering,
herunder Thorsø Biogas i Favrskov Kommune samt Bånlev Biogas i Aarhus Kommune. Det vil betyde en øget
biogasproduktion i Region Midt, samt at andelen der opgraderes, formodentlig vil være større. Greenlab
Skive Biogas og Vinkel Bioenergi vil samlet levere ca. 50-55 mio. Nm3 metan til naturgasnettet, og det er
dermed en større produktion der skal tillægges. Dette vil fremgå af kommende biogasstatistikker, muligvis
først fra statistikken i 2021.

2.2 Energipotentiale i husdyrgødning i Region Midtjylland
Totalt energipotentiale fra afgasning af husdyrgødning
Med udgangspunkt i regionens gødningsregnskab samt oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs Register
(CHR) fra 2018 og Aarhus Universitets årlige normtal, er mængderne af gødning opgjort, samt
energipotentialet vurderet ud fra en opholdstid på biogasanlægget på 45 døgn. Analysen skal vise, hvor stor
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en andel af husdyrgødningen der afgasses i Region Midtjylland og i de enkelte kommuner, og dermed
fremstille andelen af husdyrgødning der udnyttes til biogasproduktion. Biogasressourcer for husdyrgødning
på kommuneniveau er på basis af CHR fra 2018. Data for faktiske leverancer til biogasanlæg stammer fra
Landbrugsstyrelsens Leverandørregister for gødningsleverancer.
PlanEnergi lavede i 2012 en biogasperspektivplan for Region Midtjylland, som viste en gennemsnitlig
udnyttelsesgrad af husdyrgødningen til biogasanlæg på ca. 14 % (885 TJ).

TJ

Som det kan ses af Figur 4 varierer energipotentialet fra kommune til kommune med det største potentiale i
Ringkøbing-Skjern, Viborg og Herning. Energipotentialet er opgjort efter at 75 % af regionens husdyrgødning
kan afgasses.
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Figur 4: Energipotentiale i Region Midtjylland ved 45 dages opholdstid.

Potentialet for husdyrgødning i tons er opgjort efter CHR18. Energimængden er beregnet ud fra
gaspotentialet på den enkelte type husdyrgødning med 45 døgns opholdstid i et termofilt biogasanlæg. Både
antal tons og energipotentiale kan ses i Tabel 4.
Tabel 4: Mængder opgjort fra regionens klimaregnskab og CHR18. Energipotentiale er udregnet fra den totale husdyrgødnings
mængde. Det gøres opmærksom på at blandet gylle er behandlet som 58 % kvæggylle og 42 % svinegylle, jf. tal fra Aarhus
Universitet.

Husdyrgødningstype

Mængde (ton)

Kvæggylle
Svinegylle
Dybstrøelse og fast gødning

5.820.265
7.319.024
754.460

Energipotentiale ved 45 døgn
opholdstid (TJ)
2.960
3.802
1.709

Andre biomasseressourcer fra landbruget, med et stort potentiale, er især halm. I dag behandles mindre
andele halm i biogasanlæg end ønsket. Det skyldes, at indfødning af halm til biogasanlægget fortsat er
udfordrende. Der er store omkostninger til forbehandling af halm, samt udfordringer med flydelag i
reaktorerne, hvis halmen ikke er ordentligt forbehandlet.
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Energipotentialet er opgjort efter Aarhus Universitets DCA-rapport nr. 175 om Bæredygtig Biogas.
Energipotentialet kan dog i fremtiden blive højere på husdyrgødningen, da PlanEnergi i samarbejde med
Byggeri og Teknik og Aarhus Universitet, har vist, at der kan opnås et større energipotentiale, hvis der
udsluses gylle hyppigere fra stalden med levering til biogasanlæg. Mere frisk gylle har et større energiindhold,
end gylle som har ligget opbevaret længere tid udenfor biogasanlægget i rådnetanke uden gyllekøling.
Faktisk udnyttet potentiale i regionen
Ud fra Figur 5, der viser de faktiske leverancer til biogasanlæg i Region Midtjylland, kan det ses, at
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Figur 5: Faktiske leverancer til biogasanlæg i Region Midtjylland i 2018. Energipotentiale ved 45 dages opholdstid.

De faktiske leverancer til biogasanlæg i Region Midtjylland i 2018 jf. Landbrugsstyrelsens Leverandørregister
for gødningsleverancer fra 2018. De faktiske leverancer er vist i Tabel 5 for de enkelte husdyrgødningstyper:
Tabel 5: Faktiske leverancer af husdyrgødning til biogasanlæg i 2018 i Region Midtjylland ud fra gødningsregnskabet.

Husdyrgødning

Mængde (ton)

Kvæggylle
Svinegylle
Kvæg dybstrøelse
Total

1.034.046
867.052
61.416
1.962.514

Energipotentiale ved 45 døgn Andel udnyttet af maksimalt
opholdstid (TJ)
potentiale (%)
526
17,8 %
450
11,8 %
139
7,2 %
1.115
-

Der ses et indtag på næsten 2 mio. tons husdyrgødning samlet i regionen. En større andel af kvæggyllen blev
afgasset ift. svinegylle og dybstrøelse.
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I Tabel 6 er det maksimale potentiale sammenlignet med de faktiske leverancer for de enkelte kommuner i
region Midtjylland. Andelen der udnyttes af det maksimale potentiale, er desuden vist.
Tabel 6: Overblik over potentiale og faktiske leverancer på kommunebasis i 2018 i Region Midtjylland ud fra gødningsregnskabet.

Kommune

Potentiel
energiproduktion fra
husdyrgødning ved 75%
tilslutning (TJ)

Faktisk beregnet
energiproduktion fra
husdyrgødning (TJ)

Andel af potentiale (%)

Favrskov
Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
Odder
Randers
Ringkøbing-Skjern
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Aarhus

185
224
729
357
212
273
377
316
117
231
929
30
351
145
469
170
224
887
125

78
7
155
100
97
32
47
0
5
2
139
0
32
13
138
64
0,3
115
28

42 %
3%
21 %
28 %
46 %
12 %
13 %
0%
4%
1%
15 %
0%
9%
9%
29 %
38 %
0%
13 %
22 %

Samlet

6.353

1.053

17 %

I opgørelsen ses, at nogle kommuner behandler langt større mængder husdyrgødning på biogasanlæg end
andre. Det gælder især Favrskov, Herning, Holstebro, Horsens, Skive, Struer og Aarhus. Det skyldes
formodentlig, at der i disse kommuner er forholdsvis mange eller større biogasanlæg. Det ses også at
kommuner som Ringkøbing-Skjern og Viborg har store uudnyttede potentialer for behandling af
husdyrgødning, da der kun behandles hhv. 15 og 13 % af den totale mængde ved 75 % tilslutning. Nogle
kommuner behandler under 5 % af husdyrgødningen, på trods af stor husdyrtæthed, fx Hedensted og
Randers kommune.
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Figur 6: Restpotentiale på kommunebasis i Region Midtjylland, målt i TJ ved 75 % tilslutning. Husdyrgødningsandelen er opdelt
efter kvæggylle, svinegylle og dybstrøelse da disse udgør langt størstedelen af leverancerne til biogasanlæg.

Det ses på Figur 6, at der i mange kommuner er et stort restpotentiale på energiproduktion fra biogasanlæg
ved behandling af husdyrgødning, med en gennemsnitlig værdi på energiproduktion på 398 TJ pr. kommune
i Region Midtjylland. Som det ses i Figur 6 ligger især Herning, Ringkøbing-Skjern og Viborg langt over
gennemsnittet for rest-potentialet.
Samlet er der et restpotentiale på ca. 5.300 TJ ved 75 % tilslutning af husdyrejendommene i CHR18.
På enkelte landbrugsejendomme vil der være udfordringer ift. leverancer til biogasanlæg. Det kan bl.a.
skyldes:
1) Anvendelse af sand i sengebåse på kvægbrug uden mulighed for separation af sand efterfølgende.
2) Logistisk kan ejendommen være placeret for langt fra biogasanlægget, således omkostninger øges
og klimagevinst reduceres pga. øget transport.
3) Vejnettet kan ikke håndtere de mange transporter til og fra biogasanlægget
4) Manglende muligheder for afhentning af gyllen på små ejendomme fx pga. manglende
opbevaringskapacitet (små tanke) hos landbruget, der gør at små gyllemængder kan transporteres,
hvilket øger omkostningen og antallet af transporter.
5) Gylle med lavt tørstofindhold i landbrugsbesætningen (oftest soproducenter) som gør gyllen
uinteressant for biogasanlægget og øger omkostningen til biogasproduktionen.
6) Generel negativ holdning overfor leverancer til biogas og øget besvær på landbrugsejendommen.
Det vil derfor være svært at opnå 100 % af potentialet i kommunerne, dog burde 75 % være muligt hvis der
placeres biogasanlæg i nærheden af husdyrbrugene. 75 % afgasning af husdyrgødning har tidligere været
målsætning for flere kommuner, fx Hjørring Kommune. Allerede i 2011 var der en målsætning fra Regeringen
om, at 50 % af husdyrgødningen skulle afgasses i biogasanlæg inden 2020 under programmet ”Grøn Vækst”.
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De fleste af de nævnte punkter kan løses enten teknisk eller juridisk. Nogle punkter vil kræve en større
investering end andre. Fx vil punkt 2 kræve etablering af et biogasanlæg, mens punkt 1 vil kræve sand
separation på landbrugsejendommen.

2.3 Eksisterende og planlagte biogasanlæg i Region Midtjylland 2019

Figur 7: Kort over eksisterende og planlagte biogasanlæg i Region Midtjylland – lavet på baggrund af Energistyrelsens oplysninger
om etablerede biogasanlæg, samt PlanEnergi’s viden om aktiviteter. Navne indenfor kommunegrænser henviser til kommunens
navn og ikke byer.

Som det fremgår af kortet på Figur 7 er biogasanlæggene spredt godt i regionen. Biogasanlæggene har ifølge
biogasstatistikken fra 2019 samlet produceret 6.122 TJ svarende til ca. 170 mio. Nm3 metan i regionen i 2019,
både fordelt på el- og varmeproduktion og opgradering, se evt. Tabel 3.
I Region Midtjylland findes store biogasanlæg drevet af forskellige større aktører. Blandt de største kan
nævnes:
1. Nature Energy, som ejer: Videbæk, Månsson, Bånlev og Hemmet.
2. Bigadan, som ejer: Begge anlæg i Herning samt Horsens Bioenergi.
3. E.ON, som medejer: Greenlab Skive Biogas.
Derudover kan nævnes større anlæg som Vinkel Bioenergi i Skive Kommune, Lemvig Bioenergi, samt
Maabjerg Bioenergi nord for Holstebro. Anlæggene er vist i Figur 7 og er baseret på Energistyrelsens oversigt
over nuværende biogasanlæg, samt PlanEnergi’s kendskab til aktiviteter i regionen.
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I Biogasstatistikken, som opgøres en gang om året af Energistyrelsen, er energiproduktionen opgjort fordelt
på kategorierne: Lossepladsanlæg, Renseanlæg, Gårdbiogasanlæg og Fællesanlæg, se Tabel 2. Pga.
fortrolighed om produktionsdata fra enkelte anlæg er mængderne opgjort i disse kategorier.
Der forventes en større udvikling i 2020 og 2021, hvor anlæg som Greenlab Skive Biogas og Vinkel Bioenergi
vil bidrage med en øget produktion i Skive Kommune. Anlæggenes produktionstal indgår ikke i statistikken,
da begge anlæg leverede første opgraderet gas til gasnettet i december 2019. Derudover er der ved at blive
etableret et nyt gårdbiogasanlæg (Grauballegård Biogas) ved Lemming i Silkeborg Kommune.
Nature Energy har også planer om at udvide Bånlev Biogas i Aarhus Kommune til et større
biogasfællesanlæg med et indtag på op til 700.000 tons pr. år.
Horsens Bioenergi, der ejes og drives af Bigadan, har også planer om at udvide til en væsentlig større
produktion indenfor de kommende år.
Udover ovenstående anlæg, forventes der ikke etablering af nye anlæg i nærmeste fremtid i Region
Midtjylland, dog foregår der aktiviteter og forarbejde, som gør klar til de kommende udbudspuljer til biogas
(Se Afsnit 2.6). Der foregår en del aktiviteter i Ringkøbing-Skjern kommune, hvor DBC-Invest og SEGES er i
gang med at finde tilslutning til et biogasanlæg i området omkring Velling. Anlægget forventes at skulle
producere ca. 20 mio. Nm3 metan om året.
PlanEnergi lavede i 2015 et EUDP-projekt med Samsø Kommune om at etablere et biogasanlæg med fokus
på at bruge gassen til at drive dele af færgetransporten mellem Hou og Sælvig. Den forholdsvis nye færge
sejler på flydende naturgas, som nemt kan erstattes af flydende opgraderet biogas. Biogasanlægget blev
aldrig bygget pga. krav om levering til gasnettet for at kunne modtage støtte, dog skriver Samsø Kommune
på deres hjemmeside, at der ventes på nye udbud til biogas, og at der fortsat er interesse for at etablere et
biogasanlæg på øen.
Der har over en længere periode også været diskuteret biogasprojekter i Odder Kommune. Der foregår tidlig
planlægning i kommunen, hvor et biogasfællesanlæg med et indtag på ca. 500.000 tons biomasse/år ønskes
opført. Odder Kommune er i øjeblikket ikke så langt i planlægningsfasen, som de andre nævnte projekter.
Der er også interesse for at etablere et biogasanlæg i Lemvig Kommune, hvor 3 husdyrbrug undersøger
mulighederne for et biogasanlæg. Dette er dog i meget tidlig planlægningsfase.

2.4 Potentiale for afgasning af husdyrgødning i Region Midtjylland
Som nævnt tidligere, vil det totale potentiale for afgasning af husdyrgødning, af flere årsager, ikke kunne
udnyttes. Dog vil en langt større mængde kunne udnyttes end der udnyttes i dag.
I beregningen er det forudsat, at 75 % af den totale husdyrgødning kan udnyttes til biogasproduktion, og
dette anvendes som det maksimale biogaspotentiale.
Hvis det forudsættes, at de kommende biogasanlæg vil anvende 75 % af det totale indtag på biogasanlægget
som flydende- og fast husdyrgødning vil flg. planlagte udnyttelse af husdyrgødningen kunne lægges til den
eksisterende udnyttelse. Ved anvendelse af et gennemsnitligt gaspotentiale på 25 m3 CH4/ton fås flg.:
•
•
•

Greenlab Skive Biogas, husdyrgødningsindtag på ca. 375.000 tons/år svarende til ca. 337 TJ.
Vinkel Bioenergi, husdyrgødningsindtag på ca. 300.000 tons/år svarende til ca. 269 TJ.
Grauballegaard biogas, husdyrgødningsindtag på ca. 60.000 tons/år svarende til ca. 54 TJ.
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•
•
•
•

Samsø Biogas, husdyrgødningsindtag på 70.000 tons/år svarende til ca. 63 TJ
Ringkøbing Biogas, husdyrgødningsindtag på ca. 400.000 tons/år svarende til ca. 359 TJ.
Odder Biogas, husdyrgødningsindtag på 400.000 tons/år svarende til ca. 359 TJ.
Udvidelse af Bånlev Biogas til totalt indtag på 700.000 tons/år. Det forventes, at
husdyrgødningsmængden vil øges med 500.000 tons/år, svarende til ca. 449 TJ.

Tabel 7: Uudnyttet biogaspotentiale ved 75 % udnyttelse af regionens husdyrgødning 2018.

Region Midtjylland

Husdyrgødning (TJ/år)

Biogaspotentiale

6.353

Eksisterende udnyttelse

1.053

Planlagte større biogasanlæg1

1.889

Uudnyttet potentiale

3.411

1

Denne kategori indeholder også anlæg fra perioden 2019-2020.

Det forventes, at nye anlæg vil være af stor størrelse grundet bedre selskabsøkonomi og hvor der opnås
skalafordele. Beliggenhed af nye biogasanlæg er særligt vigtig for at få afgasset en større andel af
husdyrgødningen i regionen, især i kommunerne hvor der ikke er større biogasanlæg beliggende eller
distancen til et anlæg er meget stor. Nord- og Syddjurs Kommune samt området nord for Randers i Randers
Kommune mangler bl.a. et nærtliggende biogasanlæg for at få afgasset husdyrgødningen. Disse områder er
desuden forholdsvis husdyrtætte med et stort potentiale.

2.5 Biomasseleverancer
Aarhus Universitet har lavet en opgørelse af landbrugsbiomasser, som leveres til biogasanlæg i de midtjyske
kommuner. Det ses, at langt størstedelen af leverancerne fra landbruget er gylle, dybstrøelse og andet fast
møg. Fordelingen kan ses i Figur 8.
Mængde Ton
2.500.000

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0

Biomasseleverancer fra landbrug til biogassanlæg 2018

Århus
Viborg
Syddjurs
Struer
Skive
Skanderborg
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Samsø
Ringkøbing-Skjern
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Odder
Norddjurs
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Ikast-Brande
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Holstebro
Herning
Hedensted
Favrskov

Figur 8: Landbrugsbiomasser leveret til biogasanlæg i de midtjyske kommuner 2018 (Kilde: Aarhus Universitet). Bemærk at
affaldsprodukter som fx glycerin og vegetabilsk olie ikke er medtaget her.
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Da opgørelsen udelukkende er på landbrugsbiomasse, er affaldsprodukter fra industrien (fx glycerin og
vegetabilsk olie) ikke medregnet. Disse produkter er inkluderet i Energistyrelsens opgørelse nedenfor.
Energistyrelsens biogasstatistik opgøres én gang om året og er baseret på biogasanlæggenes indberetninger.
Fordelingen af biomasser for 2017-2018 ses nedenfor i Tabel 8. Fordelingen er på landsbasis, hvorfor
regionale afvigelser kan forekomme.
Tabel 8: Opgørelse af leverancer til biogasanlæg på landsbasis i perioden år 2017-2018 med tilhørende biogasproduktion, kilde:
Energistyrelsen.

Hovedtal
2017-18

Mængde
tons

Gylle og fast gødning
Energiafgrøder (majs, roer, m.m.)
Øvrige afgrøder og afgrøderester
Halm
Diverse industriaffald
Glycerin
KOD-pulp, storkøkkenaffald mv.
Sum
Omregnet til PJ

6.121.000
339.000
66.000
72.000
1.207.000
86.000
252.000
8.143.000

Biogas
mio. Nm3
75,2%
4,2%
0,8%
0,9%
14,8%
1,1%
3,1%
100,0%

153
48
9
21
148
51
28
459
10,7

33%
11%
2%
5%
32%
11%
6%
100%

Det ses, at flydende- og fast husdyrgødning stod for ca. 33 % af biogasproduktion, på trods af, at det stod for
ca. 75% af den samlede tonnage. Til sammenligning stod glycerin for ca. 1 % af tonnagen, men for ca. 11 %
af den samlede gasproduktion.
Biogasproduktion er blevet yderligere udvidet frem mod 2020, hvor anlæg som Greenlab Skive Biogas og
Vinkel Bioenergi vil bidrage med en øget produktion i Skive Kommune. I 2021 forventes en let stigning pga.
etablering af Grauballegård Biogas i Silkeborg Kommune samt udnyttelse af produktionslofter som
Energistyrelsen har pålagt biogasanlæggene i 2020. Det nuværende glycerinmarked har også medført at flere
anlæg søger om øget biomasseindtag, hvorved en større andel husdyrgødning kan afgasses, glycerin
fortrænges, samtidig med at gasproduktionen holdes konstant og biomasseprisen sænkes betydeligt.
I Tabel 9 ses den faktiske udvikling frem mod år 2020. Opgørelsen er igen udført af Energistyrelsen baseret
på indberetninger fra biogasanlæggene.
Tabel 9: Opgørelse af leverancer til biogasanlæg på landsbasis i perioden år 2019-2020 med tilhørende biogasproduktion.

Hovedtal
2019-2020
Gylle og fast gødning
Energiafgrøder (majs, roer, m.m.)
Øvrige afgrøder og afgrøderester
Halm
Diverse industriaffald
Glycerin
KOD-pulp, storkøkkenaffald mv.
Sum
Omregnet til PJ

Mængde
tons
9.052.000
493.000
150.000
86.000
1.370.000
159.000
370.000
11.680.000

Biogas
mio. Nm3
77,5%
4,2%
1,3%
0,7%
11,7%
1,4%
3,2%
100,0%

249
72
21
21
189
104
42
699
16,3

36%
10%
3%
3%
27%
15%
6%
100,0%
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Det ses at biomassesammensætningen de seneste 2 år ikke har ændret sig markant. Dog er der et større
indtag af gylle og fast møg (ca. 2 %). Antal tons under samtlige kategorier er dog steget. Gasproduktionen er
øget med ca. 5,6 PJ, med et øget indtag på ca. 3,5 mio. tons.
Andre biomasser – nu og i fremtiden
Kildesorteret Organisk Dagrenovation (KOD)
I fremtiden fokuseres mere på at få sorteret affald således den organiske fraktion kan anvendes i
biogasanlæg. På opgørelsen i Tabel 9, ses en fremgang på 118.000 tons KOD-pulp ift. Tabel 8. I takt med at
kommunerne får sorteret mere husholdsningaffald, og udbuddene på KOD dermed bliver større, samtidig
med at den organiske del bliver mere ren for plastrester, vil en større tonnage også tilføres biogasanlæg. KOD
er en nemt håndterbar biomasse for biogasanlægget med et godt gaspotentiale til en overskuelig pris.
Udbuddet er dog forholdsvis lille, og der transporteres bl.a. biomasse fra Sjælland til Jyske biogasanlæg.
Energiafgrøder
Det er i dag (01-02-2021) tilladt at tilføre biogasanlæg 12 % af biomasseindtaget i form af energiafgrøder, jf.
Energistyrelsens liste over energiafgrøder. Denne takst blev reduceret fra 25 % i 2018. Størstedelen af
energiafgrøderne på biogasanlæg udgøres af majsensilage, græsensilage samt roer. I fremtiden forventes
andelen at reduceres yderligere for at imødekomme bæredygtighedskrav til biomasse på biogasanlæg. Pga.
COVID-19 fortsætter loftet på 12 % i hele 2021.
Affaldsprodukter fra græsprotein produktion
Græsprotein er en af landbrugets store potentialer for reduktion af klimaaftrykket ved at sænke importen af
sojaprotein til foder. Ifm. med produktion af græsprotein, vil der blive affaldsprodukter i form af presset
græspulp og brunsaft, som er restvæske fra proteinekstraktion. Den pressede græspulp anvendes primært
til foderstof på kvægbrug, men i tilfælde af overskud vil denne nemt kunne anvendes i et biogasanlæg. Efter
protein-opkoncentrering fra pressesaften, kan ”brunsaften”, som proteinet opkoncentreres fra, anvendes til
biogasproduktion. Brunsaft har i øjeblikket ikke et anvendelsesformål, men indeholder ca. 4-8 % tørstof med
et mindre indhold af kvælstof, og et gaspotentiale svarende til gylle. Det er derfor oplagt, at fraktionen skal
igennem biogasanlægget inden udspredning på landbrug, dog skal transportdistancen til biogasanlægget
være kort for at det kan betale sig økonomisk.
Industriaffald
Der har været tradition for at store dele af industrielt affald afgasses på biogasanlægget. Det gælder især
affald fra slagterier, mejerier og andre produktioner med organisk affald. Glycerin fra biodiesel produktion
har for mange anlæg været et mirakelmiddel til at booste gasproduktionen, pga. højt tørstof- og organisk
tørstofindhold, samtidig med at det er flydende og kan pumpes direkte i anlægget. COVID-19 har dog haft en
stor indflydelse på markedsprisen pga. lavere udbud. Det forventes, at glycerin i fremtiden fortsat vil have en
betydelig rolle i biogasproduktionen.

2.6 Nye udbudspuljer til biogas og grønne gasser frem mod 2030
Jf. klimaaftalen fra 22. juni 2020 er der afsat i alt ca. 678 mio. DKK til udvidelsen af biogasproduktionen i
Danmark. Dette gælder både til udvidelser på eksisterende anlæg, og etablering af nye anlæg. I 2016 oversteg
støtten til biogas i Danmark 1,6 mia. kr./år. Det forventes at støtten til biogas vil overstige 6,6 mia. kr./år i
2030. Brancheforeningen Biogas Danmark mener dog at de nye udbud bør rykkes frem, så klimagevinsten
kan opnås så hurtigt som muligt. Det er som udgangspunkt ikke planlagt at puljerne rykkes frem i tiden.
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Tabel 10: Udbudspuljer til biogas og andre grønne gasser i mio. DKK, frem mod 2030 jf. Klimaaftalen 22. juni 2020.

År
Mio. kr.

2021
0

2022
0

2023
0

2024
200

2025
0

2026
150

2027
75

2028
75

2029
90

2030
88

Total
678

Det forventes, at udbuddene vil reducere drivhusgasudledningen med 0,2 mio. ton CO2-e i 2025, og 0,7 mio.
ton CO2-e i 2030. Støtten gives i 20 år frem, som også er tilfældet for den nuværende støtteordning. Det vides
ikke hvordan støttetaksterne i udbuddet er udformet.
Bemærk at der er tale om grønne gasser, og ikke biogas alene, dvs. hele beløbet ikke kun vil blive afsat til
biogas.
Nedenfor er listet mulige anlæg og aktører i Region Midtjylland som vil gøre brug af udbuddene:
•
•
•
•
•

Nyt biogasanlæg på Samsø
Nyt biogasfællesanlæg i Ringkøbing-Skjern kommune
Nyt biogasanlæg i Odder Kommune
Nyt gård biogasanlæg i Lemvig Kommune
Evt. udvidelser, herunder:
o Bånlev Biogas i Aarhus – Planlagt større udvidelse
o Andre Nature Energy anlæg
o Bigadan anlæg fx Horsens Bioenergi
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3 Del 2: Biogas som driver for PtX anlæg
3.1 Termer for kategorisering af brændsler
Brændsler kategoriseres primært efter 3 hovedgrupper, med e-brændsler som ny 4. hovedgruppe:
•

•

•

•

Fossile brændsler er brændsler, som udvindes fra jordens ressourcer. Dette gælder bl.a. råolie, kul
eller naturgas. Afledte brændstoffer fra fossile ressourcer betegnes også som fossile, fx brint der
produceres fra fossil naturgas.
Grønne brændsler udvindes fra vedvarende energi fx el fra vindmøller eller kulstof fra afgrøder.
Metan fra biogas betegnes som et grønt brændsel. Et andet eksempel er brint produceret via
elektrolyse af vand ved brug af vedvarende el. Denne kategori af brændsler kan være
sammenhængende med e-brændsler.
Blå brændsler er brændsler produceret fra fossile ressourcer, men med CO2 fangst ved forbrænding
af brændslet. Det kan være ammoniak produceret på naturgas både til produktion af brint og
opvarmning af processen, men hvor det producerede CO2, ved forbrænding af naturgas, opsamles
og anvendes i anden proces eller lagres, i stedet for at udledning.
E-brændsler, som fx e-metan, e-metanol osv. er brændsler produceret via brint fra elektrolyse. Disse
brændsler vil også høre under kategorien grønne brændsler, hvis en evt. kulstofkilde også er grøn fx
CO2 fra biogas. E-brændsler omtales ofte som electrofuels da energien fra el lagres i kemiske
bindinger.

I notatet fokuseres på grønne brændsler, hvor den vedvarende energi primært vil være i form af
vindmøllestrøm. CO2 leveres fra biogasanlæg til PtX anlæg.

3.2 Introduktion til Biogas og PtX
PtX har for alvor i år 2020 fået slået navnet fast, og er et emne som langt de fleste industrier i energisektoren
snakker om. Nedenfor gives et overblik over de mulige teknologier til PtX med udgangspunkt i Energinet’s
analyse ”Nye vinde til Brint” og fokus på anlæg og evt. placeringer i Region Midtjylland.
Hvad er PtX?
PtX er konvertering af el til en ubekendt kemisk forbindelse (X), ved lagring af den elektriske energi i brint
(H2) som evt. kan videreforædles. Brint er det mest energirige molekyle pr. masseenhed, med en øvre
brændværdi på 141,8 MJ/kg, hvis ikke der medregnes atomreaktioner og radioaktivt henfald. Til
sammenligning har transport-diesel en øvre brændværdi på ca. 44,8 MJ/kg. Samtidig kan brint lagres stabilt
under tryk med et lavt tab. X’et, i PtX, kan være bl.a. brint, men også diverse kemikalier, som fx e-ammoniak,
e-metan og e-metanol, og mere langkædede karbonhydrider som e-diesel og e-kerosene.
Når der diskuteres PtX, er brint oftest hovedfokus. Det skyldes, at størstedelen af udfordringerne i dag ligger
i elektrolysen af vand, som producerer brint fra el, hvor produktionsprisen i dag ikke er konkurrencedygtig
ift. produktion via fossile brændsler. Elprisen er i dag for høj, samtidig med at der er et fhv. stort energitab i
elektrolyseprocessen. Derudover ligger der også en udfordring i distributionen af brint, hvor ny infrastruktur
kan være nødvendig fx i form af brintrør. Når distributionen er på plads, kan brint anvendes i de forskellige
industrier, som alle har brint som platform-kemikalie.
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Brint er byggesten for mange processer i den kemiske industri foruden energisektoren. Det gælder bl.a.
produktion af ammoniak til handelsgødning og skibsbrændstof, brændselsproduktion (herunder benzin,
diesel og flybrændstof) via hydro-cracking på raffinaderier, HVO-produktion til fx margarine, konventionel
metanolproduktion, produktion af hydrogenperoxid, og mange flere.
I Danmark er der en forholdsvis begrænset brintindustri, som skal omstilles til grøn produktion, hvor Shell’s
raffinaderi i Fredericia står for store dele af forbruget. Derudover er der gode forudsætninger for tilgængelig
vedvarende energi og el i Danmark. De to faktorer kombineret giver gode muligheder for PtX af avancerede
biobrændsler da brinten kan videreforædles pga. begrænset anvendelse i landet, og særligt i Region
Midtjylland, hvor der planlægges indfødningszoner af strømmen fra Nordsøen på Vestkysten, fx i Lemvig- og
Ringkøbing-Skjern Kommune.
Hvorfor er PtX relevant?
Lagring af strøm er en stor udfordring, som el-producenterne møder, når store mængder overskudsstrøm er
tilgængeligt. De tilgængelige batterier på markedet har en for lav energidensitet til effektivt at kunne lagre
de store mængder energi, som produceres fra bl.a. vindmøller. Derfor er det relevant at kunne omdanne den
elektriske energi, med et lavt tab, til kemisk energi, i form af molekyler, som nemt kan lagres. Gasser,
herunder brint, kan tryksættes, hvorved der opnås en stor mængde energi på meget lidt plads. Der er dog
udfordringer med lagring af brint ift. energidensitet, hvorfor det kan give mening af videreforædle brinten,
fx til metan. Brint betegnes som det mest simple PtX produkt, da det produceres direkte fra elektrolysen.
Produktionen af brint via strøm og elektrolyse hører under kategorien PtG (Power to Gas). Der findes også
andre produkter, som fx metan, som løser mange af udfordringerne med brint.
Som tidligere nævnt har brint en meget høj energitæthed pr. masseenhed. Desværre er vægtfylden af brint
meget lav på ca. 0,090 kg/m3. Til sammenligning er vægtfylden af metan ca. 0,716 kg/m3 og energitætheden
ca. 55,5 MJ/kg. Vægtfylden er altså ca. 8 gange større for metan, hvorimod energitætheden er ca. 2,5 gange
mindre. I praksis betyder det, at metan er 3,2 gange mere energirig pr. volumen, og lagring af metan vil derfor
kræve mindre tryksætning end brint. Ulempen ved brug af metan er, at der kræves en kulstofkilde, samt
metaniseringsanlæg, som vil øge produktionsprisen. Metan kan lagres i det danske gassystem, da naturgas
primært består af metan, hvorimod brint kun kan udgøre en mindre andel. Energinet anslår, at der kan lagres
op til 15% brint i gassystemet. Der er indtil videre udført forsøg, hvor det er blevet vist, at 6 % brint i
gassystemet ikke er en udfordring. Danmark råder over et velfungerende og stort gassystem, med adgang til
et transmissionsnet som har en kapacitet på ca. 8 mia. Nm3 naturgas om året. Det danske gasforbrug var fra
januar 2019 – oktober 2019 på i alt ca. 2 mia. Nm3 naturgas, hvoraf 15 % i gennemsnit var opgraderet biogas.
Med PtX kan også laves flydende brændsler (betegnes PtL, eller Power to Liquid), som i mange tilfælde passer
bedre ind i den nuværende infrastruktur, og hvor der ofte er et større marked med højere værdi for
produkterne. Drivkraft Danmark har bl.a. udtalt, at der i dag, let vil kunne iblandes 3 % metanol til benzinbiler
uden udfordringer. Det danske firma, REintegrate, har bevist et koncept, hvor metanol kan produceres fra
brint via elektrolyse, og en kulstofkilde, fx CO2 fra et biogasanlæg. Teknologien er fortsat i udviklingsfasen,
hvor der har været stor succes med pilotanlægget ved Aalborg Universitet, og et fuldskalaanlæg nu er under
opførelse i Greenlab Skive, med opstart i 2022. Kulstofkilden skal leveres fra Greenlab Skive Biogas’
opgraderingsanlæg, hvor CO2 afkastet er renset i et aktivt kulfilter og derfor er meget ren. Der er allerede
lavet en afsætningsaftale med Circle K på 50 mio. L e-metanol over 5 år, som svarer til 100 % af anlæggets
produktion.
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Kort om biogassens rolle i PtX produktion
Biogas er en oplagt CO2-kilde for kulstofholdige grønne brændsler, som passer til den nuværende
infrastruktur. Det gælder benzin, diesel, naturgas mm. De kemiske- og fysiske egenskaber i de grønne
brændsler er næsten identiske med de tilsvarende fossile brændsler. Det gør, at der skal investeres minimalt
i infrastruktur, da de grønne brændsler er blandbare med fossile brændsler. Mange biogasanlæg opgraderer
biometan til naturgasnettet, hvor CO2 er renset fra biogassen. Som udgangspunkt anvendes CO2 andelen ikke
videre, og udledes til atmosfæren. CO2 andelen er meget ren, da der er krav til rensning for fx
svovlforbindelser inden udledning for at reducere lugtgener. Oftest renses CO2-afkastet i et biofilter eller
kulfilter afhængig af type opgraderingsteknologi.
Pga. der i dag er store mængder ren CO2 til rådighed, klar til brug, er biogasanlæg foretrukne ift. fx røggas,
da røggassens CO2 indhold først skal separeres fra røggassen. Det er derfor oplagt at begynde PtX produktion
på CO2 fra biogasanlæg som første led i en udrulning af PtX anlæg.

3.3 Støtteregler til opgraderet biogas og PtX produkter
Opgraderet biogas støttes efter regler om støtte til bionaturgas jf. Energistyrelsens pristillæg 1 og 2. Der blev
i 2018 sat en begrænsning for støtte på nye biogasanlæg, hvorfor nye biogasanlæg ikke længere kan modtage
pristillæg. Etablerede biogasanlæg fra før 2018, eller ikke-etablerede anlæg med ikke-reversible investeringer
påbegyndt før 2018 modtager ovenstående pristillæg 1 og 2. Pristillæggene beskrives nedenfor.
Pristillæg 1 er et fast tilskud, der indeksreguleres og udgjorde i 2020, 82,6 kr./GJ. Støtten dækker
omkostninger til opgraderingsanlæg og nettilslutning.
Pristillæg 2 er gasprisafhængigt og skal sikre en ensartet afregning af biogassen til biogasproducenterne, så
når gaspriserne falder, øges det gasprisafhængige tilskud, og når gasprisen stiger, falder det gasprisafhængige
tilskud tilsvarende. Pristillæg 2 udgjorde i 2020 43,8 kr./GJ. Pga. en fhv. lav gaspris i 2020 forventes et højere
tilskud i 2021.
Pristillæg 1 og 2 ydes, under visse betingelser, i 20 år fra biogasanlæggets første levering af gas til net.
Da det i øjeblikket ikke er muligt at modtage pristillæg på nye anlæg, er nye etableringer af anlæg sat på
pause, men det er oplyst, at der kommer udbud med mulighed for støtte frem mod 2030. Det vides ikke om
udbuddene kommer til at følge samme regler som eksisterende anlæg. Der er afsat en pulje på 678 mio. kr.
frem mod 2030 jf. Klima-, Energi og Forsyningsministeriets klimaprogram fra juni 2020.
Biogasanlæggene i Danmark skulle i 2020 genansøge om pristillæg til biogasproduktion og opgradering. Der
er indført en årsnorm på anlæggenes kapacitet, som er den øvre grænse for hvor meget opgraderet biogas
der kan opnås støtte til hos en biogasproducent. Dette gælder desuden også biogasproduktion med el- og
varmeproduktion. Årsnormen er fastsat enten efter anlæggets opgraderingskapacitet, eller
tilslutningskapacitet til gasnettet, hvor den mindste af de to kapaciteter fastsætter beregningen af
årsnormen. Årsnormen opgøres i GJ/år i naturgas’ nedre brændværdi.
Udover støtte kan biogasanlægsejere opnå oprindelsesgarantier udstedt af Energinet på dele af den
opgraderede biogas. Oprindelsesgarantier og taksten dertil afhænger af bæredygtigheden af biomassen som
gassen er produceret ud fra. Oprindelsesgarantier sælges på markedet til private virksomheder med
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naturgasforbrug, som får en klimagodtgørelse og CO2-kvote reduktion ved at kunne påvise, at der anvendes
bæredygtig gas i produktionen.
PtX produkter er ikke omfattet af støtten til biogasproduktion, og det er dermed, i øjeblikket, ikke muligt at
modtage støtte til produktion af PtX produkter. Der har været stor aktivitet indenfor PtX i 2020, som
forventes at fortsætte videre i 2021, hvor en PtX strategi bør være fastsat politisk. Dansk Energi, Energinet
og Brintbranchen er især hovedaktører for at påvirke, fremstille og præsentere politiske initiativer. Der er i
Klima-, Energi og Forsyningsministeriets klimaprogram fra juni 2020 præsenteret, at der afsættes 750 mio.
kr. frem mod 2030 for at fremme PtX produktion.

3.4 Biogasproduktion med opgradering
Produktion af biogas foregår ved mikrobiel omdannelse af organisk materiale, primært til metan (CH4) og CO2
med en lille andel af N2, H2S, H2 og NH3. Biogas kan bruges direkte på motoranlæg, kraftvarmeværker eller
opgraderes til naturgaskvalitet. I denne analyse beskrives biogasproduktion med opgradering til
naturgaskvalitet, da der herved produceres et CO2 afkast med et lavt indhold af urenheder, som direkte kan
anvendes til PtX-anlæg. En principtegning af biogasproduktion med opgradering er vist i Figur 9.

Figur 9: Principtegning af biogasproduktion med opgradering og levering af opgraderet gas til gasnettet.

3.4.1 Produkter til biogasproduktion
Organisk materiale som flydende- og fast husdyrgødning, halm, græsensilage, majsensilage, industrielt affald
mm. kan anvendes i biogasanlæg. Især flydende og fast husdyrgødning er interessant, da
metanproducerende mikroorganismer er en del af tarmfloraen i husdyr. Dette udskilles med gyllen, hvorfor
der fortsat produceres metan fra gylle som udspredes på marken. Bioforgasning hjælper landbruget med at
minimere udledningen af især metan og lattergas på landbrugsbedrifter hvorved der opnås en stor reduktion
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af drivhusgasser. Derudover reducerer bioforgasningen kvælstofudvaskning fra gyllen ved udspredning på
marker, fordi størstedelen af kvælstoffet fra afgasset gylle er mineraliseret til ammonium, i stedet for at være
organisk bundet. Organisk bundet kvælstof kan ikke optages af afgrøder som næring.
Så længe materialet til biogasanlægget har et moderat indhold af kvælstof og svovl samt den organiske
belastning tilpasses og doseres løbende, vil biogasanlæggets mikrobielle kultur kunne nedbryde langt det
meste organiske materiale. Det gør et biogasanlægget særligt attraktivt til at behandle organisk affald.

3.4.2 Forbehandling
I tilfælde af tilførsel af tør, fast biomasse, kræver langt de fleste indfødningssystemer, at der inden
biogasforgasningen, sker en forbehandling. De mest udbredte forbehandlingsteknologier er mekanisk
procesudstyr, som reducerer biomassefibrenes størrelse, og derved øger overfladearealet til et mere
vandsugende, og håndterbart produkt. Det gør også, at man i selve biogasreaktoren undgår flydelag.
Der forskes i dag i forskellige forbehandlingsteknologier, især til nedbrydning af halm til anvendelse i
biogasanlæg. Især AU Foulum Biogas undersøger diverse forbehandlingsteknologier, hvor både maceratorer,
grinderer, extruderer, hammermøller og andet mekanisk udstyr bliver undersøgt. Derudover undersøges
også kemiske forbehandlinger som ammoniak og natronlud, men også alternative forbehandlinger som
trykkogning og ultralyd.
Der er stor fokus på forbehandling af halm, da der ligger et meget stort biogaspotentiale i halm som biomasse
pga. store tilgængelige mængder. Jf. en biomasseanalyse fra Syddansk Universitet, vil halm kunne bidrage
med mere end 40 PJ i 2030, hvis det kan indfødes og håndteres i anlæggene. Det svarer til næsten halvdelen
af det samlede energipotentiale fra biogasproduktion.

3.4.3 Bioforgasningsprocessen
Bioforgasningsprocessen er opdelt i 4 mikrobielle faser, hver med sit optimum, både temperaturmæssigt og
pH.
•
•
•
•

Step 1: Hydrolyse – Protein, kulhydrat og fedt, spaltes via vand til mindre komponenter
Step 2: Forsuring – De mindre komponenter omdannes til frie organiske syrer (VFA)
Step 3: Eddikesyre dannelse – Forskellige typer VFA nedbrydes til eddikesyre
Step 4: Metanisering – Eddikesyre spaltes til metan (CH4) og CO2 og CO2 reagerer med brint fra anden
nedbrydning og danner metan.

Processerne udføres af forskellige arter af bakterier og Archaea. Ofte er metaniseringen den begrænsende
proces, hvorfor man forsøger at skabe procesforhold, som favoriserer metanproducerende Archaea, oftest
ved ca. 50 °C og pH = 8-8,5.
Udover CH4 og CO2 dannes også små mængder af svovlbrinte (H2S), merkaptaner (R-SH) og ammoniak (NH3),
som kan have en yderst kraftig lugt, med meget lav tærskelværdi. Komponenterne kan være meget
generende, selv i små doser. Mængden af H2S, R-SH og NH3, der dannes, afhænger af råmaterialerne, der
anvendes, samt processens temperatur og pH. Lav pH (< 7) vil resultere i et højere indhold af H2S i gassen,
mens en høj pH værdi vil resultere i et højere indhold af NH3 (> 8,5). En pH værdi på ca. 8,0 er derfor yderligere
ønsket for at udelukke for meget dannelse af en af komponenterne. Merkaptaner er, som udgangspunkt,
nedbrydningsprodukt af aminosyren methionin og behandling af proteinrige biomasser resulterer derfor ofte

21

i høj merkaptan-dannelse. H2S, R-SH og NH3 behandles med gassen under biogasopgradering i et
luftrensningssystem, som oxiderer størstedelen af komponenterne inden gasserne frigives til atmosfæren.
Ved behandling med aktivt kul, adsorberes svovlen på det overfladebehandlede kul.
I Danmark, og Region Midtjylland, er langt de fleste biogasanlæg termofile, med en procestemperatur på 4852 °C. Udover at sørge for gunstige forhold for anlæggets biologiske kultur, reducerer den termofile
procestemperatur også smitterisici fra patogene bakterier, fx Salmonella og Enterokokker, som biogasanlæg
er pålagt øvre grænseværdier for, inden den afgassede gylle kan anvendes som næringsgødning til
udspredning på landbrugsjord. Derudover sænker termofil temperatur også viskositeten af biomassen,
hvorved omrøring forekommer lettere sammenlignet med, hvis samme biomasse blev omrørt ca. 10 °C
koldere.
Alternativt kan biogasanlæg drives ved mesofil procestemperatur (37-42 °C), som oftest udføres pga. meget
høje kvælstof- eller organiske belastninger. Temperaturen har stor indflydelse på hydrolyseraten (step 1),
hvorved syredannelse sker. Bliver syredannelsen for høj ift. produktionen af metan, vil pH falde, hvorved
hastigheden på metaniseringen (step 4) reduceres. I Tyskland drives de fleste anlæg mesofilt fordi der er en
stor organisk belastning med energiafgrøder, og det meste af produktionen går til elproduktion. Med
integration af biogasopgradering, kan overskudsvarmen anvendes til at øge procestemperaturen til termofil
temperatur hvorved biomassen kan udrådnes hurtigere. Især aminskrubberanlæg har et stort varmebehov,
hvor det vil være fordelagtigt at anvende overskudsvarmen til biogasanlæggets processer eller evt. ved et
nærtliggende fjernvarmeselskab.
Der har i Danmark tidligere været en kort opholdstid på anlæggene på ca. 20 døgn. I dag er opholdstiden
forlænget for at forbedre økonomien og øge gasproduktionen pr. tons indfødt biomasse, samt behandling af
mere tør biomasse, som kræver længere opholdstid, fremfor industriaffald. Opholdstiden i danske
biogasanlæg varierer meget, hvor større biogasfællesanlæg i dag har 30-45 døgns opholdstid, mens
gårdbiogasanlæg kan have op til > 80-100 dages opholdstid.

3.4.4 Biogasopgradering og opgraderingsteknologi
Leverandører af opgraderingsanlæg benytter oftest 3 hovedtyper af opgraderingsanlæg i industriel skala:
•
•
•

Aminskrubberanlæg
Membrananlæg
Vandskrubberanlæg

Der er i de kommende afsnit kort teknisk beskrevet hvordan opgraderingsanlæggene fungerer, og hvordan
de adskiller sig fra hinanden.
Aminskrubberanlæg
Aminskrubberanlæg baseres på selektiviteten i opløselighed mellem komponenter i biogassen i aminvæsker
(R-NH2). Der skrubbes (dvs. gassen oversprinkles) med en aminopløsning, fx Monoethanolamin (MEA),
Diethanolamin (DEA) eller dimethyl-diethanolamin (MDEA) mfl. Blandinger af nævnte opløsninger er også
muligt, hvor teknologileverandører her optimerer blandingen for at mindske bl.a. varmeforbruget i
processen, uden at påvirke anlæggets virkningsgrad. Aminopløsninger er let basiske væsker, hvor sure
komponenter i biogassen opløses, fx H2S eller CO2. Det gør, at renheden af metan er meget høj i afkastgassen
fra skrubberen (ofte op til 99%), som føres videre til BMR-stationen inden gassen sendes på gasnettet, se
Figur 10.

22

Figur 10: Principskitse af aminskrubberanlæg.

Aminopgraderingsanlæg er en meget moden og udbredt opgraderingsteknologi, da den er driftssikker med
høj oppetid (garanti på 98 %), hvor danske Ammongas og finske Wärtsila står for hoveddelen af de danske
aminskrubberanlæg. Der produceres en meget ren biometan gas, som leveres til gasnettet. En stor fordel er,
at aminskrubberanlægget kan skaleres i meget store dimensioner, hvor andre opgraderingsanlæg møder
udfordringer ift. især størrelsen. Derudover har teknologien et meget lavt metantab under opgradering (<
0,1 %), og vurderes til at være opgraderingsteknologien med det laveste metantab, uden afbrænding af CO2
afkastet i en evt. RTO. I dag anvendes CO2 afkastet, som udgangspunkt, ikke. Denne frigives til atmosfæren
efter polering med enten et biologisk filter (oftest BiogasClean med påsat Hybridfilter løsning), ellers med
efterpolering med aktivt kul filter fra fx DESOTEC. CO2’en, der produceres, er meget ren, og har nogle steder
været anvendt til fx sodavandsfabrikker, bryggerier og trykflasker med CO2 til andet forbrug. Denne CO2 kilde
virker yderst oplagt til anvendelse i PtX anlæg og anden Carbon Capture and Utilization-teknologi, som
kræver et lavt indhold af urenheder pga. katalysatordrevne reaktioner.
Aminskrubberanlæggets største udfordring er varmeforbruget, der kræves for at regenerere
aminopløsningen og frigøre CO2 fra aminopløsningen. Ved højere temperaturer (> 120 °C) falder CO2
opløselighed i aminvæsker så meget, at aminopløsningen næsten er helt fri for CO2 og H2S, hvorefter denne
kan genanvendes i opgraderingsanlægget. Som tommelfingerregel anvender aminskrubberanlæg 1 kWh/kg
CO2 der fjernes. Et biogasanlæg med en produktion på 50.000-55.000 Nm3 biometan om dagen med et
metanindhold på 60 % i biogassen vil derfor producere ca. 33.000 Nm3 CO2 og benytte ca. 64.000 kWh om
dagen alene til opgradering i varme. Med denne produktion vil et anlæg kunne forsyne et PtX anlæg med ca.
64-66 tons CO2 om dagen.
Biogasanlæggets opgraderingsanlæg er oftest forsynet med en gaskedel, som drives med naturgas, for at
hæve temperaturen i opgraderingsanlægget. Overskudsvarmen fra opgraderingsanlægget udnyttes som
udgangspunkt til anlæggets resterende processer, inkl. procestanke, svovlrensning, råmaterialeopvarmning,
personalefaciliteter mm.
Der undersøges i øjeblikket løsninger til at genanvende højtemperaturvarmekredsen, og evt. booste
temperaturen med en højtemperaturvarmepumpe, hvorved forbruget til naturgaskedlen kan sænkes
markant og elektrificeres med varmepumpen i stedet.
Elforbruget til et aminskrubberanlæg er forholdsvis lavt, på ca. 0,1 kWh/m3 biogas og går primært til blæsere,
pumper osv.
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Membrananlæg
Membrananlæg er en forholdsvis ny opgraderingsteknologi på biogasanlæg, hvor svovlrenset biogas
separeres i seriekoblede membransystemer. Membraner er mikroporøse filtre, som adskiller komponenter i
biogassen, på samme måde som gaskromatografi. Teknologien baseres på forskellen i permeabilitetsraten
på komponenterne i gassen gennem en syntetisk polymer (membranen). En principtegning på teknologien
er vist i Figur 11. Især hollandske DMT er førende indenfor biogasopgradering med membrananlæg og er
installeret på flere danske biogasanlæg.

Figur 11: Principskitse af membrananlæg.

Energiforbruget på membrananlæg er forholdsvis lavt. Undersøgelser i Poundbury, UK, viser gennem et års
drift et elforbrug på ca. 0,25-0,3 kWh/Nm3 biogas og en oppetid på ca. 98 % svarende til hvad der normalt
også ses for aminskrubberanlæg. Der er ikke en varmeudgift på membranopgradering da restvarme fra
gaskompressorerne kan genanvendes.
En undervurderet omkostning på membrananlæg er aktivt kul til svovl- og VOC-rensning. Der anvendes 2
forskellige typer aktivt kulfiltre til de respektive urenheder, hvor især VOC-kul er en stor omkostning, da
belægningen på kullet slides hurtigt og forbehandlingen har en højere pris. Et dansk biogasanlæg, med en
produktion på 7.000.000 Nm3 metan om året, har oplyst, at der benyttes ca. 0,5 mio. kr. på VOC-kul om året,
og 200.000 kr. til H2S-kul. Denne omkostning er betydeligt lavere på aminskrubberanlæg, da aktiv kul filteret
er placeret efter opgraderingen, hvis det vælges som løsning.
Udover udgiften til aktivt kul, er der også et forholdsvis stort vedligehold på membranerne. Opgradering af
biogas er forholdsvis nyt i Danmark, hvor der generelt har været en større omstilling til opgradering, fremfor
elproduktion, siden 2016, og driftsperioden på opgraderingsanlæggene i Danmark er derfor forholdsvis
begrænset. Det forventes, at der vil komme en udgift til vedligehold af membranerne, og at levetiden er
kortere end for et aminskrubberanlæg, som er mere kendt teknologi fra andre industriprocesser. Et
membrananlæg er typisk parallelkoblet med adskillige membraner, fx > 39 stk. for et biogasanlæg som
producerer ca. 20 mio. Nm3 CH4. Ud fra et tilbud fra Envitec, har en membran en pris på ca. 130.000 kr.
Belægninger med svovl er især kilder til, at membraner bliver beskadiget, hvor det skal fjernes inden
behandling i opgraderingsanlægget. Om membranerne kan rengøres, eller skal skiftes helt er fortsat ukendt
pga. relativt få erfaringer med membrananlæg.
Det vurderes, at prisen til opgradering af biogas er sammenlignelig med aminskrubberanlæg. Det skyldes det
store varmeforbrug på aminskrubberanlæg.
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Membrananlæg har et metantab på ca. 0,5 % af den totale mængde producerede metan. CO2-afkastet fra
membrananlægget kan afbrændes med en Regenerative Thermal Oxidizer (RTO), hvorfor metan omdannes
til CO2, og metanudledningen dermed mindskes. Lavt metantab er ønsket, både klimamæssigt da metan er
en værre drivhusgas end CO2, men også for biogasproducenten pga. et større salg.
Vandskrubberanlæg
Vandskrubberanlæg er, sammen med aminskrubberanlæg, typen af anlæg som er mest udbredt til
opgradering af biogas, både i Danmark, men også Sverige, hvor også store mængder biogas opgraderes.
Svenske Malmberg er en udbredt teknologileverandør i Danmark og har flere leverancer på danske anlæg.
Vandskrubberanlæg fungerer, i hovedtræk, på samme måde som aminskrubberanlæg, dog med et væsentligt
mindre varmebehov, da temperaturen på vandskrubberanlæg er lav.
Vand fungerer her som skrubber-medie, hvor sure komponenter opløses, herunder CO2 og H2S. Ved 25 °C er
CO2 ca. 26 gange mere opløseligt i vand end CH4. Anlægget opererer typisk ved 6-10 bars tryk øger
opløseligheden af gas i væskefasen. Størstedelen af metanen forlader skrubberen i afkastgassen, dog vil en
lille andel opløses i vandet. Vandet sendes efter skrubberen til en flash-tank, hvor trykket sænkes, hvorved
størstedelen af det opløste metan vil forlade flash-tanken i afkastgassen. Afkastgassen sendes tilbage og
tilføres skrubberen endnu engang. I stripperen fjernes CO2 og H2S fra vandet ved indblæsning af luft. Afkastet
fra stripperen skal renses via et biofilter, eller aktivt kul for at CO2 kan oprenses og anvendes, se
principtegning i Figur 12.

Figur 12: Principskitse for et vandskrubberanlæg.

Pga. lufttilførsel skal man, ved drift af et vandskrubberanlæg, være opmærksom på den øvre grænse af
ilttilførsel i opgraderet gas til naturgasnettet på 0,5 % O2. Dette har særlig relevans, da grænseværdien er
lavere for gas som forlader Danmark, hvor grænseværdien i Tyskland fx er 0,1 % O2 i naturgassen. Det er som
udgangspunkt kun vandskrubberanlæg som står med denne problemstilling, da det er det eneste anlæg som
beluftes i stripperen.
Vandskrubberanlæg er ellers nemme at drive med stor sikkerhed. Der ligger en udfordring i størrelsen af
vandskrubberanlæg, da det kræver store skrubbertårne ved meget store mængder biogas. Malmbergs
største anlæg er i øjeblikket ca. 5.000 Nm3 biogas i timen, svarende til ca. 3.000 Nm3 metan i timen. Bl.a.
Bigadan anvender vandskrubberanlæg til deres mindre anlæg, men skifter til aminskrubber-løsninger når
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anlæggene bliver meget store. Anlæggets fysiske størrelse samt investeringssummen dertil, er en af
hovedårsagerne til at store vandskrubberanlæg fravælges.
Vandskrubberanlægs største ulempe er et betydeligt metantab i afkastet fra stripperen. Indholdet svarer
ifølge Dansk Gasteknisk Center til 1,0-1,5 % af det totale producerede metanindhold, som skal behandles i
en RTO for at reducere metanudslippet i CO2 afkastet.

3.4.5 Levering til gasnettet
Levering af opgraderet biogas til gasnettet sker ved en separat aflukket bygning kendt som en biogas målingsog regulatorstation (BMR-station). Den opgraderede biogas strømmer fra biogasopgraderingsanlægget til
BMR-stationen, hvor gaskvaliteten måles på to koblede gaskromatografer.
Såfremt gaskvaliteten ikke ligger indenfor grænseværdierne for hvad der svarer til naturgas, afvises gassen
og sendes tilbage til opgraderingsanlæggets indgangsside. Derved kan gassen genforædles, således den ikke
går tabt, ellers skal mængden affakles på biogasanlæggets gasfakkel. Der anvendes grænseværdier efter
Wobbe-indekset, densitet, dugpunkt, svovlbrinteindhold mm. til bestemmelse om gassen er af ordentlig
kvalitet før injicering i gasnettet.
Er gaskvaliteten svarende til naturgaskvalitet, accepteres gassen, hvorved energiindholdet beregnes udfra
gassens kemiske sammensætning. Energiindholdet afregnes hos EVIDA efter naturgas’ øvre brændværdi på
12,157 kWh/Nm3 naturgas samt tilhørende gaspris for dagens slutpunkt på naturgas, som oplyses af
gasbørsen PowerNext eller Gas Point Nordic afhængigt af selskab.

3.5 Tekniske beskrivelser af PtX anlæg
PtX står for Power-to-X, hvor power henviser til el, og X er en ubekendt som afhænger af den valgte teknologi
og det ønskede producerede kemiske produkt. Teknisk set er det muligt at producere langt størstedelen af
de brændsler som anvendes i samfundet via PtX. Det afhænger dog af PtX anlægget. PtX er et bredt begreb,
hvorunder andre begreber som Power2Met, Power2Gas, Power2Liquid mm. hører under.
Det centrale hovedelement i PtX er at omdanne el til brint (H2) via elektrolyse af vand. Brinten muliggør
effektiv lagring, som ikke kan opnås i samme grad via batterier. Kapaciteten i de nuværende batterier på
markedet er for små til at kunne lagre den store mængde overskudsstrøm der bl.a. produceres når behovet
er meget lille, fx om natten. Det gør, at vindmøllerne til tider ikke kører på fuld kraft, når der ikke er et behov
for strømmen.
Brint er grundkemikalie i mange synteseprocesser, og kan anvendes til produktion af bl.a. metan, metanol,
ammoniak og meget andet. I dette notat er fokuseret på teknologier til produktion af metan og metanol, som
er de mest udbredte PtX teknologier, sammen med ammoniak. Andre muligheder indebærer flybrændstof,
diesel mm.
Fælles for PtX teknologier er produktionen af brint på elektrolyseanlæg. Elektrolyse er spaltning af
vandmolekyler (H2O) til ilt (O2) og brint (H2). Elektrolysen kan foregå på forskellige måder, hvor der her
præsenteres to forskellige metoder:
•
•

Alkalisk elektrolyse (mest udbredt)
Solid Oxide Electrolysis Cell (Fokuseret udvikling, bl.a. Haldor Topsøe)

26

Også teknologier som Polymer Electrolyte Membrane (PEM) findes i storskala. Denne er dog ikke videre
forklaret, da danske anlæg har størst fokus på de 2 nævnte typer elektrolyse.

3.5.1 Alkalisk elektrolyse
I dag fungerer de fleste elektrolyseanlæg med spaltning af vand i basiske væsker ved brug af en katalysator.
Teknologien er skalerbar og pt. den billigste måde at producere brint fra elektrolyse med vedvarende energi
fra fx vind og sol. Alkalisk elektrolyse er også betegnet som den mest pålidelige metode, som kan svinge i
belastning, fra 20-150% af det dimensionerede anlæg. Det gør elektrolyseteknologien nyttig til når den grønt
producerede strøm er fluktuerende. En principtegning af teknologien er vist i Figur 13.
Elektrolysen fungerer ved, at elektrolysekammeret påsættes strøm, hvorved vandmolekylerne i opløsningen
spaltes til H+ og OH-. Det er påkrævet, at elektrolytten i kammeret, dvs. væsken som elektroderne er placeret
i, er basisk (pH > 7) for at sikre at strømmen kan bevæge sig i væsken. De spaltede ioner bevæger sig efter
deres respektive ladninger, hvor H+ vil bevæge sig mod minus (dvs. anoden), mens OH- vil bevæge sig mod
plus (dvs. katoden). Ved elektroderne dannes de respektive gasser H2 ud fra 2 H+, og O2 ud fra 2 OH-.
Dannelsen af ilt medfører to H+ som bevæger sig til anoden.

Figur 13: Principdiagram af elektrolyse af vand i basiske væsker. En selektiv membran adskiller elektrolysekammereret, som sørger
for at brint og ilt bliver på deres respektive sider af kammeret. Udarbejdet af PlanEnergi.

Konvertering af strøm til brint i alkalisk elektrolyse, menes at have en effektivitet på mellem 43-66 %
afhængig af leverandør, dvs. at 43-66% af energien fra strøm kan lagres som brint. Haldor Topsøe har på et
webinar i 2020 nævnt, at de forventer, at alkalisk elektrolyse har en effektivitet på 60 %. Ifølge
Teknologikataloget fra Aalborg Varme fra marts 2017, kan 15 % af strømmen anvendes som overskudsvarme
fra et alkalisk elektrolyseanlæg. Derfor bliver den samlede effektivitet på elektrolyseanlægget ca. 75 % hvis
varmen kan udnyttes i en anden proces, eller til fjernvarme.
Ifølge Dannesboe (2019) kan den teoretiske effektivitet på alkalisk elektrolyse ikke overstige 83%, da noget
af energien i strømmen anvendes til fordampning af vand. Den teoretiske effektivitet forudsætter, at der ikke
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er noget varmetab til omgivelser, eller tab i andre komponenter, som fx pumper, hvor der minimum må
forventes 2-3 % tab i praksis.
Alkalisk elektrolyse er bl.a. teknologien som anvendes hos REintegrate, hvor anlægget er tryksat til maksimalt
40 bar. Elektrolyseanlægget leveres af Green Hydrogen Systems. Pilotanlægget i Aalborg har teknologi som
er oplyst til at kunne belastes 19-100% af den dimensionerede værdi, med en produktion på maksimalt 8,1
kg brint i timen. Det forventes, at det er denne løsning der skal installeres i Greenlab Skive, blot i større skala.

3.5.2 Solid Oxide Electrolysis Cell (SOEC)
SOEC elektrolyseteknologien får stort fokus, da den teoretiske effektivitet er langt højere end alkalisk
elektrolyse (op til 98 %). Det skyldes, at teknologien anvender damp, og ikke vand, hvorfor der ikke anvendes
energi til fordampning i selve processen. Teknologien kræver, at dampen kan produceres med varme fra en
anden proces. Derfor giver SOEC, som udgangspunkt, ikke mening hvis der udelukkende skal produceres
brint. Her formodes det, at effektiviteten vil være tæt på alkalisk elektrolyse, men mindre fleksibel og også
dyrere. Derimod er den yderst oplagt hvis teknologien kan kobles med en anden varmedannende kemisk
reaktion, fx metanisering eller produktion af ammoniak (Haber-Bosch).
Der er pt. ikke et industrielt anlæg baseret på SOEC elektrolyse teknologi, men der er flere udviklingsprojekter
i gang. Bl.a. er elektrolysen på metaniseringsanlægget i AU Foulum baseret på SOEC. Især Haldor Topsøe
investerer i teknologien, som de mener vil være den foretrukne og mest effektive teknologi på den lange
bane. Anlægget i AU Foulum er også bygget i samarbejde med Haldor Topsøe.
SOEC er ikke udelukkende begrænset til produktionen af brint. Teknologien kan også bruge til at producere
karbonmonooxid (CO) fra CO2. Ved en kombineret elektrolyse af vand og CO2, vil der dannes brint og CO, som
oftest betegnes en syntesegas, hvilket syntetiske brændsler kan produceres ud fra via Fischer-Tropsch
syntese. Behandles damp med luft, fås en blanding af brint og kvælstof (N2), som vil kunne bruges til
ammoniakproduktion. Ved produktion af ren brint, skal der blot anvendes damp. Fælles for processerne er,
at elektrolysecellen skal tilføres strøm for at fungere. En principskitse for SOEC-elektrolyse af damp er vist i
Figur 14.

Figur 14: SOEC-elektrolyse af damp. Brint adskilles fra ilt over en membran. Tegningen er inspireret af Haldor Topsøes præsentation
af SOEC på ammoniakanlæg.

SOEC-elektrolysen foregår ved ca. 700-900 °C som øger effektiviteten af processen. Det forventes, at SOEC
vil have det største potentiale, men der skal fortsat ske meget udvikling i teknologien.
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Haldor Topsøe har planer om et stort ammoniakanlæg i Ramme i Lemvig Kommune, hvor strømmen skal
leveres med vindmøller fra Vestas. Anlægget skal fortrænge 8.200 tons CO2 fra konventionel
ammoniakproduktion. Det forventes, at elektrolyseteknologien bliver SOEC. Anlægget skal stå færdigt i 2022.
Fælles for alle elektrolyseteknologier er, at produktionsprisen direkte afhænger af elprisen da det er
hovedinput. Pga. prissvingninger og tilgængeligheden på overskudsstrøm, vil produktionsprisen på PtX
produkterne også svinge. PtX produktion er derfor mest oplagt når strømmen er billig, fx om natten. Dansk
Energi anslår, at et kg fossil brint koster ca. $1,5 uden CO2-afgift, hvorimod grønt produceret brint via
elektrolyse anslås at koste $4-6. Produktionsprisen for grøn brint er altså 3-4 gange dyrere end det fossile
alternativ. Det er især den høje elpris som er skyld i forskellen.

3.5.3 Metanisering af brint og CO2
Som tidligere nævnt i notatet, er metanisering en af mulighederne for at videreforædle den grønne brint, og
dermed løse nogle af udfordringer som opstår med lagring af brint.
Ved metanisering forstås 2 hovedreaktioner: 1) Omdannelse af acetat (eddikesyrerest) til CH4 og CO2, og 2)
syntesen af CH4 fra CO2 og brint (H2). I den fremtidige beskrivelse, vil der kun omtales reaktion 2, da det er
denne som vil foregå på de kommende PtX anlæg med metanisering. Reaktion 1 foregår under
biogasproduktionen og står for hoveddelen af metanen der produceres i biogas.
Syntesen af CH4 fra H2 og CO2 er spontan og følger reaktion i nedenstående reaktionsskema:
CO2 + 4 H2 ⇄ CH4 + 2 H2 O
Reaktionen er exoterm, hvorved der dannes og frigives varme.
Metanisering kan foregå i en reaktor med en katalysator ved højt tryk og temperatur (kendt som Sabatier
reaktionen), eller via mikroorganismer ved mindre ekstreme forhold, som 1-4 bar og mere moderate
temperaturer fx 50-60 °C. Fælles for processerne er et krav om tilførsel af brint, som skal produceres via
vedvarende energikilder, hvis brændslet skal være grønt (Se evt. Afsnit 3.1). Metanisering vurderes til at
kunne øge biogasanlæggenes metan-output betydeligt, da der potentielt kan anvendes alt CO2, som i dag
fjernes under opgradering og udledes. En normal sammensætning af biogas, vil volumenmæssigt, i grove
træk, være ca. 60% CH4 og 40% CO2. De 40 % af kulstoffet anvendes altså ikke i dag, og ved konvertering af
CO2 til CH4 vil de samme anlæg kunne levere væsentligt mere metan til gasnettet med samme dimensionering
af biogasanlæg.
Metanisering kan foregå direkte på biogas renset for svovl, hvorved metaniseringsanlæggene erstatter
opgraderingsanlæg, såfremt gaskvaliteten, svarende til naturgas, kan opnås efter metanisering. Både kemisk
metanisering, og biometanisering kan resultere i meget høje metan-procenter (> 95 %). Bl.a. Avedøre
renseanlæg har bevist, at det er muligt at metanisere biogas og sende i bygasnettet.
Metanisering ved kemisk katalyse på svovlfri biogas
Kemisk katalyseret metanisering er også kendt som Sabatier’s reaktion eller CO2-metanisering. Reaktionen
har været kendt siden 1902, men har i lang tid været uinteressant, da det er nemmere og billigere at anvende
metan direkte fra naturgas. Med det øgede fokus på klimaudfordringer og vedvarende energi, har reaktionen
fået opmærksomhed som P2G tiltag.
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Processen følger det ovenstående reaktionsskema, hvor proces betingelser oftest er høje temperaturer (200300 °C) og højt tryk (10-30 bar) ved brug af en katalysator (typisk nikkel). En principtegning af
metaniseringsreaktoren ses i Figur 15.

Figur 15: Principtegning af Sabatier reaktor. Brint og biogas blandes inden tilførsel til katalysatorreaktor. Reaktorerne holdes varm af
damp. Mellem reaktorerne udkondenseres det producerede vand. Skitse fra Dannesboe (2019).

Brint og biogas tilføres reaktoren (en methanator) i det ønskede forhold og opvarmes med damp i reaktoren.
Reaktorerne er en plug-flow reaktor indeholdende en katalysator. Det er meget vigtigt, at biogassen er renset
for svovl for at undgå katalysatorforgiftning. For at øge syntesen og dermed metanandelen, skal vand
kondenseres i et mellemtrin, hvorved reaktionen forskydes mod produkt. Reaktoren har derfor minimum 2
trin, begge med kondensering af damp efter reaktion. Vandet og varmen fra kondensering genanvendes til
opvarmning af reaktoren.
Meget høje metanprocenter kan opnås under de korrekte betingelser. Reaktortemperaturen på ca. 300 °C,
og tryk op imod 20 bar kan resultere i en metanprocent på > 98 % såfremt der anvendes en 2-trins proces
eller mere med kondensering af damp mellem hvert trin.
Ifølge reaktionsskemaet skal der støkiometrisk anvendes 4 gange molbasis af brint til 1 mol CO2. Ud fra
molekylernes molarvægt svarer det til, at der skal anvendes 0,18 ton H2 pr. ton CO2. Ved fuld omdannelse af
CO2 og brint, vil der, ud fra reaktionsskemaet, produceres ca. 0,36 ton CH4 og 0,82 ton H2O pr. 1,18 ton
blanding i ovenstående forhold. 1 ton CO2 bliver altså til 0,36 ton CH4. Kulstoffet bindes i syntesen til metan,
der kan tilføres naturgasnettet.
Metaniseringsprocessen udvikler varme, og generer damp. Det er derfor oplagt at koble processen til
elektrolyse med SOEC-teknologi, som netop har damp som input. Denne kobling er vist i Figur 16. El-inputtet
der anvendes, skal være grøn el for at processen skal være bæredygtig.
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Figur 16: Kobling af SOEC-elektrolyse med katalytisk metanisering. Dampen fra metanisering anvendes til generering af brint. Skitse
fra Dannesboe (2019).

Ved kobling af SOEC-elektrolyse og katalytisk metanisering bevares ca. 80 % af energien fra strømmen og
anvendes i processen eller opnås som produkt. Overskudsvarmen, der udvikles, kan anvendes til fjernvarme,
opvarmning af biogasanlægget, eller andet sted hvor varme kan bruges, hvorved effektiviteten øges
yderligere.
Koblingen mellem SOEC-elektrolyse og katalytisk metanisering er fortsat under udvikling hos AU Foulum i et
samarbejde med Haldor Topsøe. Anlægget blev etableret i forbindelse med EUDP-projektet ”El-opgraderet
Biogas” med Haldor Topsøe som projektleder. Et billede af anlægget er vist i Figur 17.
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Figur 17: Metaniseringsanlæg hos AU Foulum. Udklip fra Gasenergi, 2018.

Anlægget ved AU Foulum er udstyret med 75 SOEC-stakke til elektrolyse, og kan levere i alt ca. 18 m3 brint i
timen (FIB, 2017) svarende til 1,6 kg brint/time.
AU Foulum producerede i 2020 ca. 1,2 mio. Nm3 biogas, hvor mere end 90 % blev sendt til kraftvarmeværket,
og de resterende blev brugt som procesvarme. Der er derfor en forholdsvis lille biogasproduktion på ca. 137
Nm3 i timen. AU Foulum har oplyst, at metanindholdet i biogassen lå på ca. 52% som gennemsnit for året.
Derfor anslås en CO2 produktion på ca. 71 m3 i timen, eller ca. 139 kg CO2/time.
Ud fra massebalancen, og teorien om, at der skal anvendes 0,18 ton brint pr. ton CO2 til metanisering, kan
det opstillede metaniseringsanlæg omdanne ca. 9 kg CO2 i timen, og dermed opgradere ca. 6,5 % af CO2
andelen fra biogasproduktionen, hvis anlægget drives kontinuert over året.
Det opgraderede metan, som blev produceret på testanlægget, var af kvalitet god nok til naturgasnettet.
Anlægget skal ses som demonstration, og har ikke den kapacitet man vil forvente på et fuldskalaanlæg.
Nedenfor i Tabel 11 er opsummeret den maksimale kapacitet, hvis anlægget kører kontinuert over året. Det
er fortsat uvist hvor mange fuldlasttimer anlægget kan præstere over en længere periode.
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Tabel 11: Kapacitet på metaniseringsanlæg på AU-Foulum.

Produceret biogas
137 Nm3/time

CO2 til rådighed
(xCO2 = 48%)
71 Nm3/time

Kapacitet på brintproduktion
18 Nm3/time

Andel opgradering af
CO2-andel
6,5 %

Ea Energianalyse estimerer yderligere, at produktionsprisen på katalytisk metaniseret biogas vil være ca. 120126 kr./GJ, eller ca. 4,5 kr./Nm3 katalyisk metaniseret biogas. Ifølge analysen er der i dag ikke mulighed for
støtte til metanisering af biogas (FIB, 2017) på trods af at det ville reducere CO2 udledningen fra
biogasanlægget og øge energiproduktionen betydeligt.
I teorien kan et metaniseringsanlæg erstatte et biogas-opgraderingsanlæg, eller fungere som
opgraderingsteknologi, hvor CO2 opgraderes til CH4, og outputmængden af CH4 dermed bliver større end hvis
der anvendes traditionel opgradering fordi CO2 afkastet udledes til atmosfæren. I øjeblikket er det ikke
klarlagt hvorvidt metanisering evt. vil kunne fungere som opgraderingsteknologi og om det kan erstatte de
nuværende typer opgraderingsanlæg. Det må formodes, at biogasanlægget også vil være indehaveren af
metaniseringsanlægget, som det er tilfældet med traditionel opgradering i dag.
Det største katalytiske metaniseringsanlæg findes i dag ved Werlte, Tyskland, og ejes af Audi. Anlægget er
placeret op tæt ved en biogasproduktion, hvor en andel af biogassen opgraderes i metaniseringsanlægget.
Der er en gastankstation til CNG/CBG på matriklen som kan forsyne gasbiler. Anlægget har en
elektrolysekapacitet på 6 MW og er af typen alkalisk. Der produceres ca. 1.000 tons syntetisk CH4 (ca. 715.000
Nm3), ved ca. 4.000 fuldlasttimer om året (DGC, 2020).
Biometanisering af biogas
Biometanisering fungerer som kemisk metanisering, hvor katalysatoren i stedet er arkebakterier fx fra
biogasprocessen eller forbedrede varianter. Reaktoren ligner et kulfiter, som oftest er høj med en forholdsvis
smal diameter for at minimere døde zoner og uønsket kanaldannelse gennem kolonnen. En skitse af systemet
er vist i Figur 18.

Figur 18: Skitsering af biometaniseringsreaktor. Der recirkuleres en væskefase med næringsstoffer. CO 2 og H2 omsættes i reaktoren
til næsten ren CH4 af mikroorganismer.
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Reaktoren pakkes med et materiale, som mikroberne kan kolonisere. Det kan være plastik-carriers,
lecakugler enten knust eller normal, eller sand og sten. Reaktoren indkøres over nogle uger for at sikre at
den mikrobielle kultur er tilstrækkelig ift. den ønskede produktion.
Det største biometaniseringsanlæg i Danmark opereres i øjeblikket ved Avedøre renseanlæg og er et
biometaniseringsanlæg med en elektrolysekapacitet på ca. 1 MW med en brintproduktion på maksimalt 200
m3 H2/time. Renseanlægget har en biogasproduktion på ca. 60 Nm3/time, hvorfor brintproduktionen er større
end CO2 produktionen fra biogas. Anlægget har kørt ved ca. 45-50 % dimensioneret belastning og har haft et
metanindhold på 90-95 % i afgangsgassen fra metaniseringsreaktoren. Gassen renses efterfølgende via en
svovl-fældning samt i et membrananlæg for at hæve metanindholdet og fjerne evt. rester af H2 og CO2.
Gassen sendes herefter til bygasnettet. Det er EVIDA som måler gassens sammensætning og kvalitetssikrer
gassen inden den sendes på gasnettet ved 4 bars tryk
Anlægget blev bygget i forbindelse med det EUDP-støttede ”Biocat” projekt som testanlæg og officielt indviet
i 2017. Biometaniseringsanlægget leverede den første gas til gasnettet i september 2019. Anlægget
metaniserer direkte på biogas, som var tilfældet ved AU Foulum, og ikke overskuds CO2 fra et
opgraderingsanlæg. Overskudsvarmen på ca. 60 °C anvendes til opvarmning af de omkringliggende bygninger
og reaktorer, men er for lav til fjernvarmenet og skal øges med en varmepumpe for at kunne anvendes til
fjernvarme.
Metaniseringsenheden er bygget af tyske Electrochaea som også var med i Biocat projektet. Electrochaea
har også tidligere haft et demonstrationsprojekt på teknologien i Foulum. Derudover er virksomheden ved
at udføre et for-projekt til etablering af et 10 MW anlæg P2G anlæg i Europa.
Selve biometanisering kan håndtere større svovlbelastninger end kemiske katalysatorer. Dog skal gassen
alligevel renses for svovl inden den godkendes i nettilslutningen.
Electrochaea oplyser, at P2G effektiviteten på anlægget i Avedøre er 55%, dvs. hvis der anvendes 1 MW
vindmøllestrøm, fås 550 kW CH4 i øvre brændværdi. Derudover oplyser Electrochaea at ca. 30 % af energien
der tabes kan opsamles som spildvarme, dog med en temperatur på ca. 60 °C (Lardon, 2020).
Ovenstående anlæg er derfor ikke økonomisk fordelagtigt til at køre spontant i øjeblikket. Med en effektivitet
på 55% vil der skulle tjenes 2 gange elprisen i indtægt for at systemet kan betale råvaren. Electroarchaea
anslår at indtægten fra den producerede gas skal være 3 gange elprisen for at indtægten kan dække
omkostningen til strøm samt vedligehold, mandskabstimer og andre omkostninger i produktionen. Dette
anslås ud fra en produktionsstørrelse svarende til Avedøre anlægget. Med den nuværende gaspris på 0,12
kr./kWh (jan 2021), vil det kræve en elpris på 0,04 kr./kWh, hvis produktionsanlægget skal være
konkurrencedygtigt. Dette indeholder ikke afbetaling af anlæggets investering, som også er en betydelig
omkostning. Der findes ikke støttemuligheder på PtX produkter i øjeblikket.
Ved en elpris på ca. 0,25 kr./kWh, skal der altså opnås en pris på 0,75 kr./kWh gas produceret. I en m3
biometan er der ca. 11 kWh i øvre brændværdi, og gassen skal derfor kunne sælges til 8,25 kr./m3, hvilket er
ca. 5,5 gange dyrere end naturgasprisen i januar 2021. Anlægget er derfor ikke økonomisk fordelagtigt, og vil
kræve både et salg til en høj værdi (fx via transportsektoren), støttemuligheder, tillæg fra
oprindelsesgarantier og en lav elpris.
I tilfælde af overskudsstrøm kan anlæggets produktion fungere som energilagring, hvilket er hvordan PtX
tiltænkes – netop at der skal anvendes overskudsstrøm, hvor strømmen er meget billig.
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Nature Energy, der er Danmarks største biogasaktør, satser stort på biometanisering af deres produktion.
Anlægget i Holsted kører i øjeblikket forsøg med en reaktor i 1 m3 skala. Det forventes fra Nature Energy at
produktion skal opskaleres i 2021, og at hele Holsted’s biogasproduktion i fremtiden kan metaniseres.

3.5.4 Metanolproduktion på renset CO2
Metanol på renset CO2 fra biogasproduktionen er et alternativt PtX produkt, som har mange fordele, da
metanol er flydende og kan transporteres i tankvogne, i stedet for et ledningsnet. Produktionen sker ved
kemisk katalyse at brint og CO2. Reaktionen følger nedenstående reaktionsskema:
CO2 + 3 H2 ⇄ CH3 OH + H2 O
Syntesen producerer metanol og vand, hvorefter metanol og vand kan separeres på baggrund af forskellen i
kogepunkt. Vandet kan recirkuleres tilbage til elektrolyseanlægget, da det betegnes som teknisk vand.
Ud fra ovenstående reaktionsskema og tilhørende molarvægt vil ét tons CO2 blive til 0,73 tons metanol, eller
ca. 933 L metanol1. Der skal anvendes 136 kg H2 pr. ton CO2.
Opskalering er under udvikling. Fase 1 i demonstrationen af teknologien, hvor syntesen af brint og metanol
kombineres i et anlæg, er blevet bevist af Green Hydrogen Systems og REintegrate i det EUDP-støttede
projekt ”Power2Met”. Demonstrationsanlægget er lokaliseret ved Aalborg Universitet, og har en skala på ca.
35L metanol i timen. Anlægget er i fuld drift, og producerer e-metanol, som transporteres fra anlægget i
palletanke. Næste trin i projektet er at opskalere produktionen ved et fuldskalaanlæg ved Greenlab Skive
(beskrevet i senere case-beskrivelse), hvor CO2 kommer fra det nærtliggende biogasanlæg, og brint
produceres på strøm fra nærtliggende vindmøller og solceller med en kapacitet på 10 MW.
Eletrolyseteknologien som anvendes på demonstrationsanlægget i Aalborg er alkalisk elektrolyse under tryk.
Teknologien leveres som moduler i containerløsning med et brintoutput på 8,1 kg brint i timen.
Elektrolyseenheden er en 250 kW enhed, og brinten leveres med et udgangstryk på 35 bar.
I nedenstående Figur 19 er vist massebalancen for det kommende fuldskalaanlæg i Greenlab Skive. Med en
strømmængde på ca. 10 MW vil 1,5 tons CO2 kunne omdannes til 1,1 ton metanol i timen, svarende til ca.
1.389 l. metanol/time. Det er 10 MW leveret til anlægget, dvs. kapaciteten på vindmøllerne muligvis skal
være større for at imødekomme et evt. tab.

1

Densiteten på metanol er ca. 792 kg/m3 ved 20 °C og 1 atm.
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Figur 19: Flowdiagram for metanolproduktion. Præsenteret på Power2Met webinar.

For at elektrolysen, og dermed produktionen af metanol, skal være konkurrencedygtig, skal elprisen, ifølge
Green Hydrogen Systems, reduceres til <0,04 euro/kWh, eller <0,3 kr./kWh, hvilket er højere end den rå
elpris i dag. Dertil kommer afgifter, hvor virksomheder kan få en delvis godtgørelse pga. anvendelse til
procesformål. Omkostningen til produktion af brint formodes at skulle ned på 2,5-2,75 euro/kg i 2022, og i
fremtiden skal prisen reduceres med ca. 30 % ift. hvad det koster at producere grøn brint i dag. Udfordringen
er, at det primære input (og dermed omkostning) er el til anlægget, og prisen på grønt produceret brint bliver
derfor direkte afhængig af elprisen, som kan være meget varierende. Med kommende CO2-afgifter kan det
være positivt for anvendelse af grøn brint, da fossil brint forventes at blive dyrere.

3.5.5 Metanolproduktion direkte på svovlfri biogas via eSMR
Alternativt til forædling af opfanget CO2 fra opgraderingsanlæg, kan biogassen i stedet forædles direkte til
metanol, og hvor man potentielt vil kunne spare opgraderingsanlægget, som er en betydelig del af
investeringen på et biogasanlæg med opgradering. Haldor Topsøe arbejder i øjeblikket med at udvikle en
eldrevet metan dampreformer (eSMR – electric steam methane reformering) i et EUDP-projekt hvor
teknologien udvikles og demonstreres på AU Foulum i perioden 2019-2023. Metan dampreformering er en
proces, hvor vand (damp) reagerer med metan og spalter metan i brint, samt danner karbonmonooxid.
Gassen betegnes herefter som syntesegas og er en betegnelse for en samlet gas med forskellige gasarter.
Blandingen af brint og karbonmonooxid anvendes hyppigt som byggesten og platform kemikalier i den
kemiske industri og er især meget kendt i processen Fischer-Tropsch syntese, hvor der oftest produceres
syntetisk diesel. Syntesegassen kan dog også anvendes til produktion af metanol. Metanol er også et udbredt
platformkemikalie i den kemiske industri, men kan også fungere som transportbrændstof, hvor Drivkraft
Danmark tidligere har meddelt at 3 % af benzin vil kunne erstattes med metanol uden udfordringer.
Formålet med Topsøe’s proces er at producere metanol direkte på biogas uden opgradering. eSMR princippet
baseres på el som opvarmningskilde og biogas som kulstofkilde fremfor anvendelse af naturgas til begge
formål. Det gør processen CO2-neutral så længe der er anvendes biogas som kulstofkilde, og vedvarende
energi som sol og vind til opvarmning. Den kemiske reaktion er katalysator drevet, hvorfor input gassen skal
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være fri for især svovl for at undgå katalysatorforgiftning. Processen kan ikke direkte betegnes PtX fordi
energien fra strøm ikke lagres kemiske bindinger, men anvendes til at drive reaktionen fra metan til metanol.
Teknologien hjælper dog med at facilitere produktionen af grøn metanol, som har en højere værdi end
naturgas. Da eSMR er metan reformering, kræver det ikke en produktion af brint forud for processen. Derfor
skal der ikke udføres elektrolyse, og det sænker det samlede energiforbrug betydeligt.
I et reaktordesign har en eSMR mange fordele i forhold til traditionel SMR, herunder, at reaktorens volumen
kan reduceres, måske op til 100 gange, uden at gå på kompromis med kapaciteten af produktionen fordi den
eldrevne reaktor er mere kompakt og mere effektiv. Det forventes at den væsentlig mindre reaktor vil kunne
reducere investeringsomkostningen til en konventionel SMR-reaktor betydeligt.
Ift. effektiviteten af processen, sammenlignet med ovenstående metanolproduktion på renset CO2, forventes
eSMR processen at have et væsentligt lavere forbrug af el, da metanolen også produceres fra syntesegassen
fremfor brint fra spaltet vand. Som tidligere nævnt, er elektrolysen, der påkræves for at spalte ilt og brint fra
vand, meget energikrævende og udvikler en stor mængde varme, som udover anvendelse til fjernvarme eller
andre lavtemperaturformål, ellers går tabt, hvis ikke denne boostes med en varmepumpe. Energien fra eSMR
opnås ved spaltning af metan i biogassen, som senere bliver til metanol.
Ligesom SOEC-elektrolyse, betegnes eSMR teknologien ikke som klar til industriel produktion endnu, og de
valgte cases benytter sig derfor af alkalisk elektrolyse kombineret med katalytisk syntese af metanol. Det
forventes dog, at eSMR teknologien bliver relevant i fremtiden, især hvis det viser sig, at biogassen er bedre
anvendt ved produktion af metanol fremfor injicering i gasnettet. Den rå salgspris på markedet i dag er ca. 3
gange højere for metanol end metan, dog opnår langt de fleste danske biogasanlæg opgraderingstilskud eller
tilskud til elproduktion, som gør gassen langt mere konkurrencedygtig.

3.6 PtX muligheder i Region Midt
PtX produktion af karbonbaserede produkter kræver hovedsageligt 2 ressourcer: 1) El og 2) En kulstofkilde
(oftest CO2). Teknologi til elproduktion fra vedvarende kilder som sol og vind er efterhånden en hyldevare
som kan installeres ift. et budgets størrelse samt ønsket kapacitet. Kulstofkilden er mere kompliceret, hvor
det pt. er mest fordelagtigt at anvende CO2 som er tilgængelig med en vis renhed. Det er muligt at anvende
CO2 fra røggas, eller at ekstrahere CO2 fra den atmosfæriske luft. Det vurderes dog, at teknologien i dag er
umoden og vil kræve store investeringer. Der undersøges derfor muligheden for at anvende CO2 fra
biogasanlæg med opgradering som kickstarter, da renheden af CO2-afkastet fra et biogasopgraderingsanlæg
er stor og mængderne er store nok til at kunne bidrage til de første PtX anlæg inden der undersøges om
røggas og atmosfærisk CO2 også skal overvejes.
I Energinet’s analyse ”Nye Vinde til Brint” lægges der op til at lave indfødningszoner af strømmen der tænkes
at skulle produceres fra offshore vindmøller i Nordsøen. Der er i øjeblikket planer om 4-6 GW, med et
potentiale op imod 20-40 GW. I sidste ende vil den store mængde el kunne sænke elprisen.
På de tider af døgnet hvor anvendelse af strømmen ikke kan realiseres, kan PtX blive en effektiv energilagring
af den producerede el, som giver mulighed for anvendelse i flere industrier. Produkter som brint, ammoniak,
metanol og metan anvendes hyppigt i den kemiske industri som platformkemikalier, i transportsektoren mfl.
og udvindes i dag primært fra naturgas og råolie. Alle disse produkter er mulige at syntetisere ud fra rest CO2
fra biogas og strøm, hvorfor biogasanlægget virker oplagt at integrere i et PtX anlæg. Derudover vil
overskudsvarmen fra PtX anlægget kunne anvendes på biogasanlægget til opvarmning af anlæggets
processer.
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Hvis der ønskes produktion af karbon-baserede PtX produkter som metan eller metanol, er det især oplagt
at anvende CO2 fra biogasproduktionen, da der er en stor, renset mængde til rådighed, samtidig med at der
leveres grønt produceret metan til gasnettet. Biogasanlæg med opgradering har allerede en tilslutning til
gasnettet, som kan anvendes til det metaniserede produkt. Med udbygningen af opgraderingsanlæg på
biogasanlæggene de seneste 5 år, er der kommet store mængder CO2 til rådighed til fx PtX produktion. Pga.
de nuværende skrappe krav til rensning af CO2 afkastet inden afkastet udledes til atmosfæren, vil det være
oplagt at forædle CO2, både pga. renheden og derved nem integration på PtX-anlægget, men også fordi CO2
udledningen fra biogasanlægget vil reduceres yderligere. Biogassen er CO2-neutral og i sidste ende vil
brændslet, ved forbrænding, udlede den CO2, som biomassen har optaget ved dyrkning.
Region Midtjylland har flere større biogasanlæg med opgraderingsteknologi. De største biogasfællesanlæg i
Region Midt, med opgradering, er Vinkel Bioenergi, Greenlab Skive Biogas og Horsens Bioenergi. De tre anlæg
alene leverer tilsammen op imod 70-75 mio. Nm3 biometan til naturgasnettet om året.
Ift. vurdering af hvilke PtX teknologier der kommer til at blive mest anvendt i fremtiden, er der flere aspekter
som skal overvejes fx placering af anlæg, infrastruktur, afsætningsmuligheder af produkterne, samt
markedsmekanismer for grønne brændsler. Hvis der er tale om metanisering, bør der overvejes et
biogasanlæg som i forvejen er tilsluttet gasnettet for at reducere omkostninger til nettilslutning. Det er Evida
(tidligere HMN gasnet og Dansk Gasdistrubution), som er ansvarlig for tilkoblingen til gassystemet, dog for
biogasprojektets regning. Det er ikke unormalt, at der skal etableres et længere stykke gasledning, fx 15 km,
når et biogasanlæg med opgradering bygges og tilsluttes gasnettet. Anlægget kobles normalt på den
nærrestliggende MR-station på gas distributionsnettet, hvis det er muligt ift. kapaciteten på
modtagerstationen, samt Evida godkender at kunne afsætte gassen.
Til anlæg hvor der er meget langt til gasnettet, dårlige afsætningsmuligheder eller lav kapacitet på MRstationen på gas-distributionsnettet, vil det være oplagt at have metanolproduktion, evt. på hele
biogasproduktionen, hvis ikke gassen ellers kan afsættes. Metanol er et flydende brændsel, som kan
transporteres med tankvogne. Dette vil dog øge belastningen på vejnettet yderligere.
DGC har lavet et overblik af gasnettets udformning. Denne ses i Figur 20, hvor både gas distributions- og
transmissionsnettet ses. Det gøres opmærksom på, at de tilsluttede biogasanlæg på kortet ikke er
opdaterede, samt der kan være dele af distributionsnettet, som er blevet udvidet siden.
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Figur 20: Gasdistributions- og transmissionsnettet vist med hhv. grøn og lyserøde streger. Dato: Maj 2020.

Gasnettet er Danmarks største energilager, som ifølge brancheforeningen Biogas Danmark, kan forsyne 1/3
af Danmark’s årlige energiforbrug hvis lagerets fulde kapacitet anvendes.
Energinet undersøger i øjeblikket muligheden for at transportere en mindre andel brint i gasnettet. Ifølge
Energinet’s analyse ”Nye Vinde til Brint” forventes det, at der vil blive etableret indfødningszoner af
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havvind på Vestkysten, fx i Lemvig- og Ringkøbing-Skjern Kommune. Derfra skal brinten produceres i
elektrolyseanlæg og transporteres i brintrør til de aktører som skal videreforædle brint til X eller anden
anvendelse af brint. Produktionen af brint på vestkysten, hvor strømmen indfødes, skyldes enhedsprisen på
at forstærke elnettet til at kunne håndtere den væsentlig forøgede kapacitet. Ifølge analysen er det ca. 2021 gange dyrere at transportere energi i højspændingsledninger fremfor brintrør. Luftledninger af 2x400
kV, der i analysen er den billigste måde at transportere el, har en omkostning, der er ca. 3 gange højere end
brintrør. Optimalt ville brinten kunne transporteres i gasnettet, så der ikke behøves at investeres i ny
infrastruktur, men udelukkende en mindre udvidelse af den eksisterende.
Ligesom for naturgasnettet, er et essentielt element i en evt. PtX infrastruktur, at der er mulighed for
lagring når forbruget er lavt, mens produktionen er høj, så energien (her i form af brint) ikke går tabt. Dette
gælder især for sæsonproduktion som fx produktion fra solcelleanlæg, hvor produktionen af vedvarende
energi er meget større om sommeren. Her er det vigtigt, at den producerede energi lagres effektivt, hvor et
lavere tab forekommer i form af molekyler, fremfor batterier. Energinet har bl.a. peget på kaverneområder
ml. Hobro og Aarhus Nord i Region Midtjylland som et muligt brintlager. Kaverne vil ikke kun kunne
anvendes til lagring af brint, men også bl.a. CO2, som kunne opfanges fra biogasanlæggenes
opgraderingsanlæg og benyttes til PtX senere. Øget lagerkapacitet vil skabe bedre muligheder for øget
produktion når vejrforholdene er optimale, fx sol til solcelleanlæggene og blæst til vindmøllerne.
Ovenstående diskussion vil dog have en stor indflydelse på anlæg, som ikke er placeret i nærheden af
gasnettet, da disse ikke vil kunne få leverancer af brint. Her vil det kræve et decentralt brintanlæg med en
væsentlig forsyning af el. Kigger man på Figur 20, er der flere steder i Region Midtjylland som ikke er placeret
nær en gasledning. Især på Djursland vil et nyt biogasanlæg være afhængig af god elforsyning, hvis der skal
laves PtX, da nærmeste gasledning ligger nær Randers (Assentoft) med ca. 30 km afstand. Et sådan
biogasanlæg vil være oplagt til produktion af metanol på gassen, netop pga. distancen til gasledningen. Der
er i øjeblikket kun etableret et gårdbiogasanlæg med el- og varmeproduktion på Djursland (Brdr. Thorsen
Biogas), som behandler 36.500 tons biomasse om året. Det samme er desuden gældende omkring Odder,
hvor gasledningen også er beliggende forholdsvis langt fra et evt. anlæg.

3.6.1 Konceptbeskrivelse: Biogas og PtX ved Ringkøbing
Der er planer om etablering af et nyt stort biogasanlæg, syd for Ringkøbing, lidt øst for Velling, som skal
behandle ca. 500.000-600.000 tons biomasse årligt. Der er i øjeblikket skrevet 40 landmænd op til at levere
husdyrgødning til anlægget med mere end en samlet tonnage på 250.000 tons årligt. Anlægget planlægges i
et samarbejde mellem de tilknyttede landmænd, DBC-Invest, SEGES og PlanEnergi.
Ift. vurdering af biogaspotentialet fra husdyrgødning, har PlanEnergi lavet en ressourceopgørelse ud fra
landbrugsejendomme i nærheden af anlægget, med en radius på 25 km. Derudover er der taget højde for
konkurrerende nærtliggende gårdbiogasanlæg og biogasfællesanlæg, hvor landbrugsejendomme er
fratrukket, som ligger i en radius af 5 km fra et gårdbiogasanlæg, og 15 km fra et biogasfællesanlæg. Data for
landbrugsejendomme stammer fra Det Centrale Husdyrbrugsregister (CHR) fra 2018.
Der er præsenteret tilgængelige landbrugsejendomme på >50 dyreenheder (DE), som
husdyrgødningsmængderne er beregnet ud fra ift. normtal. Der er kun medtaget landbrugsejendomme med
enten svin, kvæg eller slagtekyllinger, da disse landbrug oftest er hovedleverandører af husdyrgødning til
biogas. Kortet, som viser anlægget, konkurrerende anlæg og potentielle landbrugsejendomme til leverancer
på biogasanlægget ses i Figur 21.
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Figur 21: Husdyrgødningsopgørelse på tiltænkt lokalitet til Ringkøbing Biogas. Udført i QGIS med CHR18 som datagrundlag.
Opgørelse på mink er udeladt efter lukning af erhverv pga. COVID-19.

Ud fra de opgivne landbrugsadresser er antal dyreenheder opgjort jf. Tabel 12.
Tabel 12: Opgørelse af husdyrgødning baseret på ejendomme vist i ressourceopgørelsen ved Ringkøbing. Opgørelse af baseret på
det maksimale potentiale. Der indregnes et 25% fradrag, da nogle ejendomme ikke kan levere til biogas, fx pga. sand i gyllen. Det
forudsættes at slagtesvin udskiftes 4 gange på et år, og smågrise udskiftes 6,5 gange på et år. For slagtekyllinger anvendes 45 døgns
opdræt, dvs. 8,1 skift pr. år.

Antal dyr pr. år

Tons gylle pr. dyr jf.
normtal 2019
Total tons gødning
Total inkl. 25% fradrag
Tons dybstrøelse (15% af
gyllemængde)

Kvægbrug
Handyr: 3.224
Kvier: 10.567
Køer: 11.723
Handyr: 3,8 tons/år
Kvier: 6,5 tons/år
Køer: 31,7 tons/år
452.556 tons/år
339.417 tons/år
50.913 tons/år

Svinebrug
Søer: 22.697
Slagtesvin: 104.488 x 4
Smågrise: 111.765 x 6,5
Søer: 3,88 tons/år
Slagtesvin: 0,51 tons/år
Smågrise: 0,09 tons/år
366.602 tons/år
274.952 tons/år
-

Slagtekyllinger
Slagtekyllinger (45 dage):
219.000 x 8,1 = 1.773.900
Slagtekyllinger 1000 stk,
45 dage: 2,22 tons/år
3.938 tons/år
2.958 tons/år
-

Husdyropgørelsen danner grundlaget for etablering af et større biogasanlæg I Ringkøbing. I Tabel 13 ses den
maksimale potentielle gasproduktion ud fra husdyropgørelsen.
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Tabel 13: Biomasseopgørelse med tilhørende metanudbytter ved Ringkøbing Biogas. Beregning baseres på normtal opgjort i DGC's
rapport om optimering af bionaturgasproduktion.

Husdyrgødningstype

Sogylle
Slagtesvin og
smågrise gylle
Kvæggylle
Hønsemøg
Kvæg dybstrøelse
I alt

Mængde Tørstof Organisk
(ton)
(%)
tørstof
(VS, %)
66.048
3,0
80
208.904 4,5
80

Metan
%
i biogas
65%
65%

Metanudbytte
(45 døgn,
Nm3 CH4/ton VS)
253,0
335,0

Metanudbytte
(45 døgn,
Nm3 CH4/ton)
6,1
12,1

I alt

339.417
2.958
50.913
668.240

65%
55%
55%
-

230,0
282,2
263,0
-

14,0
108,4
63,1
-

4.751.838
320.499
3.212.610
11.215.578

7,6
48,0
30,0
-

80
80
80
-

402.893
2.527.738

Der kan altså, ud fra den beregnede mængde husdyrgødning opnås en metanproduktion på lidt over 11 mio.
Nm3 metan. Husdyrgødningspotentialet i området omkring anlægget er, ud fra Tabel 13, opgivet til 668.240
tons. Indtaget af husdyrgødning forventes dog at skulle være ca. 400.000 tons til anlægget, hvoraf de
resterende 100.000 tons skal være markafgrøder og industriprodukter osv. Ift. ovenstående opgørelser, er
der gode forudsætninger for etablering af et gyllebaseret biogasanlæg. Som tidligere vist, udgør biogassen
fra husdyrgødning kun 36 % af den samlede gasproduktion. Resten kommer fra ikke-husdyrgødningsbaserede
produkter som fx energiafgrøder, markafgrøder eller industrielt affald.
Hvis det forudsættes, at biogassen indeholder 60% metan og 40% CO2, vil et anlæg med en produktion på 20
mio. Nm3 metan have en biogasproduktion på i alt ca. 33,3 mio. Nm3 biogas.
Da biogasanlægget skal etableres indenfor en overskuelig tidsramme, forventes det, at biogasanlægget vil
have tilknyttet et opgraderingsanlæg, og levere opgraderet biogas til gasnettet. CO2-afkastet fra
opgraderingsanlægget vil, ud fra en massebalance, udgøre ca. 13,3 mio. Nm3 CO2, som vil kunne anvendes til
et PtX anlæg. Hvis CO2 indholdet i biogassen metaniseres, jf. Afsnit 3.5.3, vil der altså kunne dannes ca. 12,5
mio. Nm3 metan mere ud fra den samme biomassetilførsel, hvis der regnes med et tab på 5 % under
processering. Det syntetiserede metan vil have en øget omkostning i form af produktion af brint fra el, og vil
afhænge af den anvendte teknologi til elektrolyse, samt om det er muligt at anvende overskudsvarmen, der
produceres på elektrolyseenheden fx til fjernvarme, tørring af græsprotein, eller andre steder på
biogasanlægget. Der vil også være en omkostning til drift at metaniseringsanlægget.
Der er også mulighed for at CO2 kan anvendes til produktion af metanol, hvis markedet for metanol er mere
attraktivt, eller at den ekstra gas ikke kan afsættes til gasnettet, fx pga. manglende infrastruktur i området
eller manglende garanti fra Evida. 13,3 mio. Nm3 CO2 svarer til 25.948 tons CO2, og vil kunne være kulstofbasis
for en produktion af 18.942 tons metanol (se Afsnit 3.5.4), eller næsten 24 mio. L metanol om året, hvis hele
CO2 mængden udnyttes, samtidig med at der opgraderes biogas som leveres til gasnettet. Derudover er der
tale om 25.948 tons CO2 som ellers ville blive udledt til atmosfæren via CO2-afkastet fra
opgraderingsanlæggets gasrenser.
Vindmøller i området
I området omkring biogasanlægget er der på Figur 22 vist vindmøllers beliggenhed i området. Der ligger,
indenfor cirklen, i alt en kapacitet på 441,4 MW. Derudover forventes Ringkøbing-Skjern at blive
indfødningszone (jf. Energinets PtX handlingsplan ”Nye vinde til brint”) fra Nordsøen, hvor der planlægges 46 GW. Et biogasanlæg på størrelse med Ringkøbing Biogas forventes at skulle bruge ca. 20-40 MW (afhængig

42

af præstationsevnen på det valgte elektrolyseanlæg) for at kunne producere den nødvendige brint til at
forædle anlægget CO2 afkast. Ifølge Energinets energidata service, er der i Ringkøbing Skjern Kommune pr.
1. marts 2021 installeret og tilsluttet ca. 500 MW landvindmøller. Afvigelsen på kortet ift. Energinets data,
kan skyldes, at dele af vindmøllerne opgjort på kortet ikke er tilsluttet, eller at nogle siden er taget ud af drift.

Figur 22: Vindmøller i Ringkøbing området. Opgjort på baggrund af data fra Energistyrelsen, 2018.

På trods af, at der er adgang til en stor mængde vedvarende energi i området, forventes det dog, at PtX
anlæggene vil være koblet til el-systemet for at sikre forsyningen. Her vil der ligge en udfordring i at
bestemme, hvornår det bedst kan betale sig at producere PtX produkter, som er direkte afhængig af elprisen.
Det må formodes at anlæggene er mest rentable når overskudsstrøm er til rådighed, og forbruget generelt
er lavt, fx om natten, hvor den rå elpris kan være op mod 50 % billigere ift. i spidslasttimer. Det vil dog kræve,
at PtX anlæggene er omstillingsparate og at CO2 fra biogas kan lagres i større mængder inden brug.
De producerede PtX produkter kan pr. primo 2021 ikke modtage støtte. Der er dog afsat 750 mio. kr. (jf.
Klima, Energi- og Forsyningsministeriets klimaprogram fra juni 2020) frem mod 2030 til at fremme PtX
produktion. Det vides endnu ikke, hvordan udbuddene bliver udformet ift. om det bliver tilsvarende den
nuværende ordning på biogas, hvor der gives tilskud pr. produceret mængde, eller om det bliver et tilskud til
investering i et anlæg. Dette gælder også for udbygningen af biogas, hvor der er afsat 678 mio. kr. frem mod
2030. Disse udbud påbegyndes i 2024, startende med 200 mio. kr. I dag er der krav om, at der ikke tilføres
brint til processen for at kunne modtage støtte til opgradering af biogas, og det forventes derfor at
metanisering ikke kan få støtte som opgraderet biogas og indgå i biogasudbuddene.
Metanol har i øjeblikket stor fokus pga. gode afsætningsmuligheder i transportsektoren. Derudover er
markedsværdien på fossilt metanol ca. 3 gange højere end naturgas. Det vides endnu ikke om grøn metanol
har en større produktion omkostning end metan produceret via PtX.
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3.6.2 Konceptbeskrivelse: Biogas og PtX ved Fårup i Randers Kommune
Mellem Randers og Hobro har der de sidste 10 år været snak om etablering af et biogasanlæg for at opnå en
større afgasning af husdyrgødning i området. Det hænger fint sammen med at Randers Kommune afgasser
en meget lille andel af deres husdyrgødning (se Afsnit 2.2). Fårup, der ligger ca. 15 km nordvest for Randers,
ligger i et opland med stor husdyrtæthed, hvor der ikke er større konkurrerende biogasanlæg og det virker
derfor oplagt med et stort biogasfællesanlæg i dette område. Der er i øjeblikket kun beliggende
gårdbiogasanlæg i nærheden, samt Thorsø Miljø- og Biogasanlæg som det største nærtliggende
biogasfællesanlæg med en behandling af 170.000 tons/år biomasseindtag. Langt de fleste af de nærtliggende
biogasanlæg er beliggende enten i Viborg eller Favrskov Kommune. Det er yderligere oplagt, da et
biogasanlæg i Fårup vil være meget tæt på en gasledning, samt tilkobling på BMR-station hvorfor udvidelsen
af gasledningen kræver en mindre investering.
Udover stor dyretæthed er der også nærtliggende vindmøller i området sydøst for Fårup, samt nord for
Kondrup.
På nedenstående GIS-kort er vist nærtliggende landbrugsejendomme med besætning på > 50 DE samt
konkurrerende nærtliggende biogasanlæg.

Figur 23: Husdyrgødningsopgørelse på tiltænkt lokalitet til Fårup Biogas. Udført i QGIS med CHR18 som datagrundlag. Opgørelse på
mink er udeladt efter lukning af erhverv pga. COVID-19.

Det ses, at området er forholdsvis husdyrtæt med store husdyrbrug. En samlet opgørelse af de viste
ejendomme er præsenteret i Tabel 14.
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Tabel 14: Opgørelse af husdyrgødning baseret på ejendomme vist i ressourceopgørelsen ved Fårup. Opgørelse af baseret på det
maksimale potentiale. Der indregnes et 25% fradrag da nogle ejendomme ikke kan levere til biogas, fx pga. sand i gyllen. Det
forudsættes at slagtesvin udskiftes 4 gange på et år, mens smågrise udskiftes 6,5 gange på et år.

Antal dyr pr. år

Tons gylle pr. dyr jf.
normtal 2019
Total tons gødning
Total inkl. 25% fradrag
Tons dybstrøelse (15% af
gyllemængde)

Kvægbrug
Handyr: 7.440
Kvier: 27.873
Køer: 29.917
Handyr: 3,8 tons/år
Kvier: 6,5 tons/år
Køer: 31,7 tons/år
1.157.815 tons/år
868.362 tons/år
130.254 tons/år

Svinebrug
Søer: 40.593
Slagtesvin: 195.908 x 4
Smågrise: 227.216 x 6,5
Søer: 3,88 tons/år
Slagtesvin: 0,51 tons/år
Smågrise: 0,09 tons/år
690.075 tons/år
517.556 tons/år
-

Slagtekyllinger
Slagtekyllinger (45 dage):
821.000 x 8,1 = 6.659.222
Slagtekyllinger 1000 stk,
45 dage: 2,22 tons/år
14.650 tons/år
10.988 tons/år
-

Det ses i Tabel 14, at selv med 25 % fradrag, vil der fortsat være mere end 1,5 mio. tons husdyrgødning i en
radius af 25 km fra et evt. biogasfællesanlæg. Det vidner om det store potentiale, da husdyrgødningen
forventes at udgøre ca. 75 % af en evt. biomasseplan. Der er altså husdyrgødning nok i området til at etablere
2-3 meget store biogasanlæg. Med den store mængde husdyrgødning kan anlæggene etableres således, at
transportomkostninger til gylletransport kan reduceres. Med den korte distance kan der også overvejes
muligheder for etablering af en pumpeledning, så antallet af gylletransporter reduceres betydeligt, og
belastningen på vejnettet dermed også reduceres ift. traditionel gyllekørsel. I Tabel 15 er lavet en opgørelse
over hvor stor en gasproduktion, der kan opnås ud fra behandling af ovenstående tons husdyrgødning.
Tabel 15: Biomasseopgørelse med tilhørende metanudbytter ved Fårup Biogas. Beregning baseres på normtal opgjort i DGC's
rapport om optimering af bionaturgasproduktion.

Husdyrgødningstype

Mængde
(ton)

Metan
%
i biogas
65%
65%

Metanudbytte
(45 døgn,
Nm3 CH4/ton VS)
253,0
335,0

Metanudbytte
(45 døgn,
Nm3 CH4/ton)
6,1
12,1

I alt

118.126
399.430

Tørstof Organisk
(%)
tørstof
(VS, %)
3,0
80
4,5
80

Søer
Slagtesvin og
smågrise
Kvæg
Hønsemøg
Kvæg dybstrøelse
I alt

868.362
10.988
130.254
1.527.160

7,6
48,0
30,0
-

65%
55%
55%
-

230,0
282,2
263,0
-

14,0
108,4
63,1
-

12.143.168
1.191.099
8.221.647
26.881.799

80
80
80
-

717.259
4.608.626

Med et indtag på lidt over 1,5 mio. tons forventes det at kunne opnå en gasproduktion fra husdyrgødning på
ca. 27 mio. Nm3 CH4. Dertil kommer yderligere affaldsprodukter til at booste gasproduktionen. Det vurderes
derfor, at der kan etableres mere end 1 biogasanlæg.
Med en metanproduktion på 26,9 mio. Nm3 metan, forventes en biogasproduktion på 46,4 mio. Nm3 biogas
hvis fordelingen forudsættes at være 58 % metan og 42 % CO2, som oftest ses på danske biogasanlæg. I det
husdyrgødningen forventes at bidrage med 36 % af den samlede metanproduktion (se Tabel 9). Ud fra denne
forventning, vil den samlede metanproduktion være ca. 74,6 mio. Nm3 metan, ud fra opgørelsen i Tabel 15,
med en samlet biogasproduktion på 128,7 mio. Nm3 biogas eller ca. 54,1 mio. Nm3 overskuds CO2.
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Vindmøller i området
Vindmøllekapaciteten i det nærtliggende område omkring Fårup er opgjort på baggrund af data fra
Energistyrelsen om installeret kapacitet. Der er opgjort en installeret kapacitet på 208,1 MW vindmøller i en
radius af 25 km fra en evt. placering omkring biogasanlægget. Derudover planlægger Randers Kommune
omkring 98 MW solceller på i alt 247 ha landbrugsjord. Fordelingen er vindmøllerne er vist på Figur 24.

Figur 24: Vindmøller i Fårup området. Opgjort på baggrund af data fra Energistyrelsen, 2018.

Som vist på kortet er vindmøllerne spredt omkring i Randers Kommune. Udover den opgjorte mængde ses
en større vindmøllepark øverst til højre på kortet beliggende i Overgaard. Vindmølleparken i Overgaard skal
udvides med 16 yderligere vindmøller (i alt 46) og forventes på sigt at kunne levere 510 mio. kWh årligt og
dermed forsyne 88 % af det samlede forbrug i Randers Kommune inkl. el til proces og industri. Det svarer til
i alt 58 MW ved 8760 driftstimer årligt. Kapaciteten forventes at være større, dog med et lavere antal
driftstimer.
Med en produktion på 54,1 mio. Nm3 overskudsskuds CO2 fra biogasanlæg i nærheden af Fårup, eller ca.
105.550 tons CO2, forventes det, at der minimum skal benyttes ca. 80 MW jf. massebalancen i Afsnit 3.5.3.
Omdannelse af 105.550 tons CO2 vil generere enten 50,9 mio. Nm3 metan (hvis der indregnes et tab af CO2
på 5 %), eller ca. 92,4 mio. L metanol.

46

3.6.3 Konceptbeskrivelse: Biogas og PtX ved Greenlab Skive Biogas
Greenlab Skive Biogas er beliggende i Skive Kommune og bliver det første anlæg med fuldskala PtX
metanolproduktion som del af EUDP-projektet Power2Met’s 2. fase. Casen her er særligt interessant, da
biogasanlægget allerede er i drift, og PtX anlægget er ved at blive etableret. Desuden er det kommende PtX
anlæg det største PtX metanolprojekt i Danmark, og forventer at blive referenceanlæg for flere PtX anlæg af
samme type i Danmark.
Status på biogasanlægget er, pr. ultimo januar 2021, at biogasanlægget er i fuld drift og leverer ca. 20 mio.
Nm3 CH4 til gasnettet om året, mens etableringen af de nærtliggende vindmøller og solceller fortsat er i gang.
Metanolanlægget leveres af REintegrate, med elektrolyseenhed fra Green Hydrogen Systems, og forventes
at være i drift i 2022. Elektrolyseenheden er tryksat alkalisk elektrolyse. Det blev oplyst ved Power2Met
webinaret fra 6. oktober 2020, at det er et mål, at elektrolyseenheden kan levere en effektivitet på 83% i
øvre brændværdi, dvs. at 83% af strømmen, der tilføres kan anvendes enten som brint eller varme i en
sideløbende proces (Hydrogen Valley, 2021).
Biogasanlægget, Greenlab Skive Biogas, er beliggende i en erhvervspark (Greenlab) på Kåstrupvej i Spøttrup,
hvor andre virksomheder også har produktion, bl.a. Quantafuel Skive og Danish Marine Protein. Meningen
med etablering af erhvervsparken er, at virksomhederne skal indgå i en symbiose, hvor fx overskudsvarme,
affaldsprodukter eller behov for gas, kan gavne virksomhederne i erhvervsparken fremfor eksterne kilder.
Greenlab Skive Biogas har i dag en miljøgodkendelse med tilladelse til et årligt biomasseindtag på 500.000
tons, mens opgraderingsanlægget er dimensioneret til at kunne levere 2.750 Nm3 biometan pr. time til
naturgasnettet. Biogassen opgraderes med aminskrubber teknologi fra finske Wärtsila. Anlægget leverede
første opgraderet biogas til gassystemet i december 2019. Den faktiske produktion er i dag ca. 50.000-55.000
Nm3 metan i døgnet og planlægges at skulle øges med 10-15 % i de kommende år.
Greenlab Skive Biogas håndterer i dag primært husdyrgødning fra Salling-området i flydende og fast form,
markafgrøder som frøgræshalm, frøgræspiller, solsikkepiller mm., en lille andel energiafgrøder som græs- og
majsensilage, samt en lille andel industrielt affald i form af glycerin og sheamel. Anlægget præsterer som det
er forventeligt af et stort biogasfællesanlæg. Der er en separat linje til økologi på anlægget.
Hvis Greenlab Skive Biogas kan udnytte hele deres CO2-mængde til PtX produktion, vil den tiltænkte
elproduktion skulle udvides til ca. det dobbelte ift. hvad der i øjeblikket er planlagt. Ifølge Power2Met
projektet, er der planer om at producere ca. 1,1 ton metanol i timen, med en årlig produktion på ca. 8.000
tons, eller 10 mio. L metanol. En sådan produktion vil, ud fra REintegrates massebalance, kræve 1,5 tons CO2
i timen, eller 13.140 tons CO2 om året. Den planlagte produktion har allerede en afsætningsaftale med Circle
K på 50 mio. L metanol over de første 5 år, svarende til hele produktionen fra PtX anlægget. Biogasanlægget
har en biogasproduktion på ca. 34 mio. Nm3 biogas, som giver en CO2-andel på 14,3 mio. Nm3, da CO2indholdet er ca. 42 % af biogassen. Der er derfor ca. 26.500 tons CO2 til rådighed til PtX, hvis der regnes med
et tab på 5 %.
Et overordnet flowdiagram kan ses i Figur 25, hvis hele det nuværende CO2 afkast kan anvendes til
metanolproduktion.
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Figur 25: Metanolproduktion af CO2 afkastet fra Greenlab Skive Biogas ved brug af vedvarende energi.

Med Greenlab Skive Biogas’ produktion, vil der være CO2-ressourcer til at kunne producere ca. 2,3 tons
metanol i timen, svarende til 25,4 mio. L metanol om året. Et teoretisk anlæg forudsætter, at der er 8760
driftstimer om året med den givne kapacitet. Et større dimensioneret anlæg vil evt. kunne indhente tabt
produktion med færre driftstimer. Det vil dog kræve at CO2 fra biogasanlægget kan lagres.
Vindmøller i området
Greenlab Skive ligger nord for Skive i Spøttrup og er en del af Salling-området. Nærtliggende vindmøller ses
på nedenstående Figur 26.
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Figur 26: Vindmøller i Greenlab Skive Biogas området. Opgjort på baggrund af data fra Energistyrelsen, 2018.

Det samlede potentiale for produktion af el fra vindmøller er i alt opgjort til 212,9 MW. Greenlab Skive er
dog ved at øge kapaciteten med nærtliggende vindmøller og solceller. Biogasanlægget er godkendt til
betingelserne for ø-drift på Salling, og er dermed fritaget for diverse tariffer og afgifter. Det gør PtX
produktion særligt interessant, da der dermed opnås en billigere elpris til procesformål.
Som tidligere nævnt er der i øjeblikket ikke støttetilskud på PtX produkter, herunder også metanol. Dette kan
dog ændres ift. de nævnte udbudspuljer på PtX produkter. Ift. afsætning af metanol, forventes markedsprisen
for metanol at være ca. 3 gange højere end for opgraderet biogas. Markedsprisen på det amerikanske marked
har de seneste 3 år været ca. $250-500 pr. ton (prisfluktueringer de sidste 2-3 år) svarende til ca. $40-80 pr.
mWh omregnet til energienheder. Til sammenligning har naturgasprisen været €17-20 pr. mWh eller ca. $2024 pr. mWh. Markedspriserne kan svinge meget da der er tale om udbud og efterspørgsel. Der er i øjeblikket
ikke et stort udbud af grøn metanol, hvilket kan være en fordel ift. afsætning til en højere pris.

3.7 Potentiale for grønt produceret metan og metanol i de enkelte kommuner
Forudsætningen for potentialet vil være den tilgængelige ressourcemængden i form af CO2, samt at der
investeres betydeligt i elproduktion, hvilket de 4-6 GW i Nordsøen vil bidrage til. Ift. CO2-andelen refereres
udelukkende til CO2 produceret på biogasanlæg, da ressourcen kræver minimal forbehandling for at kunne
anvendes i PtX anlæg. På sigt vil næste skridt formodentlig være at indfange og nyttiggøre CO2 fra røggas, fx
fra forbrændingsanlæg.
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Det samlede potentiale for biogas er beregnet på baggrund af husdyrmængder i de enkelte kommuner, samt
Energistyrelsens opgørelser for biomassesammensætningen på biogasanlæg. Den samlede energiproduktion
fra husdyrgødning var præsenteret i Tabel 6 og den nuværende biomassesammensætning på
biogasanlæggene var præsenteret i Tabel 9.
Jf. ovenstående indberetninger fra biogasanlæg ses, at husdyrgødningen står for 36 % af biogasproduktion.
Det vil sige, at 64 % kommer fra andre produkter, og det samlede potentiale for produktion af grønt metan
og metanol derfor bliver større end hvis der udelukkende blev anvendt husdyrgødning på biogasanlægget.
Nedenfor er vist energipotentialet for de enkelte kommuner for husdyrgødning (også vist i Tabel 6) samt
potentialet for energiproduktionen fra biogas hvis der anvendes en forudsætning om at husdyrgødning står
for 36% af biogasproduktionen. Energiproduktion baseres på opgraderet biogas uden anvendelse af CO2
andelen.
Tabel 16: Kommunal opgørelse af potentiale for biogasproduktion inkl. potentiale hvis eksterne produkter anvendes.

Kommune

Potentiel energiproduktion fra
husdyrgødning ved 75%
tilslutning (TJ)

Potentiale for biogasproduktion
inkl. eksterne produkter (TJ)

Favrskov
Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
Odder
Randers
Ringkøbing-Skjern
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Aarhus

185
224
729
357
212
273
377
316
117
231
929
30
351
145
469
170
224
887
125

514
622
2025
992
589
758
1047
878
325
642
2581
83
975
403
1303
472
622
2464
347

Samlet

6.353

17.642

50

3000

Energiproduktion (TJ)

2500
2000
1500
1000
500

0

Potentiale fra husdyrgødning (TJ)

Total potentiale inkl. eksterne produkter (TJ)

Figur 27: Grafisk fremstilling af Tabel 16.

Ovenstående Tabel 16 og Figur 27 viser potentialet for energiproduktion fra opgraderet biogas hvis 75 % af
husdyrgødningen i regionen anvendes, og der anvendes restprodukter svarende til Energistyrelsens
indberetninger for biogasanlæg i hele Danmark.
Opgraderet biogas har ifølge Energistyrelsen en brændværdi på 11,0 kWh/Nm3 i øvre brændværdi, og 9,97
kWh/Nm3 i nedre brændværdi. En energiproduktion på 17.642 TJ svarer derfor til ca. 492 mio. Nm3 CH4 i
nedre brændværdi. Til sammenligning var produktionen i hele Danmark på ca. 16,3 PJ i 2019-2020, svarende
til 454 mio. Nm3 CH4. Potentialet i Region Midtjylland kan altså dække hele Danmarks nuværende produktion.
Det vil dog kræve mange nye biogasanlæg for at realisere dette potentiale.
Med hensyn til nyttiggørelse af CO2, vil mængden afhænge af den givne produktion på det gældende anlæg
samt biomasseindtaget. Forudsættes et gennemsnitligt metan-indhold på 58 % i biogassen (hvilket hyppigt
ses på anlæg med eksterne produkter) forventes et CO2-indhold på ca. 42 % da ammoniak, svovlbrinte,
kvælstof og ilt kun udgør en lille brøkdel af gassen. Metan-indholdet svinger typisk fra 52-65 % afhængig af
biomasseindtaget, hvor husdyrgødning og fedtholdigt affald resulterer i et højt metanindhold, mens
markafgrøder og halm resulterer i et lavt metanindhold. Med et potentiale på 492 mio. Nm3 CH4, svarer selve
biogasproduktionen til ca. 848 mio. Nm3 biogas, og derfor en CO2 mængde på ca. 356 mio. Nm3 CO2. Denne
mængde svarer i sidste ende til ca. 694.550 tons CO2. Der må på biogasanlægget forventes et tab fra
metaniserings/metanol enheden, hvorfor ikke hele CO2-andelen kan nyttiggøres. Hvis der regnes med et tab
på 5 %, vil der fortsat samlet kunne nyttiggøres 335 mio. Nm3 CO2 svarende til ca. 659.709 tons CO2. Denne
CO2 mængde ville ellers blive udledt.
Ovenstående samlede mængder er også opgjort på kommunalt niveau. Dette ses nedenfor i Tabel 17.
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Tabel 17: Opgørelse af samlet metanproduktion i de enkelte kommuner i Region Midtjylland med tilsvarende CO2-potentiale fra
biogasopgraderingsanlæg. Der er indregnet et tab på 5 %.

Kommune

Potentiale for
biogasproduktion inkl.
eksterne produkter (TJ)

Potentiale af metanproduktion (Nm3 CH4)

CO2 til nyttiggørelse i
tons inkl. 5% tab (tons)

Favrskov
Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
Odder
Randers
Ringkøbing-Skjern
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Aarhus

514
622
2025
992
589
758
1047
878
325
642
2581
83
975
403
1303
472
622
2464
347

14.320.751
17.329.781
56.419.303
27.638.493
16.410.355
21.118.929
29.170.869
24.462.295
9.054.950
17.887.009
71.910.232
2.312.495
27.164.850
11.228.138
36.303.384
13.150.573
17.329.781
68.650.451
9.667.900

19.221
23.259
75.723
37.095
22.025
28.345
39.152
32.832
12.153
24.007
96.515
3.104
36.459
15.070
48.725
17.650
23.259
92.139
12.976

Samlet

17.642 TJ

491.530.539 Nm3 CH4

659.709 tons CO2

Ift. nyttiggørelse af CO2 fra biogasproduktion er der beregnet på 2 muligheder, som tidligere beskrevet: 1)
Nyttiggørelse af CO2 til grønt metan via PtX og 2) Nyttiggørelse af CO2 til grøn metanol via PtX. Der er ikke
regnet på hvor meget metanol, der kan dannes hvis hele biogasproduktion anvendes til metanolproduktion
fx ved eSMR, da det forventes, at der fortsat skal produceres grønt metan til gasnettet for at forsyne de
industriprocesser som kræver anvendelse af gas og ikke kan elektrificeres.
Potentiale for metanisering og metanol
Som beskrevet i Afsnit 3.5.3 kræver produktion af grønt metan fra CO2 en stor andel brint for at kunne
nyttiggøre CO2-andelen. Ifølge reaktionsskemaet kræves 0,18 tons brint pr. ton CO2. 0,18 ton brint svarer til
ca. 2.027 Nm3 hvis brinten ikke er tryksat. Ift. den totale CO2-mængde vist i Tabel 17 vil det kræve ca. 118.748
ton brint (ca. 1,3 mia. Nm3) at forædle alt CO2 i Region Midtjylland fra biogasanlæg. I Greenlab Skive forventes
10 MW vindmøllestrøm at kunne producere 0,2 tons brint/time. Det svarer til en årlig produktion på ca. 1.753
tons brint, hvis anlægget kører samtlige timer i døgnet. Ud fra forudsætningen, at Greenlab Skives
dimensionering er tilstrækkelig for at producere de 0,2 tons brint/time, vil det kræve 677,4 MW at producere
den påkrævede brint til at metanisere hele Region Midtjyllands maksimale potentiale af rest-CO2 fra
biogasanlæg. Der må derfor forventes en betydelig omkostning til forædling af CO2.
Ift. metanisering viser massebalance, at 1 ton CO2, og 0,18 ton H2 bliver til 0,36 ton CH4 (se Afsnit 3.5.3), og
det ekstra potentiale af produktion af grønt metan i Region Midtjylland fra overskud-CO2 fra biogasanlæg vil
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jf. massebalancen være ca. 240.134 tons, eller ca. 335 mio. Nm3 CH4, svarende til den mængde CO2 der ellers
ville blive frigivet, da forudsætningen om et tab på 5 % var indregnet tidligere. PtX anlæg er en ny teknologi,
og det forventes derfor, at dette tab på sigt kan blive væsentligt reduceret. Til sammenligning er der en
målsætning om et metantab på biogasanlæg på 1 % i brancheforeningen Biogas Danmark.
Samme beregning kan laves på metanol. Her forventes 1 ton CO2 og 0,14 ton brint at producere 0,73 ton
metanol, jf. reaktionsskemaet i Afsnit 3.5.4. Fra 659.709 tons CO2 kan der produceres 608.065 m3 metanol,
eller 608 mio. L (forudsættes densitet på 792 kg/m3 ved 20 °C og 1 atm). Mængden af brint der skal anvendes
vil reduceres til 92.359 ton brint (ca. 1 mia. Nm3) ift. metanisering for at forædle hele CO2 potentialet fra
biogasanlæg. Det vil i stedet kræve ca. 526,9 MW at forædle. Mængderne for de enkelte kommuner er vist i
Tabel 18.
Mængderne er opgjort i tons CO2 pr. år, Nm3 metan pr. år, samt L metanol pr. år. Det gøres opmærksom på,
at metanen er ved forædling af CO2, og indeholder ikke metanandelen af biogassen på biogasanlæggene,
hvilket gør det samlede potentiale betydeligt større. Mængden af metanol er også baseret på forædling af
CO2, og ikke reformering af metanen, der produceres på biogasanlæggene. Det er ikke muligt at opnå
potentialet for både metan og metanol samtidigt, da CO2 ressourcen er den begrænsende faktor. Det må dog
forventes, at nogle anlæg vil fokusere på produktion af metan, mens andre anlæg vil fokusere på produktion
af metanol.
Tabel 18: Opgørelse af potentiale for PtX produktion af grønt metan og metanol i de enkelte kommuner i Region Midtjylland.

Favrskov
Hedensted
Herning
Holstebro
Horsens
Ikast-Brande
Lemvig
Norddjurs
Odder
Randers
Ringkøbing-Skjern
Samsø
Silkeborg
Skanderborg
Skive
Struer
Syddjurs
Viborg
Aarhus
Total

tons CO2 fra biogas
metan (Nm3 CH4)
metanol (L)
19.221
9.664.012
17.715.999
23.259
75.723

11.694.583
38.073.199

21.438.427
69.795.523

37.095
22.025

18.651.167
11.074.130

34.191.190
20.301.019

28.345
39.152

14.251.597
19.685.254

26.125.929
36.086.870

32.832
12.153
24.007
96.515
3.104
36.459

16.507.787
6.110.513
12.070.614
48.526.877
1.560.531
18.331.540

30.261.960
11.201.751
22.127.766
88.959.133
2.860.755
33.605.252

15.070
48.725
17.650
23.259
92.139
12.976
659.709 ton CO2

7.577.037
24.498.458
8.874.346
11.694.583
46.327.092
6.524.148
331.697.468 Nm3 CH4

13.890.171
44.910.403
16.268.389
21.438.427
84.926.503
11.960.023
608.065.490 L CH3OH

Ovenstående beregninger bekræfter, at der vil være en stor kilde CO2 fra biogasanlæggenes
opgraderingsanlæg til rådighed til PtX produktion, hvis afgasning af husdyrgødningen fortsat udbygges.
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4 Konklusion
Siden 2012 er der sket en stor udbygning af biogasanlæg i Danmark, som har bevirket, at der i dag er en stor
biogasproduktion. Det gælder både på landsbasis og i Region Midtjylland. Mange af biogasanlæggene har
opgradering og leverer opgraderet biogas til naturgasset. Det giver mulighed for at udnytte den CO 2, som
skilles fra ved opgraderingen. Især siden 2016 har andelen af opgradering af biogas til naturgaskvalitet været
stærkt stigende, og forventes at fortsætte de kommende år, da naturgasnettet skal yderligere forsynes med
bæredygtig gas.
Ift. afgasning af husdyrgødning er regionen ikke i mål, da der fortsat kun afgasses ml. 15-18 % af den totale
mængde husdyrgødning. Især kommuner som Nord- og Syddjurs Kommune, samt Randers Kommune har en
lille andel af afgasning af husdyrgødning. Det skyldes, at områderne er fhv. husdyrtætte, uden at have et
større biogasanlæg beliggende. Regionen bør især fokusere på områder med tæt husdyrproduktion, hvis der
påtænkes at skulle etableres nye biogasanlæg. Regionen bør forsøge at få andel i en af udbudspuljerne til
udvidelse af biogasproduktion frem mod 2030, og placere anlæggene strategisk, så en større andel
husdyrgødning kan afgasses, samtidig med at distancen til biogasanlægget minimeres for at opnå den største
klimagevinst ved at reducere transportbehovet.
Et af de store skridt for udviklingen af biogas og grønne brændsler vurderes at være PtX, hvor kulstoffet i CO2
afkastet fra biogasanlægget kan udnyttes til andre energiformer som metanol og en yderligere produktion af
metan, uden der benyttes ny biomasse eller transporteres andre produkter, udover el. Andre muligheder er
produktion af ammoniak, som kan bruges til både brændstof, men også til erstatning af handelsgødning, hvor
den grønne energi der produceres ved biogas, kan anvendes i den energitunge proces det er at producere
ammoniak fra brint og kvælstof.
Biogasanlæg spås at få en nøglerolle i udrulning af de første store PtX anlæg og det er vigtigt at der fokuseres
på hvilken rolle og hvilke muligheder de enkelte biogasanlæg har. Her vil gasnettets placering også være
relevant, da det kan være afgørende for hvilke typer af brændsler der bør produceres på biogasanlægget, og
om biogasanlægget i sidste ende udelukkende skal producere PtX produkter, fx metanol, og ikke gas.
Der kan ikke konkluderes hvor PtX anlæg vil blive etableret, bortset fra de anlæg som Greenlab Skive, der
allerede er under etablering, men det anbefales at der igangsættes en planlægning for denne udbygning, der
gør, at anlæggene placeres mest hensigtsmæssigt. De præsenterede cases er eksempler på at der findes flere
områder, hvor der er gode muligheder for både PtX produktion, med samtidig udbygning af biogasanlæggene
i Region Midtjylland.
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