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ENERGI & FORSYNING

WEAPONS OF MASS REDUCTION:
POWER-TO-X I 
TREKANTOMRÅDET

Power-to-X lyder måske som taget ud af en 
superhelte-tegneserie, men det er også nød-
vendigt at skabe fantastiske teknologiske løs-
ninger, der skal idriftsættes med milliardinve-

steringer, for at opnå klimamålenes milepæle.
-I Trekantområdet har vi den nødvendige infrastruk-

tur og aktører med den nødvendige ekspertise, som 
har potentialet til at opnå bemærkelsesværdige resul-
tater i den grønne omstilling, fortæller Jørgen Nielsen, 

Kommunerne i Trekantområdet går 
foran med ambitiøse klimaplaner, men 
nye teknologiske landvindinger er 
nødvendige for at nå klimamålene 
i 2030 og 2050. Power-to-X forener 
ambitioner og brancher, så markedet 
for grønne brændsler modnes

direktør i det kommunalt ejede forsyningsselskab, 
TVIS. Han er en af initiativtagerne til et samarbejde på 
tværs af syv sydjyske kommuner og 13 virksomheder, 
som vil benytte områdets ideelle infrastruktur til at 
udvikle Power-to-X.

I et par århundreder har vores energi- og transpor-
tinfrastruktur udviklet sig i tæt parløb med fossile 
brændsler, som er en billig, tilgængelig og energi-
tæt energikilde. I 1960’erne blev Shell Raffinaderiet 
etableret i Fredericia i en periode, da olieselskaberne 
placerede raffinaderierne tættere på forbrugerne end 
oliekilderne. I dag kan vi anvende den eksisterende 
”fossile” infrastruktur til at lagre vedvarende strøm 
i grønne brændsler og distribuere dem via gas- og 
transportnettet til et gryende dansk og tysk marked.

-I 1983 blev TVIS etableret for at udnytte over-
skudsvarmen fra produktionen til nytte for varme-
forsyningen i hele Trekantområdet. Det er et godt 
eksempel på, hvordan synergi på tværs af brancher 
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effektiviserer energiudnyttelse og giver bedre økono-
mi for begge branchers slutprodukt. Og det er også det, 
vi skal opnå for fremtidens grønne brændsler. I meget 
stor skala. På mange måder vil vi fortsætte fornuftige 
principper om at se på tværs af sektorer og udnytte 
og effektivisere det, vi allerede har til rådighed. De 
nødvendige brancher og specialiserede virksomheder, 
der kan sørge for det, er velrepræsenterede i Trekant-
området, siger Jørgen Nielsen.

NORDEUROPAS FYRTÅRN  
FOR GRØNNE BRÆNDSLER
Ved Shell Raffinaderiet i Fredericia idriftsætter Ever-
fuel et 20 MW elektrolyse-anlæg i starten af 2022, og 
planerne er en trinvis udvidelse til 1 GW i 2030. 

– Raffinaderiets eksisterende infrastruktur fra fossil 
raffinering har potentiale til at blive omstillet, så man 
omdanner grøn strøm til flydende, grønne brændstof-
fer. Mulighederne for distribution er store, da Trekant-

området er et knudepunkt for tung transport, og hele 
Danmark - med undtagelse af Bornholm - er dækket 
inden for 200 kilometer, siger Jørgen Nielsen.

Indtil markedet for grønne brændstoffer er modent, 
så er synergier gennem samarbejdsprojekter nødven-
dige for at demonstrere den kommercielle levedygtig-
hed i en forretningsmodel for Power-to-X i stor skala. 
Trekantområdets parter har derfor givet håndtryk på, 
at de aktivt vil arbejde på at udvikle:
• elektrolyse og brintproduktion
• grønne gasser og grønne flydende brændstoffer
• fangst og udnyttelse af CO2 fra grønne kilder som 

biogasanlæg og kraftvarmeproduktion på biomasse
• grønne affaldsfraktioner som kilder til grønt kulstof
• aftag af overskudsvarme fra elektrolyseprocesserne, 

hvilket er en ny måde at integrere køling af 
anlæggets processer ved hjælp af fjernvarme, som 
forbedrer økonomien for værdikæden

• aftag af grønne brændsler til fly, skib og vej i 
Danmarks transport og logistikcentrum

POWER-TO-X GØR  
TRANSPORTSEKTOR CO2-NEUTRAL
Den tunge trafik er vanskelig at elektrificere, derfor 
er det hensigtsmæssigt at basere en ny energi-infras-
truktur på Power-to-X. Der findes allerede brinttaxaer 
og brintbusser, men de gode løsninger til tung trans-

FAKTA

I Trekantområdet er en række unikke forudsætninger for at 
blive en nordeuropæisk hub for Power-to-X. Området ligger 
centralt placeret i det nationale el- og gasnet og kan derfor 
aftage energien fra havvind og levere brint til gasnettet. 
• Med Ørsteds Skærbækværket i Fredericia, Energnists 

affaldsvarme i Kolding samt biogasanlæg i Fredericia er der 
adgang til flere kilder. 

• Med Shells raffinaderi i Fredericia er der både produktions- og 
afsætningsmæssig ekspertise på flydende brændstoffer.

• Havnene har en fordel i forhold til distribution af grønne 
brændstoffer, og der eksisterer gasledninger, som kan skabe 
forbindelse til det tyske marked. 

• Nærhed til det tyske marked, som forventes at blive 
en stor aftager af brint til stålindustri, raffinering og 
medicinalindustri.

• TVIS ejer et veludbygget fjernvarmetransmissionsanlæg til 
fire kommuner, der kan aftage og afsætte overskudsvarme 
fra processerne og spare omkostninger til køling. 

• Trekantområdet har en markant styrkeposition som 
transportcentrum med inter-modale terminaler og en stor 
transportsektor, der ønsker at bidrage til demonstration af 
grønne brændstoffer. 

• Den danske brint- og PtX-branche kan skabe 53.000 
arbejdspladser gennem hele værdikæden, ifølge 
Brintbranchen.
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port som lastbiler, containerskibe 
og fly mangler stadig. Her kan gas 
og flydende grønne brændstoffer 
spille en væsentlig rolle. 

-Strømproduktionen fra vedva-
rende energikilder kan lagres via 
elektrolyse i grønne brændstoffer 
som metan, metanol og grøn brint. 
Og der kan også laves grønne kemi-
kalier og gødninger til landbruget. 
Potentialet er, at vi kan dekarbo-
nisere de tunge dele af transport-
sektoren, så den bliver CO2-neutral, 
siger Jørgen Nielsen.

Grøn gas og flydende grønne 
brændstoffer kræver grøn strøm 
til brint og kulstof, hvilket man for 
eksempel kan fange fra udled-
ningen på Skærbækværket, som 
anvender biomasse, fra fermente-
ringsprocesser, fra affaldsforbræn-
ding eller ved at udnytte CO2 fra 
biogasanlæg. 

-Udnyttes CO2 fra affaldsforbrænding, biogassen 
og fra kraftvarmeproduktionen på biomasse, kan der 
skabes en ”negativ” CO2-udledning i kommunernes 
klimaregnskaber, siger Jørgen Nielsen.

PROAKTIVE KOMMUNER OG  
VIRKSOMHEDER I DEN GRØNNE OMSTILLING
Kommunerne i Trekantområdet investerer ikke i Pow-
er-to-X anlægget, men vil skabe de bedst mulige ram-
mer for udviklingen af en europæisk hub for grønne 
brændstoffer.

-Det konkrete mål for samarbejdet er at få etable-
ret Power-to-X -produktionsanlæg i industriel skala 
i Trekantområdet, og de kommunale og kommercielle 
aktører investerer samlet 2 millioner kroner om året 
i tre år i at etablere et projektsekretariat. Projektse-
kretariatets primære opgaver vil være at opbygge en 
projektportefølje og positionere partnerskabet overfor 
samarbejdspartnere, investorer og fondsansøgninger. 
Når den installerede kapacitet tager til i omfang, vil 
produktionsomkostningerne kunne blive bragt hastigt 
ned, så grønne brændsler bliver attraktive for marke-
det, siger Jørgen Nielsen n
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