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1 Indledning 

Med iværksættelse af strategien Intelligent Gas Technology i 2009 tog DGC 

for alvor fat på sammentænkningen af naturgassystemet og nye energifor-

mer. Et særligt delelement i Intelligent Gas Technology handler om forgas-

ning og fremstilling af bio-SNG (Syntetic Natural Gas = kunstig naturgas). 

 

DGC's bestyrelse besluttede medio 2009 at igangsætte en indledende fase 

(Fase 1) af en separat forgasningsstrategi i fem faser. Formålet med Fase 1 

var at afklare de overordnede rammer og organisatoriske forhold som be-

slutningsgrundlag for en eventuel videreførelse af aktiviteten på området. 

 

Fase 1 blev afrapporteret på bestyrelsesmøde i juni 2010. På samme møde 

besluttede bestyrelsen at igangsætte Fase 2 af forgasningsstrategien, som har 

følgende indhold: 

 

1. Økonomisk vurdering 

2. Intensiveret videnindhentning 

3. Samarbejde med SGC 

4. Detaljeret undersøgelse af bio-SNG-potentialet i Danmark 

5. Samspil med gasnettet 

6. Miljøvurdering og analyse 

 

Punkterne 1-3 blev igangsat i dette projekt. Punkterne 4-6 i Fase 2 er delvist 

påbegyndt i et efterfølgende/sideløbende projekt og rapporteres særskilt. 

 

DGC projektleder: Niels Bjarne Rasmussen 

Øvrige projektudførende: Henrik Iskov 

QA:  Jan K. Jensen og Per G, Kristensen 
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2 Resumé og konklusioner 

2.1 Bevilling 

Efter en indledede Fase 1 igangsatte DGC’s bestyrelse i juni 2010 punkterne 

1-3 af forgasningsindsatsens Fase 2. Disse aktiviteter om forgasning udføres 

i regi af Gasselskabernes Teknisk Chefgruppe inden for en ramme af 1,5 

mio. kr. 

 

Forgasningsindsatsens Fase 2 består af følgende hovedpunkter: 

 

1. Økonomisk vurdering 

2. Intensiveret videnindhentning 

3. Samarbejde med SGC 

4. Detaljeret undersøgelse af bio-SNG-potentialet i Danmark 

5. Samspil med gasnettet 

6. Miljøvurdering og analyse 

(SNG = Syntetic Natural Gas) 

 

2.2 Resultater fra ”Forgasning - Fase 2” 

Bevillingen fra bestyrelsen til Fase 2 dækker som nævnt de første tre punk-

ter ovenfor. Resultater for disse aktiviteter er givet nedenfor. 

 

2.2.1 Økonomisk vurdering 

Der er gennemført en analyse af de samfundsøkonomiske og selskabsøko-

nomiske aspekter, og der er udarbejdet et første bud på produktionsprisen 

for en m3 bio-SNG (NGasækv). Lidt afhængig af beregningsforudsætnin-

gerne fås en m3-pris på ca. 12-13 DKK for bio-SNG på et anlæg i 

GOBIGAS-størrelse (20 MW bio-SNG) og 20 års afskrivningstid. For et 

anlæg i E.ON-størrelse (ca. 200 MW bio-SNG) fås en m3-pris på ca. 6 

DKK . 

 

Samfundsøkonomisk er der kun regnet på et 200 MW anlæg. En normal 

såkaldt snæver beregning iht. Energistyrelsens forudsætninger viser, at et 

sådant anlæg ikke umiddelbart kan betale sig samfundsøkonomisk. Ses der 

imidlertid på afledte effekter som merbeskæftigelse og eventuelle større 
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prisstigninger på fossilt brændsel og sparet import, er man tæt på ligevægt 

eller endog samfundsøkonomisk overskud. 

 

2.2.2 Intensiveret videnindhentning 

DGC søger her ved tilkobling til udenlandske projekter (fx GOBIGAS i 

Sverige) at indhøste mest mulig viden omkring det tekniske stade for SNG-

produktion fra biomasse.  

 

Det er bl.a. sket ved at deltage i følgende konferencer med relevans til pro-

jektet siden juni 2010: 

• International Seminar on Gasification, Göteborg, 28.-29. okt. 2010 

• Central European Biomass Conference, Graz, 26.-29. jan. 2011 

• Green Syngas Workshop, Güssing, 23. febr. 2011 

• International Conference on Polygeneration Strategies (ICPS 2011), 

Vienna, 30. aug.-1. sep. 2011 

• International Seminar on Gasification, Malmø, 6.-7. okt. 2011 

 

Følgende virksomheder og institutioner er besøgt med henblik på at indhen-

te viden om forgasning til bio-SNG: 

• Skive forgasningsanlæg, 15. sept. 2010 

• ECN Holland, 27.-28. sept. 2010 

• Göteborg Energi, GOBIGAS, 28. okt. 2010 

• Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW), 

Stuttgart, 1. febr. 2011 

• Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2. febr. 2011 

• Chalmers Tekniska Högskola, 9. febr. 2011 

 

Generelt tegner der sig et billede af de forgasningsteknologier, som vil blive 

anvendt i fremtiden for bio-SNG. Disse vil alle være af typen indirekte for-

gasning, hvor der anvendes vanddamp (eventuelt suppleret med ren ilt) til 

forgasning i stedet for luft, idet man ikke ønsker kvælstof i produktgassen. 

Alle de danske forgasningsteknologier er af typen direkte forgasning, idet 

der anvendes luft som forgasningsmedie, og gasserne her er beregnet til di-

rekte anvendelse i motorer. Vi kan derfor fortrinsvis i udlandet finde rele-

vant viden om forgasning med henblik på bio-SNG.  
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De mest relevante teknologier for bio-SNG-fremstilling i Danmark synes at 

være: 

• Güssinganlæggets teknologi (Østrig) 

• MILENA-teknologien (ECN Holland) 

• Blue Tower-teknologien (Herten, Tyskland) 

• Pyroneer-teknologien (DONG Energy, Danmark). 

 

Den første teknologi, som skal omtales her, er Güssing- og Chalmers-

teknologien. Disse to teknologier minder meget om hinanden og kan omta-

les fælles. Teknologien anvendes i Østrig på mindst to værker, Güssing og 

Oberwart (ca. 8 MW), og den vil blive anvendt i GOBIGAS-projektet (20 

MW bio-SNG) i Göteborg. Det er en indirekte teknologi, som producerer 

syngas, der kan anvendes til metanisering for SNG-produktion. 

 

Eventuelt kan AER-teknologien fra ZSW i Tyskland anvendes sammen med 

ovenstående teknologi, hvilket resulterer i produktion af en syngas med en 

meget høj H2-koncentration. Dette er en stor fordel ved metanisering til bio-

SNG. 

 

Den næste teknologi, som skal omtales, er MILENA-teknologien kombine-

ret med OLGA udviklet ved ECN i Holland. MILENA er ligeledes en indi-

rekte teknologi, som anvender damp i forgasningen. OLGA er en tjærerens-

ningsteknologi, som er udviklet til at koble på MILENA. Herved kan opnås 

en meget ren gas og høj effektivitet fra biomasse til bio-SNG. 

 

CARBONA-teknologien skal ligeledes omtales. Den er mest velegnet ved 

større anlæg (>100 MW), og E.ON overvejer at anvende denne teknologi til 

et stort forgasningsanlæg i det sydlige Sverige. Her anvendes ilt til forgas-

ning, men den samlede effektivitet er noget mindre, idet der skal anvendes 

energi til fremstilling af ren ilt. Forgasningsteknologien er boblende/cirku-

lerende fluid bed teknik. 

 

Yderligere en mulig teknologi for danske forhold kunne være Blue-Tower 

teknologien fra Tyskland. Denne teknologi har en indbygget reforming af 

gasserne til en syngas med meget højt indhold af H2 (50 %) og meget lavt 

tjæreindhold. Dette gør den efterfølgende metanisering meget enklere, og 
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ifølge leverandøren er kostprisen for denne forgasningsteknologi relativt 

lav. 

 

Endelig er der den danske teknologi fra Pyroneer (DONG Energy). Denne 

teknologi er under udvikling, og først om en del år forventes teknologien at 

kunne anvendes til bio-SNG-produktion. Fordelene ved teknologien er imid-

lertid en relativt lav forgasningstemperatur og et effektivt dual fluid bed-

system, som resulterer i stor alsidighed i biomasseråstof og en aske, der kan 

anvendes som gødning. Teknologien kan muligvis videreudvikles til anven-

delse af ilt/damp som forgasningsmedie i stedet for luft, hvorved fordelene 

fra den indirekte forgasning kan opnås. 

 

2.2.3 Samarbejde med SGC 

DGC deltager i Svenskt Gastekniskt Centers Programgruppe "Forgasning og 

Metanisering". DGC har deltaget i otte møder i perioden indtil januar 2012. 

Der indhentes mange værdifulde informationer ved disse møder. De forskel-

lige aktører og interessenter i forgasning og metanisering mødes på uformel 

vis og udveksler informationer, som DGC ellers ikke har adgang til.  

 

Eksempelvis får vi detaljerede informationer om GOBIGAS-projektets pla-

ner. Også E.ON i Sverige har planer om et stort anlagt forgasningsprojekt på 

ca. 200 MW bio-SNG, som skal stå færdigt omkring 2016 et sted ved den 

svenske vestkyst i det sydlige Sverige. 

 

Også informationer om de svenske planer om udbygning af biogasprodukti-

onen og opgradering til metan til køretøjer opnås ved møderne. Det svenske 

naturgasnet vil i fremtiden i højere og højere grad indeholde bio-SNG fra 

biogas og forgasning. 

 

DGC deltager i en del projekter sammen med fortrinsvis svenske aktører, og 

her får vi for beskedne midler værdifulde resultater, som kan anvendes i det 

videre arbejde med forgasning i Danmark. 
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2.3 Videnformidling 

Inden for projektperioden er der sket følgende formidling af informationer 

om forgasning: 

 

• Teknologi i Fokus på DGC’s hjemmeside, august 2010 

• Artikel i Gasteknik nr. 1, 2011 

• Indlæg på Gastekniske Dage om forgasning, april 2011 

• Indlæg på Temadag om VE-gasser og gasnettet, hos Energinet.dk, 

oktober 2011. 

 



DGC-rapport  10 

 



DGC-rapport  11 

 

3 Baggrund og rammer 

3.1 Politiske og teknologiske rammer 

Det er regeringens og Folketingets målsætning, at Danmark skal være fri for 

fossile brændstoffer i 2050. Dette kræver en stor omlægning af det danske 

energisystem. 

 

Det danske naturgassystem er teknisk levedygtigt ud over år 2050. Det er 

derfor nærliggende at tænke på anvendelsen af det danske naturgasnet efter 

det tidspunkt, hvor den fossile naturgas skal være udfaset i 2050. 

 

Det er teknisk muligt at omdanne og opgradere forgasningsgas fra termisk 

omdannelse af biologisk materiale til en kvalitet, som kan sendes på natur-

gasnettet. Hertil kræves kemiske og fysiske processer ved høj temperatur til 

omdannelse af forgasningsprodukterne.  

 

På den baggrund er det nærliggende at se på muligheden for at anvende for-

gasningsgas som bidrag til nye gasser på naturgasnettet.  

 

Vi har i Danmark to store ledningsbaserede transportveje for energi, nemlig 

elnettet og naturgasnettet. Det må formodes, at begge disse net vil blive be-

varet som en vigtig del af den danske infrastruktur. 

 

Lagerkapaciteten for energi på naturgasnettet og naturgaslagre er langt stør-

re end den, vi kender fra lagring af elektricitet og varme. På Figur 3.1 ses et 

bud på lagringskapacitet og lagringstid ved anvendelse af forskellige lag-

ringsmetoder for vedvarende energi [20]. Det ses, at lagring på naturgasnet-

tet i form af bio-SNG har en lagerkapacitet på op til 10 TWh og mulig lag-

ringstid på måneder og år. 10 TWh svarer til 36 PJ eller ca. ¼ af det årlige 

danske naturgasforbrug. Ingen andre lagringsteknologier kommer op på 

siden af naturgaslagre mht. til kapacitet og mulighed for sæsonlagring. 
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Figur 3.1 Et bud på kapacitet og mulig lagringstid for forskellige lagrings-

metoder for vedvarende energi [20] 

 

Der er ligeledes meget stor forskel på kostprisen for lagerkapacitet og lag-

ring af energi [21-24]. 

 

Langt den billigste lagringsteknologi for energi er lagring af naturgas eller 

bio-SNG i undergrunden. Prisen er omkring 0,40 DKK/kWh lagerkapacitet, 

og omkostningerne er ca. 0,06 DKK/kWh lagret energi som gas-output fra 

lager. 

 

De dyreste lagringsteknologier er batterier, brint (via elektrolyse, lager og 

elfremstilling) og grøn CH4 (via elektrolyse, H2-lager, metanisering, CH4-

lagring og elfremstilling). Disse teknologier koster fra ca. 80 DKK/kWh og 

op til ca. 7000 DKK/kWh lagerkapacitet. Prisen pr kWh el-output fra lager 

ved disse teknologier er over 2 DKK og opefter. 

 

Ved at omdanne biomasse til bio-SNG og lagre dette efter behov i naturgas-

nettet anvender man i virkeligheden både naturen og naturgaslagrene som 

lager. CO2 lagres i biomassen og CH4 i naturgasnettets lagre. Hvis man ret-

færdigvis medtager både forgasningen og elfremstillingen fra bio-SNG til 
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el, fås højere udgifter end blot naturgaslageret, men stadig langt mindre end 

de ovennævnte dyre teknologier. 

 

I nedenstående tabel ses overslag over lagerpriser ud fra ovennævnte refe-

rencer. Eventuel spildvarme er ikke inkluderet i output. CO2-pris er ikke 

inkluderet. Der er overslagsmæssigt regnet med omkostninger (afskrivning 

og renter) på 10 % af investeringen pr. år og 1.000 timers drift for output el 

pr. år. 

 

Tabel 3.1 Pris for lagring af energi (overslagsmæssige værdier) [21-24] 

Teknologi Effektivi-

tet (%) 

DKK/kWh 

kapacitet 

DKK/kWh 

lagret energi ud 

Batterier 70-80 500-7000 2-7 

PHS (oppumpet vand) 70-80 ~40 (beregnet) ~0,70 (beregnet) 

CAES (trykluft kaverne) 55-60 1800 ~2 (beregnet) 

H2 (via elektrolyse, el out) ~24 ~80 >2,2 

Grøn CH4  

(via elektrolyse, el out) 

~20 ~80 >2,6 

Bio-SNG  

(via NG-net, gas out) 

>95 0,4 0,06 

Bio-SNG  

(via NG-net, el out) 

~45 0,4 ~0,9 

Biomasse (via bio-SNG, NG-

net, el out) 

~35 0,4 ~1,40 

Biomasse (via lager og flisfy-

ret KV-værk, el out) 

25-29 ? 2,2-5,2 

 

Det ses, at lagring af bio-SNG er langt den billigste form for lagring af ved-

varende energi i Danmark. Omkostningerne henfører til lagring i naturgas-

lagrene i Danmark. Det antages her, at SNG fremstilles af biologisk materia-

le og tilsættes NG-nettet. Gasfyrede kraftvarmeværker indgår i kredsløbet 

som elproducent via gaskraftværker ved elbehov og som elforbruger via 

elpatroner eller varmepumper ved eloverskud. Derved bliver bio-SNG indi-

rekte lager for elektricitet. 

 

Ud fra økonomiske og forsyningssikkerhedsmæssige betragtninger må det 

forventes, at en stor del af den fremtidige biomasseforsyning i Danmark vil 

være indenlandsk. Ved store biomassebaserede værker må det imidlertid 

formodes, at en stor del skal importeres, bl.a. på grund af logistikken. Under 
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alle omstændigheder vil der være et krav om bæredygtighed af de anvendte 

biomasser. 

 

Et andet aspekt er en fremtidig forventet knaphed på fosfor i verden. Dette 

vil fordre, at enhver teknologi til anvendelse af biomasse skal have fosfor-

recirkulation tilbage til jorden. 

 

Disse to aspekter vil ligeledes være en del af baggrunden for valget af en 

fremtidig forgasningsteknologi i Danmark (og måske også i resten af ver-

den). 

 

 

3.2 Gasselskabernes interesse i forgasning og bio-S NG 

På baggrund af forgasningsstrategiens Fase 1 blev det vurderet, at forgas-

ning og produktion af bio-SNG til det danske naturgasnet er en interessant 

mulighed med et væsentligt potentiale. 

 

Gasselskaberne igangsatte derfor anden fase i strategien med afklaring af de 

tekniske, økonomiske og miljømæssige aspekter. I forhold til den oprinde-

ligt vedtagne strategi skete en væsentlig justering (og reduktion), således at 

strategiens Fase 2 bliver uden gennemførelse af forsøg. Fase 2 indeholder 

følgende elementer: 

• Samlet vurdering af samfundsøkonomi, selskabsøkonomi og miljøef-

fekter, herunder også rammebetingelser 

• Indhøstning af teknisk viden i udlandet ved samarbejde med større 

udenlandske forgasningsprojekter 

• Detaljeret undersøgelse af bio-SNG-potentialet i Danmark (biomas-

sepotentialet) 

• Et bio-SNG-anlægs samspil med gasnettet med fokus på placering i 

nettet, størrelse, gaskvalitet, tidsvariationer og driftstid). 

 

Det er formålet med Fase 2 at danne baggrund for en beslutning om en 

fremtidig gennemførelse af en demonstration af bio-SNG-produktion koblet 

til gasnettet i Danmark.  
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Aktiviteterne blev organiseret i selvstændige arbejdspakker, som skitseret 

nedenfor. 

 

1. Økonomisk vurdering 

Der gennemføres en analyse af de samfundsøkonomiske og selskabsøkono-

miske aspekter, og der udarbejdes et første bud på produktionsprisen for en 

m3 bio-SNG. 

 

2. Intensiveret videnindhentning 

DGC søger ved tilkobling til udenlandske projekter (specielt GOBIGAS i 

Sverige) og ved at tilbyde kvalificeret arbejdskraft til disse projekter (fx ved 

gasanalyser og miljømålinger) at indhøste mest mulig viden omkring det 

tekniske stade for SNG-produktion fra biomasse. Denne del afrapporteres 

med en teknisk status for forgasning og SNG-produktion. 

 

3. Samarbejde med SGC 

DGC deltager i Svenskt Gastekniskt Centers Programgruppe "Forgasning og 

Metanisering".  

 

4. Detaljeret undersøgelse af bio-SNG-potentialet i Danmark 

DGC gennemfører i samarbejde med andre danske videninstitutioner en 

kortlægning af det fremtidige biomassepotentiale med fokus på mængder, 

typer og geografisk placering. Som en del af undersøgelsen vurderes de for-

skellige rammebetingelsers (fx biomasseprisen) indflydelse på specielt den 

forventede mængde, som kan anvendes i SNG-produktion. 

 

5. Samspil med gasnettet 

Der gennemføres et projekt, til afklaring af et bio-SNG-anlægs muligheder 

for at operere i samspil med gasnettet. Der fokuseres på anlægsstørrelse, 

placering, oppetid, gaskvalitet, turndown ratio m.m. 
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6. Miljøvurdering og analyse 

Der gennemføres en overordnet miljøvurdering, hvor alle aspekter fra pro-

duktion af biomasse til produktionen af gassen indgår. På selve gasproduk-

tionen og opgraderingen til bio-SNG gennemføres en detaljeret miljøanaly-

se. 

 

I denne rapport afrapporteres punkterne 1, 2 og 3. 
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4 Økonomisk vurdering 

Der er gennemført en analyse af de samfundsøkonomiske og selskabsøko-

nomiske aspekter, og der er udarbejdet et første bud på produktionsprisen 

for en m3 bio-SNG. 

 

4.1 Selskabsøkonomi 

4.1.1 Litteraturstudie 

I praksis er der til dato ikke opført kommercielle bio-SNG-anlæg, men kun 

forsøgs- og demonstrationsanlæg på op til 5 MW output. Det forventes dog, 

at vi fremover vil se meget større anlæg. I de seneste 3-4 år er der gennem-

ført en del teknisk-økonomiske forstudier af bio-SNG. De mest gennemar-

bejdede og realistiske rapporter er formentlig de forundersøgelser, der er 

udført i forbindelse med 20 MW GOBIGAS-projektet og E.ON’s 200 MW 

projekt. 

 

Trods gentagne henvendelser til projektledelsen af de to projekter har det 

ikke været muligt at fremskaffe disse rapporter. Det vides, at der omkring 

GOBIGAS projektet er indgået fortrolighedsaftaler parterne imellem, hvil-

ket helt konkret har forhindret adgang til rapporter og supplerende oplys-

ninger mv. fra fx Haldor Topsøe (HTAS). Imidlertid har disse to projekter 

været præsenteret på talrige konferencer de seneste to år, og derved er det 

lykkedes at samle en række nøgletal. Disse data vil blive anvendt som ud-

gangspunkt for økonomiberegninger i nærværende rapport.  

 

En lang række rapporter er gennemgået [1-11], og fra udvalgte kilder er 

økonomiske nøgletal uddraget til støtte for opstilling af beregningsforud-

sætninger i det følgende. 

 

1) The potential for bio-SNG production in the UK. Final report. April 

2010. E4tech [1]. Heri er opstillet beregninger for to anlægsstørrel-

ser, 30 MW og 100 MW bio-SNG-produktion. Indsættes en dansk 

flispris på omkring 45 DKK/GJ, svarende til de samfundsøkonomi-

ske beregningsforudsætninger april 2011 [2], findes, at bio-SNG-

prisen ligger omkring 4,5-5,0 DKK/Nm3 bio-SNG (udregnet ved 

Hn=11 kWh/Nm3). Nedenfor er på Figur 4.1 og 4.2 vist sammensæt-
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ningen af de enkelte udgifter for 30 MW bio-SNG- og 100 MW bio-

SNG-anlægget. 

 
Figur 4.1 Omkostninger til bio-SNG-produktion for anlægsstørrelsen 30 

MW SNG. 1 p/kWh = 0,09 DKK/kWh. Figur fra [1] 

 

 
 
Figur 4.2 Omkostninger til bio-SNG-produktion for anlægsstørrelsen 100 

MW SNG. 1 p/kWh = 0,09 DKK/kWh. Figur fra [1] 

 
Som forventet betyder en øget anlægsstørrelse et relativt fald i CAPEX (ka-

pitalomkostninger) og bemanding. Umiddelbart vurderes CAPEX og be-

manding for lavt sat. Investeringer er vurderet til 450 og 990 mio. DKK for 

henholdsvis 30 og 100 MW anlæggene. 
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2) BMBF-Verbundprojekt Biogaseinspeisung, Band 3: Synthesegas 

methanisierung. Verfahrenstechnishe og ökonomische Analyse ther-

mochemisher Gaserzeugungs- und Aufbereitungsverfahren. Juni 

2009 [3]. Her er foretaget beregninger med udgangspunkt i tre for-

gasningsprincipper: 33 MW anlæg (Taylor) og et 35 MW anlæg 

(Värnamo) samt 20 MW anlæg (Güssing). Omregnes deres resultater 

med en dansk flispris på 45 DKK/GJ, findes, at bio-SNG-

produktionsprisen ligger på 6,0-6,3 DKK/Nm3. I lighed med 

GOBIGAS projektet regnes med 5-skifts-bemanding af anlægget, 

dvs. døgnbemanding bortset fra administration. Umiddelbart vurde-

res anlægsomkostninger og vedligeholdsomkostninger for lavt sat. 

3) Bio-SNG. Feasibility Study. Establishment of a Regional Project. 

Nov. 2010. NEPIC, National Grid Centrica. Prepared by Progres-

sive Energy CNG Services [4]. Her undersøges økonomien for to an-

lægsstørrelser: 33 MW og 195 MW bio-SNG. Her er anvendt en 

flispris på 43 DKK/GJ, altså omtrent som den nuværende danske 

flispris. Der beregnes, at bio-SNG-prisen er 8,6 DKK/Nm3 for 33 

MW SNG-anlægget og 5,7 DKK/Nm3 for 195 MW SNG-

anlægget. Umiddelbart vurderes, at anlægsprisen er for lavt sat, og 

at især omkostningerne til arbejdskraften er alt for lavt sat i forhold 

til nyeste svenske oplysninger. 

 

Samlet vurderes, at alle gennemgåede udenlandske forstudier af bio-SNG, 

heriblandt de ovenfor udvalgte, har anvendt for lave anlægsinvesteringer og 

mandskabsomkostninger – set i forhold til de oplyste samlede investeringer, 

vi kender, for de to svenske projekter GOBIGAS og E.ON, der er på vej til 

at blive etableret. En lavere investering kan ligge i, at man har vurderet pri-

sen ud fra almindelige procesanlæg, dvs. standardanlæg af høj modenhed. 

At mandskabsomkostningerne vurderes lavere, antages primært at hidrøre 

fra, at de fleste ikke antager, at døgnbemanding er nødvending. En tilsva-

rende situation var til stede i Danmark 1985-90, hvor de første halmfyrede 

kraftvarmeværker gik fra døgnbemanding til stærkt reduceret eller uden 

bemanding uden for dagtid.   

 

4.1.2 Beregningsforudsætninger 

Udgangspunktet for beregningerne i dette projekt er alle tilgængelige op-

lysninger om de to svenske bio-SNG-anlæg, der er på vej til at blive etable-
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ret, dvs. GOBIGAS-anlægget på 20 MW bio-SNG og E.ON’s 200 MW bio-

SNG-anlæg. Vi anser data herfra for de mest realistiske, da de repræsenterer 

de første anlæg af sin art og størrelse i verden, der er ved at blive realiseret.   

 

Metode 

Med nuværende priser beregnes årsresultatet af 12 måneders produktion og 

heraf findes bio-SNG-gaspris ab værk. Den producerede gasmængde vil 

være så stor, at gassen antages tilført naturgastransmissionsnettet. Der er 

gennemført beregninger for to anlægsstørrelser, nemlig et anlæg med 20 

MW bio-SNG-produktion baseret på GOBIGAS-data og et anlæg med 200 

MW bio-SNG-produktion, baseret på E.ON’s udmeldte data.  

 

Finansiering og renter 

Teknisk og økonomisk levetid antages at være 20 år, og derfor antages op-

taget et 20 års annuitetslån, der skal forrentes med kalkulationsrenten, der er 

sat til 10 % reelt. Dette afspejler, at forgasningsprojektet indeholder betyde-

lig risiko, idet der er tale om umoden teknologi, der ikke tidligere er afprø-

vet i disse størrelser på 20 og 200 MW bio-SNG. Til sammenligning kan 

nævnes, at Finansministeriet p.t. kræver, at samfundsøkonomiske beregnin-

ger gennemføres med en kalkulationsrente på 5 % reelt.  

 

Placering af anlægget 

Anlægget antages som eksempel placeret i en østjysk havneby i TVIS-

området i umiddelbar nærhed af en industrihavn, som fx Fredericia. Dette 

valg er begrundet med behovet for forsyning med meget store mængder 

biobrændsel, hvor en stor del skal importeres i lighed med en stor del af det 

biobrændsel, som i dag anvendes på kraftvarmeværker.  

 

Brændselspriser, dvs. træpriser i form flis og træpiller.  

Her anvendes Energistyrelsens senest udmeldte forudsætninger for sam-

fundsøkonomiske beregninger fra april 2011 [2]. Mht. til markedsforhold 

for træbrændsel har Energistyrelsen i forbindelse med seneste opdatering 

fået udarbejdet et omfattende studie af træflis- og træpillemarkedet udført af 

Ea Energianalyse og Wazee [12]. Her angives en pris an kraftværk for flis 

og træpiller på henholdsvis 46 og 69 DKK/GJ. Overraskende vurderes pri-

serne kun at stige meget begrænset de næste 20 år, nemlig henholdsvis 26 

og 15 % reelt. Til sammenligning skønnes naturgas og diesel at stige hen-
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holdsvis 60 % og 36 % an værk. Dette kan måske skyldes, at knaphed på 

biobrændsler ikke skønnes at indtræde de næste 20 år.  

  

Forsyningsforhold og tilgængelighed af træbrændsel 

For forgasningsanlæg af en økonomisk rentabel størrelse, dvs. ikke under 

200 MW bio-SNG (som beregningerne senere viser ud fra de nuværende 

forudsætninger), vil langt størstedelen af brændslet komme fra import via 

skib fra Baltikum, Canada eller Sydamerika. Der er tale om så store mæng-

der biobrændsel, at indenlandsk landbaseret tilførsel ikke er realistisk af 

logistikmæssige årsager. Den indenlandske tilgængelighed er heller ikke 

tilstrækkelig, idet man allerede i dag importerer en betydelig del af det an-

vendte træbrændsel til centrale og decentrale kraftvarmeværker. Hvor meget 

biomasse, der er til rådighed globalt på længere sigt, er for nylig undersøgt i 

et internationalt studie [13]. Se Figur 4.3. Her opgøres det langsigtede bære-

dygtige potentiale til 200-500 EJ. Det danske forbrug er p.t. 110 PJ eller 0,1 

EJ. 
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Figur 4.3 Internationale studier af biomassepotentiale. Den grønne søjle to 

viser resultaterne fra et stort hollandsk studie. 1 EJ er 1000 PJ 
[13] 

 
Det nuværende forbrug ses af Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1: Forbrug og potentiale af biomasse i Danmark, EU og globalt. 
Tabel fra [14]. 
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Bæredygtige transportforhold for biomasse? 

Transport over verdenshavene af så voluminøse brændsler som biomasse 

kunne tænkes at medføre et energiforbrug, der er uacceptabelt stort i forhold 

til det transporterede biobrændsel. Dette er dog ikke tillfældet. En undersø-

gelse udført for få år siden af Force Technology som en del af et EU-projekt 

sammenlignede energiforbrug ved import af træpiller og almindelig fossil 

olie og gas [15]. Det viser sig, at andelen af det transporterede brændsel, der 

kræves til fremføring til kraftværket eller forgasningsanlægget, er MINDRE 

for biomasse end for olie og gas! Se Tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Viser energibehovet for fremskaffelse af fossile brændsler og bio-
brændsler. Note 1: Import fordeler sig med 60 % fra Baltikum og 
40 % fra Canada. Tabel fra [15]. 

 
 

Elpriser 

Anlæggene forbruger el til drift af blæsere, pumper og andre transportsy-

stemer. For 200 MW anlægget kræves ydermere en betydelig elforsyning til 

lokal iltproduktion. Ingen af anlæggene har elsalg. Elkøbsprisen baseres på 

gennemsnitlig elspotpris de første 10 måneder af 2011 for Vestdanmark: 

0,378 DKK/kWhe. Hertil kommer nettarif, PSO-afgift og systemomkostnin-

ger. Endvidere er der elafgift, eldistributionsafgift og energispareafgift. For 

industrielle anlæg med energikrævende (tung) proces vil der kunne opnås en 

godtgørelse af næsten hele dette beløb. Dette indgår i beregningerne.  

 

For 200 MW bio-SNG-anlægget antages i lighed med E.ON, at elbehovet 

dækkes ved egenproduktion fra internt dampturbine/generatorsystem. Dette 

gælder ikke for 20 MW anlægget, hvor alt elforbrug antages købt udefra. 

 

Bio-olie RME  

20 MW bio-SNG-anlægget anvender RME som hjælpestof i forbindelse 

med gasrensning. Priser er indhentet fra den eneste større danske producent, 

Emmelev. Prisen er 7.300 DKK/m3 uden afgifter (oktober 2011). 
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Bemanding 

For begge anlæg regnes i lighed med de svenske projekter fuld bemanding 

24-7. Dette betyder fem skift, svarerende til henholdsvis 20 og 100 mand for 

20 og 200 MW bio-SNG. Et mandår skønnes gennemsnitligt at koste 0,45 

mio. DKK. 

 

Drifts- og vedligeholdsomkostninger ud over bemanding 

Her er antaget en årlig omkostning på 3 % af anlægsinvesteringen. 

 

Salgspris for bio-SNG-gas an transmissionsnet 

HMN har i feb. 2011 tilbudt en pris på 2,35 DKK/Nm3 NGasækv. Prisen er 

an distributionsnet, men da vi ikke har andre konkrete bud, anvendes denne 

pris. 

 

Fjernvarmesalgspris 

Det antages, at overskudsvarme fra anlægget kan afsættes til et varmetrans-

missionsnet som med den ovenfor antagne placering kan være TVIS-

transmissionsnettet. TVIS’ administration er kontaktet for prisindikationer. 

Det har ikke været muligt at få udmeldt konkrete priser, men det skønnes, at 

en pris på 40 DKK/GJ passende vil kunne anvendes. I dag dækkes grund-

lastbehovet for TVIS af overskudsvarme fra SHELL-raffinaderiet i Frederi-

cia og varme fra affaldsforbrændingsanlægget TAS. 

 

Produktionstilskud og tilskud til bio-SNG på naturgasnettet 

I henhold til den tidligere regerings ”Energistrategi 2050 – fra kul, olie og 

gas til grøn energi” vil man indføre en støtte til biogas til naturgasnettet, 

således at den samlede støtte udgør 75 DKK/GJ svarende til 2,97 DKK/Nm3 

NGasækv. I beregningerne antages denne støtte indført. 

 

Bio-SNG-salgspris inklusive forventet støtte 

Samlet ”salgspris” inklusive tilskud og baseret på HMN-tilbud: 2,35 + 2,97 

= 5,32 DKK/Nm3 NGasækv. 

 

Årlig driftstid 

Det antages, at anlægget opnår en ækvivalent fuldlastdriftstid på 7.800 ti-

mer pr. år. Den øvrige tid går til planlagt udetid (revision) og ikke planlagt 
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udetid (havari), og at anlægget ikke altid samlet set kan køre fuldlast. 7.800 

timer er et optimistisk bud, som først kan forventes opnået efter nogen tids 

indkøring og diverse revisioner. 

 

4.1.3 Beregningseksempel 1: 20 MW bio-SNG 

Ydelsesdata (GOBIGAS)  

 
Figur 4.4 Ydelsesdata for anlægget ifølge Göteborg Energi [16] 

 

Den samlede anlægsinvestering er fundet, ud fra at det er oplyst, at den nati-

onale støtte på 222 mio. SEK udgør 25 % af anlægsomkostningerne. An-

lægsomkostningerne kan herved beregnes til 728 mio. DKK. Dette beløb 

anvendes i beregninger, til trods for at der kan være væsentlige forskelle i fx 

bygningsarbejder og generelt omkostningsniveau.  

Beregningsvarianter 
1) Basis case. 
2) Som 1, men med kalkulationsrente reduceret til 5 %. 
3) Som 1, men bemanding halveret svarende til reduktion i aften- og nattetimer. 
4) Som 1, men med D&V ekskl. bemandingsreduktion på 33 %. 
5) Som 1, men flis erstatter piller. Forbehandlingsudstyr ej inkluderet.   

Men den årlige brutto besparelse på 21 mio. DKK svarer til en investering på 180 
mio. DKK. 

6) Som 3 + 4 + 5 og med reduceret kalkulationsrente = 0. 
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Resultater 

I Tabel 4.3 vises resultater af beregningerne.  

 

Tabel 4.3 Resultatoversigt for 20 MW bio-SNG-anlæg 
Beregningsvariant 1 2 3 4 5 6

Følsomheds - inputvariable

kalkulationsrente [%] 10% 5% 10% 10% 10% 0%

Antal skiftehold ved kontinuerlig døgndrift [hold/døgn] 5 5 2,5 5 5 2,5

D&V udover bemanding af samlet invest pr år 3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 3,0% 2,0%

Træbrændselskøbspris*  [DKK/GJ] 69,36 69,36 69,36 69,36 46,41 46,41

Outout/resultater

Bemanding DKK/år 9.000.000 9.000.000 4.500.000 9.000.000 9.000.000 4.500.000

D&V excl. Bemanding DKK/år 21.844.800 21.844.800 21.844.800 14.563.200 21.844.800 14.563.200

DKK/år

Elkøb DKK/år 17.287.920 17.287.920 17.287.920 17.287.920 17.287.920 17.287.920

Bioolie RME køb DKK/år 3.124.756 3.124.756 3.124.756 3.124.756 3.124.756 3.124.756

Træfliskøb DKK/år 62.323.672 62.323.672 62.323.672 62.323.672 41.705.315 41.705.315

Samlede driftsomkostninger DKK/år 113.581.148 113.581.148 109.081.148 106.299.548 92.962.791 81.181.191

Gassalg DKK/år 33.257.134 33.257.134 33.257.134 33.257.134 33.257.134 33.257.134

SNG - biogasproduktionstilskud, antaget DKK/år 42.120.000 42.120.000 42.120.000 42.120.000 42.120.000 42.120.000

Fjernvarmesalg DKK/år 5.616.000 5.616.000 5.616.000 5.616.000 5.616.000 5.616.000

Samlede driftsindtægter 80.993.134 80.993.134 80.993.134 80.993.134 80.993.134 80.993.134

Driftsresultat DKK/år -32.588.014 -32.588.014 -28.088.014 -25.306.414 -11.969.656 -188.056

Kapitalomkostning (annuitet) DKK/år 85.529.400 58.429.442 85.529.400 85.529.400 85.529.400 36.446.241

Årsresultat DKK/år -118.117.415 -91.017.457 -113.617.415 -110.835.815 -97.499.057 -36.634.297

Supplerende gasproduktionstilskud for driftsres=0 DKK/Nm3/ngasækv. 2,30 2,30 1,98 1,78 0,84 0,01

Supplerende gasproduktionstilskud for årsres=0 DKK/Nm3/ngasækv. 8,33 6,42 8,01 7,82 6,87 2,58

Samlet gassalgspris inkl. Prodtilskud for årsres.=0 DKK/Nm3/ngasækv. 13,64 11,73 13,33 13,13 12,19 7,90  
 

Basisberegningen viser, at gasprisen skal være 13,6 DKK/Nm3 NGasækv, 

for at anlægget kan tilbagebetales over 20 år med en reel kalkulationsrente 

på 10 % p.a. Denne balancegaspris ligger 160 % eller godt 8 DKK over den 

forventede salgspris på 5,3 DKK inklusive produktionsstøtte. 

 

Halveres kalkulationsrenten til 5 % reelt, svarende til Finansministeriets 

krav til kalkulationsrente ved samfundsøkonomiske beregninger, reduceres 

balancegasprisen med ca. 2 DKK til 11,7 DKK. 

 

Forestiller man sig, at anlægget kunne etableres til den halve pris, ville ba-

lancegasprisen falde med ca. 3,0 DKK til 10,6 DKK og 9,7 DKK ved hen-

holdsvis 10 og 5 % kalkulationsrente (ikke inkluderet i Tabel 4.3). 

 

Antages anlægget på et tidspunkt at kunne køre næsten ubemandet ud over 

dagholdet, reduceres balancegasprisen kun med 0,3 DKK. Dette illustrerer, 

at langt de største omkostninger ligger i brændslet og kapitalomkostninger-

ne. 
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Ved antagelse af at drifts- og vedligeholdsudgifterne ud over bemanding 

reduceres med 33 %, så reduceres balancegasprisen på tilsvarende vis kun 

med 0,5 DKK. 

 

Reduceres brændselsprisen ved at skifte fra træpiller til træflis, dvs. umid-

delbart en reduktion i brændselsomkostninger på 33 %, så reduceres balan-

cegasprisen med ca. 1,5 DKK. 

 

Såfremt alle ovennævnte reduktioner af inputvariable opnås, samtidig med 

at kalkulationsrenten sættes til nul, vil man kunne opnå en reduktion i ba-

lancegasprisen på knap 6 DKK ned til en gaspris på 7,9 DKK. Denne er dog 

stadig noget over den forventede salgspris inklusive støtte på 5,3 DKK/Nm3 

NGasækv. 

 

4.1.4 Beregningseksempel 2: 200 MW bio-SNG 

Ydelsesdata (E.ON’s 200 MW bio-SNG) 

Brændselsinput (træflis)  = 345 MW 

Bio-SNG-output                = 200 MW 

Fjernvarmeoutput             = 14 MWv 

Elproduktion                     = 23 MWe 

Elforbrug til ASU (O2)     = 8 MWe 

Elforbrug til øvrig internt  = 15 MWe 

Bemanding   = 100 fordelt på fem skift 

 

Beregningsvarianter 

1) Basis case 
2) Som 1, men med kalkulationsrente reduceret til 5 % 
3) Som 1, men bemanding halveret svarende til reduktion i aften- og nattetimer 
4) Som 1, men med D&V ekskl. bemand. reduktion 33 % 
5) Som 1 plus brændselspris op med 20 % 
6) Som 3 + 4 og med reduceret kalkulationsrente, så  
    supplerende produktionstilskud for balance = 0 
 

Resultater 

I Tabel 4.4 vises resultater af beregningerne.   
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Tabel 4.4 Resultatoversigt for 200 MW bio-SNG-anlæg 
Beregningsvariant 1 2 3 4 5 6

Følsomheds - inputvariable

kalkulationsrente [%] 10% 5% 10% 10% 10% 3,0%

Antal skiftehold  skift/døgn 5 5 2,5 5 5 2,5

D&V udover bemanding af samlet invest pr år 3,0% 3,0% 3,0% 2,0% 3,0% 2,0%

Træbrændselskøbspris*  [DKK/GJ] 46,41 46,41 46,41 46,41 55,70 46,41

Output/resultater

Bemanding DKK/år 45.000.000 45.000.000 22.500.000 45.000.000 45.000.000 22.500.000

D&V i øvrigt DKK/år 100.575.000 100.575.000 100.575.000 67.050.000 100.575.000 67.050.000

Elkøb DKK/år 0 0 0 0 0 0

Bioolie RME køb DKK/år 0 0 0 0 0 0

Træfliskøb DKK/år 449.635.423 449.635.423 449.635.423 449.635.423 539.562.507 449.635.423

Samlede driftsomkostninger DKK/år 595.210.423 595.210.423 572.710.423 561.685.423 685.137.507 539.185.423

Gassalg DKK/år 332.571.342 332.571.342 332.571.342 332.571.342 332.571.342 332.571.342

SNG - biogasproduktionstilskud, antaget DKK/år 421.200.000 421.200.000 421.200.000 421.200.000 421.200.000 421.200.000

Fjernvarmesalg DKK/år 12.355.200 12.355.200 12.355.200 12.355.200 12.355.200 12.355.200

Samlede driftsindtægter 766.126.542 766.126.542 766.126.542 766.126.542 766.126.542 766.126.542

Driftsresultat DKK/år 170.916.119 170.916.119 193.416.119 204.441.119 80.989.035 226.941.119

Kapitalomkostning (annuitet) DKK/år 393.783.392 269.013.274 393.783.392 393.783.392 393.783.392 225.340.660

Årsresultat DKK/år -222.867.273 -98.097.154 -200.367.273 -189.342.273 -312.794.357 1.600.459

Supplerende gasproduktionstilskud for driftsres=0 DKK/Nm3/ngasækv. -1,21 -1,21 -1,36 -1,44 -0,57 -1,60

Supplerende gasproduktionstilskud for årsres=0 DKK/Nm3/ngasækv. 1,57 0,69 1,41 1,34 2,21 -0,01

Samlet gassalgspris inkl. Prodtilskud for årsres.=0 DKK/Nm3/ngasækv. 6,89 6,01 6,73 6,65 7,52 5,30  
 

Gennemgående viser økonomien sig som forventet at være væsentligt bedre 

end for det 10X mindre 20 MW bio-SNG-anlæg, som opføres i GOBIGAS-

projektet. 

  

Basisberegningen viser, at gasprisen skal være 6,9 DKK/Nm3 NGasækv, for 

at anlægget kan tilbagebetales over 20 år med en reel kalkulationsrente på 

10 % p.a. Denne balancegaspris ligger kun 30 % eller 1,6 DKK over den 

forventede salgspris på 5,3 DKK inklusive produktionsstøtte. 

 

Halveres kalkulationsrenten til 5 % reelt, svarende til Finansministeriets 

krav til kalkulationsrente ved samfundsøkonomiske beregninger, reduceres 

balancegasprisen med ca. 0,9 DKK til 6,0 DKK. 

 

Forestiller man sig, at anlægget kunne etableres til den halve pris, ville ba-

lancegasprisen falde med ca. 1,4 DKK til 5,5 DKK og med 1,0 DKK til 5,0 

DKK ved henholdsvis 10 og 5 % kalkulationsrente (ikke inkluderet i Tabel 

4.4). 

 

Antages anlægget på et tidspunkt at kunne køre næsten ubemandet ud over 

dagholdet, reduceres balancegasprisen kun med 0,3 DKK. Dette illustrerer, 

at langt de største omkostninger ligger i brændslet og kapitalomkostninger-

ne. 
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Ved antagelse af at drifts- og vedligeholdsudgifterne ud over bemanding 

reduceres med 33 %, så reduceres balancegasprisen på tilsvarende vis kun 

med 0,2 DKK. 

 

Såfremt man både opnår at kunne køre stort set ubemandet i aften- og natte-

timer og opnår reduktion i øvrige drifts- og vedligeholdsomkostninger med 

33 % og endvidere antager en reduceret kalkulationsrente, så vil man kunne 

opnå balance i økonomien ved en kalkulationsrente på 2,5 %, svarende til at 

balancegassalgsprisen er lig den forventede markedspris inklusive støtte på i 

alt 5,3 DKK/Nm3. 

 

Det bør nævnes, at der her er regnet på en simpel basiskonfiguration af 

E.ON’s 200 MW projekt. E.ON overvejer flere supplerende indtægtsmulig-

heder for anlægget: 

• ASU anlægget til iltproduktion vil også kunne levere store mængder 

flydende kvælstof af høj kvalitet 

• CO2-reduktion 

• Mulighed for samproduktion af H2 og CO i bioraffinaderi. 

 

Endelig skal nævnes, at E.ON’s udbygningsplaner sigter efter en anlægs-

størrelse på 600 MW bio-SNG (allerede før 2020), hvilket indikerer, at først 

ved denne anlægsstørrelse regner man med, at en robust økonomi kan opnås 

for de kendte teknologier – hvilket også ovenstående beregninger indikerer. 

 

4.2 Samfundsøkonomi 

4.2.1 Beregningsforudsætninger 

Udgangspunktet er Energistyrelsens ”Forudsætninger for samfundsøkono-

miske analyser” fra april 2011 [2] samt tilhørende tillægsblade fra 7. april 

[17] og 2. sept. 2011[18]. Kalkulationsrenten er senest udmeldt til 5 % p.a. 

reelt. 

 

Den i beregningerne anvendte naturgaspris er pris an (centralt) kraftværk. 

Denne pris skal tilnærme værdien af at fortrænge naturgas i transmissions-

nettet med bio-SNG. Prisen er i 2011 1,98 DKK/Nm3 i 2011-kroner. 
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Metode 

Metoden er beskrevet i Energistyrelsens ”Vejledning i samfundsøkonomiske 

analyser på energiområdet”, senest revideret i 2007 [19]. Metoden skal kort 

gengives her: 

 

Der opstilles et referencealternativ, som det aktuelle projekt skal sammen-

lignes med. Det aktuelle projekt skal fortrænge naturgas ved at injicere bio-

SNG i naturgasnettet. Referenceprojektet udgøres her af en mængde natur-

gas i transmissionsnettet svarende til produktionen på bio-SNG-anlægget.  

 

Herefter beregnes de samfundsøkonomiske omkostninger for referencealter-

nativet og det aktuelle projekt. Der beregnes nuværdi over 20 års drift. Er de 

samfundsøkonomiske omkostninger ved det aktuelle projekt lavere end for 

referencealternativet, fås en samfundsøkonomisk gevinst. 

 

Beregningerne tager udgangspunkt i de såkaldte faktorpriser, dvs. de ener-

gipriser og miljøomkostninger, som fremgår af Energistyrelsens forudsæt-

ninger – samt investeringer og udgifter til bemanding og drift og vedlige-

hold. Alle udgifter bortset fra miljøomkostninger iht. forudsætningskatalo-

get skal herefter multipliceres med den såkaldte nettoafgiftsfaktor på 1,17 

for at få samfundets fulde (offer)omkostninger ved at iværksætte projektet. 

Faktoren 1,17 udtrykker, at man statistisk vurderer, at de i projektet anvend-

te midler alternativt ville have givet 17 % i afgifter ved at blive brugt til 

andre varer og tjenesteydelser. 

 

Såfremt projektet medfører et skatteprovenutab, også kaldet forvridningsta-

bet, skal der indregnes en samfundsøkonomisk omkostning på 20 % af dette 

provenutab. Det vil fx være tilfældet, hvis en fliskedel erstatter en del af 

gasfyringen på et varmeværk. I det konkrete tilfælde, hvor et bio-SNG-

anlæg fortrænger naturgas i transmissionsnettet, vil der ikke være et prove-

nutab, idet slutbruger p.t. skal betale fuld afgift af blandingsgassen selv om 

den indeholder en andel bio-SNG.  

 

For det aktuelle bio-SNG-projekt regnes med en CO2-gevinst, idet bio-SNG 

vil fortrænge naturgas. CO2-kvoteprisen regnes iht. Energistyrelsens forud-

sætninger i 2011 til 118 DKK/ton i 2011-kroner. Ifølge forudsætningerne 
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forudsættes dette tal at stige med ca. 50 % reelt de næste 20 år, hvilket ind-

går i beregningerne. 

 

I de samfundsøkonomiske beregninger indgår ikke produktionsstøtte eller 

lignende. Støttetiltag er typisk noget, staten iværksætter i situationer, hvor 

en samfundsøkomomisk gevinst ikke uden støtte modsvares af en selskabs-

økonomisk gevinst, kort sagt uden støtte, ikke tilstrækkeligt incitament. En 

eventuel støtte indgår således alene i selskabsøkonomiske beregninger. 

   

4.2.2 Beregningseksempel: 200 MW bio-SNG 

Tabel 4.5 Samfundsøkonomi for referencesituationen, dvs. naturgas i 
gastransmissionsnettet 

Mængde Pris Udgift

GJ Kr./GJ Kr. Kr. Kr. Kr.

2011 5.616.000 48,98 275.047.074 0 37.661.710 0

2012 5.616.000 53,10 298.218.997 0 41.969.559 0

2013 5.616.000 57,23 321.390.920 0 46.277.408 0

2014 5.616.000 62,55 351.303.756 0 51.629.318 0

2015 5.616.000 68,05 382.173.112 0 57.159.053 0

2016 5.616.000 69,27 389.045.009 0 59.864.807 0

2017 5.616.000 70,50 395.916.905 0 62.570.561 0

2018 5.616.000 71,72 402.788.802 0 65.276.315 0

2019 5.616.000 72,95 409.660.698 0 67.982.069 0

2020 5.616.000 74,17 416.532.594 0 70.687.823 0

2021 5.616.000 75,03 421.342.922 0 72.175.988 0

2022 5.616.000 75,88 426.153.249 0 73.664.153 0

2023 5.616.000 76,74 430.963.577 0 75.152.318 0

2024 5.616.000 77,60 435.773.904 0 76.640.482 0

2025 5.616.000 78,45 440.584.232 0 78.128.647 0

2026 5.616.000 79,19 444.707.370 0 79.616.812 0

2027 5.616.000 79,92 448.830.508 0 81.104.976 0

2028 5.616.000 80,65 452.953.645 0 82.593.141 0

2029 5.616.000 81,39 457.076.783 0 84.081.306 0

2030 5.616.000 82,12 461.199.921 0 85.569.470 0

NV 4.849.309.299 0 792.778.595 0

NOx- og 

SO2-omk.CO2-omk.

    Reference

Naturgas

Brændsel

Faktorpriser Beregningspriser

Drift & 

vedligehold 
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Tabel 4.6 Samfundsøkonomi for bio-SNG-projektet til fortrængning af en 
del af naturgassen i gastransmissionsnettet 

Indfyret Udgift Indfyret Pris Udgift

GJ Kr. GJ Kr./GJ Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

2011 0 0 9.687.600 46,42 449.672.764 449.672.764 3.352.500.000 145.575.000 0 0

2012 0 0 9.687.600 46,96 454.917.072 454.917.072 0 145.575.000 0 0

2013 0 0 9.687.600 47,51 460.237.542 460.237.542 0 145.575.000 0 0

2014 0 0 9.687.600 48,07 465.730.675 465.730.675 0 145.575.000 0 0

2015 0 0 9.687.600 48,65 471.309.159 471.309.159 0 145.575.000 0 0

2016 0 0 9.687.600 49,22 476.793.075 476.793.075 0 145.575.000 0 0

2017 0 0 9.687.600 49,79 482.357.827 482.357.827 0 145.575.000 0 0

2018 0 0 9.687.600 50,37 488.004.628 488.004.628 0 145.575.000 0 0

2019 0 0 9.687.600 50,97 493.734.708 493.734.708 0 145.575.000 0 0

2020 0 0 9.687.600 51,57 499.549.317 499.549.317 0 145.575.000 0 0

2021 0 0 9.687.600 52,17 505.421.050 505.421.050 0 145.575.000 0 0

2022 0 0 9.687.600 52,79 511.379.867 511.379.867 0 145.575.000 0 0

2023 0 0 9.687.600 53,41 517.427.074 517.427.074 0 145.575.000 0 0

2024 0 0 9.687.600 54,04 523.563.996 523.563.996 0 145.575.000 0 0

2025 0 0 9.687.600 54,69 529.791.980 529.791.980 0 145.575.000 0 0

2026 0 0 9.687.600 55,34 536.101.363 536.101.363 0 145.575.000 0 0

2027 0 0 9.687.600 56,00 542.504.559 542.504.559 0 145.575.000 0 0

2028 0 0 9.687.600 56,67 549.002.977 549.002.977 0 145.575.000 0 0

2029 0 0 9.687.600 57,35 555.598.044 555.598.044 0 145.575.000 0 0

2030 0 0 9.687.600 58,04 562.291.210 562.291.210 0 145.575.000 0 0

NV 0 6.160.875.390 6.160.875.390 3.192.857.143 1.814.186.271 0 0

CO2-omk.

NOx- og 

SO2-omk.

Beregningspriser

Brændsel

Faktorpriser

Brændsel

Naturgas Flis Naturgas og flis i alt

 Projekt

Faktorpriser

Drift & 

vedligehold*Investering

Brændsel      i 

alt

Faktorpriser

 
 

 

Tabel 4.7 Samfundsøkonomiske omkostninger/gevinst ved implementering 
af bio-SNG-projektet 

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

2011 3.498.075.000 174.625.690 3.672.700.690 4.297.059.808 0 -37.661.710 0 4.259.398.097

2012 145.575.000 156.698.075 302.273.075 353.659.498 0 -41.969.559 0 311.689.939

2013 145.575.000 138.846.622 284.421.622 332.773.298 0 -46.277.408 0 286.495.890

2014 145.575.000 114.426.919 260.001.919 304.202.246 0 -51.629.318 0 252.572.928

2015 145.575.000 89.136.046 234.711.046 274.611.924 0 -57.159.053 0 217.452.871

2016 145.575.000 87.748.066 233.323.066 272.987.987 0 -59.864.807 0 213.123.180

2017 145.575.000 86.440.922 232.015.922 271.458.628 0 -62.570.561 0 208.888.067

2018 145.575.000 85.215.826 230.790.826 270.025.266 0 -65.276.315 0 204.748.951

2019 145.575.000 84.074.010 229.649.010 268.689.342 0 -67.982.069 0 200.707.272

2020 145.575.000 83.016.722 228.591.722 267.452.315 0 -70.687.823 0 196.764.492

2021 145.575.000 84.078.128 229.653.128 268.694.160 0 -72.175.988 0 196.518.172

2022 145.575.000 85.226.618 230.801.618 270.037.893 0 -73.664.153 0 196.373.740

2023 145.575.000 86.463.497 232.038.497 271.485.041 0 -75.152.318 0 196.332.724

2024 145.575.000 87.790.092 233.365.092 273.037.157 0 -76.640.482 0 196.396.675

2025 145.575.000 89.207.748 234.782.748 274.695.815 0 -78.128.647 0 196.567.168

2026 145.575.000 91.393.993 236.968.993 277.253.722 0 -79.616.812 0 197.636.910

2027 145.575.000 93.674.052 239.249.052 279.921.391 0 -81.104.976 0 198.816.414

2028 145.575.000 96.049.332 241.624.332 282.700.468 0 -82.593.141 0 200.107.327

2029 145.575.000 98.521.261 244.096.261 285.592.625 0 -84.081.306 0 201.511.319

2030 145.575.000 101.091.289 246.666.289 288.599.558 0 -85.569.470 0 203.030.087

NV 5.007.043.413 1.311.566.091 6.318.609.505 7.392.773.120 0 -792.778.595 0 6.599.994.525

Forvrid. tab

Samfundsøkonomiske meromkostninger

Faktorpriser

I alt 

Beregningspriser

CO2-omk.Brændsel

Invest., d&v, 

brændselInvest., d&v

Invest., d&v, 

brændsel

Projekt minus reference

NOx- 

og SO2-

omk.
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Den samfundsøkonomiske omkostning udtrykt i nuværdi efter 20 års drift er 

for den nuværende situation, hvilket er referencen, dvs. uændret naturgas i 

transmissionsnettet, ca. 6,5 mia. DKK (inkl. nettoafgiftsfaktor). Bio-SNG-

projektet har en samfundsøkonomisk omkostning i nuværdi efter 20 års drift 

på godt 13 mia. DKK (inkl. nettoafgiftsfaktor). 

  

De samfundsøkonomiske meromkostninger for bio-SNG-projektet andrager 

efter 20 års drift en nuværdi på ca. 6,5 mia. DKK. Dette skyldes, at den 

samfundsøkonomiske nytte kun udgøres af bio-SNG-gassens værdi (1,98 

DKK/Nm3 NGasækv i 2011) og CO2-fortrængningen (118 DKK/ton i 

2011).  

 

Der kan opnås samfundsøkonomisk balance, såfremt middelnuværdi af 

CO2-kvotepris er ca. 1800 DKK/ton. Som nævnt ovenfor forventes ifølge 

Energistyrelsens prognoser kun en stigning fra ca. 120 til 180 DKK/ton i 

2011-kroner.  

 

4.2.3 Supplerende samfundsøkonomiske overvejelser 

I de ovenstående beregninger er der tale om forholdsvis snævre beregninger, 

der kun på grov vis tager hensyn til afledte effekter af projektet.  

 

Afledte effekter er ifølge Energistyrelsens vejledning indregnet på to måder, 

dels via den såkaldte nettoafgiftsfaktor, dels via det såkaldte forvridnings-

tab. 

 

De direkte udgifter til brændsler, investeringer, drift og vedligehold tillæg-

ges 17 %, den såkaldte nettoafgiftsfaktor. Baggrunden er, at de i projektet 

bundne midler alternativt kunne anvendes andetsteds i samfundet, og frem 

til slutbruger belægges disse midler med gennemsnitligt 17 % i afgift. 

 

Herudover skal indregnes et såkaldt forvridningstab på 20 % af mistet af-

giftsprovenu. Dette er dog ikke aktuelt i nærværende projekt, idet den pro-

ducerede bio-SNG antages opblandet i naturgas før slutanvendelse, hvor al 

gas tillægges normal energiafgift. Hvis projektet omfattede et gasfyret var-

meværk, hvor der var tale om at fortrænge naturgas med flisfyring, ville der 

være et afgiftsprovenutab, der ville medføre indregning af et forvridnings-
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tab. De 20 % udtrykker den omkostning, som staten skønner, det koster at 

finde alternative indtægtskilder til erstatning for det mistede provenutab.  

 

4.2.4 Supplerende positive samfundsøkonomiske elementer 

Merbeskæftigelseseffekt 

Lokale forhold spiller naturligvis betydeligt ind. Størst effekt fås, hvis an-

lægget placeres i områder med stor arbejdsløshed. Inden for hegn forventes 

100 mand beskæftiget. Altså en merbeskæftigelse på 100 mand. Uden for 

hegn forventes til indsamling, bearbejdning, oplagring og transport beskæf-

tiget op til 150 mand ekstra, alt efter i hvor stor udstrækning der er tale om 

indenlandske biobrændsler. Samlet set en merbeskæftigelse på op mod 250 

mand. Antages en samfundsøkonomisk gevinst på 1 mio. DKK/mand/år (i 

form af sparede offentlige ydelser og skatte- og afgiftsprovenu), fås en sam-

fundsøkonomisk gevinst på 250 mio. DKK/år svarende til ca. 3 mia. DKK i 

nuværdi (2011).  

 

Indregnes beskæftigelseseffekten på denne måde, halveres de samfundsøko-

nomiske meromkostninger fra 6,5 til 3,5 mia. DKK.   

 

Teknologiudvikling 

Modning af teknologien medfører prissænkning og effektivitetsstigning. 

Prisen skønnes at kunne halveres i forhold til den antagne specifikke pris for 

200 MW anlægget. Dette svarer til godt 1,5 mia. DKK.  

 

Indregnes modningseffekten sammen med den ovenfor anførte beskæftigel-

seseffekt, reduceres den samfundsøkonomiske meromkostning med bio-SNG-

projektet fra 6,5 til 2 mia. DKK. Dette beløb skønnes at være langt inden for 

usikkerheden af denne type beregning, der jo indebærer antagelser om to 

forskellige brændslers prisudvikling 20 år frem.  

 

Relative prisstigninger på fossilt brændsel 

De aktuelle samfundsøkonomiske beregningsforudsætninger indeholder ret 

beskedne realprisstigninger for naturgas de næste 20 år. Ca. 30 % regnes der 

med. I lyset af de mange eftervirkninger af den japanske atomulykke med 

efterfølgende udmeldinger om udfasning af atomkraft (fx Tyskland) kan 

forventes en stærkt stigende efterspørgsel efter gas. Såfremt skifergas grun-
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det miljøproblemer kun får en behersket vækst, forventes markante prisstig-

ninger på naturgas. 

 

Umiddelbart vil en relativ prisstigning på naturgas på 100 % over 20 år 

medføre en samfundsøkonomisk balance i projektet, da den samfundsøko-

nomiske omkostning af flis i dag udgør ca. halvdelen af udgifterne i bio-

SNG-projektet. 

 

Indregnes beskæftigelseseffekten og halvering af anlægsinvesteringen pga. 

modning af anlægget og større enheder (E.ON planlægger enheder på 600 

MW), fås en samfundsøkonomisk balance ved relativ prisstigning af natur-

gas i forhold til flis på 30 %. 

 

4.2.5 Konklusion for samfundsøkonomi 

Ovenstående betragtninger indikerer, at bio-SNG-anlæg ikke umiddelbart er 

samfundsøkonomisk konkurrencedygtig med naturgasforsyning. Beregnin-

gerne baserer sig på Energistyrelsens forholdsvis snævre standardmetode, 

der kun i ringe grad tager hensyn til afledte effekter, som fx effekten af lokal 

merbeskæftigelse.  

 

Under forudsætning af fortløbende relative prisstigninger på fossilt brændsel 

og indregning af de ovenfor viste afledte effekter, fås indikationer af, at 

samfundsøkonomien er neutral eller positiv. 

 

Bio-SNG-anlæg vil formentlig først for alvor være samfundsøkonomisk 

konkurrencedygtige, når de lettilgængelige fossile brændsler bliver relativt 

dyrere end biobrændsler. Dette kan være forårsaget af, at forsyningerne rin-

der ud, og/eller miljøomkostninger ved fossile brændsler bliver meget høje-

re end ud fra de nuværende forventninger.  

 

Bio-SNG forventes at få en vigtig rolle i fremtidens fossilfrie samfund, og 

de hidtidige erfaringer med forgasningsanlæg viser, at der er behov for en 

lang modningsperiode. Derfor må det anbefales at iværksætte projekter med 

forsøgs- og demoanlæg, der i høj grad baseres på de hidtidige, overvejende 

udenlandske erfaringer. 
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5 Intensiveret videnindhentning 

DGC’s opgave i denne arbejdspakke var fra forskellige kilder at indhøste 

mest mulig viden omkring det tekniske stade for SNG-produktion fra bio-

masse. Denne del er afrapporteret her med en teknisk status for forgasning 

og SNG-produktion. 

 

I denne Fase 2 af gasselskabernes og DGC’s forgasningsstrategi er viden-

indhentning om forgasningsteknologier fortsat. I den tidligere rapport over 

Fase 1 skete der en opdeling mellem vidensmiljøer og projekter om forgas-

ning. Her vil vi imidlertid ikke skelne mellem disse, da ethvert projekt au-

tomatisk opbygger et vidensmiljø, og ethvert kvalificeret vidensmiljø vil 

være tilknyttet et eller flere projekter. 

 

I denne rapport vil opdelingen ske efter teknologier, og de tilknyttede vi-

densmiljøer og projekter omtales samtidigt. 

 

5.1 Videnindhentning 

Som en del af videnindhentning vedrørende bio-SNG er der foretaget en 

række besøg hos videncentre i Europa. Desuden har der været deltagelse i 

relevante europæiske konferencer, hvor biomasse og forgasning har været 

emner på programmet. Nedenfor er vist lister over deltagelse ved konferen-

cer og besøg hos videncentre, og de vigtigste erfaringer er fremhævet. 

 

5.1.1 Deltagelse i konferencer 

Der har været deltagelse i følgende konferencer med relevans til projektet 

siden juni 2010. 

• International Seminar on Gasification, Göteborg, 28.-29. okt. 2010 

• Central European Biomass Conference, Graz, 26.-29. jan. 2011 

• Green Syngas Workshop, Güssing, 23. febr. 2011 

• International Conference on Polygeneration Strategies (ICPS 2011), 

Vienna, 30. aug.-1. sep. 2011 

• International Seminar on Gasification, Malmø, 6.-7. okt. 2011. 

 

De vigtigste indtryk fra konferencerne er, at der sker en betydelig forskning, 

udvikling og demonstration inden for forgasningsområdet. Specielt i lande 
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som Østrig, Schweiz, Tyskland, Sverige, Finland og Danmark sker der en 

betydelig udvikling. En del af denne udvikling går mod omdannelse af bio-

masse til flydende brændstoffer, men også forgasning med henblik på bio-

SNG udvikles mange steder. Her er især Østrig, Sverige og Tyskland aktive. 

 

For de små og mellemstore anlæg synes teknologier med anvendelse af allo-

termisk teknik og damp som forgasningsmiddel, dvs. indirekte dampblæste 

teknologier, at være de mest anvendte. Der kan opnås effektiviteter fra bio-

masse til bio-SNG på op til 70 % ved disse teknikker. 

 

For de største anlæg synes teknologier med anvendelse af ilt i forgasningen 

at nyde fremme, dvs. iltblæste teknologier. Her er effektiviteterne lidt min-

dre, men den samlede økonomi bliver bedre. 

 

5.1.2 Besøg hos videncentre 

Følgende virksomheder og institutioner er besøgt med henblik på at indhen-

te viden om forgasning til bio-SNG. 

• Skive forgasningsanlæg, 15. sept. 2010 

• ECN Holland, 27.-28. sept. 2010 

• Göteborg Energi, GOBIGAS, 28. okt. 2010 

• Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW), 

Stuttgart, 1. febr. 2011 

• Karlsruher Institut für Technologie (KIT), 2. febr. 2011 

• Chalmers Tekniska Högskola, 9. febr. 2011. 

 

Sammenfattende er erfaringerne herfra, at forskning og udvikling med hen-

blik på bio-SNG foregår med størst intensitet hos ECN i Holland og hos 

Chalmers i Sverige. Her satser man på de indirekte metoder med damp som 

forgasningsmiddel, dvs. de alloterme processer. 

 

5.2 Teknologier for forgasning og metanisering i Da nmark 

5.2.1 Danske forgasningsanlæg 

Gennem en lang årrække er der udviklet en række forgasningsteknologier i 

Danmark. Dette er sket med støtte fra forskellige støtteordninger, fx UVE, 

PSO, EFP, EUDP, ForskEL, ForskVE. 
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Nedenfor er en liste over forskellige teknologier, som er udviklet eller an-

vendt i Danmark. Listen viser de vigtigste nuværende teknologier, og er 

ikke udtømmende. 

• Vølund-forgasseren, Harboøre, up-draft forgasning 

• DTU, Viking-forgasseren, staged down-draft 

• Weiss-projekt (ligner Viking) 

• BioSynergi, open core, down-draft 

• Stirling Danmark, up-draft forgasser, containerløsning 

• Skive, Carbona-processen, fluid bed 

• DONG-Energy, Pyroneer, low temp-circulating fluid bed, LT-CFB. 

 

Ingen af disse teknologier er imidlertid direkte egnede til produktion af bio-

SNG, idet der anvendes luft til forgasning, hvilket giver N2 i produktgassen. 

Denne komponent skulle så senere fjernes igen for at fremstille bio-SNG 

med deraf følgende omkostninger. Med anvendelse af damp og ilt eller ren 

damp til forgasning kunne disse teknologier imidlertid anvendes til fremstil-

ling af syngas (hovedsagelig H2, CO og CO2), som efterfølgende kan meta-

niseres til bio-SNG. 

 

Specielt er Pyroneer interessant i denne sammenhæng, idet teknologien an-

vender et dobbelt fluid bed-system, som giver forholdsvis lave temperaturer 

i anlægget. Herved kan fx alkali-metaller bibeholdes i fast form, som ikke 

agglomererer på overflader. Næsten alle biomasser kan derfor anvendes som 

råstof til processen, hvilket gør den meget alsidig.  

 

Pyroneer er opstået i et samarbejde mellem Dansk Fluid Bed Teknologi 

(DFBT) og DONG Energy, som nu ejer rettighederne til teknologien. Tek-

nologien anvender den såkaldte LT-CFB (Lav Temperatur – Cirkulerende 

Fluid Bed) teknologi til fremstilling af forgasningsgasser som brændselstil-

skud til kraftværkskedlen på Asnæsværket. 

 

I øjeblikket tilsætter man op til 10 % halm direkte til kullene på værket. 

Med den nye teknologi forgasser man halmen og tilsætter kun gasserne. 

Herved kan man forøge biobrændselsmængden. 

 

Figur 5.1 viser LT-CFB-anlægget skematisk. 
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Figur 5.1 Skematisk visning af Pyroneer’s LT-CFB teknologi [25] 

 

Som nævnt er alle danske forgasningsteknologier kendetegnet ved, at for-

gasningsprodukterne anvendes direkte til afbrænding i en efterfølgende pro-

ces, dvs. til en motor eller til en kedel. Denne anvendelse er umiddelbart den 

mest fordelagtige, idet forgasningsgasser efter rensning kan anvendes direk-

te i en motor eller en kedel uden modifikationer.  

 

Forgasningsanlæg er imidlertid bekostelige, og det betyder, at sådanne an-

læg skal køre som grundlast for at være rentable. I fremtiden med en forven-

teligt langt større produktion af forgasningsgas fra biomasse må man for-

vente, at der er behov for at lagre energien herfra, idet der ikke vil være 

sammenfald mellem produktion og forbrug. Denne lagring kan ske ved 

fremstilling af bio-SNG og indfødning på naturgasnettet. 
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5.2.2 Danske metaniseringsanlæg 

Haldor Topsøes TREMP-proces 

Bio-SNG fra forgasning af biomasse kan kun fås, hvis man indsætter en 

metaniseringsenhed efter forgasningsenheden, som producerer syngas. Hos 

Haldor Topsøe (HTAS) har man udviklet TREMP-processen, som kan om-

danne gasserne H2 og CO i forholdet 3/1 til metan, dvs. en metanisering. 

Herved dannes SNG. Forudsætningen er dog, at forgasningsprodukterne 

konditioneres til TREMP-processen (ren syngas). 

 

I TREMP-processen omsættes ca. 80 % af energien i de indgående gasser til 

metan i en gas med op til 98 % metan. Resten af energien (varmetabet ved 

processen) kan fx afgives i form af vanddamp under tryk, som kan anvendes 

til kraftproduktion, eller der kan ske anden anvendelse i forbindelse med 

forgasningsprocessen til produktionen af syngassen. 

 

Figur 5.2 viser HTAS’ TREMP-teknologi, og Figur 5.3 viser processen gra-

fisk [26]. 

 

 
Figur 5.2 Haldor Topsøes TREMP-teknologi [26] 
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Figur 5.3 Haldor Topsøes TREMP-proces vist grafisk [26] 

 

5.2.3 Biogasfermentering 

En helt anden metode til dannelse af bio-SNG er den velkendte udrådning i 

biogasanlæg. Grunden til, at denne teknologi nævnes her, er, at der vil være 

en naturlig konkurrence mellem de to teknologier i bestræbelserne på at 

skaffe biomasser og at producere bio-SNG. 

 

Termisk forgasning (som denne rapport handler om) benytter de ”tørre” 

biomasser, dvs. med under ca. 50 % vand i brændslet. Biogasanlæg kan an-

vende de våde biomasser med højere vandindhold og blødere konsistens. 

Ved at vælge mellem de forskellige energiafgrøder vil man derfor vælge 

forskellige teknologier til produktion af bio-SNG. Vælger man pil og pop-

pel, vil man producere til termisk forgasning, mens fx majs kan anvendes i 

biogasanlæg. 

 

Biogasanlæg udnytter almindeligvis kun ca. 50 % af energien i biomassen. 

Der findes imidlertid teknikker til ”åbning” af cellerne i biomassen, så en 

langt større andel af energien kan omdannes til metan i biogassen. Der er 

rapporteret op til over 50 % forøgelse af metanproduktionen [27]. Herved 

kommer den totale virkningsgrad op over 75 %, som nu anses for at være 

omkring den maksimale grænse for virkningsgraden ved termisk forgasning 
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til bio-SNG. Der vil derfor være en naturlig konkurrence mellem teknologi-

erne, og man kunne kalde biogasanlæg for - relativt set - lavteknologiske 

forgasningsanlæg. 

 

 
Figur 5.4 Eksempel på forøgelsen af udbyttet i et biogasanlæg ved forbe-

handling af biomassen [27] 

 

Fremtiden vil vise, hvordan fordelingen vil være mellem termisk forgasning 

og fermentering (udrådning) i et fremtidigt energisystem med forventeligt 

store mængder energiafgrøder. Det forventes, at begge teknologier vil give 

et betydeligt bidrag til fremtidig bio-SNG-produktion. 

 

5.3 SNG-relaterede teknologier globalt og i EU 

I EU og globalt findes en række teknologier med henblik på SNG-

fremstilling. De vigtigste er medtaget i denne rapport.  

 

Nedenfor vises skematisk de processer, som indgår i omdannelsen af bio-

masse til SNG. 
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Figur 5.5 Skematisk visning af processer fra biomasse til SNG [28] 

 

5.3.1 Lurgi-processen 

Lurgi-processen stammer helt tilbage fra 1930’erne, hvor metoden blev ud-

viklet i Tyskland til fremstilling af SNG fra kul. Op gennem 60’erne og 

70’erne blev opført et par forsøgsanlæg med denne proces. Det eneste 

kommercielle anlæg til produktion af SNG indtil videre er anlægget Great 

Plains Synfuels Plant i North Dakota, USA. Det er baseret på Lurgi-

processerne til forgasning og metanisering. På Figur 5.6 ses anlægget vist 

skematisk. Selve metaniseringsdelen minder om Haldor Topsøes TREMP-

proces (eller måske er det omvendt). 

 

 
Figur 5.6 Procesflowdiagram af SNG-anlæg ved Great Plain Synfuel base-

ret på Lurgi-processen [29] 

 

Anlægget i North Dakota blev sat i drift i 1984 og har siden 1999 leveret 

CO2 til EOR (Enhanced Oil Recovery) til et nærliggende oliefelt. Anlægget 
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er et kemisk værk, idet en mængde metaller og andre stoffer bliver udvundet 

fra kullene og leveret fra værket.  

 

5.3.2 Güssing-forgasseren 

Den mest udviklede indirekte forgasser til biomasse ser ud til at være Güs-

sing-forgasseren, som anvender fluid bed-teknologi og damp som forgas-

ningsmiddel. Den er fortrinsvis udviklet ved VUT (Vienna University of 

Technology).  

 

På Figur 5.7 ses den indirekte forgasningsmetode i skematisk form. Reakto-

rerne består af to fluid bed (dual fluid bed) til henholdsvis forgasning og 

forbrænding. 

 

 
Figur 5.7 Den indirekte forgasning på skematisk form [30] 

 

Forgasningen sker i venstre side, hvor varm damp tilføres i bunden og bio-

masse ind fra venstre. Varmen til processen tilføres i form af varme partikler 

(sand, dolomit eller andet), som er opvarmet i forbrændingsreaktoren til 

højre. Produktgassen tages ud i toppen af forgasseren til venstre, og i bun-

den af denne føres sand og afgassede kulpartikler over til forbrændingsreak-

toren. Her tilføres luft i bunden, og kulpartiklerne brænder i en fluid bed og 

opvarmer sandet, som føres til forgasseren. Ofte er den cirkulerende masse-

strøm af dette varmebærende medie langt større end af biomassen. Med 

denne metode kan opnås op til ca. 70 % effektivitet fra biomasse til SNG 
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baseret på nedre brændværdi af biomassen. Produktgassen renses for partik-

ler, tjære og andre komponenter, hvorefter den kan omdannes til bio-SNG. 

 

I Güssing står en 8 MW forgasser, og der er tilsluttet en 1 MW SNG-enhed, 

som har demonstreret produktion af kunstig naturgas. Projektet med SNG-

produktion kørte med støtte fra EU, FP6 Project BIO-SNG, hvor 9 forskelli-

ge europæiske parter deltog. Figur 5.8 viser Güssing-forgasseren skematisk. 

I dette system er forgasseren en boblende fluid bed, mens forbrændingsreak-

toren er en cirkulerende fluid bed med en ”riser”, hvor kulpartikler og bed-

materiale løftes af stor opadgående gashastighed. Denne proces giver et for-

holdsvist lavt tjæreindhold i produktgassen. Processen kaldes FICFB (Fast 

Internally Circulating Fluidised Bed). 

 

 
Figur 5.8 Dual fluid bed-systemet i Güssing-forgasseren [30] 

 

Konceptet er bl.a. udviklet på VUT (Vienna University of Technology). 

Man anvender forgasningsprodukterne både til kedler, til kraftvarme og til 

demonstration af brændstofproduktion (inkl. bio-SNG). Til demonstrations-

formål har man installeret kompressoranlæg og tanket naturgasbiler med 

bio-SNG fra flisforgasning. 
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5.3.3 Chalmers-forgasseren 

På Chalmers University of Technology (Sverige) har man opstillet pilotan-

læg for at få erfaring med forgasningsanlæg forud for GOBIGAS-projektet. 

Det er en cirkulerende fluid bed, og der produceres 2-4 MW forgasningsgas, 

som anvendes i en kedel. Forgasningsdelen er bygget som en ”add on” til en 

større fluid bed-reaktor (10-12 MW), hvor biomasse forbrændes og leverer 

varme til universitetet. Figur 5.9 Viser Chalmers-forgasseren skematisk.  

 

En delstrøm af det cirkulerende fluid bed-materiale kan sendes til forgasse-

ren, hvor det varme sand, som cirkulerer i bedden, overfører varme til for-

gasningen. Chalmers anvender kun sand i forgasseren, idet det er et materia-

le, som er meget slidstærkt, og som er velkendt som bedmateriale. 

 

Det er et af de største forsøgsanlæg for forgasning af biomasse, som eksiste-

rer i Europa (foruden Güssing-forgasseren). Man kan med anlægget afprøve 

en række delelementer i et forgasningsanlæg og udtage delstrømme forskel-

lige steder, hvorved delprocesser kan analyseres. Dette indgår i forberedel-

serne til GOBIGAS-projektet og andre svenske forgasningsprojekter. 

GOBIGAS-projektet vil anvende principperne fra Chalmers i det første 20 

MW anlæg i Göteborg. 
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Figur 5.9 Chalmers-forgasseren vist skematisk [31] 

 

5.3.4 MILENA- og OLGA-processerne 

En anden spændende teknologi er MILENA-teknologien udviklet på ECN 

(Energy research Centre of the Netherlands) i Holland. Den ligner Güssing-

teknologien, men er specielt udviklet til bio-SNG-produktion. Den er desu-

den beregnet til at blive kombineret med OLGA-processen, som også er 

udviklet ved ECN, og som er en effektiv metode til at fjerne tjære fra for-

gasningsgassen. Kombinationen MILENA-OLGA siges at give 70 % bio-

masse → bio-SNG-konvertering.  

 

Et 800 kW anlæg er i funktion ved ECN i Petten i Holland. Næste fase vil 

være et 10 MW anlæg, som dog ikke vil blive placeret ved ECN. Det vil 

blive bygget i samarbejde med det hollandske HVC-Group ved Alkmaar i 

Holland. 
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OLGA-processen er en rensningsproces for tjære i forgasningsprodukter. 

Energien heri bliver udnyttet i selve forgasningsprocessen. Rettighederne til 

processen er hos DALMAN i Holland. OLGA-teknologien er demonstreret 

på et 4 MW anlæg i Moissannes, Frankrig. 

 

ECN’s forgasningsproces er en indirekte fluid bed-proces, hvor damp og 

luft tilføres i forgasningsprocessen, og hvor bedmaterialet derefter opvarmes 

igen i en forbrændingsproces. Dele af tjæren indgår i forbrændingen. Figur 

5.10 viser sammenligningen mellem Güssing-forgasseren og MILENA-

forgasseren 

 

 
Figur 5.10 Sammenligning mellem MILENA, tv., og FICFB fra Güssing, th. 

[32] 

 

Begge forgasningsmetoder i Figur 5.10 er indirekte, dvs. at varmen tilføres 

udefra og ikke fra selve forgasningsprocessen. I MILENA sker forgasningen 

imidlertid i den cirkulerende fluid bed (”riseren”), mens forbrændingen sker 

i en boblende bed. Det er omvendt i Güssing-forgasseren. Ifølge ECN giver 

det en fordel for MILENA-konceptet, som skulle kunne give ca. 5 % større 

konverteringseffektivitet fra biomasse til bio-SNG. 

 

5.3.5 AER (ZSW Tyskland) 

Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW) i Tyskland 

har udviklet den såkaldte AER-teknologi til anvendelse i forgasning (Ab-
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sorption Enhanced Reforming). Det er en videreudvikling af den indirekte 

forgasningsteknologi, hvor der her sker en ”chemical looping” med CaO 

(brændt kalk). CaO anvendes som bedmateriale for forgasningsprocessen. 

Dette har en række fordele. Se Figur 5.11. 

 

CaO bærer energi til forgasningsprocessen i form af kemisk bunden varme, 

som frigives, når CaO absorberer CO2 og bliver til CaCO3 = kalk. Bedmate-

rialet tilfører derfor varme til forgasseren, både som kemisk bunden varme 

og ved den termiske varmekapacitet. 

 

CaO absorberer CO2, og resultatet af forgasningsprocessen er en procesgas, 

som har et meget højt indhold af brint, og som derved er direkte omsætteligt 

til CH4. Gassen er derved forberedt til SNG. Desuden absorberer CaO andre 

stoffer, som derved ikke skal renses fra procesgassen. De absorberede stof-

fer i CaO kan bruges direkte sammen med den dannede kalk på markerne, 

hvorfra biomassen oprindeligt kom. Dette er gødning på marken. 

 

CaO virker som en katalysator for omdannelse af tjære, som derved har en 

koncentration under 500 mg/m3 i gassen, og hvis man øger trykket, stiger 

både forgasningstemperaturen og forbrændingstemperaturen parallelt, hvor-

ved tjære omdannes nemmere, og CaO’s andre fordele bibeholdes. 

 

Der er kun én ulempe (som endnu er opdaget). CaO som bedmateriale sli-

des, og slidmaterialet forekommer som støv sammen med asken fra ud-

brændingen af biomassen. Hvis det viser sig, at mængden er meget høj, kan 

det medføre for store omkostninger. De foreløbige resultater viser, at 

mængden ligger under den mængde, man alligevel tilsætter markerne ved 

dyrkning.  

 

Bedmaterialet sorteres til en størrelse på ca. 0,7-2 mm, så der er ensartet 

kornstørrelse i bedmaterialet. 

 

En anden aktivitet i ZSW er afprøvning af en metaniseringsenhed, dvs. en 

proces, som omdanner procesgasser til SNG. Dette er en enhed, som er af-

prøvet med 50 kW produktion af SNG i en ”one tube”-proces. Den består af 

ét langt rør, indeholdende katalysatormateriale. Temperaturen holdes på det 
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rette niveau med varmeveksling med smeltet salt i forskellige temperaturni-

veauer. Metoden er en direkte konkurrent til HTAS’ TREMP-proces. 

 

 
Figur 5.11 AER-processen hos ZSW i skematisk form [20] 

 

AER-teknologien er blevet afprøvet på Güssing-anlægget med succes. 

Brintandelen i produktgassen blev forøget fra ca. 37 % til ca. 50 % på be-

kostning af CO2. På et pilotanlæg specielt opstillet til AER-teknologien er 

opnået op til 65 % brint i en produktgas, som kunne anvendes uden ”shift”-

reaktion (kemisk omdannelse/skift fra CO til brint i gassen) direkte til frem-

stilling af SNG med op til 90 % metan. 

 

5.3.6 Blue Tower-konceptet 

Det tyske firma Blue Tower GmbH har rettighederne til en forgasningstek-

nik, som har relation til andre forgasningsteknikker, men alligevel er for-

skellig fra alle andre. Man kunne kalde teknikken ”Falling Bed”-teknikken, 

se Figur 5.12.  
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Figur 5.12 Blue Tower-konceptet i skematisk form [33] 

 

Dette er et koncept med tredelt forgasning: Pyrolyse, forgasning og refor-

ming. Afhængigt af biomassen sættes en tørringsenhed forrest.  

 

Dette er et meget interessant koncept. Der anvendes keramiske pellets (alu-

mina, Al2O3) som varmebærer. Der er tre niveauer i forgasseren, hvor den 

øverste er opvarmning af pellets med røggas fra forbrænding af koks. Pellets 

starter i toppen med ca. 1050 °C (efter opvarmning) og bevæger sig nedad 

med tyngdekraften, hvor de afgiver varme, først til reforming af pyrolyse-

gassen med deraf følgende lavt tjære- og højt brintindhold, derefter ned til 

pyrolyseenheden, hvor biomassen tilsættes og pyrolyserer med damptilsæt-

ning. Koksen bevæger sig dernæst sammen med pellets ned til sortering (ca. 

550 °C), hvor koks sorteres fra og afbrændes. Pellets føres mekanisk op til 

toppen af øverste niveau igen ved en temperatur på ca. 550 °C, hvor de igen 

opvarmes af røggassen fra forbrænding af koks. Gassen bevæger sig i mod-

strøm med varmebæreren, mens koks bevæger sig nedad sammen med var-

mebæreren. Opholdstiden i pyrolyseenheden er ca. 1 time [24].  
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Et projekt (H2Herten) er under opførelse i Herten i Tyskland. Det vil være 

et værk med 13 MW indfyret effekt. Der er flere anlæg under opførelse i 

Indien og i Japan, deriblandt et 30 MW anlæg i Indien, som skal producere 

brint.  

 

Dette koncept er meget spændende, idet produktgasserne er direkte anven-

delige til SNG-fremstilling. Sammensætningen er følgende (tør volumen): 

H2:  50 % 

CO:  15 % 

CO2:  25 % 

CH4, C2H4, C6H6: 10 % (overvejende CH4) 

 

Det betyder, at H2/CO-forholdet er over 3, og dermed kan alt brint omdan-

nes til CH4 ved metanisering uden en shift-reaktion foran. En sådan shift-

reaktion er nødvendig i de fleste andre koncepter, men her sker shift-

reaktionen automatisk i reformeren som en del af konceptet. Gassen forlader 

reformeren med en temperatur på ca. 950 °C. 

 

I konceptet sigter man mod et vandindhold på 20 % (vol.) ud af reformeren, 

hvilket ikke er et problem for en efterfølgende metanisering. Det er dette 

relativt høje vandindhold i reformeren, som resulterer i en shift-reaktion og 

tjærereduktion. Tjæreindholdet er meget lavt ud af reformeren. 

 

Umiddelbart synes dette koncept at være et af de mest velegnede til fremstil-

ling af en forgasningsgas med henblik på bio-SNG-produktion. Efter parti-

kelrensning og rensning for den sidste rest af tjære og sporstoffer (kendt 

teknik for HTAS), kan gassen gå direkte til metaniseringsprocessen for 

SNG-fremstilling (fx TREMP). Ifølge virksomheden er konceptet billigere 

pr. fremstillet produktgasenhed end andre koncepter. Man har overvejet 

metanisering, men er gået bort fra det igen, da metanisering er forholdsvist 

dyrt for mindre anlæg. Man kunne imidlertid opnå en meget høj effektivitet 

(formodentlig omkring 80 %), idet spildvarmen fra TREMP-processen kan 

anvendes i forgasningsprocessen. 

 

Den eneste svaghed for konceptet synes at være, at hver produktionslinje 

kun kan have en indfyringseffekt på ca. 15 MW. Dette er den nuværende 
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grænse. På anlægget i Indien på 30 MW har man derfor sat tre parallelle 

linjer op á 10 MW, hvilket giver større driftssikkerhed. 

 

I Danmark kunne man eventuelt overveje et anlæg på 60 MW (output) sva-

rende til ca. 75 MW input. Det ville svare til 5-6 parallelle linjer med meget 

stor driftssikkerhed. Efter forgasserne kunne en fælles (relativt billigere) 

metaniseringsenhed sættes op (TREMP), som også kan levere damp til selve 

processen, hvorved en synergieffekt opnås. Et sådant samlet bio-SNG-

koncept bør undersøges nærmere. 

 

5.3.7 CORTUS-Woodroll-tretrinsforgasning 

Denne teknologi består af en tretrinsforgasning: tørring, pyrolyse og forgas-

ning. Teknologien er demonstreret med træflis, affaldstræ og slam fra papir-

industrien. 

 

CORTUS har indgået en 12-årig kontrakt om levering af et 5 MW anlæg til 

et svensk kalkbrænderi. Kontrakten kan udvides til 25 MW. 

 

På Figur 5.13 vises teknologien skematisk. 

 

 
Figur 5.13 CORTUS tretrinsforgasning [34] 
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Som en del af teknologien indgår indirekte forgasning, hvor varme overfø-

res ved hjælp af strålerør i forgasningsdelen. Sammensætningen af produkt-

gasserne er meget velegnet til en metanisering, idet der er en meget stor H2-

% i gassen. 

 

Sammensætningen af produktgassen er ca. 60 % H2, ca. 15 % CO, ca. 1-2 % 

CH4, mens resten er ca. 23 % CO2. Meget vigtigt i denne sammenhæng er, 

at forholdet H2/CO er større end 3, idet metanisering derved kan foregå uden 

yderligere forudgående shift-reaktion. Samtidigt er der en del CO2 i gassen, 

som gør det muligt at metanisere brint fuldstændigt og udnytte mest muligt 

af energien. Teknologien er derfor meget velegnet til biomasseforgasning 

med henblik på bio-SNG. Bio-SNG er dog ikke det primære fokus for 

CORTUS. 

 

I efteråret 2011 er der gennemført et vellykket demonstrationsprojekt på 500 

kW. Pilotprojektet var et 150 kW anlæg, som blev gennemført med succes 

tidligere. Effektiviteten fra biomasse til syngas er målt til 80 %. 

 

5.3.8 SilvaGaS-anlægget 

Teknologien i SilvaGas-anlægget stammer oprindeligt fra et patent udviklet 

af Batelle i 1992. Teknikken består af et dobbelt fluid bed-system, hvor den 

ene fluid bed forgasser biomassen, mens den anden afbrænder koksresten og 

derved opvarmer bedmaterialet. Dette materiale afgiver varmen igen i for-

gasseren. Dette princip er helt parallelt med andre indirekte forgasningsan-

læg, fx Güssing-forgasseren. 

 

De tidligere ejere af rettighederne til processen gik fallit i 2002, og rettighe-

derne ejes nu af Rentech. Et nyt anlæg ud fra dette princip er planlagt idrift-

sat i 2012 i Californien, hvor produktgassen vil blive anvendt til fremstilling 

af flydende brændstoffer. Produktgasserne fra processen ligner tilsvarende 

gasser fra andre indirekte forgassere, og de kunne lige såvel anvendes til 

fremstilling af bio-SNG. 
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Figur 5.14 SilvaGas-processen [35] 

 

5.3.9 GreatPoint Energy 

GreatPoint Energy er en amerikansk virksomhed, som har en forgasnings-

teknologi, hvor der dannes SNG direkte i processen ved en såkaldt Hydro-

methanation. I denne proces findeles råmaterialet, som kan være kul eller 

biomasse, til mindre end sandkornstørrelse. Dette opblandes med vand, 

hvori der er katalysatormateriale. Herefter tørres blandingen, og herved ska-

bes en god kontakt mellem katalysatormateriale og råmateriale. I reaktoren 

dannes derefter gennem en række processer metan og CO2, hvorefter CO2 

fjernes. Resultatet er SNG, som kan sælges til naturgasnettet. CO2 kan an-

vendes i oliefelter til EOR. 

 

Teknologien ser spændende ud, men der er endnu ikke projekter med denne 

teknologi i Europa. Figur 5.15 viser Hydromethanation-teknologien fra  

GreatPoint Energy. Virksomheden har et forsøgsanlæg ved Mayflower 

Clean Energy Center i Somerset, Massachusetts.  
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Figur 5.15 Hydromethanation-teknologien fra GreatPoint Energy(USA) 

[36] 

 

5.3.10 Carbona-teknologien (ejet af Andritz) 

Carbona (ejet af Andritz) leverer forgasningsanlæg, som oprindeligt ikke er 

velegnet til produktion af produktgas til bio-SNG. Grunden til, at teknologi-

en medtages her, er, at man på anlægget i Skive har en Carbona-forgasser 

med en efterfølgende avanceret tjærereformer. En sådan tjærereformer, som 

her er en katalysator fra Haldor Topsøe, vil også være meget relevant for et 

anlæg, som producerer produktgas til SNG-produktion [37]. 
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Figur 5.16 Principdiagram af anlægget i Skive [38] 

 

På anlægget i Skive sidder en boblende/cirkulerende fluid bed med dolomit 

som bedmateriale. Der tilsættes hele tiden ekstra dolomit for at supplere op 

for tabet, som forlader anlægget sammen med asken. 

 

Anlægget fyres med pellets, som har helt andre egenskaber end flis. Pellets 

er tørre og ”eksploderer” i varmen, hvorved en stor støvmængde udvikles. 

Dette har skabt problemer for anlægget i støvrensningen på grund af de sto-

re mængder. Anlægget er forberedt til flis, men fyres kun med pellets. 

 

Den katalytiske tjærereformer omdanner tjæren til brændbare gasser. Denne 

virker ved 850-920 °C. Der er et gasfilter, som virker ved temperaturen 

200 °C, og en scrubber ved 40 °C. 

 

Anlægget i Skive kører, men med tilbagevendende stop for reparationer og 

ændringer. Specielt har tjærereformeren skabt problemer. Anlægget leverer 

gas til en gasmotor, som leverer varme og el til Skive Fjernvarme. 
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Ved at anvende damp og ilt til forgasningen i stedet for luft kan Carbona-

teknologien tilpasses til bio-SNG-produktion. E.ON overvejer denne tekno-

logi til deres kommende 200 MW anlæg i det sydlige Sverige. 

 

5.4 Svenske forgasningsprojekter 

5.4.1 GOBIGAS-projektet 

I Sverige har den svenske Energistyrelse bevilget i alt næsten 900 mio. SEK 

til forgasningsprojekter over en treårig periode. GOBIGAS-projektet i Gö-

teborg har fået bevilget 222 mio. SEK og vil i første omgang anvende Güs-

sing-teknologien og Chalmers-teknologien til produktion af 20 MW bio-

SNG. Senere skal et 80 MW bio-SNG-anlæg bygges med en teknologi, som 

endnu ikke er besluttet. I december 2010 blev støtten godkendt af EU, idet 

den ikke betragtes som statsstøtte med negativ indvirkning på markedet.  

 

GOBIGAS-projektet er det første kommercielle anlæg i storskala i verden til 

produktion af SNG fra biomasse via forgasning. Anlæggene i Østrig (Güs-

sing og Oberwart) er semikommercielle, idet de får løbende tilskud for at 

indgå i forskningsprojekter foruden indtjeningen ved at producere el og 

varme. 

 

GOBIGAS-projektet er et led i Göteborg Energis vision om at frigøre sig fra 

afhængigheden af naturgas i løbet af en årrække. Dette kan gøres ved at er-

statte naturgassen med VE-gasser, som opgraderes til naturgaskvalitet og 

tilsættes nettet. 

 

I Sverige betragtes naturgas ikke som et lige så miljøvenligt brændsel som i 

mange andre lande. Argumentet er, at det er et fossilt brændsel, der skal 

importeres. I forbindelse med diskussionerne om North Stream-

gasledningen var der også mange, der advarede mod en fremtidig afhængig-

hed af russisk gas. Indstillingen til biogas er derimod meget positiv. I dag 

anvendes der lige så meget biogas i Sverige som i Danmark, men en del 

bliver opgraderet til såvel brug i køretøjer som til brug i naturgasnettet.  

 

Potentialet for VE-gas i Sverige er beregnet til 14 TWh/år fra udrådning og 

59 TWh/år fra forgasning. Her er forgasningsanlægget i Göteborg et første 

konkret skridt.  
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Idéen i GOBIGAS-projektet er at omdanne træ, flis og andre biomasser til 

en forgasningsgas, som derefter opgraderes og konditioneres til naturgasnet-

tet. Her sigtes på meget store mængder. I første omgang vil man bygge et 

forgasningsanlæg i størrelsen 20 MW. Dette skal efter planen sættes i drift i 

slutningen af 2012. Et par år senere vil man bygge yderligere 80 MW på, så 

man får en samlet effekt på ca. 100 MW svarende til en lille kraftværksstør-

relse i 2016. 

 

GOBIGAS-anlægget skal ligge ved Ryahamnen i Göteborg. Herved får man 

mulighed for at få forsyninger af biomasse både over land og over vand. De 

meget store mængder biomasse, som skal til for at levere 100 MW SNG, 

kræver en meget veludviklet infrastruktur til transport i nærområdet. Her er 

der mulighed for tilførsel af biomasse både med skib, med tog og med last-

biler. 

 

Der satses på et metanudbytte på ca. 65 % af energimængden i biomassen, 

mens den totale virkningsgrad forventes at blive ca. 90 %. Forskellen er i 

form af fjernvarme, som skal levers til lokalområdet. Driftstiden forventes at 

blive omkring 8.000 timer pr. år. 
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Figur 5.17 Procesdiagram for GOBIGAS-projektet [39] 

 

5.4.2 E.ON-projektet i Sverige, Bio2G 

E.ON har ligeledes planer om et endnu større forgasningsanlæg i Skåne. 

Dette anlæg planlægges til at få en effekt på 200 MW gas af naturgaskvalitet 

og at blive idriftsat omkring 2016. Der er ikke taget beslutning om den præ-

cise placering, men forudsætningerne er tilslutning til naturgasnettet, et 

fjernvarmenet til levering af varme og en havn til transport af biomassen.  

 

Teknologien ved E.ON’s anlæg er ikke besluttet endnu, men det overvejes 

at anvende Carbona-teknologien, selv om denne ikke umiddelbart er veleg-

net til SNG-produktion. Carbona-teknologien er en direkte forgasser, men 

ved at anvende ilt sammen med damp eller CO2 kan man få en produktgas, 

som kan anvendes til bio-SNG. 
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Figur 5.18 Skematisk procesdiagram for E.ON’s Bio2G projekt [40] 

 

5.5 Producenter af anlæg 

5.5.1 Repotec 

Repotec er en Østrigsk virksomhed med få ansatte (<10). Det udfører ”basic 

engineering” for anlæg til biomasseforgasning. Virksomheden stod for an-

lægget i Güssing, og det udførte basic engineering på anlægget i Oberwart 

(stort set kopi af Güssing-anlægget). Repotec er med i to nye projekter i 

Tyskland, og det er også med i forgasningsdelen af GOBIGAS-projektet i 

Sverige sammen med Metso Power AB. 

 

5.5.2 Metso Power AB 

Metso Power AB er et svensk firma, som er en del af en større virksomhed 

Metso med omkring 27.000 ansatte i 50 lande. Det arbejder hovedsageligt 

med CFB (cirkulerende fluid bed) teknologier for biomasse, forgasning og 

forbrænding. Sammen med REPOTEC står det for GOBIGAS-projektets 

forgasningsdel. 

 

5.5.3 Ortner GmbH 

Ortner GmbH har bygget forgasningsanlægget i Oberwart, som stort set er 
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en kopi af Güssing-anlægget. I Oberwart er der dog et ORC-anlæg til at ud-

nytte restvarme (Organic Rankine Cycle). Virksomheden er også med i to 

nye forgasningsprojekter i Tyskland. 

 

5.5.4 Babcock Wilcox Vølund 

Vølund i Danmark har deres egen forgasningsteknologi, Vølund Updraft 

Gasifier. I Harboøre kører et forgasningsanlæg med anvendelse af dette 

princip, og det er et af de ældste og stadigt fungerende forgasningsanlæg i 

verden med omkring 100.000 timers driftstid. Forgasningsteknologien er 

uegnet til bio-SNG-produktion, da det er en direkte forgasning. Vølund har 

imidlertid stor erfaring også i affaldsforbrændingsanlæg og andre termiske 

forbrændingsanlæg. De kan derfor være en relevant leverandør til kommen-

de forgasningsanlæg i Danmark. 

 

5.5.5 Weiss AS 

Weiss AS er et dansk firma med sin egen Staged Downdraft Gasifier. Det er 

dog en videreudvikling af Viking-forgasseren fra DTU. Denne forgasser kan 

formodentlig ikke anvendes til bio-SNG-fremstilling, men virksomheden 

har en stor erfaring i halm- og biomassehåndtering. Weiss kunne derfor ind-

gå i danske forgasningsprojekter, hvor teknologierne kommer fra andre le-

verandører. 

 

5.5.6 Haldor Topsøe AS (HTAS) 

HTAS har stor ekspertise vedrørende forarbejdning af produktgasserne fra 

forgasning. Dels har HTAS teknologier til katalytisk reduktion af tjære i 

produktgasserne. Dette er blevet anvendt i Skive-forgasseren, som specielt 

har haft problemer med tjære i gassen før motoren. Desuden har HTAS 

TREMP-processen, som er en kendt og veludviklet metaniseringsteknik 

(Topsoe Recirculating Energy efficient Methanation Process). 

 

 

5.5.7 TK Energi 

TK Energi er en af de førende danske virksomheder til at designe, udvikle 

og producere avancerede biomasse- og affaldshåndteringssystemer. Virk-

somheden tilbyder atmosfæriske forgasningsanlæg i en størrelse op til 50 

MW, herunder forbehandling, tørring, torrefaction (mild ristning) og tryk-
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fødning. TK Energi yder desuden engineering inden for de samme områder. 

 

Nye teknologier udvikles løbende på området for vedvarende energi og 

håndtering af biomasse og affald af virksomheden i samarbejde med inden-

landske og internationale eksperter, bl.a. ved deltagelse i en lang række in-

ternationale forskningsprogrammer. 

 

5.5.8 Dong Energy 

DONG Energy har etableret virksomheden Pyroneer A/S, som har rettighe-

derne til LT-CFB-teknologien. Et 6 MW demonstrationsanlæg er bygget 

ved Asnæsværket ved Kalundborg. Med DONG Energy i ryggen har Pyro-

neer store muligheder for at gå ind i nye projekter med udnyttelse af LT-

CFB-teknologien, når yderligere udvikling er opnået.  

 

Det bør nævnes, at når der fokuseres på fremstilling af syntetisk naturgas 

(SNG), anvendes der primært processer med indirekte opvarmning uden 

lufttilførsel. Disse anlægstyper er der ingen danske producenter af. Kom-

mende anlæg i Danmark til bio-SNG-fremstilling bør derfor inddrage uden-

landske (med)producenter. 

 

HTAS besidder dog stor ekspertise inden for visse delprocesser af et SNG-

anlæg. Her tænkes specielt på deres TREMP-proces, der kan bidrage til høj 

effektivitet.  
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6 Samarbejde med SGC 

DGC deltager i Svenskt Gastekniskt Centers Programgruppe "Forgasning og 

Metanisering".  

 

DGC har deltaget i otte møder i perioden indtil januar 2012. Der indhentes 

mange værdifulde informationer ved disse møder. De forskellige aktører og 

interessenter i forgasning og metanisering mødes på uformel vis og udveks-

ler informationer, som ellers ikke ville komme frem.  

 

Eksempelvis fås detaljerede informationer om GOBIGAS-projektets planer. 

Også E.ON i Sverige har planer om et stort anlagt forgasningsprojekt på ca. 

200 MW bio-SNG, som skal stå færdigt omkring 2016 et sted ved den sven-

ske vestkyst i det sydlige Sverige. 

 

Også info om de svenske planer om udbygning af biogasproduktionen og 

opgradering til metan til køretøjer opnås ved møderne. Det svenske natur-

gasnet vil i fremtiden i højere og højere grad indeholde bio-SNG fra biogas 

og forgasning. 

 

DGC deltager i en del projekter sammen med fortrinsvis svenske aktører, og 

her får vi for beskedne midler værdifulde resultater, som kan anvendes i det 

videre arbejde med forgasning i Danmark. 

 

Medlemsskabet af SGC’s forgasningsgruppe giver gratis adgang til SGC’s 

forgasningsseminar, som afholdes én gang årligt i Sverige. Her indhentes 

ligeledes meget værdifulde informationer om forgasningsteknologier fra det 

meste af verden. 

 

Følgende virksomheder og institutioner er medlem af SGC’s forgasnings- 

og metaniseringsgruppe pr januar 2012: 

• Stockholm Gas AB 

• Göteborg Energi AB 

• Öresundskraft AB 

• E.ON Gasification Development Sverige 

• Dansk Gasteknisk Center a/s 

• Lunds Energi 
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• Energimyndigheten Sverige 

• Energigas Sverige 

• Tekniske Verken Linköping AB 

• SP Sveriges Tekniska Institut 

• Vattenfall AB. 

 

DGC’s aktivitet i SGC’s forgasnings- og metaniseringsgrupppe er fra 01-01-

2012 overgået fra dette projekt til DGC’s Teknologiske Serviceprogram. 
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Bilag 1  Forkortelser og ordliste 
 

 

Allotermisk:  Indirekte opvarmning i forgasningsprocessen 

Anaerob:  Uden tilførsel af ilt 

Biogas:  Biologisk lavtemperatur omdannelse af biomasse ved ana-

erob forrådnelsesproces 

Bio-SNG:  Substitue (or Syntetic) Natural Gas, kunstig naturgas fra 

biologisk materiale 

CAPEX: Kapitalomkostninger 

Chalmers: Chalmers University of Technology 

CH4: Metan 

CO: Kulilte 

CO2: Kuldioxid, kultveilte 

DFBT: Dansk Fluid Bed Teknologi 

DTU: Danmarks Tekniske Universitet 

ECN: Energy research Centre of the Netherlands 

EOR: Enhanced Oil Recovery 

ERA-NET Bioenergy: Samarbejde mellem bevilgende myndigheder og in-

stitutioner i Europa 

Forgasning:  Termisk/kemisk omdannelse af biomasse til gas ved høj 

temperatur 

GOBIGAS: Forgasningsprojekt i Gøteborg med målet at producere op 

100 MW bio-SNG 

Grøn Vækst: Aftale mellem Regeringen (2009) og Dansk Folkeparti om 

miljø-, natur-, og klimabeskyttelse i landbrugsproduktio-

nen 

GTI: Gas Technology Institute i USA 

GWh: Energienhed = 106 kWh 

HMN: Det sammenlagte selskab HNG og Midt-Nord 

H2: Brint 

HTAS: Haldor Topsøe A/S 

Hydromethanation: Metanisering ved hjælp af vand og/eller brint 

kWh: Energienhed = 3,6 MJ = 3,6·106 Joule 

LT-CFB: Lav Temperatur – Cirkulerende Fluid Bed 

Metanisering:  Kemisk omdannelse af forgasningsgasser til en gas over-

vejende bestående af metan  
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MILENA: Forgasningsproces udviklet hos ECN i Holland 

OLGA: Proces udviklet i Holland til fjernelse af tjære fra forgas-

ningsgasser 

ORC: Organic Rankine Cycle 

PJ: Energienhed = 1015 Joule 

Propanisering: Tilsætning af propan 

RME: Bio-olie, bio-diesel 

SNG :  Substitue (or Syntetic) Natural Gas, kunstig naturgas 

Syngas: En blanding af H2, CO og CO2 (+evt CH4) 

Torrefaction: Mild ristning af biomasse ved 200-300 °C 

TREMP: Metaniseringsproces udviklet hos Haldor Topsøe 

VTT: Technical Research Centre of Finland 

VUT: Vienna University of Technology 

ZSW: Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung  

 


