
Gode råd: 
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• Indhold (handling) 
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præsentation på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 
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nr. til Public 360 
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Global kontekst – IEA WEO og COP 21 

Fremtidens energisystem og gassens rolle 

Global: 2,1 ton CO2/capita 

DK 2014: 7,8 ton CO2/capita 
(energi) 

IEA 450 PPM   
2 graders forløb 

DK 1990! – Energirelateret CO2 
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Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

• Internationalt 

• COP21 mål højt fokus (2 gr) 

• Stærkt samarbejde inden for EU 

• Fælleseuropæiske løsninger på 
forsyningssikkerhed, klima og VE 

 

 

 

• Nationalt fokus 

• COP21 mål højt fokus (2 gr) 

• Vanskeligt med internationalt 
samarbejde 

• Lokale løsninger 

 

 

Energinet.dk arbejder med flere scenarier 
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EU GHG on track 
Højt fokus på VE og miljø 

EU stærkt 
samarbejde 

Stærkt nationalt 
fokus 

Scenarie 4 Scenarie 3 

Scenarie 2 Scenarie 1 

• Nationalt fokus 

• Mindre grønt 

• Vanskeligt med internationalt 
samarbejde 

• Lokale løsninger 

• Mindre grønt 

• Stærkt samarbejde inden for EU 

• Fælleseuropæiske løsninger på 
forsyningssikkerhed og udfordringer for 
energisektoren 

 

 

EU GHG not on track 
Lavt fokus på VE og miljø 

Fremtidens energisystem og gassens rolle 

Termisk forgasning særligt i fokus i de meget grønne scenarier 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiu0uekqozMAhWJfywKHS2_AWgQjRwIBw&url=https://www.arcgis.com/home/item.html?id%3D61871d0251674b0faca4a2517c2c2da8&psig=AFQjCNH5nJCNXVfATMvbFdU9TCmqLH9O2w&ust=1460661508284129
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiljsm--eLKAhXECywKHcouD_4QjRwIBw&url=http://ncse.com/blog/2015/12/cop-21-from-paris-to-your-classroom-0016781&psig=AFQjCNFhhkrC6DWqQcuefD2NVrMFZVDxLw&ust=1454841607889658


Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Årlige energistrømme DK (2013) 

4 Fremtidens energisystem og gassens rolle 

• Transport helt oliebaseret og stadig en del kul i el/varme produktion 
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Modtageren vil høre 
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Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
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Årlige energistrømme DK (2013) 

5 Fremtidens energisystem og gassens rolle 

• Transport helt oliebaseret og stadig en del kul i el/varme produktion 

DK 2014: 7,8 ton CO2/capita 
(energi) 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

VE-el ressourcer i DK  
(mængde og cost of energy for 2030 excl. integration) 

Beregnet ved 4% diskontering og teknologidata-katalog 2014/2015 
For sol er ikke vist barmarks anlæg. 

Landvind 

Bio-KV 

Fremtidens energisystem og gassens rolle 

Potentiale til at gøre vindkraft konkurrencedygtigt med fossil elproduktion 
Landvind i DK er i særlig grad en omkostningseffektiv VE-ressource 
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Onshore wind 
cost of energy 

Offshore vind Bølge Sol 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Ressourcer og omkostninger til brændstoffer 
(2030 hvis alt biomasse allokeres til brændstoffer) 
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Brændstof produktion (PJ) 

Affald 

Energi- 
afgrøder 

Træ  

Gylle  
mv. 

Elektrolyse (power 2 gas) 

2013 2035 2050 

Forbrug af brændstof 
(gas+flydende) 

Naturgas + CO2 (2035) 

Gasolie + CO2 (2035) 

Halm 

Brændstof forbrug i dag vil medføre 
mere end 30 GW ekstra vindkraft hvis 
power-to-gas skal levere brændstof  

Biomasse bruges i dag primært til varme og KV 

Der er stort behov for biomassen til brændstoffer – undgå unødig brug af biomasse til anvendelse, der 
effektivt kan erstattes med el 
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Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Teknologidata  
– Termisk forgasning, gasrensning og katalyse 

Fremtidens energisystem og gassens rolle 

Traditionel MeOH MW 
mioDK
K/MW 

Levetid 
(år) 

Drifts-
timer 

CAPEX (4%) 
(DKK/GJ) 

Wood receiving and 
preparation: 207,5 0,36 20 8000 0,92 

Gasification 207,5 1,63 20 8000 4,16 

Acid-gas removal 
(downdraft) 207,5 0,77 20 8000 1,98 

Tar reformer 207,5 0,81 20 8000 2,08 

ShiftReactor 207,5 0,54 20 8000 1,39 

Gas cooling 207,5 0,13 20 8000 0,34 

MethanolSynthesis&purif. 207,5 0,79 20 8000 2,01 

Electrolysis 207,5 0,00 20 8000 0,00 

Gas compression and 
expansion 207,5 0,53 20 8000 1,37 

Oxygen generator 207,5 2,83 20 8000 7,23 

Utilities and offsites 207,5 1,36 20 8000 3,46 

Miscellaneousfees 207,5 1,37 20 8000 3,51 

Land 207,5 0,04 20 8000 0,09 

Start-up costs 207,5 0,43 20 8000 1,09 

207,5 11,60 20 8000 29,64 

Efficiencies [%] Traditional Plant
Novel 

Concept

Methanol 

Efficiency
59.2 70.8

District Heating 

Efficiency
22.6 10.8

TOTAL 81.8 81.6

Tradition

al Plant

Novel 

Concept

Wood 207,5 207,5

SOEC, Electricity - 141

Electricity -3,8 -5,6

TOTAL 203,7 342,9

Methanol 120,6 242,7

District heating 46 37

TOTAL 166,6 279,7

Compressors 7,3 8,1

Oxygen production 3,8 0

Expanders -14,9 -13,7

Net electricity* -3,8 -5,6

Energy Flows [MW]
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CAPEX (DKK/GJ meOH out) 50,07 

Heat (DKK/GJ meOH out) -26 

Wood (DKK/GJ meOH out) 101 

    

D&V forgasser (DKK/GJ) ? 8 

D&V øvrigt (DKK/GJ) ? 30 

Total (DKK/GJ) 164 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

VE-gas som byggesten for brændstoffer 

Metan 

Syntesegas 
ell. H2 lager 

Methanol 

DME 

Biogas 

Anaerob + 

rensning 

Biogas 

Termisk + 

rensning 

Elektrolyse  

Alkal./SOEC 

-Benzin 
-Diesel  

-Kerosene 

Hydrogen 

Metan 

PE plast etc. 

Ammoniak 
(VE-gødning) 

VE-gas 

Signatur: 

 CH4 

 H2 

 CO 

Transport 
Industri 

mv. 

El/varme 
Industri 

Transport 

Katalyse SR 

Næringsstoffer (N,P,K, humus mv.) 

Næringstoffer (P mv.) 
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200-300 °C 

200-300 °C 

>200 °C 

>800 °C 

>500 °C 

Fremtidens energisystem og gassens rolle 
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Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
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lav faktaark og del ud. 
 

Samspil mellem lokale gasnet og overordnet gas system 

Fremtidens energisystem og gassens rolle 

Storage 
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Potentiale for termisk forgasning 

12 
Fremtidens 
energisystem og 
gassens rolle 

I første omgang behov for mindre FUD anlæg 1-5-25 MW indfyret 
 
Frem mod 2030 i scenarie 4 på lokaliteter hvor: 
- Der er et stort fjernvarmegrundlag 
- Hvor centrale anlæg skal reinvesteres 2025-2035 
- Eksempelvis 150 MW enheder og langsigtet gradvist større enheder 

Elkapacitet Fjernvarme-grundlag 

FV (TJ) 

Elkapacitet (MW) 
6-18 

18-52 

52-146 

146-477 

477-1057 
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Gas-markedet mindskes og ændres  
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Fremtidens energisystem og gassens rolle 13 



Gode råd: 
 
Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Et scenarie for anvendelse af vind/sol i Dansk forsyning 
 

• Fluktuerende el fra vind- og sol 4-dobles 

• Elforbrug næsten fordobles 

El 

P2G 

VP 

HT-
VP 

EV/PHEV 

i-VP 

Fremtidens energisystem og gassens rolle 14 
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Årlige energistrømme 2035 (aktiv reduktions forløb som reference) 
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Modtageren vil høre 
din præsentation, ikke 
læse slides. 
 
Brug notefeltet som 
hjælp til at huske, 
hvad du vil sige. 
 
Har du behov for, at 
modtageren skal huske 
vigtig information, så 
lav faktaark og del ud. 
 

Årlige energistrømme 2035 (aktiv reduktions forløb som reference) 

16 Fremtidens energisystem og gassens rolle 

DK2014: 7,8 ton CO2/capita fra energi 

DK 2035:  
3,14 ton CO2/capita 
(fra Energi) 
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Årlige energistrømme (2035 – feasibility med olie reduktion) 

17 Fremtidens energisystem og gassens rolle 

Obs: I dette eksempel er halm anvendt til termisk forgasning.  
Anvendelse af halm til anaerob omsætning kan ligeledes være relevant  
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Årlige energistrømme (2035 – feasibility med olie reduktion) 
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DK 2035 feasibility studie 

DK 2014: 7,8 ton CO2/capita fra energi 

Obs: I eksempel er halm anvendt til termisk forgasning. Anaerob kan være mere relevant. 



Gode råd: 
 
Find inspiration til  
præsentationer på 
InSite under Værktøjer 
– Kommunikation 
 
Du kan finde billeder 
og grafiske elementer i 
Energinet.dk’s 
billeddatabase 
(Cumulus) på InSite 
under Værktøjer – 
Kommunikation 

Lagerkapacitet i energisystemet – Scenarie 2035 
Nationale og internationale virkemidler 

Gaslagre (11 TWh metan-gas) 
vist som el input ved Power-to-gas 

Udlandsforbindelser årlig 
akkumuleret case 2035 
(2,3 TWh) 

El- og plugin hybrid 
case 2035 

Individuel varmep. 

Fjernvarme m. lager 

2,3 TWh 

• Interconnectors til balancering helt afgørende. 

• Fleksibilitet fra varme og transport ikke tilstrækkeligt 19 
Fremtidens 
energisystem og 
gassens rolle 
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Forskning – Demonstration - Implementering 

20 Fremtidens energisystem og gassens rolle 
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Opsummering 
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Hvilken rolle kan 
termisk forgasning 
spille i fremtidens 
energiforsyning 

• COP21 målsætning vil kræve meget markante CO2-reduktioner.  

• Der er behov for effektiv udnyttelse af biomasse ressourcen i samspil 

med power-to-gas til produktion af brændstoffer 

 

• Termisk forgasning og brændstof katalyse er nøgle-teknologier for at 

realisere fleksibel brændstofproduktion (Diesel, MeOH, DME osv.) 

 

• DK har styrkepositioner i forhold til at realisere denne udvikling 

(vind, restbiomasse, fjernvarme, integreret energisystem, teknologi 

mv.) 

• Et særligt skisma at få teknologien moden og indfaset i forhold til 

traditionel varme/el teknologiers brug af biomasse og forsyning af 

varme-markedet 

 



Læs mere inkl. rapporter på: 

www.energinet.dk/energianalyser 

Fremtidens 
energisystem og 
gassens rolle 
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