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Power-to-X (PtX):

• PtX nævnes stort set hver dag i vores branche

• PtX bør komme i samspil med de decentrale kraftvarmeværker

• Det skal ikke kun være de større byer, som drager fordel af PtX-projekterne.

• Er det teknisk og økonomisk er muligt?

• Er en vilje hos de decentrale kraftvarmeværker til at gå ind i sådanne projekter?

Hos Brancheforeningen for Decentral Kraftvarme har vi for nuværende ikke den store 
ekspertviden om PtX, men vi ønsker at skabe en dialog og debat om, hvor vidt det er 
muligt at få PtX til at komme i samspil med den decentrale kraftvarme.





I 2021 kom regeringen med en strategi for PtX

Heraf fremgår det bl.a.:



I regeringens strategi fra 2021 er der identificeret 20 PtX projekter, både 
igangværende og planlagte projekter.

Størrelsesmæssigt og tidsmæssigt spænder projekterne fra:

1,2 MW elektrolyseanlæg i Hobro - HyBalance, der blev indviet i sept. 2019

til 

1.000 MW (1 GW) i Esbjerg - Høst til produktion af ammoniak til landbrug og 
skibsfart i 2025

Og sidenhen er der kommet flere til.



1,2 MW elektrolyseanlæg i Hobro - HyBalance



I regeringens strategi fra 2021 vil man bl.a.:

• oprette forskellige støtteordninger

• lave geografisk differentierede forbrugsafgifter

• give tilladelse til direkte el-linjer mellem forbrug og produktion

• skabe rammer for en rørforlagt brint infrastruktur





I regeringens strategi fra 2021 står der bl.a.:

Brancheforeningens tankegang om at PtX anlæggene også skal placeres i nærheden 
af de decentrale kraftvarmeværker – også ved de mindre værker, understøtter 
herved den samfundsøkonomiske gevinst i dobbelt forstand, nemlig både i el- og 
varmemæssig forstand.





Aftalen indeholder bl.a.:

Målsætning om 4 – 6 GW elektrolysekapacitet i 2030

Tilskud på 1,25 mia. kr. til PtX udbud i form af driftsstøtte pr. produceret mængde 
grønt brint. Dvs. støtten er uafhængig af slutproduktet.

Yderligere 344 mio. kr. i investeringsstøtte.

Muliggøre etablering af kommercielt ejede direkte linjer, dog således at det skal være 
en undtagelse til hovedreglen om, at bruge det kollektive net.

Partierne vil give Energinet og netvirksomheder mulighed for at differentiere 
forbrugstariffer geografisk for store el-forbrugene tilsluttet elnettet på 10 kV 
spændingsniveau og opefter.





ClusterNortH2 – projekt for undersøgelse af infrastruktur 



ClusterNortH2 – projekt for undersøgelse af infrastruktur 



Brintbranchen

Brintbranchen samler alle 

brint- og PtX interessenter 

i Danmark, og er en 

erhvervsorganisation, og 

repræsenterer hele 

værdikæden fra forskning 

til erhvervsliv, og fra 

produktion af vedvarende 

energi og energiteknologi 

som brændselsceller og 

elektrolyse, til brugen af 

brint, metanol, ammoniak 

og andre elektrofuels i 

blandt andet 

transportsektoren.



I 



Hvilke løsninger kan være muligt for de decentrale kraftvarmeværker?

Den simple og mest oplagte løsning er at modtage overskudsvarme fra et 
kommercielt ejet PtX. 

Afhængig af teknologi vil temperaturen være til rådighed på forskellige 
temperaturniveauer, hvor varmen enten kan bruges direkte som 
fremløbstemperatur, eller hvor temperaturen skal boostes i fx en varmepumpe 
og/eller en elkedel til fremløbstemperaturniveau.

Såfremt temperaturen skal boostes, er der den fordel, at strømmen ofte er billig i de 
perioder, hvor der produceres PtX.

Endvidere skal man huske, at overskudsvarmen fra et PtX anlæg er afgiftsfri, da 
overskudsvarmen er baseret på elproduktion. 



Brint på et decentralt kraftvarmeværk

Foruden overskudsvarmen kan et decentralt kraftvarmeværk også bruge brint fra et 
PtX anlæg.

Brint har en brændværdi på 3 kWh pr. Nm3 eller 33,36 kWh pr. kg
Til sammenligning har naturgas en brændværdi på 11 kWh pr. Nm3.

Der findes brændere der kan afbrænde ren brint og ren naturgas og en vilkårlig 
blanding af disse 2 gasarter – dvs. fra 0-100 %. Bl.a. ved jeg at Zantingh har sådan en 
brænder, som forhandles af en af vores medlemsvirksomheder.

Ligeledes findes der gasmotorer, som kan afbrænde brint samt en blanding af brint 
og naturgas. Bl.a. ved jeg, at Caterpillar, Jenbacher, MAN og Rolls Royce MTU har 
noget på deres program og i deres portefølje, og som forhandles af vores 
medlemsvirksomheder.  

Endvidere findes der brændselscelleteknologier til produktion af strøm på brint.



Brint på et decentralt kraftvarmeværk

• kan købes via et rørforlagt brint-net, når vi kommer dertil

• kan købes via brintrør fra et nærliggende kommercielt PtX anlæg, hvor brintrøret 
kan lægges parrallet med fjernvarmerørene, når man alligevel skal have 
overskudsvarme

• kan produceres på et PtX-anlæg, som det decentrale kraftvarmeværk selv ejer, og 
hvor man selv udnytter både overskudsvarme og brint som brændstof

Tanken er den, at der produceres brint, når strømprisen er lav, og hvor man lagrer 
brinten indtil strømprisen er meget høj, hvorefter man bruger brinten i sin 
kraftvarmeenhed, ligesom man kan have brint til spids- og reservelast.



Produktion af brint

Strøm og vand bliver til brint og ilt via elektrolyse.      

Der findes 3 teknologier:
• ACE: Alkaline electrolysis cells
• PEM: Polymer electrolyte membrane electrolysis cells (PEMEC)
• SOEC: Solid oxide electrolysis cells

ACE er den mest afprøvede teknologi og SOEC den mindst afprøvede.



Produktion af brint

Eksempel:

Et 1 MW PtX anlæg laver ca. 500 kg brint pr. døgn svarende til ca. 16,7 MWh brint.

Strøm ind = 1 MW
Varme ud ca. 130 kW
Brint ud ca. 700 kW svarende til ca. 21 kg/h

Der vil være forskel på output afhængig af den valgte teknologi og anlægsstørrelse. 
Bl.a. kommer der næsten ingen varme fra SOEC teknologien.



Brintlager

Jeg har ladet mig fortælle, at et brintlager maksimalt må være på 5 tons på 
matriklen. Dette svarer til ca. 167 MWh.

Dvs. en tankfuld på 5 tons kan produceres i løbet af 24 timer med et PtX anlæg på 
11,6 MW.

Ved 30 bars tryk svarer det til ca. 1.900 m3 og ved 100 bars tryk til ca. 600 m3.

Man kan forstille sig, at investering i lager bliver i en anseelig størrelse, ligesom der 
kan være driftsomkostninger til kompression. Så tilsyneladende kan 
lagerproblematikken blive en af de store udfordringer, hvis man selv vil lagre sit brint.

Alternativt skal man få rørforlagt brint fra et brint-net, hvor der er indbygget 
lagerkapacitet, som beskrevet ved ClusterNortH2 projektet.

Men måske vil man opleve en prisdifferentienring på brint afhængig af strømprisen.



Hvad koster det at producere brint?

Produktionsprisen på brint afhænger naturligvis af elprisen, men også drift og 
vedligehold samt investeringen, ligesom antallet af årlige driftstimer har indflydelse 
på, hvor mange MWh afskrivningen kan fordeles på.

Det må også antages, at prisen på brint fra et stort anlæg vil være mindre end fra et 
lille anlæg – i hvert fald til en vis grænse.

En tommelfingerregel har ligesom været, at brint koster ca. 30 kr./kg ab værk.
Hvis du skal tanke brint til din bil koster det ca. 85 kr./kg. Priserne er excl moms.

Hvis produktionsprisen for brint er 30 kr./kg svarer dette til 900 kr./MWh.

Bemærk, at ClusterNortH2-projektet mener, at produktionsprisen i 2030 vil være 14 
kr./kg svarende til ca. 420 kr./MWh.



Eksempel fra Tyskland 



E-metanol på et decentralt kraftvarmeværk

Har man først brint inde på sit decentrale kraftvarmeværk, har man også mulighed 
for at omdanne det til e-metanol ved at fx at indfange noget CO2 fra andre 
forbrændingsenheder og bruge CO2’en til fremstilling af e-metanol, som man så 
lagrer og bruger til kraftvarmeproduktion, når strømprisen er meget høj.

CO2 + 3 H2 → CH3OH + H2O

Brændværdi = 4,38 kWh pr. liter i modsætning til fyringsolie, som er på 10 kWh pr. 
liter

Fordelen ved brug af e-metanol frem for brint kan være, at brændstoffet er flydende 
og nemmere at lagre, ligesom man kan fjerne CO2 fra andre forbrændingsenheder.

Ulempen er den, at det kræver nogle flere processer inden man er i mål.



E-metanol på et decentralt kraftvarmeværk

Hvis man sammenligner et brintlager med et e-metanol lager svarende til de 5 tons 
brint, så skal man have en tank på ca. 40 m3, hvilket vil være noget mere 
overkommelig rent investeringsmæssigt.



Er Brancheforeningens tanker realistiske?

Overskudsvarme – JA.

Brint og/eller e-metanol på de decentrale kraftvarmeværker – MÅSKE.

De decentral kraftvarmeværker bør undersøge og forfølge de muligheder, der ligger 
inden for PtX.

Såfremt de decentrale kraftvarmeværker ikke bliver en del af fremtidens PtX-
projekter, så sætter man sig udenfor indflydelse, og man bliver afhængig af elpriser 
og brændselspriser i markedet.  



Er Brancheforeningens tanker realistiske?

Det bliver i hvert fald spændende og følge udviklingen i de kommende år.

Og ingen kender fremtiden……                        PtX

Et gammelt ordsprog siger: Hvor der er en vilje, er der også en vej.

Så mon ikke vi i fremtiden også kommer til at se PtX projekter hos de decentrale 
kraftvarmeværker.


