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Resume
Flydende bionaturgas (LBG) er et blandt flere potentielle biobrændstoffer, der skal reducere klimaaftrykket fra især den tunge transport i Danmark. Ift. andre biobrændstoffer har LBG en række fordele, herunder høj volumetrisk energitæthed, etableret produktion af biogas og gasinfrastruktur samt
mulighed for gradvis konvertering fra LNG (flydende naturgas) til LBG frem mod 2050.
Der findes i dag et mindre afsætningsmarked for LNG i form af færgeruter fra Hirtshals og Samsø,
men disse udgør kun et relativt mindre potentiale. Baseret på fremskrivninger for energisystemet
forventes det, at der i Danmark vil være et realistisk indenrigsmarked for metan til transport på ca. 7
PJ/år i 2030, hvilket kan skabe grundlaget for dansk produktion af LBG og LNG.
Ud fra en analyse af den danske infrastruktur og potentielle afsætningsmarkeder anbefales der en
række placeringer for mulige LBG-anlæg. Overordnet set findes det, at særligt afsætningsmarkedet
for skibsbrændstof har et stort potentiale. For at muliggøre dette anbefales det først og fremmest at
se på lokationer i Nordjylland (Hirtshals, Frederikshavn, Skagen) til et produktionsanlæg. Dertil
kommer en række lokationer, der i højere grad vil være afhængige af regulatoriske og lokale forhold.
DGC’s overslagsberegninger viser, at LBG-prisen, uden afgifter m.v., er konkurrencedygtig ift. diesel og gasolie, hvis LBG’en produceres med naturgas og biogascertifikater. Investering i LBG-køretøjer/skibe er dog højere end for tilsvarende dieselkøretøjer/skibe på grund af behov for vakuumisolerede tanke og kryogene installationer. Hvis LBG’en produceres med biogas, er den mellem 50 %
og 90 % dyrere (afhængig af anlægsstørrelse og valgt teknologi), end hvis den fremstilles med naturgas og biogascertifikater.
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English summary
Liquid biomethane, or liquid biogas (LBG), is one amongst several potential biofuels that will contribute to reducing the climate impact of the heavy transport sector in Denmark. Compared to other
biofuels, LBG have several advantages incl. high volumetric energy density, established production
of biogas and gas infrastructure, along with the possibility of gradually converting from LNG (liquid natural gas) to LBG towards 2050.
Today, only a smaller market exists for LNG in the form of ferry routes from Hirtshals and Samsø.
Based on forecasts of the energy system, it is expected that there will be a market potential for liquid methane in the domestic transport sector of approx. 7 PJ/year by 2030, which might provide the
necessary demand for establishing domestic production of LBG and LNG. Based on an analysis of
the domestic infrastructure and potential markets, a series of geographic locations for production
plants are recommended. Generally, it is found that especially the market potential of the shipping
sector is significant. In order to realize this potential, it is firstly recommended to investigate plant
locations in northern Jutland (Hirtshals, Frederikshavn, Skagen). Secondly, a series of potential locations are presented that will, to a higher degree, be dependent on regulatory and local conditions.
DGC’s estimates show that the production price for LBG, without taxes etc., is competitive compared to diesel and gas oil, if the LBG is produced with natural gas and biogas certificates. However, the investment in LBG vehicles/ships is higher than in vehicles/ships using diesel/gas oil as
vacuum insulated tanks and cryogenic installations are needed. If LBG is produced using biogas,
the additional price is between 50 % and 90 % higher (depending om plant size and chosen technology) than LBG produced with natural gas and biogas certificates.
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Indledning
Det ambitiøse danske klimamål for CO2-reduktion vil sætte transportsektoren under pres mht. at
finde nye drivmidler, der skal fortrænge de fossile og oliebaserede brændstoffer. Dette vil især være
en udfordring for den tunge transport på vejene og på havet, hvor lange transportafstande vil kræve
en høj energitæthed. Denne udfordring skal løses via flydende, bæredygtige brændstoffer. Flydende,
bæredygtigt metan (flydende bionaturgas eller LBG) stammer fra bæredygtige ressourcer, som er
konverteret til metan i biogasanlæg.
Bionaturgas har hidtil været anvendt til opvarmning, proces og kraftvarme og i begrænset omfang
til komprimeret gas til transport (CBG), men når der i nær fremtid skal investeres i yderligere bæredygtige løsninger til transport, kan det ligeledes anvendes i flydende form i transportsektoren.
Der ses i øjeblikket en stigende integration af det fossile alternativ til LBG, flydende naturgas eller
LNG, i det globale energisystem. LNG-handlen udgør i dag ca. 10 % af det globale naturgasmarked
og er på mere end 300 mio. ton om året [1]. Stigningen skyldes overordnet set primært en øget international handel med naturgas til injektion i gasnet, men der ses også en øget implementering af
gas i transportsektoren. I transportsektoren har især en begrænsning af emissioner været en driver
for udviklingen. Her har især Kina øget sin brug af LNG, sådan at der i dag er 200.000-300.000
LNG-lastbiler og -busser på vejene [2][3].
I den globale skibssektor er 2 % af brændstofforbruget i dag LNG, og der er i dag ca. 300 kommercielle LNG-skibe, der benytter LNG som brændstof (inklusive bekræftede ordrer) og dertil ca. 500
LNG-tankere, der transporterer LNG fra produktionsstedet til forbrugsstedet (og samtidig benytter
LNG som brændstof) [2][4].
Overordnet set forventes der fremover en stigning i anvendelse af LNG. Driveren i skibssektoren er
begrænsninger i den tilladte svovludledning. I de såkaldte SECA (Sulphur Emission Control Emission Area) -områder er LNG et alternativ til gasolie med maks. 0,1 % svovl eller røgrensningsskrubbere. Globalt er LNG et alternativ til gasolie med maks. 0,5 % svovl, der er reguleret af IMO
(International Maritime Organization).
Teknologien til at producere og anvende LBG er i dag moden og kommerciel og er den samme, som
anvendes til LNG. Det er derfor muligt hurtigt at integrere dette brændstof i energisystemet og implementere det i stor skala på tværs af landegrænser. Dette er også tilfældet i Danmark, hvor der i
dag er store bionaturgasressourcer og -potentialer.
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Her er den grønne omstilling nået langt inden for en række sektorer, bl.a. kraftvarme, og har gjort
bæredygtighed til en national konkurrencefordel. Den danske transportsektor er dog fortsat domineret af fossile brændstoffer, og der er et stort behov for at foretage en rentabel og strategisk omstilling til en bæredygtig sektor. Her kan LBG spille en central rolle på grund af en række styrkepositioner. Implementeringen er dog betinget af favorabel driftsøkonomi og virksomhederne, der dikteres
af markedsmæssige behov og politiske rammebetingelser indenfor transportområdet.
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Formål
Dette projekts formål er at undersøge, hvordan flydende metan, særligt LBG, kan integreres i den
danske infrastruktur. Denne rapport vil i den sammenhæng præsentere, hvorledes LBG og LNG kan
indpasses i energisystemet, og analysere en række praktiske og forretningsmæssige forhold ifm. implementering. Projektet vil belyse potentialet for produktion og anvendelse af LBG og LNG, med
særligt fokus på den tunge vej- og søtransport, vurdere tekniske og lovgivningsmæssige aspekter og
evaluere potentielle beliggenheder for produktionsanlæg. Hertil vil en analyse af anlægsøkonomien
belyse rentabiliteten som funktion af anlæggenes skalering.
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Potentialer for LBG-anvendelse og -produktion
5.1.

Indpasning af LBG i energisystemet

Der er en række bæredygtige brændstoffer, der vil kunne indpasses effektivt i transportsektoren
fremadrettet. En oversigt over relevante brændstoffer, deres brændværdi og relative volumen på
brændværdibasis til LBG er givet i Tabel 1. LBG har derudover en række styrkepositioner:
•

Bionaturgas/biogas er globalt tilgængeligt og kan, ift. andre bæredygtige brændstoffer, produceres relativt kosteffektivt i dag, ud fra en række bæredygtige ressourcer i biogasanlæg
mv. Ifm. dette, og politisk beslutning om støtte, forventes der således en produktion i Danmark i 2023 på 29 PJ bionaturgas, svarende til ca. 30 % af gasforbruget fra nettet [5].

•

Der eksisterer i dag en global, kommerciel og tilgængelig infrastruktur til transport af naturgas/bionaturgas (gasnettet) og dertil CNG- (komprimeret naturgas) og LNG-infrastruktur,
der vil kunne udnyttes direkte i en gradvis overgang fra LNG til LBG.

•

Der er høj kompatibilitet med konventionelle og kommercielle forbrændingsmotorer og tilhørende systemer, der sikrer et globalt og konkurrencedygtigt marked i dag, og ikke kræver
modifikationer til eksisterende teknologi.

En central svaghed for LBG-systemer er muligheden for metanlækager i produktionskæden, der kan
have store konsekvenser for livscyklusemissionerne. Her har metan et CO2-potentiale på 28 gange
CO2 over en 100-årig horisont og 70 gange over en 20-årig horisont. Dette vil være et essentielt fokusområde, der skal minimeres for at sikre optimal driftsøkonomi og minimere den klimamæssige
effekt.
LBG har et favorabelt volumen ift. en række andre brændstoffer hvis de sammenlignes på brændstof volumen-basis, vist i Tabel 1.
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Karakteristika for udvalgte brændstoffer til tung transport ekskl. volumen til tank og andre brændstofsystemer.

Brændstof

Brændværdi

Volumen til LBG relativ til brændværdi

Kommentar

[MJ/L]

[%]

LBG

22

100

Ved -162 °C. Værdi baseret på Nordsø-naturgas
[7].

CBG

8,6

256

Ved 200 bar. Værdi baseret på Nordsø-naturgas
[7].

Metanol

16

138

Kan produceres fra biogas eller forgasning af biomasse.

Ammoniak

12

183

Kræver fortsat teknologisk udvikling af motorsystemer.

Flydende

8,5

259

Ved -253 °C. Energiforbrug i konvertering fra gas til

brint
Diesel

væske er omkring 30 % af LHV (Lower Heating Value) [8][9]
36

62

Fossilt referencebrændstof

I praktiske sammenhænge skal tanke og nødvendige hjælpesystemer medtages, når brændstoffers
volumen sammenlignes. Her vil et LBG-system fylde relativt meget ift. en række andre brændstoffer som biodiesel og metanol, da der vil kræves dobbeltvægs-isoleringstanke for at minimere opvarmning, og dermed fordampning (boil-off). DNV GL [2] har via en række litteratur og deres egne
analyser set på forskellige brændstoffers volumen, når man medtager tankvolumen. LBG vil således
ende med en relativ energitæthed (til diesel) i størrelsesordenen 13 MJ/L ifølge DNV GL, hvilket
svarer til omtrent 1/3 af fossil diesel [2][6].
5.2.

Status på LNG/LBG i Danmark

Der er i dag to færgeruter, der benytter LNG:
•

Samsøfærgen mellem Hou og Sælvig

•

Fjord Lines færger mellem Hirtshals og flere byer i Norge.

Samsøfærgen Prinsesse Isabella har plads til 160 biler og 600 passagerer og blev sat i drift i 2015.
Skibet er udstyret med en dual-motor, der anvender gasolie til antændelse af gassen i normal drift.
Motoren kan også køre på ren gasolie, hvis det ønskes. LNG’en leveres af Q8. Bunkringer med
LNG sker ved hjælp af to tankvogne, der skiftevis fungerer som lagertank på kajen i Hou og kører
til Holland og henter LNG. På kajen er installeret en bunkerstation med LNG-pumpe, slange og
kontroludstyr.
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Det er Samsø Kommunes (der ejer færgerederiet) tanke, at LNG skal erstattes af LBG produceret på
Samsø. Der er planer om et biogasanlæg på Samsø og et liquefactionanlæg til at forsyne færgen.
Projektet er imidlertid økonomisk udfordret af et lille biomassegrundlag på Samsø, der gør anlæggene små og med en høj produktionspris per enhed LBG.
Fjord Lines to færger, M/S Bergensfjord og M/S Stavangerfjord, har hver plads til 1.500 passagerer
og 600 biler. De sejler mellem Hirtshals og Stavanger, Bergen og Langesund i Norge, er sat i drift i
2013-14 og sejler udelukkende på LNG. Færgerne bunkrer i Risavik (ved Stavanger), hvor Gasum
producerer LNG ud fra gas fra Nordsøen med et liquefactionanlæg tæt på færgeterminalen.
I 2015 etablerede Fjord Lines en LNG tank på 500 m3 og en bunkerstation ved færgeterminalen i
Hirtshals for at have et alternativ til bunkring i Risavik. LNG kan transporteres til tanken i tankvogne. Tanken er p.t. ikke i brug.
Der har været udviklet på projekter til LNG-/LBG-produktion i Hirtshals og Frederikshavn. Anlæggene skulle begge forsynes fra naturgasnettet, og evt. tilkøb af biogascertifikater kunne gøre LNG
til LBG. I begge projekter var levering til skibe det bærende, men anlæggene kunne også fylde tankbiler, så LNG’en kunne anvendes andre steder. I Skagen har der været planer om at etablere et mindre LNG-produktionsanlæg til at forsyne krydstogtskibe og fiskerbåde. Ingen af projekterne er blevet realiseret.
LNG benyttes til test af motorer på MAN Energy Solutions i København. Her leveres LNG med
tankvogne.
Der er ikke nogen LNG-tankstationer til fx lastbiler i Danmark. Padborg Transportcenter undersøger mulighederne for at etablere en tankstation.
5.3.

Skønnet potentiale for dansk anvendelse af LBG og LNG i 2030

Den fremtidige forventning til brug af LBG er ikke beskrevet i fremskrivninger for energisystemet,
og derfor relateres det skønnede potentiale her til det forventede brug af gas og andre brændstoffer i
transportsektoren. Der kigges kun på indenrigsforbrug. Det bør nævnes, at de listede tal har en markant grad af usikkerhed, hvilket bl.a. er på grund af mangel på politisk strategi og målsætning på
området.
Der er foretaget en række studier, der inkluderer omstilling af og brugen af gas i transportsektoren i
2030 [10][11][12][13][14] – se Tabel 2. Ud fra disse studier vurderes det, at det adressérbare marked for alternative brændstoffer (ikke fossil og el) i 2030 er ca. 13 PJ/år. Dette opdeles yderligere,
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via bl.a. data fra [10], til 7 PJ/år til lastbiler, 5 PJ/år til busser og 1 PJ/år til søtransport. Personbiler
og varevogne antages ikke at køre på gas. Antages det, at gas mest realistisk kan overtage 50 % af
lastbil- og busmarkedet og 100 % af skibsmarkedet, svarer det til et potentiale på 7,0 PJ/år, hvilket
er på linje med flere af studierne. Herfra kan gassen bruges komprimeret (CBG/CNG) eller flydende (LBG/LNG).
Her vurderes det, at busser vil være mere tilbøjelige til at anvende komprimeret gas, lastbiler vil i
højere grad anvende flydende gas, og skibsfart vil udelukkende bruge flydende gas. Hertil vurderes
det, at bæredygtig gas vil dække omtrent 50 % af markedet, hvilket svarer til den forventede
mængde af bæredygtig gas i gasnettet på det tidspunkt (antaget ca. 35 PJ/år produktion af bionaturgas ud af ca. 70 PJ/år forbrug af gas fra gasnettet [10][11][13][15][16]). Ud fra disse betragtninger
skønnes det at potentialet for LBG- og LNG-markederne i 2030 fordeler sig som vist i Tabel 3.
Tabel 2

Studier af gas og andre brændstoffer til transport. Alle enheder i petajoule/år.

Studie

Potentiale

Kommentar

Energistyrelsen [11]

6,5

Gas, Vind-scenarie for 2035, samfundsøkonomisk analyse

Dansk Energi [10]

5,9

Gas, 2030, vejtransport, antaget 50% af omstillede køretøjer,
selskabsøkonomisk analyse

Energinet [12]

12

Energinet [13]

5-10

Energinet [14]

12

Gas, 2030, der ses på potentialet for gas ift. el
Gas, 2030, GCA-scenariet peger på ca. 5 PJ
Brændstoffer baseret på pyrolyse og forgasning af biomasse,
2030

Tabel 3

Skønnet vurdering af markedet for gas til transport i 2030. Alle enheder i petajoule/år.
LNG

LBG

CNG

CBG

Lastbiler

1,3

1,2

0,5

0,5

Busser

0,5

0,5

0,8

0,7

Skibsfart

0,5

0,5

0,0

0,0

I alt

2,3

2,2

1,3

1,2
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Produktionsanlæg
For at projektere anlæg til flydende metan i Danmark er det nødvendigt at se på nogle overordnede
tekniske forhold på anlægsniveau. Bemærk, at der her ikke skelnes mellem LBG og LNG, da produktions- og lagerteknologi som udgangspunkt vil være den samme.
For at gøre naturgas eller opgraderet biogas flydende skal den renses for svovl og CO2. Propan, butan og højere kulbrinter fjernes i nogle tilfælde også pga. forretningsmæssige muligheder og relativt
høje frysepunkter [17] . Derefter køles til ca. -162 °C ved atmosfærisk tryk. Dette kan gøres med en
række kommercielle teknologier [18], men gøres typisk via trinvis køling i en ’propane pre-cooled
mixed refrigeration’-proces, hvor bestanddele af naturgas (metan, etan, propan, kvælstof) anvendes
som kølemidler [19]. I første køletrin anvendes propan til at sænke temperaturen til ca. -40 °C, herefter udskilles typisk højere kulbrinter på flydende form. Efterfølgende ledes gassen gennem endnu
en køler, der sænker temperaturen til -162 °C. Her anvendes typisk metan, etan, kvælstof som kølemiddel. For yderlige anlægsteknisk information henvises til [17][20]. Denne proces bruger typisk
1,7-2,9 MJel pr. kg LNG [19][21][22], hvilket svarer til 4-6 % af energien i LNG’en.
Af den tilførte elektriske energi frigives ca. 71 % spildvarme [21], der typisk luftkøles væk. Denne
energi vil potentielt kunne bruges til fjernvarmeproduktion, hvis temperaturen hæves via en varmepumpe. Antages en COP på 3, vil der kunne produceres fjernvarme som vist på Figur 1, hvilket vil
øge anlæggets overordnede effektivitet og potentielt øge rentabiliteten via fjernvarmesalg. I konkrete tal betyder det at et 100 MW-anlæg vil producere 2,1 kg LBG/LNG per sekund og i gennemsnit bruge ca. 4,8 MW el til produktionen. Hæves temperaturen for spildvarmen via varmepumpe
som skitseret, vil dette forbruge yderligere 1,7 MW el og producere 5,1 MW fjernvarme i gennemsnit.

Figur 1

Overordnede energiflow for typisk LNG-anlæg med og uden opgradering af spildvarme
til fjernvarme med varmepumpe.
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LNG-produktionsanlæg har typisk store kapaciteter på mange GW, da de har høje investeringsomkostninger (CAPEX). Disse omkostninger er især relaterede til komplekst udstyr, der kræves til gasrensning og de kryogene procestilstande. Mindre anlæg er dog blevet konstrueret i stigende grad, i
takt med at LNG-efterspørgslen er steget. Den Internationale Gas Union (IGU) definerer således
småskala-LNG-anlæg som kapaciteter på 50.000-1.000.000 ton/år, svarende til 80-1.600 MW [17].
Især Kina har investeret massivt i mindre anlæg [17][23][24]. Mindre anlæg ned under 10 MW kan
også findes til udvalgte markeder – se fx [25] ifm. biogas. Disse tal skal ses i lyset af det samlede
danske potentiale for LBG og LNG som er skønnet i Tabel 3: 4,5 PJ/år svarer til 143 MW.
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Sikkerheds- og miljøforhold
Myndighedsansvaret for landbaserede LBG- og LNG-produktions- og lageranlæg ligger hos kommunen, hvor anlægget er placeret, Sikkerhedsstyrelsen og Arbejdstilsynet. For skibe er Søfartsstyrelsen myndighed. Søfartsstyrelsen illustrerer myndighedsansvar og grænsefladen på denne måde:

Der er ifm. LBG- og LNG-anlæg to primære lovgivningsmæssige forordninger: VVM og miljøgodkendelse. Landbaserede LBG- og LNG-produktions- og lageranlæg er omfattet af listepunkt 3.d i
VVM-bekendtgørelsens bilag 2 ”Oplagring af naturgas over jorden”, således at en VVM-screening
er tilstrækkelig. En VVM-screening kan klares på få måneder i modsætning til en fuld VVM-proces, der tager et år eller mere.
Miljøgodkendelsen har to hoveddele: miljø og risiko. Miljødelen byder ikke på udfordringer, idet
LBG- og LNG-produktion ikke bruger andet end el og gas samt lidt forbrugsstoffer. Risikodelen er
langt mere udfordrende, og danske myndigheder har begrænset erfaring i at vurdere LNG-anlæg.
Vurderingen sker hos de kommunale beredskaber, med støtte fra Beredskabsstyrelsen.
LBG- og LNG-anlæg i den størrelse, der har været planlagt i Frederikshavn og Hirtshals, vil være
omfattet af risikobekendtgørelsen og karakteriseret som et kolonne 3-anlæg, Dette betyder, at der
skal ske anmeldelse efter risikobekendtgørelsens § 4 og udarbejdes et sikkerhedsdokument, der beskriver planer for forebyggelse af større uheld. Sikkerhedsdokumentet bygger på avancerede risikoberegninger, og resultaterne bruges til at vurdere, om anlægget ligger inden for risikobekendtgørelsens acceptkriterier.
Sikkerhedsstyrelsen skal inden opførelsen af anlægget orienteres og kan evt. bede om yderligere oplysninger. 14 dage før anlægget tages i drift, skal det meddeles til Sikkerhedsstyrelsen.
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Man modtager en kvittering for, at meddelelsen er indgivet til Sikkerhedsstyrelsen. Sikkerhedsstyrelsen kan bede om mere dokumentation for arbejdet ”som udført”, og hvordan de væsentlige sikkerhedskrav er opfyldt – igen er det opfører/ejer af anlæggets ansvar, at anlægget overholder gældende regler. Der udstedes ingen ”idriftsættelsesgodkendelse”, men man får en kvittering for, at
man har anmeldt anlæggets idriftsættelse.
Arbejdstilsynet anvender ikke et ”acceptkriterium” eller en talstørrelse til vurdering af risikoen for
de ansatte og ikke-ansatte inden for virksomhedens område. Derimod foretages en kvalitativ vurdering af arbejdsmiljøforholdene, hvor der fokuseres på sikkerhedsforanstaltningerne og deres kvalitet. Vurderingen tager udgangspunkt i de enkelte scenarier, hvor der er risiko for alvorlig skade eller
dødsfald for de ansatte eller 3. person inden for virksomhedens område.
En større udbredelse af LBG og LNG vil medføre flere tankbiler på vejene, der potentielt kan blive
involveret i uheld. Det er de lokale beredskabers ansvar at håndtere disse uheld. Hvis en tankbil
kommer ud for et uheld og skal tømmes over i en anden tankbil, kræver det udstyr i form af pumpe
og slanger. For at hindre trykstigning på grund af boil-off kan en fakkel benyttes. I Norge har nogle
selskaber en trailer med slanger, pumpe og fakkel, der kan køres til uheldsstedet eller evt. hænges
under en helikopter og flyves til uheldsstedet.
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Geografisk placering
En række forhold skal medtages i vurderingen af mulige placeringer for LBG-/LNG-produktionsanlæg. Her vurderes primært ud fra kommercielle hensyn.
8.1.

Adgang til infrastruktur

For at have en stabil og rentabel forsyning af gas bør anlægget lægges, så det er forbundet med gasnettet. Gasnettet er vist på Figur 2 og er inddelt i transmissions-, fordelings- og distributionsnettet.
Transmissionsnettet vurderes at have tilstrækkeligt kapacitet i langt de fleste tilfælde, men det vurderes, at direkte tilslutning ikke vil være realistisk pga. forhold i gasnettets håndtering – forbrugere
vil som udgangspunkt ikke blive tilsluttet transmissionsnettet. Brug af fordelings- og distributionsnet vil være afhængig af lokale forhold samt LBG-anlæggets størrelse. Ifm. med etablering af et anlæg kan det være nødvendigt at forstærke eller udbygge fordelings- og distributionsnet, således at
det kan forsynes med tilstrækkelig mængder gas uden for store variationer i tilgangstrykket.
Det bemærkes, at Aarhus ikke er koblet på gasnettet og derfor umiddelbart ikke ses som en fordelagtig lokation til at etablere et LBG-/LNG-produktionsanlæg. Dette vil kræve en markant udbygning af det eksisterende gasnet, der skal stilles op relativt til at have bunkerfaciliteter med forsyning
andetsteds fra. Adgang til LBG/LNG i Aarhus til vej og havn vil repræsentere et markant marked.
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Oversigt over transmissions- og distributionsnettet for gas i Danmark. (Gasselskabernes
oversigtskort. Transmissions- og distributionsnet (stål) pr. 11. maj 2020)
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EU’s Trans-European Transport Network (TEN-T) er defineret for at etablere en effektiv transportinfrastruktur igennem EU. Under dette program er der afsat midler til at udvikle og implementere
infrastruktur på tværs af landegrænser. Dette er relevant at se på ifm. forventet trafikintensitet og
dermed afsætningsmulighed samt evt. støtte til etablering af et LNG-produktionsanlæg – her kan ses
seneste liste over støttede projekter i EU inkl. støtte til etablering LNG-anlæg [26].
Ifm. implementering af EU’s ’Alternative Fuel Infratructure’-direktiv (AFI), er det af Transport-,
Bygnings- og Boligministeriet i 2017 [27] blevet vurderet, at der fortsat ventes på markedsmæssig
udrulning af LNG, før der lægges en egentlig national strategi for implementering af LNG-anlæg.
Ministeriet vurderer det mest oplagt at placere LNG-anlæg i Københavns-, Trekant- og Aalborgområdet – se Figur 3. Derudover vurderes det, at Frederikshavn og Hirtshals er fordelagtige steder,
på trods af at deres havne ikke er en del af EU’s kerneinfrastruktur. Årsagen er primært, at der årligt
passerer ca. 100.000 skibe, der potentielt vil kunne forsynes [27], og at der i begge havne er færger,
der kan benytte LNG. Der har tidligere været flere projekter i gang med at etablere LNG-produktionsanlæg i disse havne, dog uden resultat.
Hertil kan det nævnes, at sejlruten gennem Øresund tillader en maksimal dybgang for skibe på 10
m, mens ruten gennem Storebælt tillader 15 m. Dybderne i havnene er København 10 m, Århus 14
m, Frederikshavn 14 m, Skagen 12 m og Hirtshals 10,5 m.
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Figur 3

Kort med indtegnet EU’s kerneinfrastruktur: veje (sorte) og havne (lyserød) [28].
Orange er tidligere foreslået lokation til LNG-produktionsanlæg af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i infrastrukturen [27].
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Adgang til afsætningsmarkeder

Ved etablering af et produktionsanlæg er det centralt at se på afsætningsmarkeder. Som et startsted
er det oplagt at se på nuværende markeder. I dansk kontekst er de primære forbrugere i dag færger. I
dag er der bunkerfaciliteter i Hou ved den LNG-drevne Samsø-færge. Over et år forbruger færgen i
gennemsnit ca. 3,6 MW [29]. Denne LNG produceres i dag i Rotterdam, Holland. I Hirtshals er der
bunkerfaciliteter og to LNG-færger i drift mod Risavik, Norge, med et samlet årligt LNG-forbrug
svarende til et gennemsnit på 46 MW (2 x 23 MW) [30]. Denne LNG produceres i dag i Norge.
For at estimere det maritime afsætningsmarked vil her blive anvendt nogle generelle betragtninger.
Det estimeres i [4] og [31], at et gennemsnitligt fartøj i den globale handelsflåde (93.161 fartøjer i
2017) forbruger 3,6 MW. Heraf estimeres det, at et typisk containerskib forbruger 26 MW, de største containerskibe 44 MW og cruiseskibe 31 MW. Som nævnt tidligere rapporteres der en gennemgang af 100.000 skibe i strædet ved Skagen [27]. Fra strædet ved Skagen anvender skibene primært
ruterne gennem Øresund og Storebælt [32].
Antages det, at a) andelen af LNG/LBG af det totale brændstofforbrug til skibe i strædet ved Skagen er 2-3 % 1 i 2030, b) at danske anlæg vil kunne forsyne 10 % af deres brændstof og c) at deres
forbrug er svarende til et gennemsnitligt fartøj (3,6 MW), svarer det til et marked med et brændstofforbrug på 729-1.093 MW eller 23-35 PJ/år. Dette kan ses ift. en analyse fra Klima- og Energiministeriet i 2010, hvor en opgørelse over LNG-potentialet for danske færger blev fundet til 17-21 PJ/år
[33].
Endvidere er det relevant at se på størrelsen af havne i Danmark. Ud fra omsætning i 2016/2017 kan
det ses, at der er 5 dominerende spillere på havnemarkedet: København (568 mio. DKK 2), Aarhus
(272 mio. DKK), Esbjerg (236 mio. DKK), Odense/Lindø (215 mio. DKK) og Aalborg (197 mio.
DKK) - resterende havne er under 100 mio. DKK [34]. Se Figur 4 for overblik over sejlruter og
havne.
Potentialet for vejtrafik er skønnet af DGC tidligere i 2012, hvor der med antagelse af, at der dækkes 5 % af langdistancelastbiler, kan beregnes et forbrug på 1,4 PJ/år [35].

1
Dette tal er ca. 1-2 % i dag, alt efter om LNG-tankskibe inkluderes. Stykvis var andelen af LNG-skibe 0,3 % i 20182019 inkl. fartøjer under konstruktion [4] – inkluderes LNG-tankskibe er andelen ca. 0,9 % [2].
2
Omregnet fra 812 mio. svenske kroner 4. maj 2020
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Kort med indtegnede primære sejlruter (blå) og største havne målt på omsætning
(orange).

Som skitseret på Figur 1 kan der være mulighed for at producere fjernvarme ud af procesvarme fra
et LBG-/LNG-anlæg. Dette kan potentielt være en del af forretningsgrundlaget, og derfor listes her
de største fjernvarmemarkeder i Danmark: Aalborg, Aarhus, Trekantområdet, Esbjerg, Odense og
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København [13]. Der bemærkes et stort overlap med den opgivne størrelse af havne (i Trekantområdet er Fredericia Havn den klart største på 88 mio. DKK i omsætning [34]).
8.3.

Anbefalinger til placering

Herunder er givet en række anbefalinger til placering af LBG-/LNG-produktionsanlæg. Overordnet
set vurderes det, at et anlæg i det nordlige Jylland til forsyning af skibe formentlig er den bedste
mulighed ud fra nuværende information. Her er et lokalt eksisterende marked for LNG og et markant markedspotentiale i tæt skibstrafik. Dertil peges på en række lokationer, der i højere grad vil
være afhængig af politiske udviklinger (fx EU-satsning på LNG-lastbiler) og lokale cases (fx konvertering af færger til LNG). Nedenfor er de enkelte placeringers fordele markeret med ”+” og udfordringer markeret med ”-”. Placeringerne er yderligere opdelt ift. anbefalet anlægsstørrelse og
markedsgrundlag:
•

Store anlæg (i dansk kontekst) med skibe som primært kundegrundlag.

•

Mindre anlæg med landtransport som primært kundegrundlag.

Hirtshals
Nordjylland, stort anlæg
Fordele
+

Eksisterende kundegrundlag med færger,
der i dag sejler på LNG.

+

Potentiale for at flere af havnens færgeruter
skifter til LNG.

+

Central placering tæt på stor sejlrute.

+

Plads til LNG anlæg i den nyligt udvidede
havn. Pladsen er delvis tilpasset LNG-anlægs afstandskrav ift. risiko (der er udfordringer ift. opmarchfelt til færger).

Udfordringer
-

Lang afstand til fx lastbiltankstationer i
Trekantområdet og ved den dansk-tyske
grænse.

-

Fjernvarmemarkedet i Hirtshals vurderes at
være begrænset til ca. halvdelen af året,
idet affaldsforbrændingsanlægget i Hjørring har tilstrækkelig kapacitet til også at
forsyne Hirtshals i sommerhalvåret.

-

Relativt lille havn ift. omsætning
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Frederikshavn
Nordjylland, stort anlæg
Fordele
+

Udfordringer

Potentiale for at nogle af havnens færgeru-

-

Lang afstand til fx lastbiltankstationer i
Trekantområdet og ved den dansk-tyske
grænse.

-

Fjernvarmemarkedet i Frederikshavn vurderes at være begrænset til ca. halvdelen af
året, idet affaldsforbrændingsanlægget i
byen har tilstrækkelig kapacitet til også at
forsyne Hirtshals i sommerhalvåret.

-

Relativt lille havn ift. omsætning.

-

Ikke noget eksisterende LNG-marked.

ter skifter til LNG.
+

+

Inden for rækkevidde af stor sejlrute, om
end ikke central placering ift. Hirtshals.
Plads til LNG-anlæg i den nyligt udvidede
havn. Pladsen er tilpasset LNG anlægs afstandskrav ift. risiko.

Skagen
Nordjylland, stort anlæg
Fordele
+

Central placering tæt på sejlrute.

+

Mulighed for at fiskeskibe skifter til LNG.

Udfordringer
-

Udfordringer med placering af anlæg –
havnen ligger tæt på byen.

-

Lang afstand til fx lastbiltankstationer i
Trekantområdet og ved den dansk tyske
grænse.

-

Fjernvarmemarkedet i Skagen forsynes
med en lille del varme fra byens affaldsforbrændingsanlæg og suppleres også i sommerperioden med varme fa elvarmepumper.

-

Ikke noget eksisterende LNG-marked.
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Esbjerg
Vestjylland, stort anlæg
Fordele
+
+

Udfordringer

Mulighed for at fiskeskibe skifter til LNG.
-

Langt fra store sejlruter. Dog med mulighed for potentielt at forsyne skibe i Nordsøen.

-

Ikke noget eksisterende LNG-marked.

Fjernvarmemarkedet i Esbjerg forsynes
med varme fra byens affaldsforbrændingsanlæg og det kulfyrede Esbjergværk. Kul
skal iflg. Ørsted udfases i 2023, så restvarme fra LNG-produktion kan sandsynligvis indpasses.

+

Kan relativt let forsyne vejtransport i fx
Trekantområdet eller ved den dansk-tyske
grænse pga. placering.

+

Relativt stor havn ift. omsætning.

København
Østsjælland, stort anlæg
Fordele
+

Central placering tæt på sejlrute, dog kun
skibe med dybgang egnet til sejlads gennem Øresund.

+

Mulighed for marked for krydstogtsskibe,
der skifter til LNG. Markedet er sæsonbetonet.

+

Stort fjernvarmegrundlag.

Udfordringer
-

Udfordringer med placering af anlæg –
havnen ligger tæt på byen.

-

Ikke noget eksisterende LNG-marked, dog
er der allerede etableret bunkerfaciliteter i
Malmø.
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Trekantområdet
Østjylland, mindre anlæg
Fordele
+

Udfordringer

Central placering tæt på motorveje inkl.
EU's kerneinfrastruktur, Århus og muligvis
den dansk-tyske grænse.

+

Central placering ift. forsyning af danske øfærger, der kan skifte til LNG.

+

Stort fjernvarmegrundlag.

+ Mulighed for bunkerstationer til skibe i fx
Fredericia.

Odense
Midtfyn, mindre anlæg
Fordele

Udfordringer

+

Central placering tæt på motorveje inkl.
EU's kerneinfrastruktur og Trekantområdet.

+

Central placering ift. forsyning af danske øfærger, der kan skifte til LNG.

+

Stort fjernvarmegrundlag.

-

Udfordringer med placering af anlæg.

+ Mulighed for bunkerstationer til skibe i
Odense havn

Padborg
Sønderjylland, mindre anlæg
Fordele
+

Central placering tæt på motorveje inkl.
EU's kerneinfrastruktur, det tyske marked
og Trekantområdet.

Udfordringer
-

Udfordringer med placering af anlæg.
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Angående bunkring og anlægsplacering

Mange af de foreslåede havne ligger ikke umiddelbart ved sejlruterne gennem Danmark. En mulig
løsning på at bunkre skibe, der sejler gennem danske farvande, er bunkerskibe, der møder skibene
på åbent vand og overfører LNG’en uden havneanløb. Bunkerskibene fyldes op ved landanlæg og
fungerer dermed som en flydende ”tankstation”. Dette vil således give mere geografisk frihed til
placering af anlæg. Et eksempel på et bunkerskib er Coralius, der er ejet af det svenske rederi Sirius
Shipping og operer bl.a. i Kattegat og Skagerrak. Skibet kan laste 5.800 m3 LNG og kan overføre
1.000 m3/t til et andet skib. Coralius’ dybgang er fuld lastet ca. 6 meter, og det kan derfor sejle i de
fleste farvande.
Bunkerskibe kan også anvendes i mindre størrelser i havne, hvor det mht. risiko ikke er muligt at
placere bunkeranlæg der hvor skibene lægger til. Der sker fx i Stockholm, hvor LNG-færgerne, der
sejler via Ålandsøerne til Finland, bunkrer centralt i Stockholm. Her er det ikke muligt at bygge et
landanlæg. I stedet sejler bunkersskibet Seagas, også ejet af Sirius Shipping, op på siden (modsat
kajen) og bunkrer færgen ca. på en time. Seagas rummer 170 m3 LNG og fyldes op et andet sted i
havnen inden bunkringen fra tre tankvogne. Tankvognene fyldes op i LNG-terminalen i Nynäshamn
syd for Stockholm.
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LBG-priser
LBG's muligheder for at erstatte andre brændstoffer afhænger naturligvis af, om energiprisen er
konkurrencedygtig, og afgifterne understøtter brug af LBG. DGC har lavet overslagsberegninger,
der er baseret på en lang række antagelser og derfor skal bruges med varsomhed. En udfordring i at
beregne produktionspriser er, at anlægsleverandører ikke nødvendigvis har lyst til at dele deres priser.
9.1.

Måder at fremstille LBG på

LBG kan principielt fremstille på to måder:
1) Med metan fra biogas, produceret ved udrådning af organisk materiale. Her antages det, at
LBG produceres på biogasanlægget og transporteres i tankvogn til forbrugsstedet.
2) Med metan og andre kulbrinter fra naturgas, suppleret med køb af biogascertifikater. Købet
af biogascertifikater sikrer, at der et sted i gassystemet er tilført den samme mængde energi i
form af biogas, som der aftages fra det samme gassystem ved LBG-produktionsstedet. Her
antages det, at LBG produceres tæt på forbrugsstedet og føres i korte rør til forbrugsstedet.
Det er de samme processer og samme typer anlæg, der anvendes til at flydendegøre gassen, uanset
oprindelsen. For anlæg, der er tilsluttet naturgasnettet (nr. 2) ovenfor) kan det dog være nødvendigt
at fjerne en mindre mængde tungere kulbrinter for at overholde krav til metantal i LBG’en.
Merprisen for LBG baseret på biogas (nr. 1) ovenfor) i forhold til LBG baseret på naturgas og biogascertifikater (nr. 2) ovenfor) er altså afhængig af:
•

Merpris per energienhed for biogas og omkostning til opgradering.

•

Forskel i omkostninger til transport af henholdsvis LBG produceret på biogasanlægget (nr.
1) ovenfor) i tankvogn til forbrugsstedet og distribution af bionaturgas i gassystemet (inkl.
tilslutningsomkostninger) (nr. 2) ovenfor).

9.2.

Beregningsantagelser

Nedenstående produktionspriser tager udgangspunkt i:
•

Produktionsprisen er selskabsøkonomisk og beregnet for producenten af LBG.

•

Omkostninger til opfyldelse af iblandingskrav er ikke medtaget.

•

Produktionsprisen er uden afgifter eller tilskud.

•

Levering til forbrugsstedet er inkluderet, men ikke tankstation, bunkerstation o.l.

•

CAPEX- og OPEX-bidrag til produktionsprisen er inkluderet.

•

Ingen indtægt fra salg af restvarme.

•

Naturgaspris på 1,27 kr./Nm3 = 30 kr./GJ (inkl. distribution).
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•

Biogascertifikatpris på 1 kr./Nm3 = 28 kr./GJ (anslået pris, DGC har ikke adgang til markedspriser for certifikater). Der er lavet en følsomhedsberegning med priser på henholdsvis
0,2 kr./Nm3 og 2 kr./Nm3.

•

Biogaspriser er 103 – 136 kr./GJ, afhængig af biogasanlægsstørrelse (jo mindre anlæg, jo
højere pris). Biogaspriser og opgraderingsomkostninger er fra EUDP-projektet ”Energi- og
omkostningsoptimering af bionaturgasproduktion”, (j. nr. 64018-0512).

9.3.

LBG-priser

LBG produceret med naturgas og biogascertifikater (nr. 2) ovenfor) kan på et stort anlæg (i dansk
kontekst) produceres for ca. 90 kr./GJ. Naturgas, biogascertifikater (1 kr./Nm3) og omkostninger til
flydendegørelse udgør 1/3 hver af de 90 kr./GJ. Hvis biogascertifikatprisen er 0,2 kr./Nm3, er prisen
ca. 65 kr./GJ, og ved 2 kr./Nm3 er prisen ca. 115 kr./GJ.
Hvis LBG skal produceres på et stort anlæg fra biogas, der opgraderes (nr. 1) ovenfor), evt. fra flere
biogasanlæg med transport af biogas i rør mellem biogasanlæggene og LBG-anlægget, er prisen ca.
150 kr./GJ. Hvis LBG skal produceres på et lille biogasanlæg (kapacitet ca. 500 Nm3 bionaturgas),
er prisen over 200 kr./GJ.
Til sammenligning koster komprimeret bionaturgas (CBG) produceret med naturgas og biogascertifikater (1 kr./Nm3) ca. 70 kr./GJ. Her udgør naturgaspris og biogascertifikater ca. 40 % hver og
kompressionsudgifter de resterende 20 %. Med biogas er prisen ca. 180 kr./GJ. Til sammenligning
koster diesel til køretøjer eller gasolie til skibe ca. 110 kr./GJ (ved en pris på 4 kr./liter).
Ingen af ovennævnte priser indeholder afgifter eller omkostninger til opfyldelse af iblandingskrav.
Ved sammenligning af omkostninger til transport skal merinvestering ved LBG-køretøjer/skibe og
forskelle i diesel/gasolie og LBG-motorers virkningsgrad medtages samt evt. metanslip for LBGmotorer. Der er ikke set på dette i indeværende projekt.
9.4.

Opgraderingstilskud

I ovenstående sammenligning ses udelukkende på den selskabsøkonomiske produktionspris beregnet for producenten af LBG. Når producenten af LBG køber et biogascertifikat, er der udbetalt et
opgraderingstilskud til biogasproducenten, der injicerer bionaturgassen i gasnettet. Der er altså en
omkostning for staten, der ikke indgår i LBG-produktionsprisen. Opgraderingstilskuddet er i 2020
126 kr./GJ, men varierer år for år, idet en del af tilskuddet reguleres efter naturgasprisen året inden.
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Iblandingskrav og biotickets

I Danmark er det i dag lovpligtigt at iblande en vis andel biobrændstoffer i den benzin, diesel og
gas, der sælges til landtransportformål. I 2020 er kravet på mindst 7,6 % (energiprocent). Biobrændstofferne skal leve op til EU’s bæredygtighedskriterier. Nogle typer biobrændstoffer tæller dobbelt,
herunder biogas fremstillet af affaldsprodukter og husdyrgødning.
En producent kan vælge at iblande større mængder biobrændstof i én type brændstof og mindre i en
anden, så længe producenten samlet set på årsbasis opfylder kravet på 7,6 %.
Hvis en producent iblander mere end 7,6 % i en type brændstof, udløser det ”biotickets”. Disse kan
enten anvendes til at ”kompensere” for, at producenten iblander mindre i andre typer brændstof, eller sælges. Køberen kan opfylde sin iblandingsforpligtelse med disse biotickets.
Opfyldelse af bæredygtighedskriterier skal opfyldes med en certificeringsordning som fx REDCert
eller ISCC (International Sustainability & Carbon Certification).
Uanset om LBG fremstilles på den ene eller anden måde, skal producenten opfylde iblandingskravene fx ved at købe bæredygtighedscertifikater fra et biogasanlæg med bæredygtighedscertificering.
9.6.

Afgifter

I Gasafgiftsloven er det ikke klart, om LBG fremstillet med metan fra biogas, produceret ved udrådning af organisk materiale og transporteret i tankvogn til forbrugsstedet (nr.1) ovenfor), vil blive pålagt motorbrændstofafgift (i 2020 3,07 kr./Nm3) ved salg til vejtransport. I lovgivningen bruges den
generelle betegnelse ”Gas … der anvendes eller er bestemt til anvendelse som motorbrændstof”,
mens andre afgifter er specifikke ift. betegnelser som ”Naturgas”, ”Bygas” og ”Biogas”. DGC er
ikke bekendt med, at biogas anvendes på denne måde i dag, så der er ikke nogen praksis.
Hvis LBG fremstilles med metan og andre kulbrinter fra naturgas, suppleret med køb af biogascertifikater, vil der blive pålagt motorbrændstofafgift ved salg til vejtransport.
Skibstrafik er generelt afgiftsfritaget for alle afgifter, uanset brændstoffet.
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Konklusioner
Flydende bionaturgas er et blandt flere potentielle biobrændstoffer, der skal reducere klimaaftrykket
fra især den tunge transport i Danmark. Den primære driver er reduktion af udledninger, herunder
CO2, svovl og partikler. Ift. andre biobrændstoffer har LBG en række fordele, herunder høj volumetrisk energitæthed, etableret produktion af biogas og gasinfrastruktur samt mulighed for gradvis
konvertering fra LNG til LBG frem mod 2050 – LNG oplever en stigende global vækst ifm. international gashandel, skibsbrændstof og lastbilbrændstof, i takt med at kravene til emissioner strammes.
Der findes i dag et mindre afsætningsmarked for LNG i form af færgeruter fra Hirtshals og Samsø,
men disse udgør kun et relativt mindre potentiale. Baseret på fremskrivninger af energisystemet forventes det, at der i Danmark vil være et realistisk marked for metan til indenrigstransport på ca. 7 PJ
i 2030, hvilket kan skabe grundlaget for dansk produktion af LBG og LNG.
Det er redegjort for grundlæggende tekniske og lovgivningsmæssige forhold ifm. produktionsanlæg
af flydende metan.
Ud fra en analyse af den danske infrastruktur og potentielle afsætningsmarkeder er der anbefalet en
række placeringer for mulige LBG-/LNG-anlæg. Overordnet set findes det, at særligt afsætningsmarkedet for skibsbrændstof har et stort potentiale – ud fra et groft estimat blev markedet nord for
Skagerrak kvantificeret til i størrelsesordenen 23-35 PJ/år, hvilket er i samme størrelsesorden som
Klima- og Energiministeriets estimat fra 2010 for det danske LNG-potentiale for indenrigsfærger på
17-21 PJ/år. For at muliggøre dette anbefales det først og fremmest at se på lokationer i Nordjylland
(Hirtshals, Frederikshavn, Skagen) til et produktionsanlæg. Dertil kommer en række lokationer, der
i højere grad vil være afhængige af regulatoriske og lokale forhold.
LBG-produktionsprisen er konkurrencedygtig ift. diesel og gasolie, hvis LBG’en produceres med
naturgas og biogascertifikater. Hvis LBG produceres med biogas er prisen højere end diesel/gasolie.
Investering i LBG-køretøjer/skibe er dog højere end for tilsvarende dieselkøretøjer/skibe på grund
af behov for vakuumisolerede tanke og kryogene installationer.
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