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1. Afgrænsning og mål
Dette notats formål er at belyse aktiviteter inden for, og den nuværende status på, biomasseforgasning til produktion af biometan. Konkret gennemgås projekter, udviklinger og nøglekoncepter de
sidste 7 år, og dette følges op af en sammenflettende diskussion og vurdering. Denne tidshorisont er
valgt, da Dansk Gasteknisk Center senest i 2013 gennemgik dette teknologispor ift. aktiviteter og
udviklinger [1] og foretog en dybdegående teknologisk gennemgang [2]. For gennemgang af mere
fundamentale aspekter af teknologien henvises der til disse to referencer.

2. Introduktion
Kort overblik over forgasning af biomasse
Forgasning er en velkendt teknologi, der har været forsket og udviklet på i mange årtier, til kul, biomasse og affald. Der er i dag en række forskellige anlæg i drift, herunder en række store anlæg, der
anvender kul, og et større antal mindre biomassebaserede kraftvarmeanlæg. Generelt er udrulning
dog meget lille ift. andre teknologier, såsom kedelbaserede kraftværker og brændstoffabrikker baseret på naturgas. Generelt vurderes det af Energistyrelsen, Energinet og andre centrale aktører, at teknologien har en nøglerolle i fremtidens energisystem med tilhørende store kapaciteter, i takt med at
der kommer et markant behov for især bæredygtige transportbrændstoffer frem mod ~2030-2050.
De sidste par år har forgasningsteknologien umiddelbart haft en række udfordringer, som notatet her
vil vise. Dette skyldes bl.a. driftsøkonomi, politiske beslutninger om ikke at øge den bæredygtige
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indsats i transportsektoren markant og dertil en række diskussioner, bl.a. her i Danmark, om i hvor
stor grad biomasse skal anvendes og investeres i (i relation til dets bæredygtighed), og i EU, om
hvilke biobrændstoffer der skal støttes og implementeres. Derfor vurderes det også, at en række andre teknologispor bl.a. biogas og biodiesel/-etanol, og til dels elektrolysebaserede power-to-X-koncepter, oplever relativt større aktivitet og/eller fremskridt i de seneste år end biomasseforgasningsteknologi. Dog er der en række større projekter, med stadigt større virksomhedspartnere, der investerer i udviklingen af teknologien med henblik på snarlig kommercialisering, i takt med at behovet
for biobrændstof vil stige.
Kort teknisk oversigt
Imens det teknologiske udviklingsniveau for kulbaseret metan er fuldt kommercielt, er biomassebaseret metan fra forgasning på demonstrations-til-tidligt kommercielt udviklingstrin. Dette skyldes
primært driftsøkonomiske forhold og mangel på kommercielle erfaringer mere end tekniske udfordringer og løsninger, som dette notat vil vise.
Biometan produceres overordnet set som vist på Figur 1. Der anvendes typisk træ til forgasning, da
det er vidt udbredt og overordnet set understøtter en procesmæssig robusthed. Procestilstandene ved
forgasning er typisk 750-1300 °C alt efter procestype, og for metanisering 250-600 °C ved 10-30
bar. Metaniseringen er en eksoterm proces, der frigiver ca. 20 % af den kemiske energi i syngassen
som varme, hvilket svarer til ca. 2 kWh/Nm3CH4. Der er således mulighed for at afsætte store mængder restvarme i underprocesser eller via salg som proces- og fjernvarme. Virkningsgraden for at
producere biometan via forgasning er høj, og studier estimerer typisk 55-65 % biomasse-til-metan
[3][4], med en total virkningsgrad inkl. fjernvarme på 90 %.
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Overordnede processer i fremstillingen af biometan via forgasning.

De tekniske udfordringer ved at producere metan via biomasseforgasning er primært relateret til:
biomassen, anlæggets skalerbarhed, gasrens og gaskvalitet. Og hvor de tre første af disse typisk er
anlægsspecifikke, repræsenterer gaskvaliteten en udfordring, da gasnettets relativt høje kvalitetskrav forudsætter et højt niveau af gasrensning og passende valg af procestype. En central udfordring
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er bl.a. kvælstofindholdet i den producerede metangas, der kan sænke gassens energimæssige kvalitet relativt til det ønskede Wobbe-tal. Forgasningsprocessen skal således anvende damp- og/eller
iltbaserede systemer for at undgå atmosfærisk kvælstof og i enkelte tilfælde samtidig screene for
brændsler med relativt lavt kvælstofindhold. Dette kan i nogle tilfælde fordyre processen i relation
til produktion af flydende brændstoffer.

3. Status på teknologier og projekter
Herunder følger en oversigt over udviklinger for/i relevante forgasningsteknologier og -projekter.
Afsnittet fokuserer primært på realiserede, velbeskrevne og for så vidt (nær-)kommercielle projekter
fra 2014 og frem. Selvom flere af nedenstående projekter ikke direkte omhandler produktion af metan, producerer disse forgasningsteknologier en ren syngas1, som er fleksibel og i princippet kan anvendes til metan såvel som metanol, flybrændstof, bio-benzin etc. Derudover henvises til [5] for en
(engelsk) nylig, detaljeret teknisk gennemgang af nuværende generel forgasningsteknologi.
Skive-forgasseren og E.ON’s Bio2G-vision
Forgasningsanlægget i Skive, Danmark, har været i kommerciel drift siden 2008. Det er et fluid
bed-anlæg på 20 MW, der anvender træpiller og leverer kraftvarme via gasmotorer og -kedler. Figur
2 viser et diagram over processen. Anlægget anses som et state-of-the-art-anlæg, der har en effektivitet på ~77 %2, er relativt robust, baseret på gængs teknologi og er skalérbart.
I kølvandet på et længere udviklingsforløb omkring gasrensning med Haldor Topsøe på Skive-forgasseren er teknologiplatformen blevet udviklet separat frem mod at kunne producere transportbrændstof. Dette kræver en større omstilling af den nuværende forgasningsteknologi, da der bl.a.
skal anvendes ilt og damp fremfor luft. I 2013-2014 lykkedes det partnerne Haldor Topsøe, GTI,
Phillips 66, Carbona/Andritz og UPM at foretage forsøg, hvori et pilotanlæg blev sat i drift med ilt,
tryksat og koblet Topsøes TIGAS-proces. Ud fra et syngasflow på ca. 600 Nm3/time blev der således produceret bio-benzin [6] – produktet kunne dog principielt ligeså godt have været metan. Der
vil tilsvarende kunne produceres metan ved at justere gassammensætning og katalysatoranlæg. Projektet er så vidt vides ikke siden blevet videreført.
Ud fra samme teknologiske platform havde E.ON konkrete planer om et metanproducerende forgasningsanlæg i Sverige. Dette anlæg skulle anvende en træfyret, tryksat, iltblæst fluid bed-forgasser
på 325 MW, der skulle kunne producere 200 MW metan i gasnetkvalitet. Anlægget var projekteret

1

Syngas eller syntesegas består af H2 og CO og evt. CO2
Effektiviteten for et forgasningsanlæg, η, betegnes også ’koldgasvirkningsgrad’ og regnes som
η = (mgas * LHVgas) / (mbiomasse * LHVbiomasse)
2
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til at have en biomasse-til-metan-effektivitet på 60-65 %. Projektet er dog ikke blevet realiseret og
er tilsyneladende sat i bero omkring 2014-2015.

Figur 2

Overblik over anlægget i Skive Kilde: Kari Salo, 2008, Topsoe Catalysis Forum, 21-22
August 2008.

Pyroneer-forgasseren
Pyroneer-teknologien (også kendt som LTCFB) er blevet opført af DONG (nu Ørsted) i Kalundborg, Danmark, op til 6 MW. Figur 3 viser et diagram over processen. Anlægget anvendte primært
halm, der blev omsat og brugt som tilsatsfyring i en kraftværkskedel. En af anlæggets centrale styrkepositioner er, at det er særdeles brændselsfleksibelt og er således også testet med andre restbiomasser, såsom spildevandsslam. Dertil er anlægget skalérbart og har en effektivitet på omkring
80 % (hvis gassens tjærefraktion inkluderes). En central svaghed ved teknologien er dog, at dens
gas har en særdeles høj koncentration af tjærestoffer, der enten skal konverteres til gas eller separeres som bio-olie, begge dele med nogle tab til følge relativt til mulig metanproduktion. Systemet er
således ikke teknisk set ideelt til brændstofproduktion, men jf. nedenstående udviklinger i næste afsnit har den et stort potentiale for dette. DONG har siden lavet detaljerede planer for at opskalere
anlægget til 60 MW og videresælge teknologien. I 2015 var teknologien stadig ikke solgt og blev
lagt i mølposen/stoppet og den tilhørende arbejdsgruppe nedlagt.
Forgasningsteknologien udvikles dog fortsat af DTU Kemiteknik. Her har særligt Synfuel-projektet
for nylig demonstreret effektiv højtemperatur-gasrens med brug af aktivt kulstof, og der er blevet
udført eksperimentelle forsøg med 100 kW-anlægget, hvori halm og elektrolytisk brint blev konverteret til metanol via iltblæst forgasning – produktet kunne dog principielt lige så godt have været
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metan. Dertil har DTU set på at anvende askeproduktet/biokoksen fra processen for at øge rentabiliteten af processen gennem mersalg. Således har flere forsøg påvist, at produktet kan anvendes til
gødskning og jordforbedring af marker samt kulstoflagring.

Figur 3

Oversigt over Pyroneer-forgasningsprocessen. Kilde: DONG Energy ansøgning til
ForskEL 2011.

DemoSNG-projektet og Cortus-forgasseren
DemoSNG-projektet startede i 2014 og er udviklingssamarbejde mellem virksomheden Cortus og
bl.a. Karlsruhes Tekniske Universitet (KIT). Omdrejningspunktet for projektet er en demonstration
af produktion af biometan via Cortus’ forgasningsteknologi ’WoodRoll’ og en innovativ metaniseringsenhed ’Honeycomb methanation’ fra KIT. En metaniseringenhed blev installeret i en container
og flyttet til Cortus’ anlæg i Sverige, og i 2018 lykkedes det ifølge en pressemeddelelse at producere biometan [7]. Der er dog ikke umiddelbart detaljerede data tilgængelige. Projektets vision er, at
et fremtidigt kommercielt anlæg vil kunne injicere gassen på gasnettet.
Dertil er det blevet besluttet, at et 6 MW WoodRoll-anlæg skulle opstilles ifm. et andet udviklingsprojekt, hvorefter anlægget skal sættes i kommerciel drift og levere energi til stålproduktion. Anlægget er ifølge en pressemeddelelse i drift pr. 2020 [8].
Cortus’ teknologi er gennemgået i detaljen i DGC’s tidligere arbejde i 2013 [1] og er vist på Figur
4. Forgasningsteknologien består af en række kamre, hvori biomassen omsættes trinvist, og den har
en postuleret effektivitet på 80 %. En af teknologiens fordele er, at der kun behøves en begrænset
mængde gasrens ifm. tjære, da en del af gassen (pyrolysegassen) brændes af i processen.
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Overblik over Cortus’ WoodRoll forgasningsteknologi. Kilde: Rolf Ljunggren, Cortus
præsentation ved International Gasification Seminar, Malmö, 2011.

FICFB-forgasseren, GoBiGas- og Gaya-projekterne
FICFB-forgasseren (Fast Internally Circulating Fluid Bed) er udviklet gennem en årrække i universitetsmiljøet i Østrig, og der blev opført en række mindre kraftvarme-motoranlæg op til 14 MW,
hvorpå metanproduktion også er påvist. De fleste af disse anlæg er dog nu stoppet, da bl.a. deres
statslige tilskud er stoppet efter en årrække med støtte [5]. Teknologien er state-of-the-art og baseret
på en to-kammer fluid bed-teknologi. Forgasningskonceptets styrkeposition ligger i den koblede reaktorkonfiguration, hvor størstedelen af biomassen forgasses med damp i ét kammer, og resten
brændes af i et andet, hvorefter forbrændingsvarmen overføres til det første kammer – se Figur 5.
Denne konfiguration muliggør, at der kan produceres forgasningsgas uden kvælstof, da luften tilsættes i et separat kammer. Dette gør konceptet særdeles egnet til brændstofproduktion – og i særdeleshed metanproduktion, da forgasningsgassen allerede indeholder ca. 10 v% metan ved reaktorens udgang. Dertil har forgasseren en relativt høj effektivitet omkring ~75 %. Svagheden i konceptet er især, at gasrensningen er kompleks og kan være skrøbelig.
FICFB-teknologien lagde også grundlaget for GoBiGas-anlægget i Göteborg, Sverige. Dette anlæg
var på 32 MW indfyret og konverterede træ til metan. Anlægget blev sat i drift i december 2014 og
kunne sende den producerede metan på gasnettet. De oprindelige ambitioner var, at anlægget skulle
skaleres til 100 MW, efter det første anlæg var sat i drift. På trods af flere udfald og udfordringer på
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og rundt om anlægget, blev det bevist dueligt og opfyldte sine tekniske designkriterier og var i drift
i over 12.000 timer over sin levetid. I 2018 blev anlægget lukket ned, og projektet blev stoppet pga.
utilstrækkelig økonomi. En helt central faktor var, at markedsprisen på gas viste sig at være markant
lavere end projektionerne i forretningsplanerne.
Også i GAYA-projektet blev denne forgasningsteknologi anvendt. Projektet løb fra 2010 og frem til
2017, hvor et 0,5 MW demonstrationsanlæg i Lyon, Frankrig, skulle være sat i drift. Projektet består af 11 partnere med Engie i spidsen, og målet er at producere metan til gasnettet. Det er dog
sparsomt, hvad der forefindes af tilgængelig information om projektet.

Figur 5

FICFB-forgasningskonceptet. Kilde: website (adgang 08/09/2020) http://www.westbiofuels.com/ficfb

Bioliq-konceptet
Efter mange års udvikling af især Karlsruhe Tekniske Universitet blev der i 2014 færdiggjort et 5
MW demonstrationsanlæg i Tyskland, hvorpå biomasse skulle konverteres til biobrændstof. Visionen er at konvertere en række forskellige biomasser til metanol og derefter videre til bio-benzin og
andre kulbrinter. Et diagram over processen kan ses på Figur 6. Anlægget er bygget op omkring en
trindelt forgasningsproces, hvor biomassen først omsættes i en pyrolyseproces og derefter indfødes
til en iltblæst entrained flow-forgasser, som er leveret af AirLiquide. Dette sidste trin foregår ved
>1200 °C og 80 bar. Fra biomasse-til-syngas er effektiviteten ca. 67 %, hvilket er relativt lavere end
andre koncepter og skyldes det høje iltforbrug i processen. Fordelene ved konceptet er høj skalerbarhed (GW), brændselsfleksibilitet (herunder halm) og stærkt reduceret behov for gasrensning pga.
de høje procestemperaturer. Anlægget har ca. 1.200 driftstimer. Der er tilsyneladende fortsat forskningsaktiviteter i gang, men der er ikke fundet kommercielle anlæg baseret på teknologien.
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Bioliq-konceptet inkl. decentral pyrolyse og central forgasning og brændstofproduktion.
Kilde: Bioliq-website (adgang 08/09/2020): https://www.bioliq.de/english/55.php.

BioTfuel-projektet
I Dunkirk, Frankrig, er seks industrielle partnere (CEA, IFP energies nouvelles, Thyssenkrupp industrial solutions, Axens, Avril og Total) gået sammen om at demonstrere et forgasningskoncept med
Fischer-Tropsch-syntese til produktion af bio-diesel og bio-flybrændstof. Projektet anvender en
tryksat, iltblæst entrained flow-forgasser, en Prenflo PDQ-type fra Thyssenkrupp. Anlægget er på
15 MW og forventes demonstreret i 2020.
Enerkem
Dette er en canadisk virksomhed fra Edmonton, Canada, der driver og udvikler forgasningsanlæg
med henblik på produktion af primært etanol og metanol. De anvender sorteret husholdningsaffald i
en damp- og iltblæst fluid bed-forgasser i deres koncept. De har et anlæg i drift, som producerer ca.
27 MW etanol, og planlægger flere anlæg til produktion af metanol.
Opsummering
En oversigt over de gennemgåede teknologier kan ses i Tabel 1.

DGC-notat

Tabel 1

9/12

Oversigt over gennemgåede forgasningsteknologier. aVærdien er inkl. tjære, som kræver
håndtering – derfor kan effektiviteten muligvis være markant lavere, alt efter den anvendte gasrens, fx ned til 70-75 %.

Forgasningsteknologi
Fluid bed
bl.a. Skive-anlægget

Pyroneer/LTCFB

Cortus

FICFB

Bioliq

BioTfuel og Enerkem

Effektivitet

Styrker

Svagheder

Status ift. metanproduktion

77 %

Relativt simpel, udbredt, gennemtestet
i kommercielt miljø,
Skive-anlæg på 20
MW, skalérbar.

Begrænset brændselsfleksibilitet,
middel effektivitet,
kræver markant
gasrensning

Testet succesfuldt med ilt og
damp på laboratorieanlæg,
hvor der blev produceret flydende brændstof

Op til 80 %a

Høj brændsels-fleksibilitet (bl.a. halm,
slam, biogasfibre
mv.), mulighed for
anvendelse af askeprodukt som gødning, skalérbar.

Relativt kompleks,
middel effektiviteta,
kræver markant
håndtering af
tjære/gasrensning.

Testet kortvarigt med ilt og
CO2 på laboratorieanlæg,
hvor der blev produceret flydende brændstof. Demonstrationsanlæg på 6 MW med
et markant antal driftstimer.

Meget begrænset

Skalérbar over 50-

Testet med laboratorieudstyr

behov for gasrensning, producerer
syngas uden kvælstof og meget brint,
kommerciel drift

100 MW kan være
begrænset, brændselsfleksibilitet begrænset.

til produktion af metan, MWanlæg i kommerciel drift i diverse industrier

Producerer syngas
uden kvælstof og re-

Kræver kompleks
gasrensning, be-

Testet i stor skala i kommercielt miljø i GoBiGas-projektet

lativt højt brintindhold, skalérbar, gennemtestet på en
række kommercielle
anlæg op til 32 MW

grænset brændselsfleksibilitet

til metanproduktion, og dertil i
MW-anlæg til kraftvarme.

Konceptet er skalérbart, meget begræn-

Lav effektivitet,
askefraktionen med

Et MW-demonstrationsanlæg
har > 1.200 driftstimer, der er

set behov for gasrensning, brændselsfleksibilitet muliggør brug af andet
end træ.

evt. næringsstoffer
smeltet, ingen kommerciel demonstration

blevet produceret flydende
brændstof på anlægget

80 %

75 %

67 %

Mangler data
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4. Forgasningsteknologi nu og i fremtiden
Status på teknologiudvikling
Grundlæggende set er det blevet vist på flere forskellige teknologiske platforme, i forskellige skaleringer og i flere forskellige sammenhænge, at biomasseforgasning er teknisk levedygtig, fleksibel
og energimæssigt set har en høj effektivitet. De tekniske løsninger er til stede. Derudover er teknologien skalerbar, brændselsfleksibel og produktfleksibel. Det vurderes derfor, at udviklinger inden
for området oplagt kan fokuseres mod teknologimodning og forretningsmæssige løsninger, mere
end indsatser på at sikre den tekniske levedygtighed. I tråd med ovenstående driftserfaringer og tidligere forløb kan den generelle udvikling oplagt fokuseres på: 1) skalering til to- og trecifrede MWkapaciteter ifm. generel øget rentabilitet, 2) brændselsfleksibilitet ifm. affald og restbiomasser i relation til driftsøkonomi og 3) effektivisering af gasrens med henblik på at øge den procesmæssige
robusthed og reducere investeringsomkostninger.
Ovenstående status viser dog også, at de overordnede forretningsbetingelser ikke er til stede for en
bred implementering af teknologien. Bedst eksemplificeret ved GoBiGas-projektet. Dette skyldes
flere ting, herunder brændselspriser og politisk incitament til i stort nok omfang at støtte produktion
af bæredygtige transportbrændstoffer. For brændstof produceret via biomasseforgasning er som udgangspunkt stadig markant højere prissat end nuværende niveauer i markedet. Således finder forgasningsteknologien primært en levevej gennem kraftvarmeapplikationer såsom Skive-anlægget,
støttede udviklingsprojekter som gennemgået ovenfor, og i nichemarkeder hvor omstændighederne
muliggør en rentabel drift som fx ved brug af lokalt affald på Enerkems anlæg eller via levering af
bæredygtig procesenergi som nogle Cortus’ anlæg.
Fremskrivning af forgasning
Fremskrivningerne for energisystemet, baseret på samfundsøkonomi, viser generelt, at forgasningsteknologien kommer til at få en betydende rolle fremover. Energistyrelsen [9] og Ea Energianalyse
[10] vurderer således, at der i den generelle fremskrivning i 2050 vil være en samlet kapacitet på
forgasningsanlæg på flere GW biomasse - op mod 7 GW. Disse fabrikker skal producere brændstof
til den del af transporten, der forventes ikke at være rentabel at elektrificere. Tilmed vurderer Energistyrelsen, at hvis biobrændstof i stedet importeres, fremfor at blive produceret indenrigs, vil regningen være 2,9 mia. kr. om året. Det fremtidige økonomiske incitament er således til stede.
Den primære applikation er produktion af bæredygtigt transportbrændstof, hvor forgasningsteknologien har markante fordele over andre spor – særligt at der kan anvendes en bred palet af kosteffektiv
biomasse; teknologien er skalérbar op til GW-anlæg; og der kan produceres en lang række kemikalier, herunder særligt kulbrinter, som kan substitueres direkte ind i den nuværende infrastruktur.
Produktet fra disse forgasningsanlæg fremskrives generel til primært at være Fischer-Tropsch-
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produkter (syntetisk råolieprodukter) i form af bio-flybrændstof og bio-benzin/-diesel. Dette skyldes
bl.a., at flysektoren, som vil kræve omtrent 40 PJ brændstof, forventes kun at kunne anvende kerosen. Produktionen af dette har en lav biomasse-til-kerosen effektivitet på ~40-50 %, hvilket vil beslaglægge i størrelsesordenen halvdelen af det danske biomassepotentiale. Hvis vi ser bort fra flysektoren, vil der også forekomme et stort behov (bl.a. i skibsfarten, lastbilflåden og EU generelt) for
andre brændstoffer, herunder metan, metanol og formentlig ammoniak.
Rollen som brændstofproducent vil formentlig blive markant fra omkring 2030, ifølge fremskrivningerne for det danske og europæiske energisystem. Fremover vil der være yderligere pres på den
bæredygtige omstilling af transportsektoren, og der vil sandsynligvis være behov for at have de første medium-/stor-skala-anlæg i drift, med henblik på bred stor-skala-produktion frem mod 20402050. I Danmark skal disse anlæg formentlig være i størrelsesordenen 50-200 MW [11], en skalering, der bl.a. vil være afhængig af efterspørgslen på brændstof, biomassetilgængelighed og mulighed for salg af fjernvarme.
Ift. til biometan er potentialet i europæisk sammenhæng markant. Og Danmark vil formentlig være i
en position til at producere metan til relativt lave priser frem mod 2035-2050 [11], bl.a. pga. vores
høje (specifikke) biomassepotentiale og store potentiale for omkostningseffektiv vindenergi, som
kan omsættes til brint via elektrolyse og efterfølgende til fx metan. Således kan man projektere
Danmark som eksportør af biobrændstof, fx metan. Det fremtidige behov for metan, der måtte være,
skal formentlig primært produceres på biogas- og forgasningsanlæg. Biogasanlæg har en styrkeposition ift. behandling af våde biomasser og organiske affaldsfraktioner. Derudover har teknologien
en række synergier med landbruget. Derimod har forgasningsanlæg en fordel, idet de er skalerbare
og effektive og således i større skala kan forventes at producere metan til omtrent samme pris som
biogas frem mod 2030 og videre mod 2050 [10]. Dertil kommer power-to-gas-koncepter, hvor metan dannes ud fra elektrolytisk brint og indfanget CO2, men disse forventes (med usikkerhed) at
være relativt dyrere frem mod 2030 og muligvis frem mod 2050. Da biogasanlæg har et markant
energimæssigt potentiale (der umiddelbart kan dække det danske behov for metan) og en nøglerolle
ift. reduktion af emissioner fra landbruget (og derfor vil have relativ høj prioritet), vil brugen af forgasningsteknologi til metan formentlig være betinget af transportsektorens efterspørgsel.

5. Konklusion
Forgasning er en velkendt teknologi, der er blevet udviklet på i årtier, og teknologien har vist på
flere platforme, at den er teknisk levedygtig. Udrulning er dog lille, da de kommercielle og politiske
omstændigheder ikke har været favorable. I dag er biometan fra forgasning på et demonstration-tiltidligt kommercielt udviklingstrin. Der har de sidste 7 år været en række demonstrations- og kommercielle projekter med forgasningsteknologi, der har påvist dens fleksibilitet og tekniske
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effektivitet. Her er særlig 32 MW-anlægget i GoBiGas-projektet markant, og dette producerede metan til gasnettet i et kommercielt miljø over 4 år. Anlægget samlede mere end 12.000 driftstimer,
men endte med at lukke ned i 2018 pga. manglende rentabilitet. Forgasningsteknologien er i dag begrænset til udviklingsprojekter, kraftvarmeanlæg og kommercielle nichemarkeder. Men teknologien
kan iscenesættes til metan- og anden brændstofproduktion, når det bliver politisk eller forretningsmæssigt relevant. Generelt vurderes det, at teknologien har en nøglerolle frem mod ~2030-2050,
hvor flere store anlæg i Danmark på ≥50-100 MW forventes at producere brændstoffer til transportsektoren.
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