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Introduktion
Dette notat vil give et overblik over udviklinger, teknologier og økonomi relateret til indfangning,
transport og anvendelse af CO2 i det danske energisystem. For mere dybdegående gennemgang af
CCS-teknologier, -koncepter og -data henvises til Energistyrelsens Teknologikataloger1 og DGC’s
rapport om emnet fra 2017 [1].
Med henblik på at reducere påvirkningen på klimaet vurderer FN’s klimapanel (IPCC), at der med
stor sandsynlighed skal findes løsninger til at sekvestrere/binde atmosfærisk kulstof i størrelsesordenen 100.000-1.000.000 Mton-CO2 i løbet af det 21. århundrede – således er det en komponent i alle
deres scenarier [2]. Dette kan bl.a. gøres ved indfangning og lagring af CO2 i CCS (Carbon Capture
and Storage), som kan blive implementeret i skala i løbet af de kommende år/årtier. Ved at lagre
CO2 i store gastætte geologiske strukturer, fx udtjente olie- og gasfelter eller passende geologiske
lag, kan man således reducere eller minimere CO2-påvirkningen på den atmosfæriske koncentration.
Ved brug af CCS kan man derved principielt anvende fossile brændsler og deponere CO2’en uden at
påvirke atmosfærens CO2-koncentration. Derudover, hvis CO2’en stammer fra bæredygtige kilder,
som fx bæredygtig biomasse, kan CCS anvendes med CO2-negativ effekt, hvor atmosfærens koncentration reduceres. Det vurderede globale CCS-potentiale er 12.267.000 Mton og er således umiddelbart tilstrækkeligt til at håndtere det fremskrevne niveau af CCS [3].
CO2 kan også indfanges og anvendes industrielt til CCU (Carbon Capture and Utilisation) til fx produktion af bæredygtige brændstoffer i samspil med brint i power-to-X-koncepter. På denne måde
kan CO2 substituere fossile kulstofkilder og kan derved opnå tilsvarende effekt som CCS. Der er
givet et overblik over CCS- og CCU-leddene på Figur 1 fra indfangning af CO2, til transport og lagring eller anvendelse.
Andre løsninger til at sekvestrere kulstof er biokoks (engelsk: biochar), som er termisk stabiliseret
kulstof, og en øgning af det biologisk bundne kulstof fx via øget skovdække.

1

https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger
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Overblik over, og eksempler for, værdikæden for CO2. Anvendelse er delt op i 2 kategorier: lagring (CCS) og konvertering (CCU).

Der findes i dag en række CCS-projekter, som er i drift, under opførsel og under planlægning – der
er givet et overblik på Figur 2. Særligt i USA investeres der i storskala-CCS, hvor 10 ud af verdens
19 storskala-anlæg ligger og pumper årligt 25 Mton CO2 ned i undergrunden [4]. Flere af disse anlæg findes på kraftværker på flere hundrede megawatt, er fuldt kommercielle og anvendes primært
til at øge udbyttet fra oliefelter via EOR (engelsk: enhanced oil recovery2) - detaljer om en række
internationale projekter kan findes i fx [5].
Der er i dag ingen CCS-anlæg i drift i Danmark, ingen CCS-strategi, og lovgivningen dikterer, at
der ikke kan gives tilladelse til dette. Det forventes dog, at der åbnes op for muligheden [6]. Ifølge
EU’s lovgivning er det op til de enkelte lande at beslutte, om de vil give tilladelser til CCS [7]. CCS
er blevet undersøgt fra omkring år 2000 af forskellige danske aktører, men den offentlige støtte til
CCS-teknologien blev sat på standby i 2011, da regeringen ventede på udenlandske erfaringer. I
2020 blev støtten genoptaget, og det blev vedtaget, at der udloddes støtte til projekter - det skønnes,
at klimaeffekten fra CCS vil være omkring 0,9 Mton CO2 i 2030 [8].
I 2005 opstillede DONG Energy og Vattenfall et amin-baseret CO2-indfangningsanlæg ved kraftværket Vestkraft i Esbjerg af ifm. CASTOR-projektet. Anlægget kunne indfange i størrelsesordenen
9.000 ton CO2 pr. år og blev testet under forskellige betingelser med henblik på at optimere processen [9]. I 2021 har Affaldsforbrændingen Amager Ressource Center besluttet at opstille et CO2-indfangningsanlæg, der kan fange op til ca. 50 ton CO2 pr. år. Dette kan potentielt føre til et fuldskalaanlæg, der kan fange op til 0,5 Mton CO2 pr. år i 20253.
2
3

Enhanced Oil Recovery (EOR) er en ekstraktionsmetode for råolie fra et oliefelt, som ellers ikke kan ekstraheres.
https://a-r-c.dk/klima-og-miljo/co2-fangst/co2-fangst-saadan-kommer-vi-i-maal/
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Overblik over CCS-anlæg i verden. Kilde: [10].
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1. CO2-kilder og -indfangning
Potentialer
Der findes en række CO2-kilder i det danske energisystem, som vil kunne anvendes til CCS og
CCU. Disse kilder er primært kraftværker, industri og biogasanlæg. Der er dog en del af disse kilder, som ikke vil være relevante frem mod 2030, da de ikke vil være rentable på grund store omkostninger ved CO2-indfangning og -transport.
NIRAS [11] vurderer, at det praktiske danske 2030-potentiale for CO2 er omtrent 6,5 Mton CO2 pr.
år, fordelt ud på en række kilder. Dette tal inkluderer al fossil og biogen affaldsforbrænding, al CO2,
75 % af store biomassekraftværker, 85 % af CO2 fra cementproduktion og 25 % af de 20 største industrier, der ikke laver cement eller udvinder olie/gas. Antages det, at 100 % kan indfanges fra disse
kilder, er tallet 8,7 Mton CO2 pr. år. Dansk Energi [12] vurderer CO2-potentialet til ca. 8 Mton i
2030. Klimarådet [13] har, bl.a. baseret på NIRAS’ rapport, vurderet, at det realiserbare potentiale
for CO2 i 2030 er markant mindre. Dette skyldes bl.a., at en række kilder vurderes at være urentable. Potentialerne ifølge Klimarådet er vist i Tabel 1, og der ses en bred fordeling over forskellige
applikationer. Her antages det bl.a., at 80 % af CO2-potentialet fra biogas kan anvendes – således er
det fulde potentiale for 40 PJ-biogasproduktion ca. 1,5 Mton CO2 [13]. Industri dækker bl.a. over
cementproduktion, der er særlig relevant for CO2-anvendelse, da kalcineringsprocesserne udleder
CO2 som en integreret del af processen, de kører kontinuert og repræsenterer i dansk sammenhæng
en relativt stor mængde – 1,2 Mton CO2 ift. 1,6 Mton CO2 for anden tung industri i 2017 [11]. Dertil vurderes det af Klimarådet, at det realisérbare potentiale for CO2-indfangning i 2030 fra atmosfæren er nul pga. høje omkostninger, hvilket er primært pga. den meget lave koncentration. Disse
CO2-potentialer på hhv. 6,5, 8 og 4,5 Mton CO2 skal ses ift. den forventede emission i 2030 (efter
politisk aftale) på ca. 23 Mton CO2 pr. år.

Tabel 1

Danske CO2-potentialer i 2030. Data fra Klimarådet [13]. Negativ kulstofemission dækker over, at CO2’en stammer fra bæredygtige kilder fx biomasse.
Biogas

Industri

Affaldsanlæg

Biomassekraftvarme

Realiserbart 2030-potentiale
[Mton CO2 pr. år]

1,2

1,2

1,1

1,0

Fordele

Ren CO2, negativ kulstofemission, stabil drift

Store anlæg, relativ stabil drift

Store anlæg, negativ
kulstofemission

Lav CO2-koncentration

Lav CO2-koncentration,
kan have varierende
driftsmønster

Ulemper
Sandsynlighed for gennemførsel ift. andre tiltag

Små anlæg

Afhænger af
applikation

Høj
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De største CO2-kilder i Danmark er altså primært affalds- og biomassebaserede kraftværker, som
det fremgår af ovenstående afsnit og ses på Figur 3. Kraftværker er fordelt på hhv. affaldsanlæg og
biomasse-/kul-anlæg. Både affalds- og biomassebaserede kraftværker forventes at blive reduceret
en smule fremover, om end de stadig forventes at være markante frem mod 2030 [14]. Frem mod
2050 er det uvist, i hvor stor grad kraftvarmeanlæg bliver relevante – de forventes dog at have en
markant kapacitet som support og backup til el- og fjernvarmesystemet.

Figur 3

Kort over større danske CO2-punktkilder. Kilde: [11].

Figur 4 viser virksomheder, der i EU’s CO2-kvotesystem (EU ETS) udledte for mere end 50.000 ton
CO2 i 2019 – kraftværker, flysektoren og cementproduktion er ikke inkluderet her. Bemærk, at
ikke-kvotebelagte CO2-emissioner fra fx biomasse ikke vil fremgå af disse tal. Det ses, at de to raffinaderier står for langt det meste CO2. Raffinaderier kan dertil være interessante for CO2-indfangning, da der typisk vil være delprocesser – bl.a. brintproduktion via reformering – der kan have
flows med høje CO2-koncentrationer svarende til i størrelsesordenen 5-20 % af emissionerne [15].
Videre detaljer om CO2-indfangning fra raffinaderier kan findes i [16].
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Største danske udledere af CO2-emissioner ifølge EU ETS i 2019. Kilde: Energistyrelsen4.

CO2-potentialet fra biogas er som vist på Figur 5 og Figur 6 meget spredt. Ved udgangen af 2020
var der en biogaskapacitet, der opgraderes til gasnettet, på 21 PJ/år. Gennemsnitsstørrelsen på et
biogasanlæg er 0,5 PJ/år eller 17 MW. Det nationale CO2-potentiale fra biogasanlæg er 0,53 Mton
CO2 pr. år5. Et gennemsnitsanlæg vil udlede op til 14.695 ton CO2 pr. år. Kapaciteten er i dag primært i Jylland, særligt Viborg (et enkelt anlæg står for 86 %) og Hjørring kommune, der har hhv.
59.773 og 57.438 ton CO2 pr. år. De 6 største anlæg i Danmark er vist på kortet og har en gennemsnitskapacitet på 35.801 ton CO2 pr. år. (5 anlæg inden for 20-30 km). Dertil er der et cluster af 5
biogasanlæg i Nordjylland: 4 af disse kan forbindes med ca. 13 km, og dertil er det sidste 20 km fra
midten af denne forbindelse. Clusterets potentiale er hele Hjørring kommune (57.438 ton CO2 pr.
år).

4
5

https://ens.dk/ansvarsomraader/co2-kvoter/stationaere-produktionsenheder/co2-rapportering-og-returnering
Det er antaget af biogas består af 65 v% metan og 35 v% CO2
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Gasselskabernes oversigtskort med indtegnede gasledninger og biogasanlæg tilsluttet
gasnettet. De 6 største anlæg, samt en enkelt gruppering af 5 anlæg i Nordjylland, er
markeret med orange. Fuld opløsning af kortet kan findes på: https://www.dgc.dk/sites/default/files/filer/Naturgasselskabernes_Oversigtskort_2020.pdf
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Bionaturgasproduktionen i Danmark fordelt på kommuner.

Indfangning
Der eksisterer en række teknologier og koncepter til at indfange CO2 fra kilder – en større række
kan findes fx i [5]. Her gennemgås de to mest relevante og udbredte: amin-absorption og oxyfuelforbrænding.
CO2-indfangning via amin-absorption er kommerciel teknologi og anvendes bl.a. i stor stil på biogasanlæg ifm. opgradering af biogas til naturgaskvalitet. Teknologien er relevant til blandingsgasser, fx røggasser. Et eksempel på processen er vist på Figur 7 og beror på scrubbing-teknologi: en
aminholdig væske absorberer CO2 fra gassen og ledes derfra til stripper-reaktoren, hvor væsken opvarmes og CO2’en frigives. Herefter recirkuleres væsken tilbage til absorberen. Processen er effektiv og kan indfange ≥90 % af CO2-indholdet i gassen. Dertil er teknologien skalérbar og er implementeret på fx en 150 MWe kraftværksblok på Boundary Dam-kraftværket, der har en kapacitet på
1,2 Mton CO2 om året [17].
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Ulemperne ved teknologien er et relativt højt varmeforbrug ifm. CO2-stripning. Denne varme frigives typisk ved 120-150 °C og er 2,5-3,5 GJ pr. ton CO2 [5]. Desuden kan CO2-strømmen være kontamineret med 2-3 v% vand og spor af ilt, kvælstof og produkter fra aminvæsken.
Rest-gas
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Figur 7
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110°C

Eksempel på amin-absorptionsproces.

Oxyfuel-forbrænding er en anden teknik til at indfange CO2. Konceptet er vist på Figur 8 og er centreret omkring at anvende en O2-CO2-blanding fremfor luft til forbrændingen, sådan at der undgås
kvælstof i røggassen. Røggassen vil da udelukkende bestå af CO2, vand, spor af ilt og urenheder fra
brændstoffet (og evt. fra produktet, hvis processen bearbejder et materiale såsom kalk). Oxyfuelforbrænding er særlig velegnet til højtemperaturprocesser såsom cement- eller glasproduktion, hvor
der primært sigtes efter en høj procestemperatur, og hvor en høj iltkoncentration vil kunne øge forbrændingsanlæggets effektivitet. Pga. iltberigningen kan anlægget typisk også bygges mere kompakt. Eksisterende forbrændingsanlæg kan i de fleste tilfælde principielt ombygges til oxyfuel-forbrænding.
Ilten kan produceres via en række teknologier, fx pressure swing absorption, elektrolyse og kryogen
separation. Et pressure swing absorption-anlæg kræver i størrelsesordenen 200-220 kWh el pr. ton
ilt [5]. Herefter blandes ilten med CO2, således at koncentrationen er omkring 30-50 v% ilt, hvorved
der kan skabes forbrændingskarakteristika svarende nogenlunde til det for luft. Efter forbrændingen
renses røggassen, og forbrændingsvandet udkondenseres. Herved opnås der en CO2-koncentration
op til ca. 95 % CO2, der efterfølgende kan opkoncentreres relativt kosteffektivt via fx kondensering
af CO2 ifm. kompression.
Oxyfuel-konceptet har en dog en række ulemper, herunder et dyrt iltanlæg. Dertil skal CO2-koncentration skal være meget høj for at sikre effektiv drift. De primære urenheder er ilt og kvælstof [18],
pga. processens iltoverskud, anlægsutætheder og evt. brændslets uorganiske fraktion. Der er ikke
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fundet kommercielle anlæg i drift, men fra 2008-2014 blev en kulfyret kraftværkskedel på 30 MW
testet i det spanske CIUDEN CCS-projekt.

Brændstof

El

Iltanlæg

O2

Forbrændingsanlæg

Gasrens

CO2-rig gas

Figur 8

CO2

Opkoncentrering

Oxyfuel-koncept, hvor O2/CO2-blanding anvendes i stedet for luft

CO2 kan også indfanges fra punktkilder, hvor der forefindes ren CO2. Disse punktkilder er typisk
kemiske eller biologiske procesanlæg, fx raffinaderier, biogasanlæg, bryggerier, biobrændstofproduktion og ammoniakproduktion. Disse processer udleder typisk CO2 som en integreret del af processen, og enten sælges CO2’en som kommercielt produkt, eller den slippes ud i atmosfæren. Da
indfangning af CO2 typisk er den største omkostning (se Afsnit 0), kan disse punktkilder være de
mest kosteffektive CO2-kilder.
Størrelsen på kilderne er dog et centralt aspekt, især for biogasanlæg, der typisk er relativt små anlæg. Eksempelvis vil et typisk biogasanlæg på 20 MW (ca. 16 mio. Nm3 metan pr. år) producere
omkring 20.000 ton CO2 pr. år, hvilket vil kræve 25 anlæg for at opnå 0,5 Mton CO2 pr. år, som
ville være en typisk størrelse for CO2-systemer. Dette svarer til ca. 1 % af de samlede danske
CO2,ækv-emissioner6. Biogasanlæg er derfor umiddelbart mest egnet som supplement til en større
CO2-kilde.
Kondensering og rensning
Når CO2’en er indfanget, skal den behandles til videre anvendelse. Anvendelsen finder som udgangspunkt sted for enden af et transportled, og her skal den indfangede CO2-gas gøres mere kompakt ved at bringe den på væskefase. CO2’en skal således komprimeres og evt. nedkøles for at opnå
tilpas densitet. Transporteres CO2’en via rørledning, er typiske tilstande ≥80 bar omkring normaltemperaturer, og gøres det via skib/lastbil, er det typisk ved 15-20 bar og -25 til -30 °C (se Afsnit
0).

6

I 2018 var de samlede danske CO2,ækv opgjort til 48,2 Mton CO2 [25]
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Energistyrelsen [5] rapporterer, at tryksætning fra 1 bar til 150 bar via 8-trins kompression vil forbruge ca. 0,1 MWh el pr. ton CO2, med et tilhørende kølebehov på 0,16 MWh varme pr. ton CO2.
Tryksætning til 15 bar og køling til -28 °C vil kræve 0,16 MWh el pr. ton CO2 med et kølebehov på
0,26 MWh varme pr. ton CO2. Andre regneeksempler kan findes i fx [19].
Derudover er det essentielt, at CO2’en er ren, inden den transporteres, da selv mindre urenheder i
flydende CO2 kan ændre de fysiske forhold betydeligt. Således skal CO2’en tørres til omkring <30400 ppm H2O for bl.a. at forhindre dannelse af hydrater og kulsyre, der er hhv. tilstoppende og korrosiv [5][18]. Dertil er indflydelsen af urenheder, bl.a. ilt og kvælstof, markant for tryksat, flydende
CO2. Som vist på Figur 9 kan bare 5 v% urenhed forårsage et fald i densitet på 40 % ift. ren CO2.
Dertil kan 0,5 v% kvælstof i CO2 ved -50 °C øge CO2-partialtrykket med 45 % [17].

Figur 9

Effekt af 2 v% O2 og 3 v% N2 i 95 v% flydende CO2 (mixture) ift. ren flydende CO2 på
densitet ved 100 bar. Kilde: [18].
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2. CO2-transport
Tilstandsform
Figur 10 viser CO2’s tilstande som funktion af tryk og temperatur. For at transportere CO2 effektivt
skal det gøres flydende for sikre høj densitet og lave transportomkostninger. Typiske tilstande for
industrielle CO2-transportkæder i mindre skala, fx tanke, lastbiler og skibe, er -25 til -30 °C og 1520 bar. Dette sikrer en relativ høj densitet uden at stille særligt høje krav til opbevaring.
I storskala foretrækkes det at hæve trykket over det kritiske punkt ved 74 bar. Herfra forårsager øget
tryksætning et fundamentalt fravær af gasfase i mediet. Dette er favorabelt, da der dels opnås høj
densitet og dels ikke ønskes faseskift under transport [17][20]. Ideelt set ønskes et højt tryk og temperatur over 31 °C for at sikre overkritiske tilstande. Herved opnås der væskelignende densitet og
gaslignende viskositet - således repræsenterer dette den mest effektive transportform af CO2. Densitet for CO2 er ca. 900 kg/m3 ved 15 °C ved kritisk tryk ift. ca. 80 kg/m3ved 30 bar gasformig-CO2.
Fast CO2 (tøris) er upraktisk at transportere og vurderes generelt ikke at være relevant [17], men har
en høj densitet på ca. 1600 kg/m3.

Figur 10 Tilstandsdiagram for CO2 med indtegnet område for transportapplikationer. Kilde: [17].
Rørledning
Der findes overordnet set to måder at transportere CO2 på: via stationære rørledninger eller mobile
enheder såsom skibe og lastbiler. Til større kontinuerte mængder anbefales som udgangspunkt rørledninger, da de repræsenterer den mest energieffektive og typisk den mest kosteffektive løsning.
Der eksisterer i dag ingen CO2-rørledninger i Danmark, men globalt set er der mere end 50
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rørledninger med ca. 7000-8000 km rør samlet set [17][21]. Disse rør findes primært i USA og Canada (6500 km i alt), men også i Holland (OCAP, 97 km) og Norge (Snøhvit, 153 km). Det primære
formål er EOR. Disse er vist i Tabel 2 og Tabel 3.
Tabel 2

Nogle eksempler på eksisterende langdistance-CO2-rørledninger og CO2-rørledninger
[40]

Tabel 3

Nogle eksempler på eksisterende CO2-rørledninger for CCS i Nordsøen. [40]
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CO2-rørledninger er således fuldt kommercielle. De er tryksat over det kritiske punkt og opererer
typisk ved 80-160 bar, hvilket dikteres af tryktab (for at blive over det kritiske tryk) og anvendelsestrykket i den endelige applikation. I mindre rørsystemer under 10-30 km afstande kan det være fordelagtigt at transportere CO2 som gas ved fx <40 bar [17]. Typiske rørdiametre er 3-40”, og der behøves formentlig kompressor-/pumpestation hver 70-140 km [17].
Rørledningsmateriale
Ifølge [40] anses kulstof/mangan-stål som mulig til CO2-rørledninger, hvor vandindholdet af CO2strømmen er minimalt for at forhindre vandkondensation i ledningen. Anvendelse af korrosionsresistent blandingsstål kan være en option for korte rørledninger, mens det ikke anses realistisk for
lange rørledninger på grund af de højere omkostninger.
Materialer er specificerede bl.a. i US-standard ASTM A984/A 984M-00, den europæiske standard
EN 10208-2:1996 eller den internationale standard ISO 1362:2009. Ledninger til transport af CO2
er typisk fremstillet af karbonstål, som American Petroleum Institute kvalitet X60 (sammensætning:
C <= 0,26, P <= 0,04, S <= 0,05) eller X80 (sammensætning: C <= 0,18, P <= 0,03, S <= 0,018)
med en styrke på 414-552 MPa.
Ifølge erfaringer og feltprøver vil intern korrosion af CO2-ledninger fremstillet af karbonstål ikke
være problematisk, så længe den transporterede gas er tør, og det opløste vand befinder sig under
mætningsgrænsen. Fugtighedskontrol af den transporterede gas er altså en afgørende sikring, for at
korrosion ikke opstår.
En specialiseret indercoating yder yderligere beskyttelse mod korrosion ved at beskytte ledninger
imod fugtighed; her skal dog tages hensyn til, at der er risiko for, at coatningen løsriver sig rørledningen. [40]
Omkostninger for CO2-transport gennem ledninger
Energistyrelsen angiver i [41] følgende investeringsomkostninger (CAPEX) for tre onshore-rørledningstørrelser: 4, 8 og 12 ”; til den sidste størrelse angives også offshore CAPEX:
4 ” onshore
EUR/([t CO2/h]/m)

8 ” onshore

12 ” onshore

12 ” offshore

15

8

2,3

4

Transportmængdekonditioner
[t CO2/h]

10-30

30-120

120-500

120-500

Transportmængde
[t/CO2/h]
(som omkostningerne
baseres på)

20

120

300

300
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I den samme kilde nævner Energistyrelsen driftsomkostninger (OPEX) på 20 EUR/km/[t CO2/h].
Denne værdi baserer sig på en 12 ” onshore-ledning, som transporterer 2 megaton (Mt) CO2 pr. år.
Denne estimering inkluderer ikke kompressionsomkostninger for CO2. Variable vedligeholdelsesomkostninger er antaget at være ubetydelige.
McCoy og Rubin [42] konstaterer, baseret på en regressionsanalyse af amerikanske gasledningskonstruktionsprojekter7 bygget i årene imellem 1995 og 2005, at omkostninger afhænger af flere komponenter. Gasledninger anses at være meget sammenlignelige med CO2-ledninger:
•
•
•
•

Materialer (rørledningsomkostninger, ledningscoating, katodisk beskyttelse)
Arbejdskraft (konstruktionsarbejdsomkostninger)
Køb af jord og skader på omgivende jord under konstruktion
Diverse (forundersøgelse, ingeniørydelser, skat, etc.)

Omkostningsforskelle imellem fem regioner i USA baserer sig fx på gennemsnitlige materialeomkostninger, arbejdskraft, diverse omkostninger og forskel i andre geografiske faktorer, såsom befolkningstæthed og terræn, som ledningen skal føres gennem.
I undersøgelsen beskrives, at driftsomkostninger (OPEX) ikke er store sammenlignet med de årlige
kapitalomkostninger for rørledningstransport. Driftsomkostningerne estimeres til 40.000 til 60.000
USD pr. måned for en 480 km lang CO2-rørledning. Det svarer til 3.250 USD pr. kilometer (2004priser) 8.
Forfatterne bestemte for en designrørledning med en estimeret levetid på 30 år og en reel rente på
14,8 % (USD-baseret), en vægtet gennemsnitspris (levelized cost of pipeline transport [LCOP]) for
CO2-rørledningtransport i fem amerikanske regioner (i 2004-priser):
•
•
•
•
•
•

Region Midwest US:
Region Northeast US:
Region Southeast US:
Region Southwest US:
Region West US:
Region Central US:

1,16 USD/ton CO2
1,36 USD/ton CO2
1,28 USD/ton CO2
0,95 USD/ton CO2
1,02 USD/ton CO2
0,77 USD/ton CO2

Designrørledningens parametre:
•
•
•

7
8

Designmassestrøm:
Rørledningslængde:
Rørledningskapacitetsfaktor:

5 Mt/år
100 km
100 %

Der analyseredes 263 onshore-projekter, som ikke krydser floder. Omkostningerne vises i 2004-amerikanske dollar.
Ifølge wolframalpha.com lå inflationen fra januar 2004 indtil december 2020 på 40,6 %.

TSP-rapport

19/33

I denne sammenhæng understreger forfatterne dog, at de nævnte LCOP er meget følsomme over for
ændringer i den transporterede mængde CO2 og rørledningens længde. I studiet nævnes fx et 500
MW kraftværk med ca. 2-3 mio. ton CO2-emissioner om året. Her ligger LCOP’en i region ”Midwest”, ved 100 % udnyttelse af transportvolumen, på 0,15 USD/ton CO2 for en 10 km ledning og på
4,06 USD/ton CO2 for en 200 km ledning. Hvis man nu antager en kapacitetsudnyttelse på 75 %, så
ligger omkostninger på 0,20 USD/ton CO2 for 10 km CO2-ledningstransport og på 5,41 USD/ton
CO2 for 200 km CO2-ledningstransport. Alle beløb er 2004-priser.
Mobil transport
Under udvalgte forhold kan transport af CO2 ske relativt effektivt med enten skib eller lastbil. Dette
vil typisk være for relativt små mængder, evt. diskontinuerte processer, offshore-applikationer
og/eller ved meget lange afstande. Fælles for disse er, at der kræves terminaler til på- og aflæsning,
mellemlagre, og at omkostningerne kan være relativt høje (se Afsnit 0). Dog er de fleksible og har
relativt lave investeringsomkostninger.
CO2-skibe kan have en markant kapacitet, men nuværende skibe er relativt små og kan laste ca.
1.000-2.000 ton CO2 [17][22] (der må forventes markant større kapaciteter fremadrettet, hvis dette
kan være en kosteffektiv løsning – fx 30.000-50.000 ton CO2 [23]). Teknologien er kendt, kommerciel og er rapporteret detaljeret i bl.a. [17]. Skibe kan være den bedste løsning ved store afstande
ved fx international transport (se Afsnit 0). Dertil er skibe velegnede til længere transport af mindre
CO2-mængder, som det fx blev vist i NordiCCS-projektet [24], der analyserede indsamling af nordiske punktkilder og fandt, at skibstransport i de fleste tilfælde var den mest effektive løsning. Der er
ikke fundet større CCS-/CCU-projekter, der anvender skibe til CO2-transport.
CO2-lastbiler er bedst egnet til lokal transport og helt små mængder, fx fra et enkelt biogasanlæg.
Kapaciteten er typisk 25-30 ton CO2. Teknologien er kendt, kommerciel og er rapporteret detaljeret
i bl.a. [17]. Denne løsning er formentlig fordelagtig ved <50.000-100.000 ton-CO2 pr. år og længder
≤15 km (se Afsnit 0) [17].
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3. CO2-anvendelse
I dag anvendes CO2 industrielt til en række processer i bl.a. kemisk og fødevareindustrien. Derudover anvendes CO2 i stor skala til at øge olieudvindingen fra eksisterende felter i EOR-applikationer. Det kan forventes, at ca. 90 % af det anvendte EOR-CO2 bliver lagret, og således er der ca. 260
Mton CO2 lagret i dag [4].
Som nævnt i Afsnit 0 er der umiddelbart nok global lagerplads til CCS, hvor det forventes, at der
skal anvendes op til 8 % af potentialet. En tilsvarende situation findes i Danmark, hvor der forefindes et stort lagringspotentiale på ca. 22.000 Mton CO2 [11]. Dette potentiale er ca. fordelt på 13.000
Mton onshore og 9.000 Mton offshore [4]. Ses potentialet ift. 2018 CO2,ækv-emissionerne [25], er
kapaciteten således 456 år. Det danske CCS-potentiale er derfor begrænset af omkostningerne og
den politiske accept.
Figur 11 giver et overblik over det danske CCS-potentiale. Det ses, at der er et stort potentiale i området mellem Aarhus, Thisted og Skagerrak, og at der umiddelbart ikke er lagring tilgængelig helt
tæt på København – Havnsø tæt på Kalundborg ligger ca. 100 km derfra. Udvalgte lagre og deres
kapacitet er vist i Tabel 4.

Tabel 4

Overblik over danske potentielle CO2-lagre [4].

Lager (se evt. Figur 11)

Kapacitet
[Mton CO2]

Thisted

11.039

Hanstholm (offshore)

2.753

Olie- og gasfelter (offshore)

2.000

Skagerrak (offshore)

1.000

Havnsø

926

Gassum

630

Voldum

288

Vedsted

162

Total (inkl. alle nationale lagre)

22.000
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Figur 11 GEUS’ kortlægning af mulige CO2-lagre og deres kapacitet samt store CO2-punktkilder.
Kilde: [4].
Potentialet for at anvende CO2 til CCU i 2030 ifm. substitution af fossilt brændstof afhænger meget
af de politiske støtte ordninger/strategi og den tekniske udvikling. Det vurderes, at op til 2-6 Mton
CO2 pr. år kan anvendes gennem power-to-X i 2030 [11][12]. Under overordnede antagelser9 kan
det estimeres, at 1,000 ton CO2 pr. år skal anvende ca. 182 ton H2 pr. år eller ca. 1 MWe elforbrug
til elektrolyse. Vurderes det, at brændstofproducerende anlæg skal være omkring 50-200 MW fra
2030 for at være mest rentable, svarer dette således til ca. 50.000-200.000 ton CO2. Dette ville kvalificere CO2-produktionen fra biogasanlæg i Viborg og Hjørring kommune (Figur 6) og industrierne
på Figur 4.

9

Elektrolysevirkningsgrad = 70 %, CO2 konverteres med brint til metan
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4. Økonomiske forhold
Med henblik på at anvende CO2 fremover er det essentielt at se på, hvorledes CO2 prissættes, og
hvad omkostningerne til indfangning, transport og lagring af CO2 er. Alle priser, der ikke er angivet
i danske kroner i de anvendte kilder, er konverteret fra € og $ ved valutakurser på hhv. 7,44 DKK/€
og 6,18 DKK/$. Der er ikke taget højde for fx inflation, tidsmæssige aspekter eller andre monetære
forhold.
CO2-prissætning og EU’s kvotesystem (EU ETS)
I EU er prissætningen på CO2 som udgangspunkt dikteret af EU ETS. Tanken bag systemet er, at
det via handel med kvoter skal sikre de mest omkostningseffektive løsninger til at nedbringe emissionsniveauet. Systemet er fundamentalt set dikteret af udbud og efterspørgsel. Det er også tænkt, at
dette system, grundlæggende set, skal finansiere CCS via dets prissætning. ETS er udrullet i 4 faser
indtil nu, hvor 4. fase løber fra 2021-2030. Faserne er opstillet for at kunne håndtere den løbende
politiske og tekniske udvikling – bl.a. med EU’s nye målsætning om en 55 % reduktion i 2030, som
forventes at ændre fremskrivningen for CO2-prisen. Ifølge kilder godtgør EU ETS ikke negative
CO2-emissioner, såsom at lagre CO2 (CCS) fra biogasanlæg [1][26].
CO2-prisens udvikling ifølge EU ETS er vist på Figur 12. I skrivende stund er prisen 244 DKK/ton
CO2. Dette er, som vist, en historisk høj pris.

CO2-pris ifølge EU ETS
700

Pris [DKK/ton-CO2]

600
500
400

300
200
100
0
30-07-2014

25-04-2017

20-01-2020

16-10-2022

12-07-2025

07-04-2028

Figur 12 CO2-pris ifølge EU ETS med høj-lav estimat i 2030. Kilde: https://ember-climate.org/data/carbon-price-viewer/

02-01-2031

TSP-rapport

23/33

Der vist en række 2030-estimater på CO2-priser i Tabel 5 - der er tilknyttet usikkerhed, da der fortsat er en række usikkerheder omkring rammebetingelserne, og der sket flere skift, siden enkelte studier er udgivet. Det ses, at der er stor usikkerhed om EU ETS-prisens udvikling, dog ses det, at de
er i samme størrelsesorden, som det globalt set kræves for at opnå centrale klimamålsætninger.

Tabel 5

EU ETS-prisestimater på CO2 i 2030.

Analyse

2030-CO2-pris
[DKK/ton CO2,ækv]

Kilde

7 modellerede scenarier af EU ETS-prisen med varierende målsætninger og rammebetingelser

238-484

EU-Kommissionen [27]

Rundspørge blandt 159 repræsentanter inden for
emissionshandel om EU ETS-prisen

238

International Emissions
Trading Association
(IETA) [28]

417-662

S&P Global10

235-293

Energistyrelsen [29]

Global CO2-pris: Gennemsnit af i alt 94 kilder for
2030-scenarier til at opnå atmosfæriske CO2-koncentrationer på hhv. 430-480 og 480-530 ppm

430-480-scenarie:
556
480-530-scenarie:
371

FN’s klimapanel (IPCC)
[30]

Global CO2-pris med henblik på at opnå målsætningen om Paris-aftalen

312-618

Estimeret værdi baseret på at opnå Paris-aftalen i
2030

372

Analytikere for EU-Kommissionen estimerer EU
ETS-prisen i 2030
Analyseforudsætninger fra 2019-2020 for EU ETS’
CO2-kvotepris i 2030

World Bank [31] og Carbon Market Watch [32]
International Emissions
Trading Association
(IETA) [28]

Der er en række systemer, globalt set, til at prissætte CO2, og disse vil ikke blive gennemgået her et overblik er vist på Figur 13.

10

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/coal/120320-analysts-see-eu-carbon-prices-at-eur56eur89mt-by-2030
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Figur 13 CO2-prissætning ifølge en række emissionssystemer. Kilde: [31].
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Omkostninger
Tabel 6 viser et overblik over rapporterede omkostninger forbundet med indfangning og transport
fra en række kilder. Der henvises til Energistyrelsens Teknologikataloger11 for yderligere data, detaljer og eksempler.

Tabel 6

Omkostninger for CO2-indfangning, -transport og -lagring samt totalomkostninger for
CCS.

Analyse
Skønnet omkostning til indfangning af CO2 fra røggas,
samt kondensering
Omkostning til indfangning og kondensering af CO2,
afhænger bl.a. af CO2-koncentration og volumen
Omkostning til indfangning og kondensering af CO 2 fra
kraftværker
Transport af CO2, afhænger bl.a. af CO2-afstand og
volumen
Omkostning til transport:
Rørledning, 250 km, 2,5 Mton CO2/år
Skib, 500 km, terminal, 0,56 Mton CO2/år
Lastbil, 15 km, 0,11 Mton CO2/år
Lastbil, 100 km, 0,04 Mton CO2/år
Omkostning til transport – alle 2,5 Mton CO2/år:
Rørledning, 180 km,
Offshore-rørledning, 180 km
Skib, 180 km
Omkostning til transport - alle 6 Mton CO2/år
Rørledning, 250 km
Offshore-rørledning, 250 km
Skib, 500 km
Skib, 1250 km
Skønnet omkostning til at transportere og lagre CO2
Omkostning til at transportere og lagre CO2 i geologisk
reservoir
Omkostninger til lagring af CO2 i geologisk reservoir,
afhænger bl.a. af, hvor meget data der er tilgængelig
om lagerstrukturen

Omkostning
[DKK/ton CO2]
700
(spænd 500-900)
409-670
124-272
89-149
39-50
71-83
44
132
40
69
61

Kilde
NIRAS, 2020 [11]
NordiCCS, 2016 [24]
FN’s klimapanel, 2005
[23]
NordiCCS, 2016 [24]

Energistyrelsen, 2020
[17]
European Technology
Platform For Zero
Emissions Fossil Fuel
Power Plants, 2011 [34]

~12-22
~22-25
62
93
350
(spænd 200-380)
149
(spænd 37-298)

FN’s klimapanel, 2005
[23]

52-149

NordiCCS, 2016 [24]

NIRAS, 2020 [11]
Energistyrelsen, 2020
[35]

Omkostninger til lagring af CO2 i geologisk reservoir

3-49

Omkostninger til offshore-lagring
Samlet omkostning for CCS fra røggas inkl. forrentning, spænd for 100-til-50 % årlig last

75-340

FN’s klimapanel, 2005
[23]
Rambøll, 2020 [19]

1.050-1.200

NIRAS, 2020 [11]

Samlet omkostning for CCS af CO2 fra biogasanlæg
(indfangning behøves ikke)

~600

Samlet omkostning for CCS fra kraftværker

647-878

11

https://ens.dk/service/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger

Klimarådet, 2020 [13]
baseret på NIRAS, 2020
[11]
Energistyrelsen, 2020
[35]
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Analyse
Samlet omkostning for CCS af CO2 fra svenske industrier ved 0,1-0,5 Mton CO2 pr. år:
Delvis indfangning af udvalgte emissioner
Total indfangning af alle emissioner
Samlet omkostning for CCS fra biomasse-baseret anvendelse (kraftværker, brændstof)
Samlet omkostning for CCS fra biomassekraftværk
med etableret geologisk lager:
Uden EOR
Med EOR
Samlet omkostning for CCS:
Overall across 6 cases
Case: Skagerrak, 6,8 Mton CO2 pr. år, 6 CO2-kilder
Case: Copenhagen, 1,5 Mton CO2 pr. år, 1 CO2-kilde
Samlet omkostning for CCS på affaldsenergianlæg
Samlet omkostning for CCS:
Fra kraftværker, cement, stålværker (middelværdi)
Fra bioetanol- og ammoniakproduktion, samt naturgasbehandlingsanlæg (middelværdi)

26/33

Omkostning
[DKK/ton CO2]

298-521
595-818
371-989

185-562
-43 til 420
551-967
655-856
692
410-1160
464
(spænd 266-766)
137
(spænd 126-157)

Kilde

CO2stCap, 2019 [36]
Hepburn et al., 2019
[37]
FN’s klimapanel, 2005
[23]

NordiCCS, 2016 [24]

Rambøll, 2020 [19]

CCS Institute, 2017 [38]

Generelt ses det ud fra priserne, at der er store spænd i CCS-omkostningerne. Dette skyldes forskelle på CO2-kilder samt transport og lagring, og desuden en række aspekter, der knytter sig til den
enkelte case. Totalomkostninger til CCS er, ud fra ovenstående rå data, generelt i størrelsesordenen
400-1.000 DKK/ton CO2. Ses dette i forhold til Klimarådets estimat for den samfundsøkonomiske
CO2-pris på hhv. 500 DKK/ton CO2 og 1.500 DKK/ton CO2 i hhv. implementerings- og udviklingssporet frem mod 2030, ser det umiddelbart ud til, at CCS er et kosteffektivt redskab til at mindske
klimaeffekter [13]. Ses dette ift. til den forventede CO2-pris ifølge EU ETS, formentlig omkring
230-670 DKK/ton CO2, vil det umiddelbart kunne finansieres direkte herfra for en del CO2, mens
en større del CO2 som udgangspunkt kræver støtte for at være rentabelt.
Fordelingen af omkostningerne er fundet til typisk at være koncentreret omkring indfangning og
kompression af CO2’en. Dette er dog ikke altid tilfældet, som fx ved brug af offshore-lager som vist
i [19]. NordiCCS [24] har estimeret, at en pris på tværs af 6 cases af denne del udgør 71 % af de
samlede omkostninger. Andre studier vurderer størrelsen til 50 % og 67 % [11][21]. Heraf forventes
den største udgift at stamme fra kompressionen [21]. Af dette kan udledes, at CO2-punktkilder
umiddelbart er attraktive, dog vil de typisk kræve kompression som andre kilder. CO2-koncentrationen i kilden og kapaciteten på anlægget er centrale parametre i den sammenhæng, hvor en højere
værdi vil sænke omkostningerne – dette er fx vist i et studie fra 2009 på Figur 14. Det ses, at
omkostningerne er noget lavere for koncentrationer ved ≥8 % og markant lavere ved kapaciteter på
≥1 Mton CO2 pr. år.
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Figur 14 Omkostning forbundet med CO2-indfangning som funktion af CO2-koncentration og størrelse. Kilde: [15].
Forholdet mellem transport og lagring er meget afhængigt af afstand, volumen og det specifikke lager, men udgør, baseret på ovenstående, samlet omkring 29-50 % af omkostningerne. Lagerprisen
er meget afhængig af, hvorvidt det er et allerede etableret anlæg (fx oliefelt, gasfelt, gaslager) og
vigtigst, om det er onshore eller offshore. Her vil onshore-lagre umiddelbart være billigst, særligt i
et allerede etableret anlæg [19][23][34][35]. Kan der findes et økonomisk attraktivt lager til CCS
(fx onshore, etableret anlæg), ville dette også betyde, at den samfundsøkonomiske CO2-pris kan
være meget attraktiv ift. CCU (antaget at transportomkostningerne er i samme størrelsesorden), og
det vil formentlig kræve en meget lav pris på brint, for at power-to-X kan betale sig ifølge Klimarådet [13]. Lignende vurdering er analyseret i [37] og kan udledes i [5]. Sammenligningsgrundlaget er
dog muligvis ikke så simpelt, da fx transportbrændstoffer fra CCU kan have meget stor værdi, da
alternativerne kan være endnu dyrere. Her vil teknologiske såvel politiske aspekter være centrale.
Ift. til transport af CO2 er det relevant at se på forholdet mellem rørledninger og skibe. Rørledninger
vil typisk være på land, men kan også være offshore. Figur 15 viser omkostningerne til rørledninger
onshore og offshore som funktion af kapacitet. Offshore vil typisk være 40-70 % dyrere [23]. Det
ses på figuren, at der er store besparelser ved at skalere rørledninger fra få Mton CO2 pr. år til omkring ~5. I anden rapportering [19] ses den specifikke pris tilsvarende at flade ud ved ~0,5.
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Figur 15 Omkostning til CO2-transport via rørledninger på hhv. land og vand. Den udfyldte og stiplede linje er hhv. lavt og højt estimat. Kilde: [23].
Som det også kan ses i Tabel 6, er rørledninger typisk mere rentable end skibe, især hvis der er tale
om store kapaciteter og der er mulighed for at bygge på land eller kystnært. Rambøll [19] fandt i et
af deres scenarier, at prisen for rørføring var 1/3 af den samlede transportpris fra kilde til lager inkl.
mellemlager og efterfølgende udskibning til offshore-lager. Skibstransport er dog relevant under
visse betingelser – således fandt NordiCCS-projektet [24] bl.a., at skibe i skandinaviske cases var
mest rentable i 80 % af tilfældene, bl.a. fordi mange mindre CO2-kilder skulle kombineres. Skibe er
typisk konkurrencedygtige ved små mængder, lange afstande eller i offshore-sammenhænge. Et studie [22] estimerede, at skibe var mere rentable end rør ved 0,5 Mton CO2 pr. år og 160 km, og ved 5
Mton CO2 pr. år ved 500 km. Et andet studie [11] rapporterede, at afstanden skulle være >1500 km,
for at skibe blev rentable ift. rørledninger – dette bl.a. pga. omkostningerne til terminaler, mellemlagre mv. Ift. omkostningsfordeling for rørledninger og skibe rapporterede [34], at rørledninger skalerer lineært med afstanden og er typisk >90 % CAPEX, hvorimod skibstransport kun skalerer i
mindre grad med afstanden og er typisk <50 % CAPEX. Således var en øgning i transportafstanden
fra 180 km til 1500 km (+730 %) kun lig med en ændring i pris pr. ton CO2 på +80 %.
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5. CO2-cases
Ud fra de ovenstående afsnit vil dette afsnit kort præsentere nogle muligheder for videre arbejde.
Der ses efter geografisk interessante områder, efter potentialer på mindst 0,5 Mton CO2 pr. år (nutidige tal), et lokalt, onshore geologisk lager og relativt korte afstande imellem CO2-kilder og -lager. I
denne størrelse er de mest relevante CO2-kilder centrale kraftværker, Aalborg Portlands cementproduktion og raffinaderierne. Mindre kraftværker, store industrier og biogasanlæg er sekundære. Der
er konstrueret et overblik over udvalgte CO2-kilder og geologiske lagre på Figur 16. Udvalgte områder er:
•

Aalborg-området: Her er 2 store centrale CO2-kilder i Aalborg Portland (1,2 Mton CO2 pr.
år [11]) og Nordjyllandsværket (0,8 Mton CO2 pr. år [39]). Vedsted-lageret har en relativt
stor kapacitet (162 Mton CO2) og ligger omkring 20-30 km fra begge store kilder. Dertil er
der mulighed for at forbinde til Hjørring-biogascluster (0,05 Mton CO2 pr. år, se Afsnit 0)
der ligger omkring 30-40 km fra lageret.

•

Randers-området: Her er 1 central kilde i Studstrupværket (>1 Mton CO2 pr. år, Figur 3)
og en række mindre kilder fra bl.a. affaldsanlæg (≥0,1 Mton CO2 pr. år, Figur 3) og industrier (ca. 0,2 Mton CO2 pr. år, Figur 4). Gassum-Voldum-lagrene har stor kapacitet (630 og
288 Mton CO2) og ligger omkring 20-50 km fra Studstrupværket.

•

Kalundborg-området: Her er 1 lokal, central CO2-kilde i Equinors raffinaderi (0,5 Mton
CO2 pr. år), og desuden ligger Asnæsværket og et biogasanlæg (0,03 Mton CO2 pr. år).
Havnsø-lageret har en stor kapacitet (926 Mton CO2) og ligger omkring 20 km væk. Dertil
har lageret en kapacitet og placering, der kan være fordelagtigt ift. at anvende det store CO2potentiale fra Københavnsområdet, der ligger omkring 100 km væk.
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Aalborg-området:
Vedsted-lager, Aalborg Portland,
Nordjyllandsværket

Randers-området:
Gassum- og Voldum-lagre,
Studstrupværket, Affaldscenter Aarhus,
Saint Gorban Weber, Rockwool

Kalundborg-området:
Havnsø-lager, raffinaderi, Asnæsværket,
biogasanlæg, tætteste lager på
Københavns-området

Figur 16 Udvalgte områder til CCS. Kapaciteter er forsigtigt estimerede.

TSP-rapport

31/33

6. Konklusion
Anvendelsen af CO2 til CCS- og CCU-applikationer i fremtiden er sandsynlig, jf. centrale analyser
og data præsenteret. CCS er umiddelbart den mest rentable, men dette afhænger af en række forhold. Potentialet for CO2, og dets anvendelse, i Danmark er markant, og CO2-lagerkapaciteten er
umiddelbart tilstrækkelig til storskala-løsninger. Teknologierne til CCS er kommercielt tilgængelige
i dag, om end der fortsat er stor usikkerhed om CCS-anvendelsen. Rent økonomisk vurderes det ud
fra en række kilder, at en del af CO2-emissionerne fra store, koncentrerede kilder formentlig vil
kunne anvendes til CCS-formål i 2030 via forretninger gennem EU’s CO2-kvotesystem - men størstedelen af CO2’en, fra fx røggasser, må forventes at kræve yderligere støtte, hvis det politisk besluttes at muliggøre konceptet.
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