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Sammenfatning
Den grønne omstilling af transportsektoren er udfordret på de områder, der ikke på en effektiv måde
kan direkte elektrificeres. Det er den tunge transport på land og til søs men også fly eksempler på.
Den indirekte elektrificering gennem kunstigt producerede gasser og brændsler er stadig i
udviklingsstadiet og dermed dyrt. En allerede tilgængelige løsning til omstilling af disse områder
kunne være den såkaldte ”small scale LNG” (ssLNG)-teknologi. Her tales om produktion af
flydende naturgas i størrelsesorden <0,5 mio. tons flydende gas om året. Teknologien er især
interessant mht. Danmarks relativt store bionaturgasproduktion sammenlignet med andre
europæiske lande.
Dette litteraturstudie præsenterer kondenseringsteknologier, der kan anvendes til ssLNG-produktion
og beskriver de to mest anvendte kondenseringsteknologier i Norden mere detaljeret. Til disse vises
eksempler på anlæg i Sverige og Norge.
Derefter belyses økonomien i de forskellige ssLNG-kondenseringsteknologier. Afsnittet indeholder
CAPEX og OPEX samt en livscyklusomkostningsanalyse og Levelised Cost of Liquefaction til en
hver af de i dette notat præsenterede kondenseringsteknologier. Omkostninger er baseret på
litteraturstudier. Økonomiske sammenligninger med storskala LNG-projekter og grunde til
omkostningsafvigelser mellem ssLNG og storskala LNG-projekter beskrives.
Notatet oplister og præsenterer også eksisterende og fremtidige danske projekter indenfor LNG som
færger, tankstationer og produktionsanlæg. Dertil beskrives relevante LNG-infrastruktur i
Danmarks nabolande.
Notat afsluttes med et kort afsnit om relevans af LNG for søfarten.

433-93 – Small Scale LNG
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1. Indledning
Den danske regering besluttede i Klimaaftalen fra sommeren 2020, at energigasser skal ud af
opvarmningssektoren og grønne energigasser fremadrettet skal bruges i sektorer, der ikke nemt kan
elektrificeres. Hertil tæller bl.a. tung land-, skibs- og lufttransport. [1]
At der er behov for at sætte gang i transportsektorens grønne omstilling, viser også tal fra det
Europæiske Miljøagentur (EEA). Ifølge agenturet var i 2020 kun 10 % af transportsektoren i EU
drevet af grønne energikilder [2]. Her er målet, at andelen øges til omkring 24 % inden 2030
gennem bl.a. avancerede biobrændstoffer og andre fossilfrie brændstoffer. [3]
Den europæiske kommission ser derudover særlige udfordringer ift. at omstille alt skibs- og luftfart
til grønne brændsler. Siden 1990 er emissionerne fra disse to sektorer steget med mere end 50 %.
[4]
For at fremme den grønne omstilling indenfor den tunge transport i Danmark på land og til søs,
kunne den såkaldte ”small scale LNG” (ssLNG) anvendes, hvor den allerede producerede
bionaturgas kondenseres og fyldes på skibe eller lastbiler. Gennem den nuværende version1 af EUdirektivet 2014/94/EU [5] om etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer (AFID)
defineres derudover krav om etablering af en LNG-infrastruktur langs TEN-T-hovednettet2 til lands.
LNG-infrastruktur, som tankstationer, skal være offentligt tilgængeligt og bør placeres under
hensyntagen til tunge LNG-motorkøretøjers minimumsrækkevidde. Som udgangspunkt bør den
nødvendige gennemsnitlige afstand mellem tankstationer være omtrent 400 km.
TEN-T-hovednettet ”Skandinavisk-Mediterran-Korridor” krydser således Danmark til lands via
Femern Bælt (fugleflugtslinjen) og via Storebælt. Et tilstrækkeligt antal LNG- og CNGtankstationer skal ifølge den nuværende AFID etableres inden 31. december 2025.
Set i lyset af EU-direktivet kunne ssLNG-anlæg være en god løsning, for biometan er udtrykkeligt
nævnt i AFID-direktivet som alternativt brændsel. Danmark har allerede en stor biogasproduktion,
og der ses ifølge Energistyrelsen stadig et potentiale for at udvide biogasproduktionen.

1

Den Europæiske Kommission var, da denne rapport blev skrevet, i gang med et nyt udspil af AFID. Ifølge NGVA
Europe vil EU-kommissionen reducere betydningen af fossil LNG i vejtransporten markant. Det vil også have
indflydelse på den nuværende AFID, der kræver etableringen af LNG-tankstationer langs TEN-T-hovednettet.
2
Det transeuropæiske transportnet (Trans-European transport networks, TEN-T) er en EU-politik, der retter sig mod
implementering og udvikling af et sammenhængende europæisk netværk af veje, jernbanelinjer, indre vandveje,
søtransportruter, havne, lufthavne og jernbaneterminaler. Kilde: Transportministeriet
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Dette notat beskriver først teknologien bag ssLNG og præsenterer tre eksempler i Norden. Derefter
beskrives energiøkonomiske og økonomiske aspekter af ssLNG. Enkelte aspekter af ssLNG
sammenlignes her med ”large scale LNG”-produktion.
Derefter beskrives danske aktiviteter indenfor LNG på land og til søs. Dette billede komplementeres
med en samling af nogle aktiviteter i andre europæiske lande indenfor LNG. Notatet afsluttes med
et kort kapitel om betydningen af LNG, især bio-LNG, for skibsfarten i Danmark og i verden.
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2. Small-Scale LNG
Ifølge PwC er ssLNG en nicheindustri med stort potentiale, som allerede i dag er profitabelt og
skalerbar. [6] Grunden til det er ifølge rådgivningsvirksomheden det stigende behov for mere
klimavenlige alternativer til olie og diesel i skibs-og transportindustrien. Det er bl.a. fordi, ssLNG
kan bruges til energiforsyning af afsidesliggende industri og som forsyning til transportområdet.
Terminologien ssLNG beskriver kondenseringsanlæg, der producerer mindre end 0,5 mio. tons
flydende gas om året, som svarer til maksimal ca. 1.300 tons flydende gas om dagen. ssLNG leverer
primært flydende gas til slutforbrugere, der dermed anvender LNG direkte i deres processer fx
transport. Dette er forskelligt fra andre anvendelsesområder, hvor LNG først bliver omdannet til gas
i et forgasningsanlæg.
PwC ser på verdensplan tre hovedforbrugere af ssLNG: søfartsbrændsel (bunkering), brændsel til
den tunge transport samt energiforsyning til afsidesliggende områder. [6] DGC estimerer, at den
sidstnævnte anvendelse ikke vil have betydning i dansk kontekst. Selvom PwC estimerer markedet
til stadigvæk at være underudviklet, agerer allerede kendte energivirksomheder som Shell, Engie,
ENI, Gasum og Gazprom dog på markedet. I dansk kontekst er især Shells aktiviteter indenfor
bunkering i Nordtyskland og Gasums LNG-aktiviteter i de andre nordiske lande (Norge, Sverige og
Finland) indenfor LNG til tung transport af relevans, se kortet i Figur 3.
Der er ifølge PwC [6] også nogle finansielle faktorer, der favoriserer ssLNG frem for store LNGprojekter. Investorer kan på den korte bane regne med direkte og potentielt attraktivt afkast fra
ssLNG-projekter. Derudover er små LNG-projekter forbundet med mindre risici for investorer pga.
”plug and play”-tilgang til teknologien. Det vil sige, at projekterne ofte kan fås i modulær
byggeform, som på den ene side fører til lavere investeringskrav og reduceret usikkerhed omkring
en projektfærdiggørelse. Fordelagtig i denne sammenhæng er også den derfra resulterende
fleksibilitet. Anlæg kan nemt skaleres op, hvis der er behov for en større kapacitet eller ned, hvis
behovet ikke opfylder anlæggets oprindelige designkapacitet. [6]
I de følgende afsnit beskrives kondenseringsteknologierne bag ssLNG, fremtidige udfordringer for
bio-LNG-produktion, som især har betydning i dansk kontekst, og der præsenteres tre eksempler på
ssLNG i de nordiske lande.
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Teknologier bag kondenseringsanlæg

Der findes ifølge [7] forskellige gaskondenseringsteknologier, der kan inddeles i seks processer:
•

Kvælstofekspanderprocesser (Omvendt Braytoncyklus)

•

Rankine cyklus med miksede kølemidler

•

Linde cyklus

•

Stirling køling

•

Kryogen væskefordampning

•

Kryogen opgradering og flydendegørelse af biogas

De dominerende teknologier i Nordens ssLNG-industri er ifølge [7] kvælstofekspanderprocesser og
rankine cyklus med miksede kølemidler. Et eksempel på en ekspanderende proces er vist i Figur 1
med en dobbelt N2 ekspanderproces og i Figur 2 for en enkelt blandet kølemiddelproces.

Figur 1

Procesflowdiagram for en dobbelte N2-ekspanderproces [8]
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Procesflowdiagram for en enkelt blandet kølemiddelproces. [8]
Kvælstofekspander- og mikset kølemiddelproces i detaljer

Kvælstofekspanderproces (Figur 1) og Rankine cyklus med miksede kølemidler (Figur 2) er de
populæreste ssLNG-kondenseringsteknologier i Norden. I det følgende beskrives teknologierne.
Oplysningerne baserer sig på [7].
Kvælstofekspanderproces (omvendt brayton cyklus)
Processen anvender den omvendte brayton-cyklus til at komprimere kvælstof eller andre gasser, der
anvendes som kølemiddel, og ekspandere det igen for at kondensere fødegassen. Kvælstofekspanderprocessen kan typisk findes med en eller to ekspandertrin.
Det fordelagtige ved kvælstofekspanderprocesser er, at de er kompakte og enkle i opbygningen
samt sikre i anvendelsen, da kvælstof er en inertgas. Kvælstofekspandercyklussen er ligetil for
driftspersonalet at forstå, administrere og fejlfinde, da processen kræver mindre overvågning og
kontrolpunkter og minimal indgriben fra operatøren sammenlignet med f.eks. processer med mikset
kølemiddel (MR).
En ulempe ved teknologien er mindre effektivitet sammenlignet med mikset kølemiddelprocesser.
ssLNG-anlægget i Lidköbing, Sverige, anvender processen, se Kapitel 2.4.
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Rankine cyklus med mikset kølemidler
I denne kondenseringsmetode blandes forskellige gasser hovedsageligt kulbrinter med lavt
kogepunkt og kulbrinter. Sammenlignet med kvælstofekspanderprocessen foregår fordampningen af
kølemidlet ved denne cyklus over et temperaturområde, og ikke på en eksakt temperatur. Mikset
kølemiddelprocessen kan derfor bedre tilpasses fødegassens sammensætningen3. Kondensering af
fødegassen foregår i denne proces altid ved den varmeste temperatur, hvilket resulterer i en bedre
termisk effektivitet sammenlignet med kvælstofekspanderprocessen.
Rankine cyklus med mikset kølemidler kan opdeles i to underkategorier: Enkelt mikset
kølemiddelproces og dobbelt eller forkølet blandet kølemiddelprocesser.
Kølemiddelprocesser med faseforandring reducerer materialebehov og rørstørrelser sammenlignet
med kvælstofekspanderprocesser. Derudover er processens energibehov mindre end dets af en
kvælstofekspanderproces. Dobbelt eller forkølet blandet kølemiddelprocesser bruges mest i store
LNG-kondenseringsprocesser. På grund af forskellige kølemiddeltrin og den derved opnåede
mindre temperaturdifference i varmeveksleren sammenlignet med de andre processer, er processens
effektivitet højere end i de andre præsenterede processer. Til gengæld er processen mere
kompliceret pga. de forskellige køletrin, som fører til højere CAPEX og OPEX. EGE biogas, Norge
bruger bl.a. mikset kølemiddelproces, se Kapitel 2.4.
2.3.

Vigtigste tekniske udfordringer for fremtidens bio-LNG-produktion

Engie SA nævnte i et præsentationsindlæg på GERGs 60-års fødselsdagskonference følgende, som
vigtigste udfordringer i fremtiden for bio-LNG-produktionen:
•

Kryogen rensningsdel for biogasopgradering: Der findes p.t. kun enkelte
teknologileverandører.

•

Processtandardisering: Engie SA estimerer, at der er behov for en bedre standardisering af
kondenseringsprocesteknologien.

•

Tryktankoptimering for fremtidens bio-LNG logistikkæde: Kondenseringsprocessen kan
optimeres betydeligt ved at udnytte det højere niveau af tryklagring, der kan anvendes i små
kryotanke i lille skala.

2.4.

Eksempler på ssLNG-anlæg i Norden

I de nordiske lande er der allerede mange ssLNG-anlæg i drift, hvilket kan ses på Gas Infrastructure
Europes kort i Figur 3. I dette afsnit beskrives tre ssLNG-projekter i Norden.

3

I dansk kontekst vil fødegassen højsandsynlig være opgraderet biogas, som består af næsten rent metan.
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Kort over ssLNG-projekter i Norden og Østersø-området. De blå prikker viser projekter i
drift, de røde bestilte projekter og de orange prikker planlagte projekter. Kilde: GIE
Small Scale LNG Map 2020. [9]

ssLNG i Lidköping, Sverige
Göteborg Energi oprettede i 2010 et biogaskondenseringsanlæg i Lidköbing. Anlægget kan
producere 65 GWh flydende gas pr. år og anvender den omvendte Brayton cyklus, se Figur 1.
Kondenseringsanlægget, som blev leveret af Air Liquide, har et energiforbrug på 1,56 kWh/ kg
LNG (1,12 kWh/Nm3 CH4). Kondenseringsanlægget producerer 1 MW spildvarme med en
temperatur på 45 °C. Anlæggets CAPEX ved oprettelse lå på 84 mio. svenske kroner. [10]
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Kondenseringsanlægget er i dag ejet af FordonsGas Sverige AB, mens Gasum AB leverer
bionaturgas fra biogasanlæg beliggende ved siden af.

Figur 1

Biogasanlæg med kondenseringsenhed for produktion af flydende bionaturgas i
Lidköbing, Sverige [10]

ssLNG i Oslo, Norge
EGE Energigjenvinningsetaten producerer om dagen 11 TPD (tonnes per day) flydende bionaturgas
til den offentlige transport i Oslo. Der anvendes en mikset kølemiddelteknologi, se procesdiagram i
Figur 2. Kondenseringsanlægget blev i 2013 leveret af Wärtsilä og ligger i Nes, Romerkirke.
Anlægget vises i Figur 4. [7]

Figur 4

EGE biogaskondenseringsanlæg. Kilde: [7]

ssLNG i Skogn, Norge
På anlægget i Skogn, Norge er der siden 2017 produceret 25 tons flydende bionaturgas pr. døgn ved
hjælp af Wärtsiläs mikset-kølemiddel kondenseringsteknologi. [7] Biogassen stammer fra affald fra
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fisk-og papirfabrikken i nærheden. Det flydende bio-LNG bliver brugt til den tunge transport i
Norge, og minimerer således transportsektorens bidrag til klimaforandringen på land og til søs. [11]
Biokraft AS, der ejer anlægget i Skogn, har planer om at oprette et søster LNG-projekt (Skogn II),
som vil være i størrelsesorden ”large-scale” [12].

Figur 5

Biokraft LBG, Skogn, Norge, Kilde: Wärtsilä
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3. Økonomi af Small Scale LNG
Som indledningsvis nævnt, er ssLNG stadig et nicheprodukt, der forventes at få større betydning i
de kommende år. Derimod er kondensering af naturgas i storskala allerede en velkendt teknologi
med mange økonomireferencer. Mange omkostningsposter for ssLNG er de samme som storskala
LNG, og derfor beskrives disse i dette kapitel.
I første omgang beskrives investeringsomkostninger (CAPEX) og driftsomkostninger (OPEX) for
LNG-kondenseringsanlæg. Der henvises til, om de nævnte oplysninger stammer fra et storskalaeller Small Scale-anlæg.
3.1.

Investeringsomkostninger (CAPEX)

Ifølge [13], som analyserede LNG-anlægsomkostninger i perioden 2014-18, er omkostninger for
store LNG-kondenseringsanlæg især afhængig af tre faktorer:
•

Kapacitet
Dvs. den årlige produktionsrate, som normal beskrives i millions of tons per annum (MTPA)
(million tons per år) eller for small scale anlæg i tons per day (TPD) (tons per dag).

•

Kompleksitet
Denne omkostningsposition beskriver forskelligheden på gassen fra den udnyttede gaskilde.
Biogas og fossil naturgas skal først renes for CO2 og andre urenheder fx svovlbrinte.
Derudover kan rå naturgas indeholde andre stoffer, der også har en betydning for selve
kondenseringsprocessen, fx højere kulbrinter.

•

Anlægsplacering
Udviklingsstand af den valgte projektplacering har betydning for budgettet. I denne
sammenhæng er det fx energiinfrastruktur (el- og gasledninger) samt vejinfrastruktur.

Det vurderes, at de oplistede punkter også har en betydning for ssLNG, selvom disse faktorer
eksplicit nævnes i sammenhæng med Large Scale LNG.
Anlægsinvesteringsomkostninger (CAPEX) for kondenseringsanlæg kan således opdeles i fem
hovedkategorier, som er vist i
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Elementer og deres betydning for anlægsinvesteringsomkostningerne i storskala LNGproduktionsanlæg (CAPEX) [13]

Ejeromkostninger

10 %

Konstruktionsentreprenør

Ingeniørarbejde og
projektmanagement

8%

Kontrol af opbygningen

Materiel

30 %

Stiger med vækst i
produktionsstørrelsen

Andre byggematerialer

20 %

(rør, instrumenter, elektronik)
Konstruktion af anlægget

Stiger med vækst i
produktionsstørrelsen

32 %

Stiger med vækst i
produktionsstørrelsen

Figur 6, som er et udtræk af [7], ser specielt på CAPEX af ssLNG kondenseringstyper. De viste
investeringsomkostningsestimater ligger mellem 440-1350 EUR/tpa. Ifølge [13] ligger CAPEX
omkostninger i båndbredden mellem 1.050-1.550 USD/tpa [875-1.300 EUR/tpa], (Kilde: Tabel 3 i
[13]). Hertil tages hensyn til gennemsnitlige anlægsinvesteringsomkostninger for ”lean gas”, som
beskrives at have et højt metanindhold og kan efter DGC’s vurdering sammenlignes med opgraderet
biogas.

Figur 6

Specifik kapitalomkostninger for kondenseringskapaciteter < 15 TPD. Omkostningerne
er vist i EUR 2019-priser. Kilde: Figur 18 [7]

Flere detaljerede oplysninger til Figur 6, og hvordan disse specifikke kapitalomkostninger opdeles,
vises i Appendiksen i Tabel 5.
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Driftsomkostninger (OPEX)

I [13] listes følgende driftsomkostninger for LNG-anlæg, som vedrører store LNGkondenseringsanlæg, som allerede får gavn af stordriftsfordele. Det antages ikke desto mindre, at de
beskrevne driftsomkostninger kan bruges vejledende. Disse er:
•

Omkostninger for anlæggets eget energiforbrug

•

Driftspersonale

•

Forbrugsvarer

•

Vedligeholdelse

•

Støttekøretøj og støttefartøj

•

Forsikringer

Disse driftsomkostningspositioner forklares nærmere i det følgende:

(kWh / kg flydende gas)

Specifikt energiforbrug

Omkostninger for energiforbrug
Denne omkostning vurderes at være den højeste og udgør imellem 10-12 % af driftsudgifterne,
afhængig af den brugte kondenseringsteknologi, hvis gas bruges som energileverandør til
gaskondensering. I dansk kontekst vurderes det, at det vil være muligt at bruge el til formålet,
hvilket gør processen mere effektiv og sandsynligvis også billigere, end hvis der bruges gas som
driftsenergileverandør. Et mere præcist billede af omkostningerne tegnes i Figur 7, hvor
kondenseringsteknologiens energiforbrug i kWh/kg flydende gas oplistes for de i Kapitel 0
oplistede kondenseringsteknologier i størrelsesorden mindre end 15 TPD (ca. 5.500 tones om året).

Figur 7

Specifikt energiforbrug [kWh/kg flydende gas] for forskellige kondenseringsteknologier.
Kondenseringskapaciteterne for de viste tal er mindre end 15 TPD. Kilde: Figur 19, [7]
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Personaleomkostninger
Personaleomkostninger er stort set afhængige af to kernekonstruktionsomkostninger: anlæggets
størrelse og dets kompleksitet. Det forventes, at stordriftsfordelen har en stor betydning for
personaleomkostninger, da mange processer i et LNG-kondenseringsanlæg kan udføres af det
samme antal ansatte.
Forbrugsvarer og vedligeholdelse
Forbrugsvarer er fx kølemiddel til kondenseringsanlæg eller olie til smøring af motoren.
Vedligeholdelse indeholder fx hovedeftersynet hvert 3-4 år, som kræver yderligere personale. Her
kan der, fx gennem mere konkurrence blandt servicevirksomheder, opnås besparelser.
Støttekøretøj og Støttefartøj
Disse omkostninger forventes at have en stor betydning jo større anlæggene bliver. Som eksempel
nævnes i [13] et LNG-produktionsanlæg med 8,5 mtpa LNG-produktion (svarer til ca. 23.300 tpd),
hvor man med et større LNG-skib kan sænke antallet af tankninger og dermed omkostningerne. Da
ssLNG primært leverer direkte til forbrugerne, anses dette omkostningspunkt som mindre relevant
for ssLNG-omkostningsvurdering.
Forsikringer
Ifølge [13] udgør forsikringer omkring 0,03 – 0,07 % af anlæggets værdi.
I [7] sammenfattes drifts-og vedligeholdelsesomkostningerne, som baserer sig på et litteraturstudie,
til at ligge imellem 2 - 4 % af investeringsomkostningerne. I selve studiet sættes disse omkostninger
til 2,5 % af investeringsomkostningerne.
3.3.

Life Cycle Cost Analysis

I [7] gennemføres en såkaldte ”Life Cycle Cost Analysis” (LCC), der udelukkende analyserer et
kondenseringsanlæg, der fodres med halvdelen af den til rådighedværende bionaturgasproduktion i
den finske provins Österbotten. Det svarer til 5 tpd bio-LNG. LCC er ifølge forfatteren et nyttigt
værktøj til at afveje den rigtige balance mellem investeringsomkostningerne og fremtidige
driftsomkostninger for at opnå minimale totalomkostninger i projektets livstid.
LCC kan bestemmes ved at sammenregne CAPEX og nutidsværdi af fremtidige energi (Cel)- og
driftsomkostningerne (O&M), se formlen nedenfor:
𝑛

𝐿𝐶𝐶 = 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 + ∑

𝐶𝑒𝑙 + 𝑂&𝑀
𝑡
𝑡=1 (1 + 𝑟)
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I formlen erstattes derudover ”r” med en diskonteringsrente fx 5 % og ”t” med anlæggets
forventede levetid, fx 20 år.
Ved at gennemføre denne beregning for potentielle kondenseringsteknologier, bestemmes i [7]
LCC, som er vist i Figur 8.

Figur 8

3.4.

Total life cycle cost (LCC) for forskellige kondenseringsteknologier i million EUR for et
anlæg med en produktionskapacitet på 5 TPD. Derudover antages en årlig driftstid på
8.280 timer, en kvælstofpris på 100 EUR/ton og en elpris på 0,0862 EUR/kWh.
Driftsomkostninger antages til 2,5 % af CAPEX, diskonteringsrate på 5 % og en
anlægslevetid på 20 år. Kilde: [7]
Levelised Cost of Liquefaction

I [7] bestemmes også de samlede omkostninger per energienhed, se hertil Figur 9, (EUR/MWh,
akse til venstre, eller EUR/kg flydende gas, akse til højre) for forskellige gaskondenseringsanlæg.
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Levelised Cost of Liquefaction i EUR/MWhgas og EUR/kggas, diskonteringsrate 5 % og en
anlægslevetid på 20 år. Kilde: [7]
Energiøkonomi af bio- og fossil-LNG

Engie SA præsenterede på GERG 60-års fødselsdagskonference nogle energimæssige forskelle
mellem kondensering af biogas og fossil gas [14]. Forskellen for fire nøglekarakteristika kan ses i
Tabel 2.
Kondensering biogas4
Fødegas

Kondensering fossil gas

Lille indledningstryk (≈0,1 bar)
Lille flowhastighed (<1.000

Nm3/h)

Højt indledningstryk (> 40 bar)
Høj flowhastighed (> 500.000 Nm3/h)

Opgradering

Biogas CO2-indhold > 35 %

Medium CO2-indhold > 20 %

Kondensering

Laveffekt kompressorer

Højeffekt kompressorer

Endeligt
produkt &

Mulighed for at lagre kondensat over 14 bar
(afhængig af anvendelse)

Lagring at lavt tryk (< 0,2 bar)
Lav N2-indhold mulig

lagring

O2-indhold mulig > 0,2 %

Indhold af højere kulbrinter mulig > 10

N2-indhold mulig > 0,8 %
Meget ren CH4-indhold, ingen højere kulbrinter

%

Tabel 2

Forskel på kondensering af gas fra biogasanlæg og fra fossile kilder set fra fire
nøglekarakteristika. Kilde: Engie SA

I denne sammenhæng bemærkes, at produktionen af bio-LNG ofte foregår i ssLNG-anlæg, da
fødegassen stammer fra biogasanlæg med dertil svarende produktionsmængder. For at kondensere
disse små mængder, anvendes mindre kompressorer, der ikke er så effektive som store
kompressorer i ”large scale” LNG-kondenseringsanlæg. Biogassen leveres ved lavt tryk

4

I denne sammenhæng er der tale om biogas, som ikke er opgraderet og stadigvæk indeholder en stor andel CO 2.
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sammenlignet med naturgas fra felter, der står under tryk. Trykenergien kan således udnyttes i
kondenseringsanlægget. Til gengæld består opgraderet biogas af næsten 100 % metan sammenlignet
med naturgas, som kan indeholde højere kulbrinter. Nogle kunder ser bio-LNG’s renhed som en
fordel.
Konklusion fra Engie: BioLNG-kondensering må have behov for mindst to gange så meget energi,
som fossil kondensering for den samme produktionsrate.
[7] kommer også til en lignende konklusion. De oplyser, at følgende punkter har betydning for
højere omkostninger for ssLNG sammenlignet med Large Scale LNG:
•

Temperaturen og trykket af fødegas tilføjet til kondenseringen.

•

Fødegassens sammensætning.

•

Kondenseringsrate.

•

Kompressor-og ekspandereffektivitet.

•

Trykniveauet i den efterfølgende LNG-tank.

•

Omgivelsestemperatur.
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4. Eksempler på LNG-infrastruktur i Danmark
Selvom der ikke er, sammenlignet med de andre nordiske lande, mange LNG-projekter i Danmark,
så har nogle danske færger LNG som brændstof eller kan gøres klar til det. Derudover findes der
tankningsinfrastruktur i Hou til Samsø-færgen og i Hirtshals, som dog ikke er i drift i dag.
Danmarks første LNG-tankstation til tung landtransport kommer til at ligge i Padborg; den
forventes åbnet i første kvartal 2022. På produktionssiden (bio-LNG) er der planen om et anlæg i
Frederikshavn. Dette anlæg skal snart realiseres.
I de følgende afsnit indgås detaljeret på de enkelte projekter.
4.1.

Samsø LNG-færge

Siden 2015 har en LNG-færge sejlet på Samsø Hou-Sælvig ruten, som drives af Samsø kommune.
Færgen har plads til 600 passagerer og 160 personbiler eller 16 lastbiler. Færgens motor er en
såkaldt dual-fuel-motor, der bruger diesel til at tænde gas-diesel-blandingen. Potentielt kan motoren
også køre på diesel. Ifølge [15] har færgen et årligt gasforbrug på ca. 2,7 mio. Nm3 LNG. I dag
leverer Q8 LNG, som transporteres via lastvogn fra Rotterdam, men rederiet er interesseret i bioLNG fra tættere kilder. På kajen i Hou er der installeret en bunkerstation med LNG-pumpe, slange
og kontroludstyr. Rederiet har tidligere undersøgt muligheden for import af bio-LNG fra Sverige og
produktion på Samsø, men det viste sig imidlertid at være for dyrt. [16]
4.2.

Sildfærgen

Sild-færgens skib ”Rømøekspress” har siden marts 2020 sejlet på LNG. Færgen, der er udstyret
med en dual-fuel motor, bruger almindelig maritim diesel som tændingsbrændsel og sejler mellem
Havneby på Rømø og List på Sild. LNG’en leveres ligesom til Samsø-færgen af Q8 fra Rotterdams
LNG-terminal.
4.3.

LNG-tankningsfaciliteter i Hirtshals

Der har på Hirtshals havn siden juni 2015 været en LNG-tank med en kapacitet på 200 tons,
svarende til 500 m3. Tanken blev oprettet af ”Fjord Line”, der opererer på sejlruter fra Hirtshals til
byer i Norge. Tanken er et resultat af krav til sikkerhedsprocedurer i Norge. Pilotprojektet fik 1 mio.
EUR i støtte af EU, hvilket svarer til omkring halvdelen af opførelsesudgifterne. Tanken kan ses i
Figur 10. På nuværende tidspunkt er tanken fyldt med kvælstof og er ikke i brug.
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Figur 10 500 m3 LNG-tank til Hirtshals Havn og Fjord Line (foto: Hirtshals Havn) [15]
4.4.

Produktionsanlæg til flydende bionaturgas i Frederikshavn

Virksomhederne Nature Energy og MAKEEN Energy vil opføre Danmarks første anlæg til at
producere 20.000 tons flydende bionaturgas om året (55 tpd) på Frederikshavn havn medio 2023.
Der er efterfølgende mulighed for at opgradere anlægget til 120.000 tons flydende bionaturgas per
år. Det producerede grønne brændsel skal kunne tankes af både, lastvogne og færger. Anlægget,
som nævnes ”Nordic Liquefaction (NordLiq)” vil koste et trecifret millionbeløb, hvoraf Nature
Energy står for 2/3 del af investeringen og MAKEEN Energy for 1/3 del. En interesseret kunde for
den flydende bionaturgas er Samsø rederiet. [16] [17]
4.5.

Potentiale for omstilling af Langelandsfærger til LNG-drift

Ifølge [15] blev de to Langelandsfærger, der sejler Tårs-Spodsbjerg-ruten, ved deres produktion
forberedt til drift på LNG. I færgernes maskinrum er der således bl.a. afsat plads til isolerede LNGtanke. Om muligheden for konvertering vil benyttes, vides ikke.
4.6.

LNG-fyldestation i Padborg

I januar 2022 åbner virksomheden Q8 Danmarks første LNG-tankstation i Padborg på Padborg
Transportcenter. I første omgang sælges kun flydende fossil naturgas, men det er planen, at der på
sigt også kan købes flydende bionaturgas.
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5. Europæiske LNG-infrastruktur / anlæg / projekter med relevans
for Danmark
På grund af et stadig lavt antal LNG-projekter i Danmark, ses der i dette kapitel på LNG-projekter i
nærheden af Danmark. Det er i første omgang LNG-terminaler til skibsfart, som er vist i Tabel 3.

Tabel 3

Skibsfart LNG-terminaler i nærheden af den danske grænse; PTS: Terminal (Port)-to-Ship, TTS:
Truck-to-Ship; STS: Ship-to-Ship. Dataopgørelse: efterår 2021, kilde: [18]

Navn

Rute

By og Land

Oprettet i [år]

Bunkeringtype

Rostock

TEN-T Core

Rostock, Tyskland

2016

PTS

Hamborg

TEN-T Core,

Hamborg, Tyskland

2017

PTS

small scale
Brunsbüttel

TEN-T
Comprehensive

Brunsbüttel, Tyskland

2011

TTS

Brunsbüttel

TEN-T

Brunsbüttel, Tyskland

2017

TTS

Elbeflodmunding, Tyskland

?

STS, Kairos LNG

Comprehensive
Nordsø/Elben

TEN-T Core

bunkering vessel
Göteborg

Göteborg, Sverige

2017

STS

Lysekil

TEN-T Core

Lysekil, Sverige

2017

STS, Gassum

Fredrikstad

Fredrikstad, Norge

2014

PTS

Stavanger

Stavanger, Norge

2011

PTS, Risavika
LNG-anlæg

Som nævnt i Kapitel 4.6, får Danmark sin første LNG-tankstation i første kvartal 2021. Danmarks
nabolande har allerede LNG-tankstationer, hvoraf kun de tætteste på Danmark er oplistet i Tabel 4.
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LNG-tankstationer i Danmarks nabolande per december 2021. Kilde: [19]

Land

Navn

By og Land

Sverige

Öresundskraft CNG/LNG Station (CAT)

Hjortshögsvägen 7
254 64 Helsingborg

Gassum Station

Mor Marnas Väg 2
232 61 Arlöv

FordonsGas CNG/LNG Station (CAT)

Importgatan 4
422 46 Göteborg

Gassum Station

Optovägen 1
291 62 Kristianstadt

Tyskland

Alternoil Station

Skandinavien-Bogen 4
24983 Handewitt

Shell L-CNG near motorway-Station

Wittgenstein 2
24866 Busdorf

Novatek Station BarMalGas

Donaubogen
24539 Neumünster

Rolande Station

Reepschlägerstraße 27-31
23556 Lübeck

Alternoil Station

Barnitzer Straße
23858 Reinfeld (Holstein)

Alternoil Station

Altenwerder Damm 1
21129 Hamburg

Norge

Shell Station

Georgswerder Bogen 12
21109 Hamburg

Alternoil Station

Liebigstraße 103
22113 Hamburg

AirLiquide BioL-CNG Station (CAT)

Svinesundparken 10
1789 Berg

Polen

Gasum BioL-CNG Station (CAT)

Gamle Leirdalsvei 2
1081 Oslo

AirLiquide BioL-CNG Station (CAT)

Borgeveien
3160 Stokke

Bisek Station

Pomorska 48A
71-899 Szczecin

Andre europæiske lande har derudover andre LNG-infrastrukturprojekter i forskellige størrelser,
som er vist i Figur 11.
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6. Betydning af LNG for Søfarten
Den internationale søfartsorganisation (IMO: International Maritime Organisation) definerede
såkaldte emissionskontrolområder (ECAs: Emission Control Areas), der sætter grænserne for
emissioner fra skibe. Disse emissionsrestriktioner gælder især svovldioxid (SOx) og kvælstofoxid
(NOx) emissioner.
Danmark er, som Figur 12 viser, fuldstændig omfattet af to ECAs, i Vesterhavet og Østersøen. LNG
som brændsel med lavt svovlindhold kan hjælpe med at opfylde disse emissionsrestriktioner.
ECA-kravet, og andre regionale emissionskrav til drivhusgasudledninger, som FeulEU Maritime,
”Fit for 55”, Revision af EU-direktiverne RED II og AFIR, kan give et boost til ssLNG-projekter i
Danmark, der forsynes med dansk produceret biogas.

Figur 12 IMO’s emissionskontrolområder, samt potentielle fremtidige emissionskontrolområder.
Kilde: [21]
6.1.

Kommende EU-regler for skibsfarten

Udover IMO regulerer EU også udledning af drivhusgasser til søs, dette for at minimere
klimaforandringen yderligere. Dette afsnit beskriver kort kommende EU-regler, som vil have
betydning for skibsfarten.
Søfartsstyrelsen nævner i [22] kommende regionale regler, fastsat af EU, der kan have en positiv
indflydelse på udviklingen af bio-LNG i bl.a. Danmark. Fx kan EU’s AFIR5-regulering kræve, at
LNG-bunkering er et krav til TEN-T havne. I Danmark er TEN-T core netværk-havne Aarhus og

5

AFIR: Alternative Fuel Infrastructure Regulation
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København [23]. EU’s RED II6’s revision hæver ambitionerne for reduceret drivhusgas-intensitet
og skal fremme grønne brændstoffer i skibsfart (og luftfart) og underbygge målene i FuelEU
Maritime. Derudover skal RED II støtte brug af advanced bio-fuels og syntetiske brændstoffer. Det
ville også omfatte bio-LNG.

6

RED II: Renewable Energy Directive II
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7. Konklusion
I dansk kontekst tilbyder ssLNG en mulighed, der kan bruges til at omstille den tunge del af
transportsektoren, der ikke direkte kan elektrificeres, til grøn energi. På grund af processens
størrelse er den velegnet til kondensering af bionaturgas, direkte fra enkelte eller flere biogasanlæg.
At dette koncept er muligt, bliver også understreget af de viste eksempler i notatet fra Norge og
Sverige. I denne sammenhæng kan Danmark bygge på sin allerede relative store bionaturgasproduktion, der forventes at stige i de kommende år.
Valget af den passende kondenseringsteknologi afhænger af ssLNG-projektets forhold, især dets
produktionsstørrelse. De dominerende teknologier i Norden er kvælstofekspanderproces og Rankine
cyklus med miksede kølemidler. Nogle kondenseringsprocesser har fx højere investerings-og
driftsomkostninger end andre, men kan kondensere gassen mere effektiv. Kondensering af gas via
fordampning af flydende kvælstof har de laveste investeringsomkostninger, men høje
driftsomkostninger, pga. køb af flydende kvælstof. Derimod har miksede kølestofprocesser højere
investeringsomkostninger end det førstnævnte kondenseringsprincip. Gennem processens høje
effektivitet, sammenlignet med andre processer, kan disse højere investeringsomkostninger
udlignes, da LNG-produktionen bliver billigere jo større mængden af den kondenserende gas bliver.
At ssLNG kan betale sig for at opnå et grønt energisystem, viser også projekterne i andre lande, fx
Sverige og Norge. Her bruges den producerede bio-LNG fx til at omstille busser til grønne
brændsler. CAPEX for ssLNG er ifølge litteraturen 400-1.350 EUR/TPA, afhængig af den valgte
kondenseringsteknologi. CAPEX er for nogle teknologier, som dual kvælstofekspander og Linde
cyklus, behæftet med stor usikkerhed. Den største OPEX-omkostningspost for alle
kondenseringsteknologier, bortset fra kvælstoffordampning, er variable energiomkostninger. For
små anlæg er fikse variable omkostninger af betydning.
Danmark, som er omgivet af et beskyttet hav (Emission Control Area) kan gennem produktion af
vedvarende LNG også tjene på tankning af LNG-drevne skibe og støtte den grønne omstilling til
søs. Indtil videre er det kun muligt at tanke LNG i Danmarks nabolande; de fleste LNG-bunkeringfaciliteter sælger derudover kun fossil LNG.
Kondenseringsanlægget, der skal oprettes på Frederikshavn havn har derudover allerede to
potentielle danske skibskunder: Samsøfærgen og Sildfærgen. Den nye LNG-tankstation i Padborg
kunne også blive kunde for dansk bio-LNG. Disse konkrete muligheder kan blive en chance for
Danmark til at få sine fyrtårnsprojekter indenfor den grønne omstilling af den tunge transport til
lands og til søs gennemført indenfor den nærmeste tid.
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Dermed kunne succeshistorien, som Danmark har oplevet i de sidste år med omstillingen til
vedvarende elproduktion, samt en uafbrudt stigning af bionaturgasproduktion, også skrives inden
for den grønne omstilling af transportsektoren.
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Appendiks
Tabel 5

Investeringsomkostningsoplysninger for kondenseringsteknologier i størrelsesorden mindre end
15 tpd. fra akademisk litteratur. Kilde: [7], Tabel 3.
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