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Rørført transport 

af gasser spiller 

central rolle ift. at 

forløse fremtidens 

grønne ambitioner

Lagring

Udnyttelse



Mulighed for opsamling 

af biogen CO2 i Danmark 

Mulighed for opsamling af ca. 675.000 
tons CO2 fra 30 biogasanlæg.

Samlet potentiale på 1.5 mio. tons årligt.

Netværk med adgang til havnefaciliteter 
for CCS og offentliggjorte PtX-projekter 
for CCU.
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Transport af CO2 på 
gasform



Høj- og lavtrykstransport af CO2

Væske

Gas

Faseskift
Transportområder

Væskeform

• Tryk over 80 bar(g)

Gasform

• Tryk under ca. 25-30 
bar(g) afhængig af 
driftstemperaturer



Kapacitet på gasform for konkret case (Plast og Stål)

Madsens Bioenergi er et mindre 
gårdanlæg

Vinkel Bioenergi er det største 
biogasanlæg koblet på gasnettet

Samme plastrør som benyttes til 
biogas vil kunne benyttes til CO2

transport i den konkrete case

Vinkel Bioenergi

Madsen Bioenergi
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Udenlandske 
erfaringer



OCAP CO2-gasnet i Holland

Information

• I drift siden 2005

• Leverer CO2 til drivhuse i Holland

• 250 km plastrør (PE100)

• 97 km stålrør (konverteret olieledning)

• Driftstryk på 7 bar for plastrør og 21 
bar for stålrør

• Transporterer årligt 500.000 tons CO2 
(forventes at blive fordoblet)



LACQ pilotanlæg – Carbon Capture and Storage (Frankrig)

Information

• I drift mellem 2009 og 2013

• Demonstrationsprojekt for CCS

• Lagrede i alt 51.340 tons CO2

• 29 km stålrør (eksisterende gasledning)

• Driftstryk på 27 bar(g) 



Perspektiver



Behov for eksisterende kompetencer



Muligheder i eksisterende 

infrastruktur

• Afhænger i høj grad af geografisk placering
af producent og aftager

✓Hvor er behovene?

✓Hvilke andre forpligtigelser har nettet i
området?

✓Hvad er omkostningseffektivt for det 
enkelte projekt?



Synergier ved rørført 

distributionsinfrastruktur

• Adgang for decentrale CO2-kilder til et 
lager eller genanvendelse til PtX brændsler

• Mulighed for nye afsætningskanaler for 
CO2’en 

• Balancering og fleksibilitet ved produktion 
af e-fuels

• Understøtte grønne arbejdspladser og 
klimamål



Tak for opmærksomheden


