Power-to-X anlæg i Aalborg skal indfange CO2
og bruge det til grønt brændstof
Copenhagen Infrastructure Partners, Reno-Nord og Aalborg Forsyning viser sammen vejen til en hurtigere
grøn omstilling med planerne om at bygge et af verdens første kommercielle Power-to-X anlæg, som
fremstiller grønt metanol af indfanget CO2 fra affaldsforbrænding, grøn strøm og vand.
Fremtidens brændstof til skibe og anden tung transport kan produceres af grøn strøm, der er omdannet til
brint og tilsat indfanget CO2, og det er netop, hvad Power-to-X anlægget i Aalborg kommer til at gøre.
”Vi får et af de første kommercielle anlæg i verden, hvor slutproduktet er metanol, som kan bruges direkte i
den tunge transport af fx skibe. For at producere metanol kræver det en CO2-kilde – og det unikke ved
anlægget er, at vi bruger indfanget CO2 fra affaldsforbrændingen på Reno-Nord,” forklarer Søren Gais
Kjeldsen, adm. direktør i Aalborg Forsyning. Han forventer, at anlægget med tiden også kan nyttiggøre
andet CO2 fra regionen.
I stedet for at sende CO2 ud af skorstenen eller deponere den i undergrunden, bliver den indfangede CO2
altså brugt i produktionen af det grønne brændstof metanol. Power-to-X anlægget i Aalborg vil årligt
genanvende 180.000 tons affaldsbaseret CO2 fra det nordjyske affaldsselskab Reno-Nord, hvilket svarer til
den årlige CO2-udledning fra cirka 15.000 danske husstande.
Vil drive den grønne omstilling
Anlægget forventes at stå færdigt i 2028 og at indeholde et 300-400 MW elektrolyseanlæg, der omdanner
grøn strøm til brint, som i kombination med CO2 bliver omdannet til metanol. Årligt vil anlægget producere
130.000 tons metanol, hvilket vil sætte fart på den grønne omstilling af den tunge transport af skibe og
lastbiler ifølge projektets bygherre Copenhagen Infrastructure Partners (CIP):
”Grønt metanol spiller en vigtig rolle i samfundets mulighed for at dekarbonisere sektorer, som ellers er
svære at omstille. I CIP arbejder vi fokuseret på projekter, der bidrager til denne omstilling ved at fremstille
grønt hydrogen, grønt metanol og grøn ammoniak. Vi ser i CIP frem til at være med til at drive den grønne
omstilling også gennem dette projekt,” siger partner i CIP Michael Hannibal.
Udvikling og arbejdspladser til Aalborg
Anlægget skal opføres ved Nordjyllandsværket, der er i gang med at blive omdannet til et grønt testcenter,
som med sin beliggenhed helt tæt på produktionen kan bidrage til at udvikle og afprøve nye
forsyningsløsninger og forbedre de løsninger, der allerede anvendes i dag. I Aalborg Kommune vækker
nyheden om et Power-to-X anlæg glæde hos borgmester Thomas Kastrup-Larsen:
”Planerne om et stort Power-to-X-anlæg og produktion af morgendagens brændstof ved
Nordjyllandsværket er en rigtig god nyhed for Aalborg Kommune, og det vil uden tvivl styrke vores position
i den grønne udvikling. Udover de mange klimamæssige gevinster, vil Power-to-X-anlægget også skabe
både udvikling og arbejdspladser i Aalborg og tiltrække nye investeringer,” siger Thomas Kastrup-Larsen.
Etableringen af Power-to-X anlægget skønnes at bidrage med 600-700 arbejdspladser i byggefasen og 50
permanente arbejdspladser, når anlægget er færdigt. Foruden grønt brændstof genererer Power-to-X
anlægget også overskudsvarme, som vil blive brugt i Aalborg Forsynings fjernvarmenet. Derudover
produceres også ilt, som kan bruges i den lokale industri eller til medicinske formål.

Fakta
Copenhagen Infrastructure Partners, Reno-Nord og Aalborg Forsyning har indgået en samarbejdsaftale om
at etablere et af verdens første kommercielle Power-to-X anlæg i Aalborg, som fremstiller grønt metanol af
indfanget CO2 fra affaldsforbrænding og grøn strøm.
Anlægget planlægges at stå færdigt i 2028, og det:
•
•
•
•

genanvender årligt 180.000 tons affaldsbaseret CO2
producerer årligt 130.000 tons grønt metanol
skaber 600-700 arbejdspladser i byggefasen og 50 permanente arbejdspladser, når anlægget er
færdigt
producerer årligt 130 GWh overskudsvarme, hvilket svarer til 7% af varmeforbruget i Aalborg
Kommune eller opvarmningen af 5.000 husstande.
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Om Copenhagen Infrastructure Partners
Copenhagen Infrastructure Partners P/S (CIP) er et fund management selskab, der fokuserer på
energiinfrastruktur, inklusive hav- og landvind, solcelleanlæg, biomasse, waste-to-energy, el-transmission
og -distribution og andre energiaktiver som Power-to-X. CIP har ca. 250 medarbejdere fordelt på kontorer i
København, Hamborg, New York, Tokyo, Utrecht, Melbourne og London.
Om Reno-Nord
Reno-Nord er et nordjysk affaldsselskab, der håndterer, sorterer og bortskaffer affald fra kommuner,
virksomheder og private. Reno-Nord arbejder ud fra princippet om mest mulig genanvendelse eller
energiudnyttelse af affaldet. Virksomheden har ca. 90 medarbejdere.
Om Aalborg Forsyning
Aalborg Forsynings 500 medarbejdere forsyner kunderne med grøn og billig varme, gas, køling og rent
vand, ligesom de håndterer regnvand og spildevand. Derudover indgår Aalborg Forsyning i både offentlige
og private partnerskaber, hvor innovation, udvikling og test er i fokus, og er desuden partner i Green Hub
Denmark med ambitionen om at gøre Aalborg til et grønt testcenter inden for fremtidens grønne løsninger.

