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Power-to-X



Analysen tager udgangspunkt i tre fælleseuropæiske scenarier, […] Fælles for alle tre scenarier er dog, at der vil 

komme meget mere vindkraft og solenergi i Europa. I Nordvesteuropa vil andelen af vind og sol i elforsyningen være 

fordoblet i 2035. 

Udfordringen (Systemperspektiv 2035)



En typisk dag kl. 12.00



Import vs. Export



Det fremtidige energisystem



HyBalance anlægget



Det fremtidige energisystem

HyBalance



Fra Regeringens Klimahandlingsplan (https://fm.dk/media/18017/faktaark-til-foerste-del-

af-klimahandlingsplanen.pdf): 

• PtX omfatter en række processer, hvor grøn strøm bruges til at producere brint (ved 

elektrolyse), hvorefter brint anvendes direkte eller forædles til andre e-fuels.

• Brint og andre grønne brændstoffer kan udfase fossile brændsler fra særligt udfordrede 

sektorer, hvor direkte elektrificering ikke er en mulighed, fx tung land-, skibs- og 

lufttransport.

• Danmark har vigtige styrkepositioner i PtX-sammenhæng: enorme vindressourcer, et 

robust energisystem og et innovativt erhvervsliv i verdensklasse.

Power-to-X

https://fm.dk/media/18017/faktaark-til-foerste-del-af-klimahandlingsplanen.pdf


Hydrogen Valley



Hvad er Hydrogen Valley?

• 15 års erfaring med at bringe Power-to-X til 
virkelighed

• Virksomheder fra hele Power-to-X-
værdikæden

• Business parken CEMTEC giver optimale 
vækstbetingelser og tiltrækning af 
investeringer

• De rigtige geologiske muligheder



CEMTEC – 19 virksomheder - +150 medarbejdere

Hydrogen Valley sekretariatet



Vi har erfaring i 3 vigtige X’er

Metanol

Brint

Ammoniak

Power2Met

HyBalance

Power2Ammonia



eMethanol - den cirkulære proces

Syntese af CO2 fra biogas-anlæg

med grøn hydrogen for at lave 

eMethanol til brug i bl.a. 

transportsektoren, eks. som 

iblanding i benzin

• Fase 1 – Pilot-anlæg i drift på 

Aalborg Universitet

• Fase 2 – Full-skala anlæg ved 

biogas (GreenLab Skive)

Phase 2

Phase 1



Hvad kan vi hjælpe med? 



”Brint-eventyret”



… giver arbejdspladser

Ballard udvider med ny 

bygning og forventer 

mange flere 

højtuddannede i Hobro 

i løbet af de næste 5 år



Hobro Rustfri har 

opbygger unikke 

kompetencer igennem 

HyBalance og udvider 

nu kapaciteten 

indenfor dette område

→



Lad os sammen bringe Power-to-X til live!

www.hydrogenvalley.dk           Hydrogen Valley           @hydrogenvalley


