
 

Baggrundsnotat: "Hvad er grøn gas" 
 

Grøn gas er en samlebetegnelse for en række fornybare gasser, der kan fremstilles fra forskel-

lige vedvarende energikilder og i forskellige processer. Biogas, strøm til gas og termisk forgas-

ning beskrives her. 

 

Hvad er biogas? 

Biogas er en blanding af gasser dannet ud af organiske materialer og består hovedsagelig af 

følgende: Metan (CH4): 50-70 pct. og kultveilte (CO2): 30-50 pct. 

 

Biogas skabes gennem en biologisk nedbrydningsproces af organisk materiale under iltfrie-

forhold.  Ved at pumpe biomasse (husdyrgødning og andet organisk affald) ind i en iltfri reak-

tortank bliver biomassen ”spist” af bakterier, der udleder gas – og herved får vi biogas. Denne 

proces varer typisk mellem 10 og 120 dage, da det i høj grad afhænger af typen af biomasse, 

der skal afgasses. I nogle anlæg forbehandles biomassen for at opnå en hurtigere nedbrydning. 

 

I Danmark produceres biogas primært på basis af organiske restprodukter fra landbrug og 

industri. Denne gas kan udnyttes til energiproduktion, og restproduktet anvendes som gød-

ning. Affald fra supermarkeder, restauranter og husholdninger anvendes i stigende grad som 

råvarer. Biogassen kan udnyttes direkte som brændstof, men man kan også opgradere biogas-

sen. Det sker ved at ”rense” biogassen for CO2 og andre uønskede gasser, således at slutpro-

duktet er ren metan. Denne kan tilføres naturgasnettet og udnyttes til samme formål som 

traditionel naturgas. Den rensede gas benævnes i lovgivningen om bionaturgas. 

 

Hvad er metaniseret gas? 

Det er også muligt at udnytte restproduktet CO2 fra opgraderingen af biogassen til at produce-

re metaniseret gas. Sammen med brint (H2(lille 2-tal)) fra elektrolyse kan CO2’en fra biogassen 

omdannes til metan – denne proces kaldes for metanisering. Metanen kan herefter anvendes i 

det eksisterende gasnet og til transport. 

 



 

 
Figur 1: Ved metanisering dannes metan fra CO2 fra fx biogasopgradering og brint (H2) fra elek-

trolyse /Energinet 2015/. 

 

Fordelen ved at omdanne brint til metan er, at gassen herved kan anvendes direkte og i ube-

grænsede mængder i naturgasnettet samt i de teknologier, der normalt omsætter naturgas. 

Metanisering af brint med CO2 kan ske: 

 

• Kemisk, ved hjælp af katalysatorer  

• Biologisk, ved hjælp af mikroorganismer.  

 

Den gas, der fremkommer ved termisk forgasning af biomasse, og som består af brint (H2), 

kultveilte (CO2 (lille 2-tal)) og metan (CH4), kan også metaniseres. Her reagerer brint og CO2 

(lille 2-tal) ved hjælp af katalysatorer og danner metan. 

 

Der er gang i flere interessante demonstrationsprojekter, som arbejder med metaniseringspro-

cessen. Det amerikanske firma Electrochaea har etableret sig i Danmark og tester i øjeblikket 

mikrobiel opgradering af biogas ved hjælp af brint. Et andet eksempel er GoBiGas, der er et 

stort demonstrationsprojekt i Gøteborg, som arbejder med at producere syntetisk naturgas af 

forgasset træ. Metaniserings- og gasrensningsdelen leveres her af danske Haldor Topsøe, der 

på deres pilotanlæg i Foulum har demonstreret en energieffektivitet på 80 pct. for den samle-

de proces fra brint til metan. 

 

 

 



 

Hvad er strøm-til-gas og brint? 

Brint eksisterer frit i forbindelsen H2, som er en farveløs og lugtfri gas. Brint, som er et moleky-

le, der består af to hydrogen-atomer, er det hyppigste grundstof og danner kemiske forbindel-

ser med næsten alle andre grundstoffer. Det indgår i stort set alle organiske forbindelser. 

Sammen med kul (C) og ilt (O) er brint (H) det vigtigste grundstof i levende organismer.  

  

Brint kan dannes gennem den kemiske proces elektrolyse. Når brint skal dannes igennem elek-

trolyse, spaltes vand til ilt og brint under tilførsel af elektricitet. På den måde kan man via elek-

trolyse producere brint fra el, og således bliver brint en energibærer. Det betyder, at den kan 

lagre energi – men også at den kan frigive energi igen. Det kan ske ved at bruge brint til at 

producere elektricitet, hvilket man f.eks. udnytter i brændselscellebiler, der kører på brint.  

 

Brint er et lille molekyle, og de seneste år er der lavet tests for at undersøge, om den eksiste-

rende gasinfrastruktur kan håndtere brint uden lækager m.v. Indtil videre er der sat en maksi-

mal grænse på tilførsel af 2 pct. brint til gasnettet. Der er udført flere tests af brint i gasnettet. 

Fx har Dansk Gasteknisk Center i mange år haft et forsøgsanlæg, som har kørt med 100 pct. 

brint. Konklusionerne fra projektet er, at det danske naturgasnet ser ud til at kunne anvendes 

til ren brintdistribution. 

 

Hvad er gas produceret ved termisk forgasning? 

Ved termisk forgasning omdannes relativ tør og fast biomasse (fx træ eller halm) til en brænd-

bar gas i et iltfattigt miljø. Gassen kan derefter bruges direkte til produktion af el og varme eller 

renses, så den kan tilføres gasnettet. Forgasset biomasse er fornybar gas og opfattes som CO2-

neutral. 

 

Forgasning af faste brændsler er en gammel og kendt teknologi, men inden for forgasning af 

biomasse er der stadig et behov for udvikling på grund af de mange forskellige typer biomasse 

og deres meget forskellige fysiske egenskaber. I løbet af de seneste årtier er der udviklet et 

stort antal forgassere, der kan håndtere forskellige typer biomasse. Nogle af disse teknologier 

er nu mere eller mindre modne og er blevet kommercialiseret. 

 

Der er endnu ikke tilsluttet et termisk forgasningsanlæg til det danske gasnet, blandt andet 

fordi rensning til naturgaskvalitet stadig er relativ omkostningstung. Desuden gives der ikke 

støtte hertil. Sveriges største forgasningsanlæg GoBiGas ved Gøteborg, der producerer metan-

gas på basis af træpiller og træflis, er nu i stabil drift og leverer gas til nettet. Kapaciteten er på 

20 MW, hvilket er nok til at forsyne 15-20.000 biler med brændstof og til at levere varme til 

fjernvarmenettet. Oprindelig var det planen at udvide kapaciteten til 100 MW i 2016, men om 

den del af projektet bliver realiseret er endnu uvist. 

 

 

 



Hvad er udledningen af CO2 ved biogas? 

Biogas regnes ofte for CO2-neutralt – det vil sige, at CO2-emissionen er 0. Men faktisk kan CO2 -

emissionen variere. Den kan endda være negativ - afhængig af en række forhold.  

Biogasproduktionens vigtigste positive klimaeffekt er, at gassen kan erstatte fossile brændsler 

og dermed nedsætte udledningen af CO2 fra afbrænding af fossil energi. Derefter kommer, at 

afgasning af husdyrgødning reducerer udledningen af drivhusgasser fra landbrugets husdyr-

hold. På den negative side er den vigtigste post, at der kan forekomme udledning af metan fra 

selve biogasanlæggene og fra de opgraderingsanlæg, der opgraderer biogassen til naturgaskva-

litet. 

For et konkret biogasanlæg afhænger klimaregnskabet af, hvilke biomasser anlægget afgasser 

og de fysiske forhold på anlægget, fx om anlægget er tæt. I det samlede regnskab skal desuden 

indgå, om der er metantab i forbindelse med opgradering eller anden anvendelse af gassen.  

Når der sammenlignes med øvrige brændsler, er det væsentligt at iagttage, om de tilsvarende 

sideeffekter er medtaget ved øvrige brændsler. F.eks. er der også tilknyttet metan-emission til 

produktion, transport og lagring af kul og olie, hvilket typisk ikke indgår i emissionsværdierne. 

I en række opgørelser regnes biogas og bionaturgas som CO2 -neutrale, f.eks. i Energistatistik-

ken og i det europæiske kvotesystem. Når biogas, der er produceret af husdyrgødning og orga-

nisk affald, erstatter fossil naturgas, reduceres udledningen fra energisektoren med 56,9 kg 

CO2-ækvivalenter ifølge FNs opgørelsesmetode – hvilket stort set svarer til, at biogassen er CO2 

-neutral. Det er også den værdi, som Energistyrelsen anvender i forudsætninger for CO2-

indhold pr. energimængde i forskellige brændsler - som illustreret nedenfor. 

Figur 2: CO2-indhold i udvalgte brændsler /Energistyrelsen 2015/. 
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EU har løbende vurderet CO2-emissionen fra forskellige brændsler og angiver i sit seneste di-

rektivforslag (Directive of the European Parliament and of The Council – on the promotion of 

use of energy from renewable sources – 2017 02 23) CO2-udledningerne for biogas til at være 

mellem -100 og 73 g/CO2/ MJ, som det er vist i nedenstående tabel. 

Tabel 2: CO2-indhold i typiske biometan-produkter /COM/2016/0767 /. 

Den faktiske CO2-emission og den reelle drivhusgasbesparelse afhænger således af en række 

forhold – ikke mindst hvilket brændsel den grønne gas erstatter. Blandt andet derfor er For-

brugerrådet Tænk, Økologisk Råd og Danmarks Naturfredningsforening gået sammen med 

biogasbranchen om en fælles branchedeklarering for markedsføring af bionaturgas. Her for-

pligter sælgere sig til at dokumentere klimaeffekten efter fælles retningslinjer. Derudover skal 

de fremover sikre, at biogas- og opgraderingsanlæg er tilsluttet biogasbranchens frivillige ord-

ning til minimering af metantab /Biogasbranchen 2017/. 



Hvordan er rammevilkår for grønne gasser? 

Ved Energiforliget i 2012 blev der indført en støtteordning, der ligestillede støtte til anvendelse 

af biogas med hhv. elproduktion, opgradering til gasnet, proces, transport og opvarmning. 

Tilskudsordningen omfatter ikke forgasningsgas og brintbaserede gasser. Dog er forgasning af 

biomasse støttet under en anden ordning. /Energistyrelsen2015/ 

Støtteordningen er statsstøttegodkendt i EU til og med 2022. Fra 2023 skal der foreligge en 

fornyet statsstøtteordning, hvis der fortsat skal kunne gives støtte til biogas. 

Kilder: 

• Biogasbranchen 2017. Branchedeklareringen for Bionaturgas kan hentes på

http://www.biogasbranchen.dk/viden/branchedeklarering

• Energinet 2015 – Gas i Danmark

• Energistyrelsen 2015, ”Rammebetingelser for termisk forgasning”

http://www.forgasning.dk/sites/default/files/sites/default/files/filarkiv/02_Seminar%2

0forgasning_nov15_Nielsen.pdf

• Energistatistik 2015, Energistyrelsen

• Udkast til Direktiv om fremme og anvendelse af energi fra vedvarende energikilder fra

Europa parlamentet og EU Kommissionen, COM/2016/0767 final - 2016/0382 (COD)

http://www.biogasbranchen.dk/viden/branchedeklarering
http://www.forgasning.dk/sites/default/files/sites/default/files/filarkiv/02_Seminar%20forgasning_nov15_Nielsen.pdf
http://www.forgasning.dk/sites/default/files/sites/default/files/filarkiv/02_Seminar%20forgasning_nov15_Nielsen.pdf



