
Fjord PtX 
– Nordjysk Power-to-X anlæg



CO2 fra affaldsforbrænding skal indgå i produktion af grøn e-metanol

Opskriften på fremtidens grønne brændstof er enkel: Grøn strøm, vand og CO2 fra affaldsforbrænding på RenoNord
skal blive til e-metanol. Produktionen i Aalborg skal bidrage til at reducere CO2 aftrykket i den tunge transportsektor. 

Power-to-X anlæg skal bidrage til Danmarks klimamålsætning 
De danske klimapartnerskaber peger på, at Power-to-X skal spille en vigtig rolle for at nå Danmarks 70%-målsætning i 2030 – og ikke mindst fuld klimaneutralitet i 

2050. Derfor er Copenhagen Infrastructure Partners, Reno Nord og Aalborg Forsyning gået sammen om at lave et af Skandinaviens største Power to e-metanol anlæg 

– Fjord PtX. Målet er blandt andet at reducere CO2-aftrykket i den tunge transportsektor, så skibe, lastbiler og fly i fremtiden kan drives på CO2-neutral brændsel.  

Gevinster 
+ Vi kan lagre energien fra en svingende elproduktion og dermed sikre en stabil elforsyning. Dette bidrager samtidig til et attraktivt 

marked for vedvarende energi og i sidste ende, en stabil elpris.

+ Vi genanvender op til 180.000 tons CO2 årligt fra affaldsforbrænding på RenoNord, hvilket svarer til den årlige CO2-udledning fra 

cirka 15.000 danske husstande. På sigt vil CO2 genanvendelsen kunne opskaleres.

+ Nye, lokale arbejdspladser – anlægget forventes at skabe 50 fuldtidsstillinger og derudover et behov for en række forskellige aktører 

til opførelse af anlægget.

+ Produktion af overskudsvarme – anlægget forventes at levere fjernvarme til ca. 5.000 husstande.

Nøgletal 
• Produktion af 130.000 tons grøn e-metanol årligt.

• Der vil være tale om en milliardinvestering.

• Effektforbrug: 300-400 MW fra vedvarende energi.

• Leverer varme til 5.000 husstande, hvilket svarer til ca.7% af varmeforbruget i Aalborg Kommune.



Hvad er Power-to-X?

Power-to-X forkortes også P2X / PtX 
Power = elektricitet 
X = En samlet betegnelse for teknologier, hvor elproduktion omdannes til f.eks. brint, syntetiske gasser, 
       brændstoffer eller kemikalier. 

Power XPower-to-X refererer til forskellige energibærere.refererer til vedvarende energi.



Hvordan produceres e-metanol?

E-metanol er et PtX-produkt, der består af brint og karbon. Brint (H2) er vand (H2O) spaltet ved elektrolyse. 
Grøn karbon (C) udvindes fra CO2-fangst (Carbon Capture). I projektet Njord-PtX sker CO2-fangsten i forbindelse med 
affaldsforbrænding på RenoNord. På denne måde sikrer vi en årlig genanvendelse af op til 180.000 tons CO2. 
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