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Over 20 biogasanlæg leverer bionaturgas til det danske
gasnet, hvilket kan ses på figur 1. De fleste anlæg er
placeret i Vestdanmark med let adgang til husdyrgødning, affald og energiafgrøder. Særligt tilgængeligheden
af husdyrgødning er vigtig, da det er den biomasse, der
tilføjes i størst mængde.
I tabel 1 ses mængden af bionaturgas i gasselskabernes net. HMN GasNet distribuerer mest bionaturgas, men
der er flere store anlæg på vej i Dansk Gas Distributions
område. Inden for kort tid vil andelen af bionaturgas
være over 10 % i gasnettet.
Rå biogas har et højt indhold af bl.a. svovlbrinte og
CO2, så inden biogassen kommer ud i naturgasnettet,
skal den renses og opgraderes. Opgraderet biogas kaldes
bionaturgas og har en kvalitet, der må transporteres
i naturgasnettet. 21 opgraderingsanlæg er tilsluttet
gasnettet, hvoraf de fleste opgraderingsanlæg servicerer
et enkelt biogasanlæg, men flere biogasanlæg kan også
serviceres. Et af opgraderingsanlæggene servicerer tre
biogasanlæg.
Kapaciteten på de enkelte opgraderingsanlæg varierer fra 100-2.500 m3/time. Tilsammen vil anlæggene
kunne levere en årsproduktion på ca. 171 mio. m3. Ved
udgangen af 2017 forventes de tilsluttede anlæg at kunne levere ca. 290 mio. m3.

Status for biogasudbygning i HMN GasNets
område
HMN GasNet har travlt med at tilslutte nye biogasanlæg,
og over 180.000 m3 bionaturgas distribueres nu dagligt i
HMN GasNet Vest. I starten af 2016 lå tallet på omkring
60.000 m3 bionaturgas, men allerede i starten af 2017
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Figur 1: Biogasanlæg tilsluttet naturgasnettet i Danmark og anlæg
under etablering. Der er ikke gasnet på Bornholm og Lolland-Falster.
Opgjort 01-08-2017.

Anlæg i drift

Anlæg under
udbygning

Total mængde

HMN

83 mio. m3

49 mio. m3

132 mio. m3

DGD

36 mio. m3

66 mio. m3

102 mio. m3

Energinet

21 mio. m

3

0 mio. m

21 mio. m3

NGF

31 mio. m3

4 mio. m3

35 mio. m3

Total
Andel
bionaturgas

3

171 mio. m

3

≈ 6,2 %

3

119 mio. m

290 mio. m3

≈ 4,3 %

≈ 10,5 %

Tabel 1: HMN GasNets bedste bud på tilsluttet kapacitet af bionaturgas i gasselskabernes gasnet, og de mængder der forventes tilsluttet
inden for kort tid. Biogas anvendes også lokalt uden at komme på
naturgasnettet, og eksempelvis opføres der for tiden et anlæg på
21 mio. m3 biogas (16 mio. m3 metan) i Videbæk, som ikke er medtaget i tabellen. Opgjort 01-08-2017.
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Figur 2: Udviklingen i bionaturgasinjektion siden 2016.
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Figur 4: Mængden af naturgas der transporteres til Nordjylland og den lokale produktion af bionaturgas. Over weekenden er produktionen af bionaturgas tilstrækkelig til at
dække forbruget, men i hverdagene stiger forbruget, og det er nødvendigt at supplere
bionaturgassen med naturgas.

steg det til omkring 150.000 m3/døgn. Ved udgangen af
2017 forventes det, at omkring 280.000 m3 bionaturgas
dagligt distribueres i HMN GasNet Vest.
Produktionen af bionaturgas er relativt konstant, og
der er kun mindre døgn- og årstidsvariationer. Da naturgasforbruget varierer meget, er andelen af bionaturgas i
gasnettet meget svingende, og særligt i sommerhalvåret
stiger andelen af bionaturgas. Det ses tydeligt på figur 2.

100 % bionaturgas i Nordjylland
I Hjørring-, Vrå- og Brønderslevområdet i Nordjylland er
der en stor koncentration af biogasanlæg, hvilket kan
ses på figur 3. Det forventes, at 8 anlæg vil være i drift

Figur 3: Gasnettet og biogasanlæggene i
Nordjylland.

inden udgangen af 2017.
På figur 4 ses bionaturgas-injektionen og naturgas
flowet fra Energinets transmissionsnet til HMN GasNets
distributionsnet i Nordjylland. Lørdag og søndag d. 15.16. juli 2017 var gasforbruget lavt, men produktionen
af bionaturgas stabil. Flowet af naturgas til Nordjylland
stopper helt i weekenden, da den lokale produktion af
bionaturgas kan dække forbruget og mere til, hvilket
lagres vha. line-packing. Mandag morgen stiger forbruget, og der er igen behov for at ”importere” gas til
Nordjylland. Nordjylland har altså været 100 % dækket
af lokalt produceret bionaturgas i weekenden i uge
28 i 2017.
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Andelen af bionaturgas i Nordjylland
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Andelen af bionaturgas i Nordjylland er, som i resten af Danmark,
stigende. I 2016 var ca. 15 % af
gassen i Nordjylland bionaturgas.
Ved udgangen af 2017 vil de tilsluttede anlæg levere ca. 64 mio. m3, og
udnyttes kapaciteten fuldt ud, vil
andelen af bionaturgas i Nordjylland
være svarende til omkring 50 %.
På grund af forbrugsmønstret er
det netop i weekender i sommerferien, hvor meget høje andele af
bionaturgas ses, og på figur 5 ses
andelen af bionaturgas i Nordjylland i forhold til forbruget den dag.
Line-packing har indtil videre været
tilstrækkeligt til at udligne forskellen mellem forbrug og produktion,
men HMN GasNet og Energinet
havde allerede fra denne sommer
sikret, at bionaturgas kunne glide
over i transmissionsledningen ved at
sænke trykket i denne helt ned til
gaslagret i Lille Thorup.
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Figur 5: Andelen af bionaturgas
i Nordjylland. Andelen er beregnet
ud fra forbruget af gas på døgnbasis.

TEMA: FREMTIDENS GASFORSYNING

Årets Gaskonference

2017

1. november
på Hotel Scandic,
Sydhavnen, Københavnhavn

I år vil en række nøglepersoner fra gas- og energibranchen
fortælle om, hvad der rører sig på den korte og lange bane.
Om formiddagen er der fokus på organisering og udbygning
af gasinfrastrukturen, mens temaet efter frokosten kaster
lys over markedet og industrien. Dagen slutter med tapasbuffet og networking.

Program og tilmelding på
www.danskgasforening.dk
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Hør bl.a. indlæg om
• Udbygning af gasforsyning fra Nordsøen
• Konsolidering af infrastrukturselskaber
• Gas i industrien
• At være aktør i gasmarkedet
• Forventninger til biogasudbygning

