
NATIONALT CENTER
FOR GRØN ENERGI
- Knudepunkt for udvikling af grøn energi
Projektleder: Bornholms Regionskommune

Folketinget har besluttet at etablere Bornholm 
som verdens første energiø og dermed som et 
knudepunkt for grøn energi. Det skal ske gennem 
en koordineret indsats indenfor teknologi, 
innovation og erhvervsudvikling. Det vil udbygge 
Danmarks grønne førerposition og skabe 
lokaludvikling til gavn for bornholmerne.

Nationalt Center for Grøn Energi skal 

• Forankre og samle seks indsatsområder 
omkring grøn energi i ét selskab, der skal bo i 
det tidligere elværk i Rønne 

• Skabe et levende innovationsmiljø 
med virksomheder, myndigheder og 
videninstitutioner 

• Sikre at udviklingen af Bornholm som 
knudepunkt for grøn energi kommer 
bornholmerne mest muligt til gavn 
 

Den stiftende partnerkreds: Siemens, Ørsted, 
Danmarks Tekniske Universitet, Bornholms 
Regionskommune, Rønne Havn, Bornholms 
Energi og Forsyning, Energinet og Offshore 
Center Bornholm.

Du kan læse mere om de enkelte indsatsområder 
på de følgende plancher.

Nationalt Center for Grøn Energi

Energiø Bornholm

Forundersøgelser af Power-to-X

Testø Bornholm

Residential Collage Bornholm
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Det tidligere elværk i Rønne

Aktivitet 3 Power-to-X Feasibility studie 

Hvad skal vi undersøge? 

I Power-to-X Feasibility studiet skal vi finde ud af om det 
kan betale sig at producere grønne brændstoffer, så kaldte 
E-brændsler ved hjælp af Power-to-X teknologien. 

Vi skal blandt andet undersøge hvor stort et anlæg skal 
være og hvilke teknologier, det skal bruge. 

Vi vil også gerne finde ud af, hvor meget spildvarme et an-
læg laver, fordi spildvarmen efterfølgende kan bruges som 
fjernvarme. 

Det er selvfølgelig også vigtigt at undersøge hvor meget 
grønt brændstof som kan sælges, både til tung transport 
og industri lokalt på Bornholm og i forbindelse med Born-
holm Bunker Hub. 

Endelig skal vi også undersøge hvor mange arbejdspladser, 
som et Power-to-X anlæg kan skabe på Bornholm, og hvil-
ke kvalifikationer det kræver for at arbejde på anlægget 

Hvem er partnerne? 

Power-to-X Feasibility studiet ledes af Rønne Havn med del-
tagelse af Ørsted Hydrogen, Skovgaard Energy, Topsoe, Dan-
foss Drives, Rambøll, DTU Management, DTU Wind and Ener-
gy Systems, CRT, BRK og BEOF 

Hvad er Power-to-X? 

Når man laver E-brændsler via Power-to-X, så starter man med at bruge strøm til at 
spalte vand til hydrogen og oxygen. Hydrogen indeholder rigtig meget energi og kan 
derfor bruges som brændstof. Desværre er hydrogen et ret besværligt brændstof, det 
kan eksplodere ret nemt og det fylder rigtig meget. Derfor laver man hydrogen om til 
brændstoffer, som er nemmere at håndtere. Det kan f.eks. være til ammoniak, metanol, 
metan (naturgas) og jetfuel, der bruges til fly. 

Når man skal lave ammoniak, så skal man bruge hydrogen og kvælstof fra luften. Luft 
indeholder 78% kvælstof, så det er ret nemt at få fat på kvælstof. 

Når man skal lave metanol, metan og jetfuel har man brug for kuldioxid, og selvom vi 
har for meget kuldioxid i luften og derfor har klimaforandringer, så er der faktisk kun 
0,04% kuldioxid i luften, hvilket gør det ret besværligt at få nok kuldioxid til at lave E-
brændsler. Derfor er man nødt til at bruge nogle punktkilder, hvor koncentrationen af 
kuldioxid er større. Det kan f.eks. være fra biogas eller kraftværker, som brænder bio-
masse. Så kan man hente kuldioxid ud af røgen og bruge den til at lave methanol, me-
tan og jetfuel. 

 

Hvem bruger E-brændsler? 

E-brændsler kan bruges til rigtig mange forskellige formål, man kan faktisk sige at vi skal bruge 
E-brændsler til alle de opgaver, som ikke kan gøres elektriske, som f.eks. tung transport som 
lastbiler, busser, skibe og fly. Vi skal også bruge E-brændsler i industrien, både som brændstof, 
f.eks. når der laves stål, men også til fremstilling af mange varer. F.eks. Bruges metanol som en 
råvare når der laves plastik, og ammoniak bruges til at lave kunstgødning. 



DATAHUB
- Grøn data til gavn for borgere, studeren-
de og virksomheder
Projektleder: Danmarks Tekniske Universitet

Data og digitalisering er afgørende for den 
grønne omstilling. Med dataplatformen 
Datahub vil vi derfor indsamle data fra Nationalt 
Center for Grøn Energi. Informationerne skal 
gøres tilgængelige for forskere, studerende og 
virksomheder, så de kan udvikle nye bæredygtige 
energiløsninger til borgere og virksomheder på 
Bornholm og i resten af Danmark.

Datahub skal

• Sikre adgang til data, som kan hjælpe 
virksomheder med at udvikle nye løsninger til 
det grønne energisystem 

• Understøtte digitaliseringen af Bornholm 

• Styrke Bornholms brand som en international 
front runner i intelligent brug af data til at 
understøtte den grønne omstilling



RESIDENTIAL  
COLLEGE  
BORNHOLM
- Et samarbejde mellem danske universiteter 
og bornholmske virksomheder
Projektleder: Danmarks Tekniske Universitet

Med Residential College Bornholm vil vi skabe 
et tæt samarbejde mellem danske universiteter 
og bornholmske virksomheder og øvrige aktører. 
Centeret skal ligge i det gamle elværk i Rønne. 
Her kan forskere og studerende fra danske 
universiteter lave undersøgelser og feltarbejde 
sammen med lokale virksomheder for at udvikle 
nye løsninger til et grønt energisystem.

Residential College Bornholm skal

• Skabe et lærings- og udviklingsmiljø for grøn 
energiinnovation gennem oprettelse af kurser, 
praktikpladser og specialesamarbejde 

• Tiltrække forskere og studerende til Bornholm 

• Styrke erhvervsudviklingen på Bornholm 
gennem videntilførsel til øens virksomheder

DTU studerende besøger Bornholm



INNOVATIONSHUB
- Virksomhedernes indgang til viden,  
kompetencer og netværk
Projektleder: Business Center Bornholm

Med Innovationshub vil vi understøtte 
udvikling og grøn omstilling i de bornholmske 
virksomheder. 

For at udforske løsninger på virksomhedsrettede 
problemstillinger indenfor grøn omstilling, vil 
vi skabe innovative miljøer med studerende, 
forskere og andre interessenter. Vi vil sikre, at 
virksomheder både får adgang til ny viden og til 
Testø Bornholms aktiviteter. 

Innovationshub skal

• sikre, at bornholmske virksomheder får adgang 
til ny viden og innovative miljøer 

• skabe fokus på konkrete løsningsforslag til 
virksomhedsrettede problemstillinger 

• skabe internationalt kendskab til Bornholm 
som global spydspids for grøn omstilling 
for at tiltrække specialistvirksomheder, 
samarbejdspartnere og medarbejdere

Innovation
hub

Residential
College

Testø 
Bornholm



FORUNDERSØGELSER 
AF POWER-TO-X  
PÅ BORNHOLM
- Fra grøn strøm til grønne brændstoffer
Projektleder: Rønne Havn

Vi vil undersøge, om det ved hjælp af Power-
to-X-teknologien kan betale sig at omdanne 
grøn strøm fra blandt andet solceller og Energiø 
Bornholms kommende havvindmølleparker 
til grønne brændstoffer. Projektet skal også 
afklare, hvor på Bornholm et Power-to-X-
anlæg kan placeres, ligesom vi vil undersøge 
eksportmuligheder og transport af de grønne 
brændstoffer.

Forundersøgelser af Power-to-X 
på Bornholm skal 

• Undersøge om det kan betale sig at producere 
grønne brændstoffer på Bornholm 

• Undersøge mængden af spildvarme fra 
Power-to-X-anlægget, da det kan bruges som 
fjernvarme 

• Undersøge hvor mange lokale arbejdspladser 
et Power-to-X-anlæg kan skabe

Aktivitet 3 Power-to-X Feasibility studie 

Hvad skal vi undersøge? 

I Power-to-X Feasibility studiet skal vi finde ud af om det 
kan betale sig at producere grønne brændstoffer, så kaldte 
E-brændsler ved hjælp af Power-to-X teknologien. 

Vi skal blandt andet undersøge hvor stort et anlæg skal 
være og hvilke teknologier, det skal bruge. 

Vi vil også gerne finde ud af, hvor meget spildvarme et an-
læg laver, fordi spildvarmen efterfølgende kan bruges som 
fjernvarme. 

Det er selvfølgelig også vigtigt at undersøge hvor meget 
grønt brændstof som kan sælges, både til tung transport 
og industri lokalt på Bornholm og i forbindelse med Born-
holm Bunker Hub. 

Endelig skal vi også undersøge hvor mange arbejdspladser, 
som et Power-to-X anlæg kan skabe på Bornholm, og hvil-
ke kvalifikationer det kræver for at arbejde på anlægget 

Hvem er partnerne? 

Power-to-X Feasibility studiet ledes af Rønne Havn med del-
tagelse af Ørsted Hydrogen, Skovgaard Energy, Topsoe, Dan-
foss Drives, Rambøll, DTU Management, DTU Wind and Ener-
gy Systems, CRT, BRK og BEOF 

Hvad er Power-to-X? 

Når man laver E-brændsler via Power-to-X, så starter man med at bruge strøm til at 
spalte vand til hydrogen og oxygen. Hydrogen indeholder rigtig meget energi og kan 
derfor bruges som brændstof. Desværre er hydrogen et ret besværligt brændstof, det 
kan eksplodere ret nemt og det fylder rigtig meget. Derfor laver man hydrogen om til 
brændstoffer, som er nemmere at håndtere. Det kan f.eks. være til ammoniak, metanol, 
metan (naturgas) og jetfuel, der bruges til fly. 

Når man skal lave ammoniak, så skal man bruge hydrogen og kvælstof fra luften. Luft 
indeholder 78% kvælstof, så det er ret nemt at få fat på kvælstof. 

Når man skal lave metanol, metan og jetfuel har man brug for kuldioxid, og selvom vi 
har for meget kuldioxid i luften og derfor har klimaforandringer, så er der faktisk kun 
0,04% kuldioxid i luften, hvilket gør det ret besværligt at få nok kuldioxid til at lave E-
brændsler. Derfor er man nødt til at bruge nogle punktkilder, hvor koncentrationen af 
kuldioxid er større. Det kan f.eks. være fra biogas eller kraftværker, som brænder bio-
masse. Så kan man hente kuldioxid ud af røgen og bruge den til at lave methanol, me-
tan og jetfuel. 

 

Hvem bruger E-brændsler? 

E-brændsler kan bruges til rigtig mange forskellige formål, man kan faktisk sige at vi skal bruge 
E-brændsler til alle de opgaver, som ikke kan gøres elektriske, som f.eks. tung transport som 
lastbiler, busser, skibe og fly. Vi skal også bruge E-brændsler i industrien, både som brændstof, 
f.eks. når der laves stål, men også til fremstilling af mange varer. F.eks. Bruges metanol som en 
råvare når der laves plastik, og ammoniak bruges til at lave kunstgødning. 

Aktivitet 3 Power-to-X Feasibility studie 

Hvad skal vi undersøge? 

I Power-to-X Feasibility studiet skal vi finde ud af om det 
kan betale sig at producere grønne brændstoffer, så kaldte 
E-brændsler ved hjælp af Power-to-X teknologien. 

Vi skal blandt andet undersøge hvor stort et anlæg skal 
være og hvilke teknologier, det skal bruge. 

Vi vil også gerne finde ud af, hvor meget spildvarme et an-
læg laver, fordi spildvarmen efterfølgende kan bruges som 
fjernvarme. 

Det er selvfølgelig også vigtigt at undersøge hvor meget 
grønt brændstof som kan sælges, både til tung transport 
og industri lokalt på Bornholm og i forbindelse med Born-
holm Bunker Hub. 

Endelig skal vi også undersøge hvor mange arbejdspladser, 
som et Power-to-X anlæg kan skabe på Bornholm, og hvil-
ke kvalifikationer det kræver for at arbejde på anlægget 

Hvem er partnerne? 

Power-to-X Feasibility studiet ledes af Rønne Havn med del-
tagelse af Ørsted Hydrogen, Skovgaard Energy, Topsoe, Dan-
foss Drives, Rambøll, DTU Management, DTU Wind and Ener-
gy Systems, CRT, BRK og BEOF 

Hvad er Power-to-X? 

Når man laver E-brændsler via Power-to-X, så starter man med at bruge strøm til at 
spalte vand til hydrogen og oxygen. Hydrogen indeholder rigtig meget energi og kan 
derfor bruges som brændstof. Desværre er hydrogen et ret besværligt brændstof, det 
kan eksplodere ret nemt og det fylder rigtig meget. Derfor laver man hydrogen om til 
brændstoffer, som er nemmere at håndtere. Det kan f.eks. være til ammoniak, metanol, 
metan (naturgas) og jetfuel, der bruges til fly. 

Når man skal lave ammoniak, så skal man bruge hydrogen og kvælstof fra luften. Luft 
indeholder 78% kvælstof, så det er ret nemt at få fat på kvælstof. 

Når man skal lave metanol, metan og jetfuel har man brug for kuldioxid, og selvom vi 
har for meget kuldioxid i luften og derfor har klimaforandringer, så er der faktisk kun 
0,04% kuldioxid i luften, hvilket gør det ret besværligt at få nok kuldioxid til at lave E-
brændsler. Derfor er man nødt til at bruge nogle punktkilder, hvor koncentrationen af 
kuldioxid er større. Det kan f.eks. være fra biogas eller kraftværker, som brænder bio-
masse. Så kan man hente kuldioxid ud af røgen og bruge den til at lave methanol, me-
tan og jetfuel. 

 

Hvem bruger E-brændsler? 

E-brændsler kan bruges til rigtig mange forskellige formål, man kan faktisk sige at vi skal bruge 
E-brændsler til alle de opgaver, som ikke kan gøres elektriske, som f.eks. tung transport som 
lastbiler, busser, skibe og fly. Vi skal også bruge E-brændsler i industrien, både som brændstof, 
f.eks. når der laves stål, men også til fremstilling af mange varer. F.eks. Bruges metanol som en 
råvare når der laves plastik, og ammoniak bruges til at lave kunstgødning. 

Hvordan laver man E-brændsler?

Hvem bruger E-brændsler?

Partnere: Forundersøgelser af Power-to-X ledes af Rønne Havn med deltagelse 
af Ørsted Hydrogen, Skovgaard Energy, Topsoe, Danfoss Drives, Rambøll, DTU 
Management, DTU Wind and Energy Systems, CRT, BRK og BEOF.



TESTØ BORNHOLM
- Fremtidens energiteknologiske løsninger
Projektleder: Bornholms Energi og Forsyning A/S

Vi vil sikre, at vi kan tiltrække og udvikle både 
forsknings- og udviklingsprojekter samt 
kommerciel udvikling af energiteknologien til 
Bornholm. Derfor skal Bornholm være bindeled 
mellem studerende og virksomheder, som 
skal have let adgang til Bornholms energi- og 
datainfrastruktur. Det vil give de studerende 
materiale til projekter, mens virksomhederne får 
kortere vej til produktudvikling.

Testø Bornholm skal

• Skabe indsigt i fleksibelt fjernvarmeforbrug og i, 
hvordan vi får vedvarende energi integreret i
det bornholmske elnet 
• Overføre viden mellem eksterne 
teknologipartnere og lokale små- og mellemstore 
virksomheder
• Optimere mulighederne for at kvalificere de 
rigtige energiø-løsninger i tide

Solceller

100 MW Havvind 
(2025)

Landanlæg 
(El-transformerstation)

Power-to-X-anlæg
(Elektrolyseanlæg) 1. fase 15 MW

Tabsvarme

BunkerHub
Ammonik, NH3

Årligt sejler 60.000 skibe gennem Østersøen

Nye energikrævende 
virksomheder

Sektorkobling

2-3 GW havvind

5 km
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Energiø*

Energiø*

HVDC kabel
Udlandet/PtX anlæg
 eller lign. aftagere 

HVDC 
kabel

Nationalt Center 
for Grøn Energi 

*Besluttet i Klimaaftale 
af 22. juni 2020

15-20 km



FORANKRING AF 
ENERGIØ BORNHOLM
- Verdens første fysiske energiø
Projektleder: Bornholms Regionskommune

Energiø Bornholm bliver verdens første 
fysiske energiø med én af de hidtil største 
havvindmølleparker i Danmark. I 2030 vil 
havvindmølleparkerne producere to gigawatt. Det 
svarer til to millioner husstandes strømforbrug. 
Strømmen fra havvindmølleparkerne fordeles 
til elnettet i Danmark og direkte til udlandet, så 
både husstande og erhvervsliv får adgang til grøn 
energi. Det er også planen, at Bornholms elnet kan 
blive tilkoblet Energiø Bornholm. 

Forankring af Energiø Bornholm skal

• Sikre hensigtsmæssig realisering af Energiø 
Bornholm 

• Skabe gode muligheder for at bruge Energiø 
Bornholm til at teste og demonstrere nye 
energiløsninger 

• Understøtte at Energiø Bornholm skaber 
bornholmsk forankret erhvervsudvikling


