
Pressemeddelelse fra Triangle Energy Alliance 25.5.21: 

 

Virksomheder investerer milliarder i produktion af grøn energi i 

Trekantområdet  

 

Investeringsviljen er mere end almindeligt stor i et helt nyt offentlig-privat samarbejde om 

storskala-produktion af grøn energi i Trekantområdet. Samarbejdet består af 7 kommuner og 

foreløbig 13 virksomheder og har fået navnet Triangle Energy Alliance. 

 

Kort fortalt vil Triangle Energy Alliance skabe et stort Power-to-X økosystem i Trekantområdet, 

hvor grøn el og lokal CO2 skal bruges til produktion af grøn brint og andre grønne 

brændstoffer, som der bliver stor efterspørgsel på. Restprodukterne er ilt og grøn 

overskudsvarme, der også kan sælges. 

 

Everfuel investerer knap 2 mia. kr. 

En af de partnervirksomheder, der allerede nu investerer markant i Power-to-X teknologi i 

Trekantområdet er brintvirksomheden Everfuel, der bygger en brintfabrik i Fredericia. 

 

- Everfuel investerer markant i Fredericia med PtX projektet HySynergy i 3 faser. Første fase, 

20 MW til 150 mio. kroner, er forventelig i drift midt 2022, mens anden fase, 300 MW, 

planlægges til at være i drift ultimo 2024. Her er budgettet forventeligt lidt under 2 mia. 

kroner. Tredje fase på 1 GW er fortsat på tegnebrættet, med en ambition om at være klar i 

2030. Der er tale om en af de mest markante udbygninger af brintproduktion i Europa. Alene 

fase to vil kunne reducere den danske CO2-udledning svarende til næsten 5% af emissionen 

ved den danske landtransportsektor allerede i 2025, og på mellemlangt sigt kan den medføre 

en fortrængning af CO2, der svarer til 500.000 elbiler, siger CEO i Everfuel, Jacob Krogsgaard. 

 

Formand er tidligere direktør for Vækstfonden 

Det er en stor kapacitet inden for finansiering og erhvervsudvikling, der skal være med til at 

sikre, at Triangle Energy Alliance realiserer sine store ambitioner om at blive et europæisk 

kraftcenter for storskala-produktion af grøn energi inden for en kort årrække. 

 

Det er nemlig den tidligere direktør for Vækstfonden gennem næsten 20 år, Christian 

Motzfeldt, der er blevet formand Triangle Energy Alliance. 

 

- Mit succeskriterie er hurtigt at få kortlagt de mange potentielle synergigevinster, der kan 

udløses på kort og mellemlangt sigt i Trekantområdet og få dem drøftet i Alliancen, så de kan 

blive omsat i konkrete investeringsplaner blandt deltagerne i Alliancen. De første projekter kan 

hurtigt føre til investeringer på en god håndfuld milliarder kroner, så vi kan få accelereret den 

grønne omstilling og skabt sund erhvervsudvikling og mange nye job. Det har vi helt unikke 

forudsætninger for at lykkes med i Trekantområdet, siger bestyrelsesformand Christian 

Motzfeldt. 

 

Unik infrastruktur til produktion og distribution 



Han fremhæver, at der i Trekantområdet er mange stærke energivirksomheder og en unik 

infrastruktur til at bygge storskala-produktion af grøn energi. 

 

- Trekantområdet er et trafikalt knudepunkt i Danmark, hvor rigtig meget tung trafik kommer 

igennem hver dag. I Taulov er 22 af verdens 30 største logistikvirksomheder til stede, der alle 

er interesserede i at anvende flere grønne drivmidler. Vi er Danmarks førende 

produktionsområde med i alt 37.000 industriarbejdspladser, der også efterspørger mere grøn 

energi. Vi har et stort raffinaderi, der producerer omkring halvdelen af alle drivmidler til dansk 

transport. De har sat sig for at investere solidt i grøn omstilling af brændstoffer, så den 

kapacitet, der i dag bruges på forarbejdning af gas og olie fra Nordsøen, kan bruges på den 

grønne energi. Vi har en havn, der er er bygget til udskibning af brændstoffer, vi har nogle af 

landets førende virksomheder inden for brintproduktion og elektrolyseudstyr, nemlig Everfuel 

og Green Hydrogen Systems. Vi kan få adgang til grønt kulstof fra Nature Energys 

biogasproduktion i Trekantområdet og vi har Ørsteds store kraftvarmeværk i Skærbæk, 

hvorfra vi også kan hente grønt kulstof, som i fremtiden kan blive en knap ressource, vi skal 

udnytte klogt, siger Christian Motzfeldt. 

 

Stor interesse fra Ørsted 

Hos energigiganten Ørsted, der også er partner i projektet, er interessen stor: 

 

- Vi ser med stor interesse på partnerskabet, Triangle Energy Alliance, da det har potentiale til 

at levere en væsentlig mængde af fremtidens grønne brændstoffer i Danmark. Det kræver 

CO2 fra bæredygtige biogene kilder at producere nogle af brændstofferne, og med vores 

flisfyrede kraftvarmeværk placeret i Trekantområdet er det oplagt, at vi undersøger 

mulighederne for at fange CO2’en fra værket og i dette tilfælde bruge det til at producere 

grønne brændstoffer i et Power-to-X-anlæg, siger Ole Thomsen, direktør for Ørsteds 

kraftværker.  

 

Overskudsvarme aftages i stort fjernvarmesystem 

Bestyrelsesformand Christian Motzfeldt fremhæver den unikke mulighed, som Trekantområdet 

har for sektorkobling mellem produktionen af grønne brændstoffer og fjernvarmesystemet: 

 

-  Trekantområdet har i kraft af TVIS et stort og sammenhængende fjernvarmesystem på 

tværs af fire kommuner. Det kan aftage overskudsvarme fra elektrolysen af de grønne 

brændstoffer. Det er meget vigtigt for at kunne få god økonomi i produktionen. I det hele 

taget er det helt afgørende for en konkurrencedygtig produktion af grønne brændstoffer og 

grøn omstilling, at man har mulighed for at høste gevinster fra sektorkoblinger mellem 

industri, landbrug, energi, kraftvarme og transport. Her er Trekantområdet unikt placeret og 

udrustet til at høste store synergigevinster. Det er det, vi skal arbejde med at realisere i de 

kommende år, siger Christian Motzfeldt.  

 

Grønt brinteventyr med Tyskland 

Han påpeger, at efterspørgslen efter grøn brint til den tyske stålindustri og kemiske industri 

kræver meget mere brint, end de selv kan producere i Tyskland. Men det kan vi hjælpe dem 



med.  Fra Trekantområdet vil vi kunne skabe en betydelig eksport af grøn brint til Tyskland, 

hvis man opgraderer det nuværende naturgasnet, der i dag løber fra Egtved til Hamburg, siger 

Christian Motzfeldt. 

 

Hurtige grønne gevinster 

Næstformand for bestyrelsen for Triangle Energy Alliance, Steen Wrist, borgmester i Fredericia 

Kommune, glæder sig over, at projektet kan realiseres hurtigt:  

 

- Vi har behov for hurtige gevinster i den grønne omstilling. Den gode nyhed er, at vi faktisk 

allerede har den nødvendige viden og teknologi til at sikre en grøn omstilling med betydelige 

klimagevinster. Så der er ingen grund til at vente et årti på ny teknologi og etablering af 

megaprojekter. I Trekantområdet vil vi kunne levere massiv, grøn omstilling på den korte 

bane. Virksomhederne i partnerskabet Triangle Energy Alliance kommer med mange gode 

ideer og stor investeringsvillighed. Den villighed og kommercielle styrke vil kommunerne i 

Trekantområdet bakke op med et tæt samarbejde og gode rammevilkår, siger Steen Wrist. 

 

Bestyrelsen for Triangle Energy Alliance blev nedsat på en stiftende generalforsamling i 

slutningen af april. Bestyrelsens første opgave har været at ansætte en sekretariatschef, der 

skal stå for den daglige drift og ledelse af samarbejdet. 

 

Her er valget faldet på Søren Schmidt Thomsen, der kommer fra en stilling som leder af 

Strategisk Energiplanlægning Sønderjylland. Han starter i jobbet 1. juni og får kontor i Port 

House i Fredericia. 

 

Bestyrelsen  

Den samlede bestyrelse udgøres af:  

 Christian Motzfeldt, formand, tidligere direktør for Vækstfonden 

 Steen Wrist, næstformand, borgmester, Fredericia Kommune 

 Jens Ejner Christensen, borgmester, Vejle Kommune 

 Jørn Pedersen, borgmester, Kolding Kommune 

 Johannes Lundsfryd Jensen, borgmester, Middelfart Kommune 

 Ole Thomsen, Senior Vice President og Head of Bioenergy, Ørsted 

 Finn Schousboe, Business Manager, Dansk Shell 

 Sebastian Koks Andreassen, CEO, Green Hydrogen Systems  

 Jacob Krogsgaard, CEO, Everfuel 

 

Partnere i Power-to-X Trekantområdet 

 COWI 

 Process Engineering 

 Airco Process Technology A/S 

 Nature Energy 

 Everfuel 

 Green Hydrogen Systems 

 Shell 



 Ørsted 

 Energnist 

 Billund Lufthavn 

 ADP – Fredericia Havn 

 Vattenfall 

 TVIS – Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S 

 Vejle Kommune 

 Kolding Kommune 

 Fredericia Kommune 

 Middelfart Kommune 

 Billund Kommune 

 Haderslev Kommune 

 Vejen Kommune 

 Trekantområdet Danmark 

 

 

 

 

FAKTA – BAGGRUND – PERSPEKTIV:  

 

Forstå Power-to-X og grøn energiproduktion i Trekantområdet 

 

Hvad er Power-to-X? 

Den grønne omstilling beror på en større produktion af el fra sol, vind og vandkraft mv. Men 

det er langt fra alle dele af samfundet, der kan omstilles til el, lige som el er meget kostbart at 

lagre direkte i batterier. Det betyder, at der er grænser for, hvor meget el kan udbredes som 

slutenergi. 

Flytransport, tung landevejstransport og tung industri mv. lader sig ikke nemt – om 

overhovedet muligt - omstille til el-drift. Hertil skal der derfor fremstilles andre grønne 

energiformer som brint og forskellige typer af elektrobrændstoffer. 

Produktion af brint sker gennem en proces, der hedder elektrolyse, hvor vand spaltes i brint og 

ilt ved anvendelse af el fra fx sol og vind. Brint bliver altså en meget central del af den 

samlede grønne omstilling, både som direkte drivmiddel i køretøjer, som energi i den tunge 

industri og den kemiske industri samt som råstof ved fremstilling af elektrobrændstoffer til fx 

flytransport. 

Produktion af flydende brændstoffer kræver ud over brint, at der bliver tilført kulstof, for 

eksempel fra CO2.  

 

Power-to-X perspektiver i Trekantområdet 

En omkostningseffektiv produktion af elektrobrændstoffer fx grøn jetfuel kræver nem adgang 

til koncentreret CO2. Skal slutproduktet være helt grønt, skal man hente CO2 fra en biogen 

kilde fx fra biogas eller fra et flisfyret kraftværk. 

Begge dele har Trekantområdet i kraft af Nature Energys fremtidige biogasproduktion og 

Ørsteds kraftvarmeværk i Skærbæk. Fra elektrolysen kommer desuden en betydelig 



produktion af ilt, der kan bruges industrielt, i sundhedssektoren eller til CO2-opsamling via en 

såkaldt oxyfuel-proces. 

Når ilten, som er et biprodukt i brintproduktionen, kan sælges videre til andre virksomheder 

som råvare, reducerer det omkostningerne ved brintproduktionen, ligesom disse virksomheder 

får bedre adgang til en værdifuld ressource til deres produktion. 

Desuden opstår der fra elektrolysen et varmeoverskud, der kan anvendes til fjernvarme. Her 

har Trekantområdet et meget veludbygget fjernvarmesystem i TVIS, der netop kan få stor 

gavn af partnerskaber med virksomheder, der kan levere overskudsvarme ligesom TVIS vil få 

gavn af nærhed til en kunde til deres restprodukt. 

Virksomheder der producerer brint og elektrofuels, har derfor selv en fordel ved at blive 

placeret i nærheden af store fjernvarmenet. Samtidig skabes der basis for bæredygtig 

fjernvarme i supplement til eller efter biomassen på Skærbækværket. 

 

Sådanne partnerskaber giver altså betydelige synergigevinster, der resulterer i lavere 

produktionsomkostninger og i sidste ende lavere priser for slutbrugerne.  

 

Trekantområdet er storforbruger af energi 

Trekantområdet er både Danmarks Produktionscentrum og Danmarks Transport- og 

Logistikcentrum – og huser således mange, energislugende virksomheder. 

Nærheden mellem meget betydelige energikunder og producenter af grøn energi vil kunne 

udløse synergieffekter og mere effektiv drift for alle parter samt kunne styrke værdiskabende 

samarbejder om innovation og produktudvikling. 

Nærheden til havnefaciliteter og eksisterende rørført infrastruktur giver umiddelbart adgang til 

afsætning af produkter. 

 

Infrastrukturen i Trekantområdet er som skabt til brinteksport 

Gasrørledningen fra Egtved til Tyskland giver en vigtig nærhed til Europas absolutte 

industricentrum i Nordvesttyskland, hvor efterspørgslen efter grøn energi, navnlig brint, i 

fremtiden vil blive næsten umættelig.   

 

Endelig har Trekantområdet et stort raffinaderi, som har potentialet til at blive en af de helt 

store producenter af elektrofuels i Danmark og som med partnerskaber med mange andre 

virksomheder i området kan medvirke til at spille hele energi-økosystemet i Trekantområdet 

stærkere.  

  

- I Trekantområdet har vi rigtigt mange potentielle koblinger mellem sektorer og muligheder 

for at høste synergigevinster ved at skabe samarbejder og tætte partnerskaber mellem 

virksomheder, der producerer eller forbruger energi. Den ene virksomheds overskudsprodukt 

er ofte et værdifuldt råstof for en anden virksomhed. Det er gevinsterne ved denne type af 

symbiose, hjulpet på vej af et tæt samarbejde mellem kommunerne, at Triangle Energy 

Alliance er etableret for at udløse. Visionen for Triangle Energy Alliance er at synliggøre og 

udnytte disse unikke synergieffekter med henblik på at gøre Trekantområdet til et førende 

europæisk center for grøn energi, siger bestyrelsesformand Christian Motzfeldt. 

 



Kontaktoplysninger til pressen: 

 

Christian Motzfeldt, formand for Triangle Energy Alliance, tlf. 4080 4860 

Søren Schmidt Thomsen, sekretariatschef for Triangle Energy Alliance fra 1. juni, tlf. 2946 

6864 


