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GreenLab: Grøn industripark 
og meget mere
En enestående cirkulær industripark
– og en frontløber inden for PtX
GreenLab er fremtidens grønne energipark for virksomheder, der

gerne vil bidrage til den grønne omstilling. 

I energiparken planlægger vi med industrierne, hvordan de bedst 

kan blive forbundet til det såkaldte SymbiosisNet – et intelligent 

netværk af energi og data, som gør virksomhederne i stand til at 

dele den energi og de ressourcer, de har i overskud. GreenLab 

er også frontløbere inden for PtX og forventer at være i gang med 

verdens første fuldskala 12 MW PtX-produktionsfaciliteter i slut-

ningen af 2022. PtX er helt afgørende for den grønne omstilling. 

https://t.ly/iySS

En teknologi-katalysator og et
nationalt forskningscenter
GreenLab er testcenter for nogle af verdens dygtigste forskere, 

der beskæftiger sig med udfordringerne forbundet til bæredygtige 

energiløsninger. Her skaber forskere praksis ud af teori og bruger 

GreenLabs forsknings- og innovationsplatform. GreenLab har 

som ambition at skabe nye markeder for teknologi- og energivirk- 

somheder, der gerne vil udforske og kapitalisere på bæredygtig 

produktion og Power-to-X-teknologier.

Et ambitiøst projekt med lokal forankring, vækst
og øget beskæftigelse
GreenLab Skive er et eksempel på et ambitiøst projekt, der med 

en stærk regional forankring og et langt, sejt træk er ved at udfolde 

sig som en erhvervsfremmeindsats til gavn for vækst og beskæf- 

tigelse. GreenLab findes, fordi Skive Kommune siden 2008 har 

satset på egnens styrker inden for energi og innovation og etable-

rede en kommunal enhed til at forestå indsatsen. Den kommunale 

enhed havde succes med at samle en gruppe virksomheder 

omkring ønsket om at etablere en energisymbiose.

I 2014 begyndte GreenLab Skive at tage form, og på dette 

tidspunkt udskilte kommunen de kommercielle aktiviteter til en 

erhvervsdrivende fond. GreenLab er med til at tiltrække højt 

kvalificeret arbejdskraft til området, og tager også – i samarbejde 

med eksterne partnere – ansvar for uddannelsen af fremtidens 

arbejdskraft i grøn energi.
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Kommende virksomheder og projekter i GreenLab
GreenLabs grønne industripark består af et areal på 58 hekt-

arer med mulighed for udvidelse på yderligere 70 hektarer. 

Her samarbejder vi med selvstændige produktionsvirksom-

heder, som kan leje sig ind og blive en del af det kommende 

interne energinet (SymbiosisNet), som vil omfordele og 

udveksle energi mellem virksomhederne - og sikre fuld 

udnyttelse af den vedvarende energi. 

Innovationscenter 
GreenLab bliver centrum for et nyt forsknings-og innovati-

onscenter, som skal huse lokale, nationale og internationale 

virksomheder og forskere. Bygningen vil bestå af kontorfaci-

liteter, forskningslokaler, konferencecenter, undervisningslo-

kaler, udsigtspunkt og meget, meget mere. Det forventes at 

byggeprocessen påbegyndes 2022.

GreenHyScale 100 MW
I forbindelse med EU Green Deal 2.2 er GreenLab blevet 

valgt som lokation for et 100 MW elektrolyseprojekt, hvor 

man skal omdanne vedvarende energikilder til grøn brint. 

Dermed kan energien senere bruges som bl.a. brændstof til 

transportsektoren. Forventes at det første 6MW testanlæg 

opsættes ultimo 2022.

GreenLab Skive P2X
GreenLabs Power-to-X projekt har som sit hovedformål at 

udvikle værdikæden, der går fra kendte teknologier som 

vind- og solenergi til energiinfrastruktur og videre til værdi-

sætning og afsætning af grønne brændstoffer. Projektet er 

støttet af Energistyrelsen med 10 millioner Euro.

Læs mere på www.greenlab.dk 



Quantafuel er en Plastic-to-Liquid (PtL) virksomhed, der genanvender 

affaldsplastik til nye kemiske produkter som fordeler sig på tre fraktioner. De 

tre fraktioner sendes til en den kemiske virksomhed BASF, hvor de indgår i 

produktionen af ny plastik og andre kemiske substanser. 

Med PtX-teknologien bidrager Quantafuel til den cirkulere økonomi og til at 

løse den globale plastudfordring og målsætningen om øget genanvendelse. 

• Plasten bliver opvarmet til ca. 450 grader, før den nedkøles og kondenseres

• Fabrikken genanvender årligt 20.000 tons plast, som ellers ville være 

blevet eksporteret eller sendt til forbrænding

• 80% af plasten bliver til olie tilsvarende 15-16 millioner liter årligt

• 10% af plasten bliver til gas, og indgår i produktionen

• 10% af plasten er et restprodukt af aske og spildevand som bortskaffes

• Quantafuels produkter bidrager til at reducere CO2 sammenlignet med 

forbrænding

Nomi4s er et kollektivt kommunalt ressourcecenter, der betjener fire kommu-

ner, som håndterer affald på en miljøvenlig og ressourcebevidst måde. Affal-

det sorteres og opdeles for at sikre, at det behandles på den mest ansvarlige 

måde. Nomi4s håndterer også affald for GreenLab og for de virksomheder, 

der ligger i GreenLab.

•  Genbrugsstationen i GreenLab modtager årligt mellem 13.000 og 

14.000 tons affald

• Der bruges bl.a. robotter til at finstortere affaldet

• Der arbejdes løbende på at genanvende mest muligt

• Nomi4s har sin egen skoletjeneste, og modtager årligt mange besøgende

• Virksomhederne i GreenLab kan i fremtiden modtage ressourcer fra 

genbrugsstationen

Den grønne teknologivirksomhed Stiesdal har valgt at placere sit første 

2MW SkyClean-anlæg i GreenLab.  Virksomhedens banebrydende 

pyrolyse-teknologi udnytter halm og andre restprodukter fra landbruget 

både til at indfange og lagre CO2 og til produktion af grønne brændstoffer. 

Anlægget blev indviet i marts 2022

• Tørt plantemateriale (Biomasse) indeholder ca. 50% kulstof, som plan-

terne har hentet fra atmosfæren i form af C02

• Biokullet opfanger og lagrer CO2’en fra biomassen og kan gemme CO2 

fra biomassen i længere tid end en skov

• Biokul kan spredes på landbrugsjord og bruges som gødning på marker

• Biomassen bliver til 50% biokul og 50% gas, som i fremtiden kan bruges 

til flybrændstof

GreenLab Skive Biogas blev anlagt i GreenLab i 2019 og ejes og drives i et tæt 

samarbejde mellem Energiselskabet E.ON og leverandørselskabet Green-

Lab Skive Biogas Leverandørselskab amba. 

Biogasanlægget leverer gas til det offentlige gasnet i Danmark, og mere end 

70 lokale landmænd er medlemmer af leverandørselskabet. De forsyner 

biogasanlægget med husdyrgødning og andre grønne biomasser.

• Der produceres dagligt ca. 55.000 kubikmeter biogas

• Biogasanlægget producerer 21 millioner kubikmeter gas årligt 

• Det tilsvarer opvarmning af cirka 14.000 parcelhuse

• Biogas består af 55% metan og 45% CO2

• Hvert år bliver 500.000 ton biomasse leveret til anlægget

• Anlægget har som et af de første i Danmark etableret to separate linjer 

- en økologisk og en konventionel

Vestjyllands Andels proteinfabrik, som i folkemunde går under navnet ”Søstjerne-

fabrikken”, blev indviet i GreenLab i foråret 2019. Fabrikken anvender marinepro-

dukter såsom søstjerner, rejer og fiskeafskær, samt græs, som bliver forarbejdet 

og anvendt som protein i foderblandinger til bl.a. grise og høns. 

Ved at anvende lokalt producerede proteiner i foderblandinger mindskes landbru-

gets CO2-belastende import af f.eks. sojaprotein. Samtidig medvirker fangsten 

af søstjerner, som er en invasiv art, til et renere vandmiljø, ligesom det forbedrer 

vilkårene for muslingefiskeriet.

• Lokale industrier forsyner fabrikken med søstjerner, græsprotein, 

rejeskaller og fiskeafskær

• Fabrikken modtager cirka 7.600 tons biomasse årligt

• De forskellige ressourcer som fabrikken får leveret er afhængig af sæson

• Pulveret indeholder mellem 45% og 65% protein og bruges primært til 

økologiske svine-og kyllingefarme

Virksomheder i GreenLab
Eksisterende partnere i GreenLab Skives grønne industripark.

Find et overblik over parken på vores hjemmeside: www.greenlab.dk 

https://www.greenlab.dk/take-the-tour/



