




GreenLab Skive

▪ A total area of 60 ha. 
Equals 85 football fields

Present at the area:

▪ 40 bar gas grid

▪ 4 bar distribution net

▪ 150 kV grid

▪ Raw biogas

▪ Landfill gas

▪ Planned central heating

▪ Symbiosenet

Development of an internal grid for the 
exchange of surplus currents and energy-
streams between the entities.



Vision 2015

• et fællesskab, som gennem produktionsenheder 
for vedvarende energi formidler budskabet om 
nødvendigheden af og muligheden for at udvikle 
og anvende vedvarende Energi

• en demonstration af en energiindustrisymbiose i 
tråd med EU Kommissionens standarder for 2020

• et rum for nye virksomheder, som vil etablere sig 
indenfor de grønne teknologier

• et videnscenter, som er hjem for test, afprøvning 
og forskning i nye teknologier óg
forretningsmodeller

• et center, som vil danne ramme om forsknings-
og udviklingsprojekter samt inspirere til 
udvikling og nytænkning på globalt plan.

• et center, hvor uddannelse, forskning og test af 
fremtidens teknologier skaber nye symbioser 
og virksomheder.



GreenLab Skive
Symbiose



Tilgængeligt i GreenLab

• Grøn strøm fra vind- og sol

• 40 bar gasnet

• 4 bar gasnet

• Biogas/Opgraderet biogas 

• 150 kV-net

• Deponi gas

• Fjernvarmenet

• Oxygen

• Hydrogen

• CO2

Symbiosenettet
vedvarende energi i optimeret udveksling



GreenLab Skive er placeret på krydset 
mellem det nationale gas- og elnet. 

Symbiosenettet er et internt 
forsyningsnet, der forbinder 
virksomheder i erhvervsparken både 
som forbruger og leverandør af lokalt 
produceret vedvarende energi.

Symbiosenettet er designet og bliver 
anlagt som en fuldt integreret 
infrastruktur til el-, gas-, brændstof-, 
termisk og datafordeling

GreenLab Skive
- en unik grøn erhvervspark



Greenlab Skive - an industrial symbiosis



GreenLab Skive - partnere
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November 2017 – Åbning af GreenLab Skive



Investeringer marts 2019

Investor

Type 1:

LOI/MOU 

Type 2: 

Projektering

Type 3:

Etablering

Mio. DKK

Biogasanlæg E.ON og lokale landmænd 200

Elektrolysanlæg Praxair A/S 230

Opgradering E.ON Danmark og GreenLab Skive 

Biogas Aps

75

Vindmøller Eniig Renewables A/S og GreenLab 

Skive Vind Aps

300

Solceller Eniig Renewables A/S og GreenLab 

Skive Vind Aps

140

Brændstof -

Pyrolyseanlæg

Quantafuel A/S 100

Symbiosenet GreenLab Skive A/S 30

Byggemodning og 

landskab

Skive Kommune 80

Centerbygning Skive Kommune, fonde og 

virksomheder

75

Genbrugsplads Nomi4s I/S 20

Marine proteiner Danish Marine Protein 15

HV-center Skive College 100

Grønne proteiner Biomass Protein 60

Ammoniak 55

Fabriksanlæg NN 200

I alt 1.680



GreenLab Skive

Fra vision til realitet

• 4 virksomheder i anlægsfasen

• Byggemodning i anlægsfasen

• Flere virksomheder i 
investeringsfasen

• Nye virksomheder henvender 
sig – nationale og 
internationale

2018: Byggestart 2019: Første 4 enheder i drift 2020: Alle enheder I drift 2021: Udvidelse



A physical space
An innovation center 
for research and 
development

Om Quantafuel

• Virksomheden Quantafuel, med hovedkontor i Norge, bygger deres 
første fuldskalafabrik til omdannelse af syntetisk plastaffald.

• Anlægget har en banebrydende pyrolyse teknik, der gør det muligt for 1 
ton affaldsplastik at omdanne til ca. 800 liter syntetisk brændsel.

• Produktionen af syntetisk affald fra affaldsplast er en grønnere 
produktionsform end normal dieselproduktion, og anlægget i GreenLab 
Skive kan reducere CO2-udledningen med op til 66% i produktionsfasen 
med hensyn til traditionel dieselproduktion.

• Den fremtidige fabrik i GreenLab Skive vil være i stand til at behandle 60 
tons affaldsplast om dagen, hvilket vil give 15 millioner om året. liter 
højkvalitets brændstof.

• 15-20 lokale arbejdspladser

• Har annonceret en tredobling af fabrikken  



GreenLab Skive Pyrolysis – Quantafuel AS



Om GreenLab Skive Biogas

• Et biogasanlæg med en kapacitet på 20 
millioner. kubikmeter biogas.

• Fælles ejet selskab mellem E.ON og 
GreenLab Skive Biogas leverandør 
selskab bestående af lokale landmænd.

• Anlægget gives både en linje til både 
økologisk og konventionel produktion.

• Centralt element i Symbiosenet, såvel 
som i udviklingen af Power-2-Gas

• 10-15 lokale arbejdspladser og service



Danish Marine Protein A/S



Verdens første søstjernefabrik – proteinproduktion



Nomi4s - Genbrugsplads



Patent: The present invention relates to the provision of leaf protein concentrate 
and food grade soluble functional proteins and possibly other high value products 
and fibers from a green plant material. The method further provides for the 
possibility obtaining fermentation products as biogas and finally fertilizer.



GreenLab Skive Vind Aps.



En Multibusiness Model 



Nomi 4S

BIOMASS
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Lokal og Økologisk forankring



DTU samarbejde



Forskning i GreenLab Skive 



Digital Energy Lab – DTU national forskning i GreenLab



Skive College samarbejde



Greenlab HV Centre 2019 -
2021

HV Center indeholder:

• Koblingscenter – DSO anlæg m.m.

• Kabelmontage p.t. 33 kV. Fra efteråret forventes 
at kunne tilbyde på op til 72 kV

• Målefaciliteter (under etablering)

• Kabelbane til fejlfinding

• Gadebelysning – smart grid



Koblingsanlæg



Undervisningslokaler



Greenlab Skive Videns- og udviklingscenter – 2019 - 2021



P2G – P2X – Business Development



Nationalt Center for Energilagring



December 2018 fra Finansminister



Elektrolyse 

• Producerer fremtidens 
brændstof (H)

• Kan bygge bro mellem El/gas 
gennem P2G

• Kan virke som regulerkraft –
når vinden blæser og prisen 
på el falder under 
produktionspris.



Restricted © Siemens Wind Power 2017

Ammoniak som grønt brædstof og gødning

NH3 fordele som grønt brændstof :

• Ingen CO2. Clean combustion without CO2 or 
carbon 

• Kan laves 100% af el.

• Kan laves om til brint og 

• Kan lagres med høj energitæthed < under 20 bar



DTU-GreenLab Super P2G



Besøg hos Quantafuel fra Gabon



GreenLab Global


