Danmarks største CO2-terminal står klar
Linde Gas A/S har opført en ny CO2-terminal på Lindø. Den skal styrke forsyningssikkerheden
og forebygge, at Linde Gas´ kunder bliver påvirket af eventuel, fremtidig mangel på CO2, som
den der ramte industrien i Europa for et par år siden.
Med den nye terminal styrker Linde Gas samtidig sin grønne profil og understøtter
virksomhedens fortsatte vækst i Danmark.
Terminalen er Linde Gas´ første i Danmark og ligger på et 3.500 kvadratmeter stort areal på ”Lindø
port of Odense”, som havnen i Odense hedder. Herfra leverer Linde nu direkte til kunder i Danmark
og til virksomhedens egen tørisfabrik i Taulov ved Fredericia.
Lindes markedsdirektør, Ole Kronborg, fortæller, at terminalen både giver Lindes kunder og
virksomheden selv "stærke fordele":
"For et par år siden var der mangel på CO2 til industrien i Europa, og det har vi taget konsekvensen
af med den nye CO2-terminal, der er en klar styrkelse af forsyningssikkerheden for vores
kunder. Initiativet understøtter samtidig vores fortsatte vækst, så vi kan matche den stigende
efterspørgsel efter CO2 og vores øvrige industrielle og medicinske gasser".
CO2 fra genbrugskilder
CO2-leverancerne bliver sejlet til terminalen i havnen i Odense fra Lindes produktionsanlæg i Norden:
"Vores CO2-kilder i Norden er rene genbrugskilder, hvor CO2 opsamles som biprodukt ved
produktionen af for eksempel bioethanol. Miljømæssigt øger Lindes CO2 derfor ikke den samlede
CO2-udledning," fortæller Ole Kronborg.
CO2 genanvendes i tøris-produktionen
Det er ikke mindst i fødevareindustrien, efterspørgslen efter CO2 er øget markant - mere præcist CO2
i form af tøris, der i vid udstrækning bruges i forbindelse med transport af kølede eller frosne
fødevarer. Baggrunden for stigningen i efterspørgslen er blandt andet, at online-handelen med
fødevarer er øget kraftigt. For at imødekomme den stigende interesse har Linde for godt et år siden
moderniseret sin tørisfabrik i Taulov og opgraderet produktionskapaciteten kraftigt.
"Vores produktion af tøris er samtidig blevet mere grøn og bæredygtig, for i forbindelse med
moderniseringen har vi etableret et genindvindingsanlæg, så vi nu genanvender en stor del af den
CO2, der tidligere forsvandt ud i atmosfæren. Det sker ved at, at vi leder den genindvundne CO2
tilbage til en stor tank og herefter bruger indholdet til fremstilling af ny tøris," fortæller Lindes
markedsdirektør.
”Stadigt mere bæredygtig produktion”
CO2-terminalen understøtter Lindes strategi om både at producere, distribuere og transportere stadigt
mere bæredygtigt, fortæller Ole Kronborg:
"Med terminalen får vi nu sejlet vores CO2 til Danmark med vores skib ”Gerda”, og dermed reducerer
vi også der vores CO2-udledning, fordi vores forsyninger ikke længere skal transporteres på lastbiler
fra forskellige produktionsanlæg i Norden og Nordeuropa - søtransport er en langt mere miljøvenlig
transportform.”
På samme måde har Linde også fået en grønnere profil, efter at virksomheden sidste år åbnede en
ny luftgasfabrik ved Vejle:
”Når vi producerer meget mere lokalt, har vi langt mindre behov for at sende lastbiler ud på de
europæiske veje for at købe luftgasser i andre lande. Det har også medvirket til en klar reduktion af
vores CO2-udledning."
Tre initiativer - én retning
Både moderniseringen af tørisfabrikken, åbningen af luftgasfabrikken og nu etableringen af landets
største CO2-terminal er ifølge Ole Kronborg udtryk for én og samme ambition:
"Vi vil fortsætte vores vækst - og vi vil gøre det stadigt mere miljøvenligt. Vores strategi er at blive en
endnu større spiller i markedet, og derfor har vi både udbygget vores produktions-, lager- og
distributionskapacitet dramatisk. Vi er klar til at møde fremtidens voksende behov - stadigt mere
bæredygtigt".

Fotos:
1)Billedtekst: Lindes markedsdirektør Ole Kronborg ved skibet ”Gerda” i Odense Havn. Gerda sejler
CO2 til den nye terminal fra Linde Gas´ produktionsanlæg i Norden. Skibet bidrager dermed til at
reducere Lindes CO2-udledning, fordi søtransport er langt mere miljøvenlig end transport med lastbil.
https://www.dropbox.com/s/h7hs3208s8e9w9x/qc-9H-ow.jpeg?dl=0

2) Billedtekst: Lindes markedsdirektør Ole Kronborg ved den nye CO2-terminal på ”Lindø port of
Odense”, som havnen i Odense hedder. Herfra leverer Linde nu direkte til kunder i Danmark og til
virksomhedens egen tørisfabrik i Taulov ved Fredericia.
https://www.dropbox.com/s/99i2cx4btkkgigl/NzzSfKYQ.jpeg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9ay9x0gvakm7u59/fO6BTZhg.jpeg?dl=0
Fotograf: Michael Nørgaard

For yderligere info:
Ole Kronborg, markedsdirektør, Linde Gas A/S: Tlf.: 40549901. Mail: ole.kronborg@linde.com

Om Linde
Linde er en af verdens største industrigas- og ingeniørvirksomheder med en omsætning på 27 mia.
USD (24 mia. €) i 2020. Vi arbejder hver dag ud fra vores idégrundlag, Making our world more
productive, og leverer løsninger, teknologier og services af højeste kvalitet, der forbedrer vores
kunders resultater, og samtidig bidrager til at bevare og beskytte vores planet.
Virksomheden betjener en række brancher, herunder bioteknologi og medicinalindustri,
sundhedssektoren, metalindustri, fødevarer, kemi & raffinering, elektronik og anden
produktionsindustri. Lindes industrielle gasser bruges i talrige applikationer, fra livreddende medicinsk
ilt til højrene specialgasser til medicinfremstilling, brint til rent brændstof og meget mere. Linde leverer
også avancerede procesløsninger, som bidrager til vækst, effektivitetsforbedringer og reduktion af
emissioner.
For mere information om Linde besøg www.linde-gas.dk

