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1.Indledningoglæsevejledning

Dennebaggrundsrapporterudarbejdetiforbindelsemedudarbejdelseafenlangsigtetenergivision
for Aalborg Kommune af en række energiforskere i Energiplanlægningsgruppen, Institut for
SamfundsudviklingogPlanlægning,AalborgUniversitet.Arbejdeterudførtinærtsamarbejdemed
Forsyningsvirksomhederne, TeknikǦ og Miljøforvaltningen samt Forvaltningen for Sundhed og
BæredygtigUdviklingIAalborgKommune.
Baggrundsrapporten er ikke skrevet med henblik på at blive læst fortløbende; i stedet støtter de
enkeltekapitleropomafgrænsedeområdersomerpræsenteretidenmerekortfattedeEnergivision
forAalborgKommune2050.Baggrundsrapportenerderforogsåopbyggeteftersammestruktursom
denne,somersomfølger:
Indledning: Kapitel 1 og 2 omfatter de indledende betragtninger herunder formål, afgrænsning
samtbehandlingafindustriogbiomasseressourcer.
Forbrug og ressourcer: Kapitel 3Ǧ8 behandler forbrug, besparelsespotentialer samt ressourcer i
AalborgKommune
Forsyning:Ikapitel8–15redegøresdelsfordemeremodelleringstekniskeaspekterogvalgogdels
skitseresdetscenarie,deropbygges.
Realisering: Endelig behandles i kapitel 16 0g 17 hvilke tiltag, der kan bringe i anvendelse med
henblikpåimplementeringafEnergivisionforAalborgKommune.

ArbejdetomtalesirapportenmerekortfattetsomEnergivisionen,ogdennebetegnelseomfatterogså
detkonkreteforslagtilhvilkeændringerderskalimplementeresinden2050.
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2.Formålogafgrænsning

HenrikLund

Dettekapitelindeholder
x
x
x

Formuleringafformålogmålsætning
Håndteringafafgrænsningafbiomasseressourcer
Håndteringafafgrænsningafindustriiforholdtilrestenaflandet.



2.1Formålogmålsætning
Formålet med at udarbejde Energivision for Aalborg kommune er at skabe et beslutningsgrundlag
for,hvordanAalborgkommunekanbidragetildenlangsigtedevisionom100pct.uafhængighedaf
fossile brændsler som formuleret blandt andet i ”Energipolitisk redegørelse 2009” (KlimaǦ og
energiministeriet2009).
Derermindsttregodegrundetildennemålsætning:
x
x
x

Klimaforandringer
Forsyningssikkerhed
Beskæftigelseogeksportafenergiteknologi


Klimaforandringer
Devæsentligstevirkemidlertilatmodvirkeklimaforandringerneerenergieffektiviseringogetstop
forafbrændingaffossilebrændsler.
Verden står over for en massiv udfordring i form af klimaforandringerne. Der er i dag bred
videnskabelig enighed om, at problemet er menneskeskabt. Særligt gennem det sidste århundrede
har menneskets stigende udledninger af drivhusgasser været hovedårsagen til, at temperaturen
stiger globalt. FN’s klimapanel (IPCC, The Intergovernmental Panel on Climate Change) gjorde i
2007 klart, at der er brug for handling nu, hvis vi skal undgå de værst tænkelige konsekvenser af
klimaforandringer:Vandstandenstiger,ørkenerspredersigogvejretblivermereekstremt.
Af IPCCs ”Fourth Assessment Report” fra 2007 fremgår, at hvis temperaturen ikke skal stige med
mere end 2Ǧ2,4 °C, så skal den totale koncentration af drivhusgasser i atmosfæren holdes mellem
445Ǧ490ppm(CO2Ǧækvivalenter).Dakoncentrationenafdrivhusgasseriatmosfærenalleredei2005
nåede 445 ppm (CO2Ǧækvivalenter) har IPCC estimeret, at udslippet af drivhusgasser skal toppe
hurtigst muligt og senest i år 2015 Ǧ og at udslippet af drivhusgasser skal reduceres med 50Ǧ85 % i
2050sammenlignetmedår2000.
Iflg. regeringens ”Klimapolitisk redegørelse 2009” (KlimaǦ og energiministeriet 2009) har Danmark
valgtattageensærligtaktivrollevedatværeværtforFN’s15.klimakonference(COP15).Dettevar
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denstørsteinternationalekonference,afholdtiDanmark,hvordetdesværreikkelykkedesatnåtil
enighedomenambitiøsogtroværdigaftalepåklimakonferencen.Dettekanfåafgørendebetydning
forklodensklima,forhvisjordenopvarmesmereend2°Ciforholdtilførindustrieltid,såkanglobale
konsekvenserafklimaforandringernebliveyderstvoldsomme.Målsætningenomatholdedeglobale
temperaturstigningerunder2°Ckræver,atudledningerneafdrivhusgassertopperindenfor10Ǧ15år,
ogatderskerenhalveringafdeglobaleudledningeri2050sammenlignetmed1990.
Landeneidenindustrialiseredeverdenbærerdetstørsteansvarpågrundafdenhistoriskeudledning
afdrivhusgasser.Derfor hardetværetDanmarksholdning,atindustrilandeneskalviselederskab i
deninternationaleklimaindsats.SometindustrialiseretlandskalDanmarkforpligtesigtilbindende
reduktionsmåli2020,somleveroptilanbefalingernefraFN’sklimapanel.”Klimapolitiskredegørelse
2009”(KlimaǦogenergiministeriet2009).

Forsyningssikkerhed
Med hensyn til forsyningssikkerheden fremgår det af Energistyrelsens rapport  ”Danmarks olieǦ og
gasproduktion og anvendelse af undergrunden 2008”, at såvel olieproduktionen som de danske
oliereserver er faldende. Danmark er fortsat selvforsynende og nettoeksportør af energi, men det
forventeskunatvarevediomtrent10årendnu.Detforudsesirapportensprognoser,atDanmark
kanværeselvforsynendemedolietilogmed2018,ogselvforsynendemednaturgastilogmed2020
(Sefigurerneherunder)
Danmarkharsåledesenklarinteresseiatforetageengradvisudfasningafdefossilebrændslerog
øgeandelenafvedvarendeenergikombineretmedmarkanteenergibesparelseogǦeffektiviseringer.
AlternativeterenfornyetafhængighedafolieimportfraMellemøstenognaturgasfraRusland
Olieproduktionogreservebidrag
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Naturgasogreservebidrag


Kilde:Energistyrelsen2009.


Samfundsøkonomi,beskæftigelseogeksport
Nedgangen i produktion og reserver af olie og naturgas er ikke kun et problem for
forsyningssikkerheden,menharogsåstorindflydelsepåsamfundsøkonomien.DendanskeolieǦog
gasproduktion gav sammen med de rekordhøje oliepriser i 2008 staten en indtægt på næsten 35,9
mia.kr.iskatterogafgifterfraaktiviteterneiNordsøen.I2008vardengennemsnitligeolieprisved
BrentǦnoteringen 97,2 US$ pr. tønde olie. Olieprisen er faldet i forhold til det høje niveau i 2008.
Ultimo maj måned 2009 var BrentǦnoteringen lidt under 65 US$ pr. tønde. Skatteministeriet har
regnetpåudviklingenistatensforventedeindtægterfortreolieprisforløbpåhhv.30,60og120US$
pr.tøndeolieiperioden2009Ǧ2013.Skatteministerietskønner,atmedetolieprisforløbpå60US$pr.
tøndevilstatenssamledeindtægterfraNordsøenværemellem13Ǧ22mia.kr.pr.årfra2009til2013.
IEAforventer,atolieprisenvilstigefradetnuværendeniveauogoptilca.120US$pr.tøndei2030.
MensindtægternefraNordsøenforventesatfaldeerdertilgengældmulighedforatøgeindtægterne
vedeksportafenergiteknologier.Iflg.”Energierhvervsanalyse2008”udarbejdetafEnergistyrelsenog
DI Energibranchen nåede den danske eksport af energiteknologi et nyt højdepunkt i 2008 med 64
mia.kr.ogenvækstpåhele19pct.fra2007til2008.Selvom2008blevetsærdelesgodtår,harden
økonomiske afmatning også ramt eksporten af energiteknologi siden efteråret 2008., og i 2009 er
eksportenafenergiteknologisåledesfaldet.
Vækstenieksportenafenergiteknologipå19pct.fra2007til2008ernæstenfiregangesåmegetsom
væksten i den øvrige danske vareeksport. Til sammenligning oplevede EU15 landene en vækst i
eksporten af energiteknologi på 5 pct. (Se figuren herunder). Tilsvarende er det værd at notere, at
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energiteknologiens andel af den samlede danske eksport er steget fra 5% i 1996 til lidt over 10% i
2008(Energistyrelsen:Energistatistik2008).
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Kilde:EnergistyrelsenogDIǦEnergibranchen2009.

Endvidereerværdienafeksportafsåvelenergiteknologisomolieoggasstegetmarkantidesenere
åroghartilsammenetniveaupåover100mia.kr.omåret.
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Kilde:EnergistyrelsenogDIǦEnergibranchen2009.

Danske virksomheder har øget eksporten såvel af energieffektivt udstyr fra pumper til termostater
somafenergiteknologi–baseretpåvedvarendeenergikilder.Bredtblandtdepolitiskepartiererder
enforventningom,atdetermuligtatøgebådeeksportenogbeskæftigelsenindenfordisseerhverv.
Samtidigerderuhyrestorindenlandskbeskæftigelseforbundetmedenergibesparelseriformafat
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forbedre isoleringen, udskifte vinduer, etc.; og energirenoveringer af eksisterende byggeri kan
desudenværemedtilatforbedreindeklimaetogkomfortenvedatmindsketrækogkulde.

Samletmålsætning
Derersærdelesgodegrundetilatopstilleenlangsigtetvisionom100pct.uafhængighedaffossile
brændsler.Idenforbindelseerdetafgørende,atmålsætningenerformuleretsomuafhængighedaf
fossile brændsler, fordi Danmark med denne vision kan opfylde såvel ønskerne om at mindske
virkningerne af klimaforandringerne, om at øge forsyningssikkerheden og om at forbedre
samfundsøkonomiengennemøgetbeskæftigelseogøgeteksportafenergiteknologi.
IarbejdetmedEnergivisionenhardetsåledesværetafgørendeatsesålangtfrem,atdenuværendes
energiforsyningsanlægbaseretpåfossilebrændsler,ikkestårderlængere.Detaltdominerendeanlæg
erherdetkulfyredeNordjyllandsværk,somisagensnaturikkekanindgåiopfyldelsenafenvision
om et Danmark 100 pct. uafhængigt af fossile brændsler så længe det er baseret på kul. Og en
omlægning til biomasse med værkets nuværende størrelse og benyttelsestid er ikke realistisk at
gennemføre med de begrænsninger, der vil være på biomasse i et energisystem baseret på 100
procentvedvarendeenergi.
Det har i den forbindelse været planlagt at anlægge et CO2 udskilningsanlæg og lager et såkaldt
CCSǦanlæg (carbon capture and storage). Et sådan anlægs rolle i et fremtidigt 100% vedvarende
energisystem er blevet analyseret i forbindelse med udformningen af ingeniørforeningen IDAs
fremtidsvisionIDAsKlimaplan2050(Mathiesen,Lund,ogKarlsson).Analysernepegerpå,atetCCSǦ
anlægikkeerenhensigtsmæssigmådeatreducereCO2Ǧudslippetpå–isærikkeiDanmark.Dervil
være andre alternativer, som koster mindre og passer bedre ind i realiseringen af de langsigtede
målsætninger om miljø, forsyningssikkerhed og grøn vækst. Årsagen hertil er, at CCS anlæg er
forbundetmedsærdelesstoreanlægsomkostninger,somnødvendiggørenlanglevetidpåanlægget.
Et CCS anlæg skal derfor placeres ved et stort kraftǦ/varmeværk med en høj benyttelse, for at der
tilnærmelsesvis kan skabes økonomi i projektet. Omvendt går IDAs Klimaplan 2050 ud på at
reducere de centrale kraftǦ/varmeværkers benyttelse gennem efterisolering af boligerne, elǦ
besparelser, inddragelse af vindkraft, geotermi og solvarme m.m.. Der eksisterer derfor ikke
kraftvarmeværkeriIDAklimaplanen,dertilnærmelsesvishardenbenyttelse,somforrentningenaf
etCCSanlægfordrer.

Analyserne omfatter også en vurdering af konsekvenserne af at lade et kraftǦ og kraftvarme anlæg
køremedenbenyttelsepå8.000timer/årafhensyntilCCSanlægget.Analyserneviserdog,atdette
harnegativtaflededekonsekvenserift.tildetsamledesystemseffektivitetogevnetilathandleelpå
Nordpool.Forennærmerebeskrivelsehenvisestil(Lund&Mathiesen2009).

Danmarkharvalgtførstogfremmestatsatsepåenergibesparelserogvedvarendeenergimedfokus
påatrealisereenrækkegensidigefordeleforforsyningssikkerheden,klimaet,samtbeskæftigelseog
eksport.SærligtforAalborgserdersåstortetgeotermipotentiale,atetCCSǦanlægerenuhyrelang
omvejfremmodetsamfundfriforfossilebrændsler.
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2.2Biomasseogaffald
Dererforetagetenvurderingafhvilkenandelafdesamlededanskebiomasseogaffaldspotentialer,
som svarer til Aalborgs andel målt efter befolkning. Opgørelsen er foretaget med udgangspunkt i
Energistyrelsens opgørelse anno 2004, som er vist i tabellen herunder. I samme tabel er vist den
opgørelse,somingeniørforeningenisinklimaplan2050harvalgtatbaseresigpå.

Halm
Træ
Biogas
Fiberfraktion
Bioafgrøde
Alger
Affald
(bionedbrydeligt)
Ialt

ENS2004
(PJ/år)
55
40
40



30
(23)
165

IDA2009
(PJ/år)
30
50
40
5
52
100
(44)
34
311

Skønår2050
(PJ/år)
95

Aalborgandel(3,56%)
(TJ/år)
3400

40



(55)
40
165

1400




1400
6200


Derknyttersigfølgendebemærkningertilopgørelsen.
Energistyrelsen vurderer affaldsmængden til 30 PJ baseret på den faktiske mængde i årene op til
2004.Imidlertidvardenaffaldsmængde,dervartilrådighedtilenergiformåleftergenbrugvoksettil
ca. 38 PJ i 2007 (Energistyrelsen: Energistatistik2008). I følge diverse prognoser (eksempelvist den
anvendteivarmeplanDanmark)forventesaffaldsmængdenatstigetil55PJiår2040medalmindelig
fremskrivning. Af disse vurderes 77% at være bioǦnedbrydelig, mens resten er baseret på fossile
brændsler. Her er det valgt at tage udgangspunkt i 40 PJ/år svarende til biomasse andelen af en
fremskrevetaffaldsmængde.
Iflg. prognose fra Reno Nord var affaldsmængden i 2007 176.000 tons svarende til en nedre
brændværdi på 1883 TJ/år. Mængden forventes at stige til 215.000 tons i år 2030 svarende til 2300
TJ/år.


Halm
Træ
Biogas
Fiberfraktion
Bioafgrøde
Ǧherafgræs
Affald
Ialt

AndelafDKs
forventederessourcer
efterbefolkning
(TJ/år)
1800
1600
1400
Ǧ
Ǧ
Ǧ
1400
6200

Opgjorteressourcerindenfor
Aalborgkommune(PlanEnergi)
(TJ/år)
980
670
520
60
1360
200
2300
6090


SumǦtallet på ca. 6000 TJ/år i tabellen er det samme uafhængigt af om biomasse ressourcerne er
opgjort efter Aalborgs andel af de samlede danske ressourcer eller efter ressourcer indenfor eget
område.Dogerderstorforskelpåfordelingenafressourcerne,ogdereren”joker”iformafomman
ifremtidenviaalgerellerandremetodervilkunnefremskaffeyderligereressourcer.
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DeterhervalgtatsigteefterensamletløsninghvorAalborgsandelafdesamledebehovdækkesaf
Aalborgs andel af de samlede biomasse ressourcer i kombination med andre vedvarende
energiformer.

2.3Industri
Den altdominerende industri i Aalborg er Aalborg Portland med et brændselsforbrug på 15.836 TJ
primærtkulogPetcoke.Mensdetdirektebrændselsforbrugiindustrienbloter87TJolieog1080TJ
Ngas.
Inkl.AalborgPortlanderforbrugetaltså17.003TJ,mensdetexcl.AalborgPortlanderblot1167TJ.
IDanmarksomhelhedvardetdirekteforbrugiindustrienafkul,olieoggas98.995TJi2007(Iflg.
statistikken).Iforholdtilbefolkning(3,56%)udgørAalborgsandelaltsåca.3500TJ.
I forhold til afgrænsningen i relation til industri er udgangspunktet, at Energivisionen skal kunne
dække et energiforbrug i industrien på 3500 TJ (970 GWh) i år 2007 svarende til den
befolkningsmæssige andel af den samlede danske industri. Dette svarer således til at dække
industriensforbrugpå1167TJplusenandelafAalborgPortlandsforbrug.

Referencer:
(Mathiesen,Lund,ogKarlsson)B.V.Mathiesen,H.Lund,andK.Karlsson."IDAsKlimaplan2050,
baggrundsrapportǦTekniskesystemanalyser,brændselsforbrug,drivhusgasser,
samfundsøkonomiskekonsekvenser,erhvervspotentialer,beskæftigelseseffektersamt
helbredsomkostninger,København,Aug.2009.
(Lund og Mathiesen 2009) Henrik Lund og Brian Vad Mathiesen. IDA's Klimaplan 2050 Ǧ Fagligt
Notat:KonsekvensanalyseaftilføjelseafCCSǦanlægtilIDA'sKlimaplan2050.
http://vbn.aau.dk/research/idas_klimaplan_2050_fagligt_notat(18184923)/
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3.Elbesparelser

BrianVadMathiesen
VirkeliggørelseafmarkanteelǦbesparelserkræverincitamenterpådetnationaleniveausåvelsompå
EU niveau, f.eks. i form af indførelse og skærpelse af standarder og normer for elforbrugende
apparater.AalborgKommunekanimidlertidogsåiværksætteenrækkeinitiativeriegetregiiforhold
tilsåvelkommunensegnebygningersomiforholdtilprivatehusholdninger,industriogerhverv.I
det følgende fremhæves en række initiativer som alle skal ses i lyset af de
energibesparelsesforpligtigelser, energiselskaberne er blevet pålagt på i alt ca. 50 GWh el pr. år fra
2010,aleneideområderAKEogAKFdækker.ElǦbesparelserneskalligeledessesilysetafaftalenom
energibesparelserikommunalebygningerindgåetmellemkommunerneogstaten.

3.1Elbesparelserihusholdninger
I 2007 var elforbruget i husholdningerne i Aalborg Kommune ca. 326 GWh. I referencen for 2050
forudsættesdettereducerettilca.268GWh.ElǦbesparelserihusholdningerneiEnergivisionentager
udgangspunkt i baggrundsrapporten til IDA’s Klimaplan 2050 [1]. I denne er elforbruget i
husholdningerreduceretmed50%i2030iforholdtil2008Ǧniveauet.
Dettesvarertil,atde326GWhreducerestilca.163GWh.Daderireferencenalleredeergennemført
besparelserbliverdenresulterendebesparelsei2050somfølgeafelǦbesparelserneiEnergivisionen
39%iforholdtilreferenceenergiforbrugeti2050ellerca.105GWh.
En målsætning om 50% reduktion af elforbruget kan  gennemføres ved hjælp af
oplysningskampagner og udskiftning af apparater. Opgørelser og analyser af det tekniske elǦspareǦ
potentiale viser, at forbruget kan reduceres med 50% via relativt enkle forbedringer i husstandes
apparater,ogatdetkangøresmedenselskabsøkonomiskgevinsttilfølge.IfølgeElsparefondenvil
investeringenidennuværendesituationtypiskhaveenselskabsøkonomisktilbagebetalingstidpåop
til 4 år ved en elpris på 2 DKK/kWh. Tilbagebetalingstiden på 4 år er udregnet som
tilbagebetalingstidenpåmerinvesteringenforetelǦbesparendeapparat.Investeringsomkostningerne
bliversåledesca.8mio.DKKforennedbringelseafelforbrugetmed1GWh/år.Dengennemsnitlige
tekniskelevetidafinvesteringenerisamrådmedElsparefondensattil10år,ogdenmarginaleekstra
driftsomkostning til 0 DKK. Fordeles investeringen over levetiden, skal der således investeres 0,9
mio. DKK/GWh om året, forat elforbruget kan reduceres med 1 GWh/år. Hvis de energieffektive
teknologier bliver markedsdominerende, vil meromkostningen medføre en ændring fra
nicheproduktion med et begrænset marked, til markedsdominans blandt disse produkter.  En
rapport fra OECD fra 2006 peger på, at når elǦbesparende apparater først bliver
markedsdominerende,reduceresekstraomkostningenvæsentligtpga.stordriftsfordele,ogdereren
tendenstil,atdentangerer0DKK[2].Dettebetyder,atdenkalkuleredemeromkostningreduceres
som følge af stor produktion, og at markedsǦ og konkurrenceforhold i nogle tilfælde vil eliminere
den forventede meromkostning i produkternes prisfastsættelse på markedet. På denne baggrund
skønnes den samfundsøkonomiske ekstra investeringsomkostning i Energivisionen, hvor den
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energieffektiveteknologidominerermarkedet,atværepå4,0mio.DKKpr.sparetGWh/åreller0,47
mio.DKKpr.år.DetteskønerudvikletisamrådmedElsparefonden.
De marginale merinvesteringsomkostninger bliver herved 420 mio. DKK med en levetid på 10 år i
Energivisionen.Derertaleomårligeinvesteringsomkostningerpå49mio.DKKforelǦbesparelseri
husholdninger.

3.2Elbesparelseriindustriogerhverv
Iindustriogerhververderetstortbesparelsespotentiale.Oftebliverdisseikkerealiseretpga.etkrav
om1Ǧ3årstilbagebetalingstid.Iberegningerneerdetforudsat,atderealiserbareelǦbesparelserhar
en tilbagebetalingstid på mellem 5 og 10 år ud fra et fagligt notat til IDA’s Klimaplan 2050 [3] , jf.
opgørelseafpotentialetiTabel1.Idettenotatopgøresbesparelsespotentialermedudgangspunkti
erfaringerfrakonkreterealiseredetiltag.UdfraJohansenetal.(2009)[3]kanbesparelsespotentialet
medentilbagebetalingstidpå7,5årberegnestil43%.IIDA’sKlimaplanerdetvurderet,atderkan
opnås yderligere 2% besparelser frem til 2050. Med dette udgangspunkt implementeres elǦ
besparelseri2050svarendetil45%afdetnuværendeforbrugiEnergivisionen.
Slutanvendelse

Tilbagebetalingstid2015

Tilbagebetalingstid2030

2år

5år

10år

2år

5år

10år

Belysning

15

20

60

25

35

70

Pumpning

20

35

45

35

45

60

Køl/frys

15

35

50

30

40

55

Ventilation

20

30

35

30

40

50

Trykluft

25

35

60

40

60

75

Øvrigeelmotorer 10

15

25

20

25

30

Edb

10

15

25

20

25

30

Smeltningm.m.

5

10

15

15

20

30

Rumvarme

5

10

15

15

20

30

Ialt

15

23

40

26

35

50

Tabel1,ProcentvispotentialeforelǦbesparelseri2007[3].

ElǦforbruget i industri og erhverv i Aalborg Kommune (ekskl. Portland) var i 2007 ca. 746 GWh. I
referenceenergisystemet stiger dette til 1.034 GWh. Dette forbrug nedbringes med ovenstående
udgangspunkttil410GWh.Offentligserviceendelafindustriogerhverv,ogdeterforudsather,at
derindenfordennesektorkanopnåsligesåstorebesparelsersomideøvrigesektorer.
ElǦbesparelserne kan gennemføres med en selskabsøkonomisk tilbagebetalingstid på i gennemsnit
7,5år.Anlægsomkostningenersattil2,4mio.DKK/GWhudfradenbetragtning,atelpriseni2008
erca.60øre/kWhogrentener10%.Dettegiversamledeinvesteringsomkostningerpå1,498mia.
DKKforenbesparelsepåca.624GWh.DereringenekstradriftǦogvedligeholdelsesomkostninger,
ogdererregnetmedenlevetidpå15år.Nogleinvesteringervilhaveenkorterelevetidendde15år,
pga.f.eks.tilpasningafproduktionentilnyeprodukter.Der vildogogsåværeandreinvesteringer,
som er af mere strukturel karakter og derfor har en længere levetid. Dette svarer til årlige
investeringsomkostningerpå125mio.DKKforelǦbesparelseriindustriogerhverv.
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Som ved elǦbesparelser i husholdninger, kan dette betyde at kraftværkskapaciteten på
kondensværkerreduceresiforholdtildetmaksimaleforbrugientime.

3.3Forslagtillokaletiltagvedr.elbesparelserihusholdninger,industriogerhverv:
Forsyningsvirksomhedernes energispareindsats kan bl.a. finansieres af forbrugerne via
energiregningen,somfølgeafenergispareaftalenmellemKlimaǦogEnergiministeren,samtnetǦog
distributionsselskaberne.Aftalenerenopfølgningpådenpolitiskeaftalefra21.februar2008omden
danske energipolitik i årene 2008Ǧ2011. Den nye aftale sætter de overordnede rammer og mål for
perioden2010Ǧ2020ogdepræcisereglerforperioden2010Ǧ2012.Aftalenomfatterenergibesparelser
indenforallebrancher bortsetfratransport. Enandenmulighederatfinansiereenergibesparelser
viaetnytkommunaltenergiselskab.
I Energivisionen anvendes IDA’s Klimaplan 2050 til opgørelse af elǦbesparelserne i husholdninger,
industriogerhverv.Detiltagderskaltilforatdennemålsætningkanopfyldeserpånationalteller
EUǦniveau, når det gælder produktstandarder. Herfra kan der også komme landsdækkende
kampagner mv. Lokale tiltag kan fremme denne udvikling med oplysningskampagner,
demonstrationmv.båderettettilborgereogvirksomhederdirekte,menogsårettettilvirksomheder
dersælgerelforbrugendeapparater.TiltageneAalborgKommunekanlavepådetteområdeskalsesi
sammenhæng med de besparelsesforpligtigelser kommunens forsyningsselskaber har. Med den
seneste aftale med netǦ og distributionsselskaberne er forpligtigelserne højere. I denne aftale
strammesoppåhvilketiltag,derkantællesmediindsatsen,menderkommerogsånyemuligheder.
Bl.a. mht. finansiering, hvor der nu må gives tilskud på op til 10% af de samlede omkostninger og
fleremulighederforkortlægningogrådgivning.
Tiltagrettetmodhusholdninger:
x

Oplysningskampagnerogdemonstrationafelektronikmv.derbrugermindreelrettetmod
borgere,samtspredevidenoginformationomteknologi,ogfremmeafadfærdsændringer

x

EtableringafsamarbejdemellemAalborgKommune,Elsparefondenoglokalevirksomheder
ogevt.flereomfokuspåogmarkedsføringafAǦmærkedeprodukter.

x

Giveskrotningstilskudtildeapparater,derbrugerallermeststrøm,oghvorderfindesgode
alternativeprodukter.

x

Fremmetotaløkonomiskebetragtningeristedetforfokuspåanskaffelsesværdi


Tiltagrettetmodindustriogerhverv:
x

Identifikation af besparelsesmuligheder i industri og erhverv i Aalborg Kommune, f.eks. i
forholdtilkøling,trykluft,belysning,procesudstyrmv.

x

Bistandiformafrådgivningellertilskudtilgennemførelseafenergibesparelseriindustriog
erhverv,f.eks.iforholdtilkøling,trykluft,belysning,procesudstyrmv.
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x

Bistand i form af rådgivning eller tilskud til effektivisering af belysningen, ventilation,
computerudstyrikontorer,skolermv.

x

Fremmeaftaleromkonkreteenergisparemålmedvirksomhederomatreducereelforbruget
ogenergiforbrugetgenerelt

x

Fremmetotaløkonomiskebetragtningeristedetforfokuspåanskaffelsesværdi

x

Spredevidenoginformationomteknologi,ogfremmeafadfærdsændringer


Kommunengårforan:
x

AalborgKommunekanindgåipartnerskaberaláKurveknækkeraftalenmedElsparefonden,
og har allerede indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforeningen om at mindske
CO2Ǧudledningenvedkommunaleaktiviteterinkl.transport.

x

AalborgKommunekanviseoginspirerevirksomhederikommunen,hvordanbesparelserkan
realiseresvedatimplementereelbesparelseriegetregi.

x

Aalborg Kommune kan lave indsatser rettet mod store energifråsere i hver branche i det
omfang rådgivning eller tilskud til gennemførelse af energibesparelser ikke fører til
tilstrækkeligeresultater.F.eks.regulereellerforbydebrugenafterrassevarmere.

x

Aalborg Kommune kan lave en samlet strategi, der sørger for indkøb af de mest
energieffektiveprodukter,evt.vedetableringafetsekretariatforenergieffektivekommunale
indkøb.Langtdeflestetiltagvilkunnebetalestilbageselskabsøkonomisk,ogdetbørløbende
måles, hvor meget der sparet energimæssigt og økonomisk. Det betyder også, at lønnen til
medarbejderederharfokuspåområdetkanbetalesvha.sparededriftsudgifter.

x

Fremmetotaløkonomiskebetragtningeristedetforfokuspåanskaffelsesværdi.

x

Etableringafsystematiskenergiledelses,gernedecentraltpåinstitutionsniveau,hvilketpt.er
etmålforAalborgKommune.

x

Aalborg Kommune kan efter ”SamsøǦmodellen” lave et kommunalt selskab: Aalborg
Vedvarende Energi Aps. Selskabet vil have status af kommunalt elforsyningsselskab, kan
etableres med midler fra Kommunekredit, skal godkendes af tilsynsrådet og Skat som
selskab. Alt overskud skal anvendes til energiformål. I selskabet, der er etableret på Samsø
regnermanmedatværegældfripå14år.

Kilder
 [1] B.V.Mathiesen,H.Lund,andK.Karlsson,"IDAsKlimaplan2050,baggrundsrapportǦTekniske
systemanalyser, brændselsforbrug, drivhusgasser, samfundsøkonomiske konsekvenser,
erhvervspotentialer, beskæftigelseseffekter samt helbredsomkostninger (IDAs Climate Plan
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2050, background report in Danish and English)," Danish Society of Engineers (IDA,
IngeniørforeningenDanmark),Copenhagen,Denmark,Aug.2009.
 [2] OECD/IEA,"Doenergysavingappliancescostmore?,"OECD/IEA,Paris,France,Oct.2006.
[3]M.Johansen,M.W.Hansen,andJ.Mikkelsen,"Energibesparelserierhvervslivet(Energysavings
withinindustryandservice),"DanskEnergiAnalyseA/SogWeelogSandvigAps,Copenhagen,
Denmark,Mar.2009.
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4.Brændselsbesparelseriindustrien

BrianVadMathiesen
I forhold til forbruget på 970GWh i år 2050 foreslås gennemført samme omlægninger som i
ingeniørforeningensplan,IDAsKlimaplan2050,dvs.følgende:
x
x

x

80 GWh/år svarende til ca. 8% af forbruget erstattes med fjernvarme. Der regnes med en
kedelvirkningsgradpå80%ogdermedetnettofjernvarmebehovpå64GWh.
Afderesterende890GWhgennemføresalleinvesteringermedentilbagebetalingstidunder
7,5 år, hvorved brændselsforbruget nedbringes med 290 GWh svarende til 33%.
Omkostninger er 1,3 mio.kr. pr. sparet GWh svarende til i alt 377 mio.kr. Investeringen
forventesathaveenlevetidpå30år.
Afderesterende600GWhkanetforbrugpå130GWhevt.erstattesafetelǦforbrugpåca.117
GWh.Deresterende470GWhforudsættesdækketafbiomasse.



Side18af95


5.Transport,mobilitetogvedvarendeenergi

BrianVadMathiesen
TransportsektorensenergiforbrugogCO2Ǧudsliperstegetigennemdesidsteårtier.Detervanskeligt
præcistatopgøretransportarbejdetiAalborgKommuneiformaftransportindenforkommunen,ud
og ind af kommunen og andelen af transit. Derfor tager opgørelserne af den nuværende situation
samt det forventede fremtidige transportbehov udgangspunkt i nationale data. I Energivisionen
tagesudgangspunktienfremskrivningfraidagtil2050.Fremtil2030tagerfremskrivningenafsæti
Energistyrelsensbasisfremskrivning,derfortransportbaserersigpåenrækketrafikǦ,økonomiǦ,og
energisystemmodeller.Dennefremskrivningerbaseretpå,atderikkelavesyderligeretiltag,endder
alleredeervedtaget.Dissetrendsfortsættesfremtil2050.Energiforbrugetitransportsektorenopdelt
efterbefolkningstaliAalborgKommuneogdelokaleforholdikommunen.
For gradvist at erstatte de fossile brændsler i transportsektoren med vedvarende energi, er det
nødvendigt med såvel nationale som lokale tiltag. De initiativer, der foreslås for transport i
EnergivisionentagerhovedsageligtudgangspunktiIDA’sKlimaplan2050[1],hvordererudarbejdet
en samlet strategi for transportsektoren i samråd med en række førende eksperter og forskere på
transportområdet. Denne strategi trækker på en bred vifte af virkemidler, for at opnå et
transportsystembaseretpåvedvarendeenergi.
Energiforbrugettiltransportforventesatstigefra6.730TJi2007til7.090TJi2030og7.440TJi2050
inklusivpersonbiler,motorcykler,busser,lastbiler,tog,skibeogindenrigsluftfart.Dettesvarertilen
stigning på knap 11 %. For mindre biler reduceres benzinforbruget frem til 2050 med 30 %, mens
dieselforbruget øges med 24 %. Andelen af biobrændsel forventes i 2050 at udgøre knap 23 % af
brændstofforbruget i små biler i 2050. Det totale brændselsforbrug til personbiltransporten er ca.
3.764 TJ i dag. I 2050 er forbruget i referencen 3.875 TJ. Heri er indregnet, at der sker en gradvis
forbedring i energieffektiviteten i bilerne. Brændstofforbruget til lastbiler, varebiler og busser
forventesfremtil2050atstigetil3.091TJ,svarendetilenstigningpå24%.Herudoverer Aalborg
Kommunesandelafudenrigsluftfartenberegnettil1.169TJpåbaggrundafbefolkningstal.
IdefølgendeafsniterberegningerogtiltagitransportsektoreniEnergivisionengennemgået.

5.1Kommuneplaner,lokalplaner,roadpricingogudviklingenitransportbehovet
Påkortsigtkandetværesværtatsemarkanteændringersomfølgeafdetiltag,manvælgeratlave,
og der er ikke én teknologi eller ét virkemiddel, som kan løse alle udfordringerne i
transportsektoren.Deterimidlertidvigtigt,atderlavessåmangeinitiativerlokaltognationaltsom
muligt på kort sigt, hvis man ønsker mere vedvarende energi i transportsektoren. Dette øger
chancernefor,atderkansesmarkanteresultaterpålangtsigt.
Påtransportområdetskaldersatsespåenlangrækkeforskelligeinitiativerindenfordeforskellige
transportformer, hvis energiforbruget skal nedbringes, og hvis de fossile brændsler skal erstattes.
Førstogfremmesterdetnødvendigtatgørenogetveddeforhold,derskaberenstørreefterspørgsel

Side19af95


eftertransportǦdetvilsigedenmåde,viborogarbejderpå,ogdenmådeskatteǦogafgiftssystemet
er indrettet på [2]. Kun herved kan vedvarende energi række til også at dække transportsektoren.
HvistransportsektorensCO2Ǧudledningskalreducerespålangtsigt,vildetderforværenødvendigtat
gennemføretiltagaffølgendekarakter:
x

atgiveetstærktincitamenttilmiljøvenligebiler

x

atindføreimiljøzonerbyer,derkungiveradgangtilbiler,deroverholderstadigtskærpede
emissionskrav

x

afskaffelse/reduktion/ændring af kørselsfradraget, så garageafgifter erstattes af kilometerǦ
afgifterog/ellerdifferentieredeejendomsskatter

x

fysiskplanlægning,derfremmerstationsnærhedsprincippet

x

en målrettet satsning på jernbane, letbane,
busser og cykler som bærende element i
fremtidenstrafiksystem

Foratreducerevækstenitransportarbejdetfremtil
2050gennemføresenrækketiltag.Detvurderes,at
en provenuneutral omlægning af alle bilskatter til
en kilometerafgift kan mindske persontransǦ
portarbejdetmedoptil15%.Foratdettekanopnås
bør der, foruden roadpricing, laves en bedre fysisk
planlægning samt en byfortætning, så disse tre
tiltagsamletsetgiverenreduktionafvækstenitransportarbejdetipersonǦogvarevognstransporten.
Yderligere virkemidler er differentierede ejendomsskatter og afskaffelse/reduktion af kørselsǦ
fradraget. Dette bør derfor inddrages i byplanlægningen allerede nu, så kommuneplaner og
lokalplanerafspejlerdette.
Halvdelen af væksten i transportarbejdet frem til 2030 på 18% for personbiler og varevogne mv.
reduceres ved hjælp af de ovennævnte tiltag i perioden, og halvdelen overflyttes til jernbanen. De
15%,derprincipieltermuligt,ersåledesimplementeretiformaf9%reduktion.Dermedermængden
afvejtrafik18%mindrei2030endhvisudviklingenhavdefortsatsomforventetireferencenfor2030.
Der er fortsat en vækst i transportbehovet på 9%, som nu er overflyttet til jernbanen, også vha.
ovennævntetiltag.Iløbetafdenæste40årerdetmåleti2050,atdenævntetiltagvedr.roadpricing,
fysisk planlægning mv. kan holde transportarbejdet på et konstant niveau i forhold til 2030, med
udgangspunkt i det ovennævnte potentiale for reduktion af væksten i transportarbejdet alene ved
roadpricing.[1]
De samfundsøkonomiske omkostninger forbundet med disse tiltag vurderes at være neutrale, men
detteforudsætter,atderskerenomlægningafskatterogafgiftermeddissemål,samtatderlavesen
samlet plan, hvor den fysiske planlægning prioriteres, og hvor der investeres i kollektiv transport i
stedetforflereveje.
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5.2Mereaftransportsektorenoverpåelogmereeffektivepersonbiler,busserog
lastbiler
I2030erhalvdelenafbilparkenforpersonbilerogvarevognereneelbilerellerplugǦinhybridǦbilerog
fremmod2050udskiftessamtligepersonbilerogvarevogne.IEnergivisionenforAalborgKommune
dækkestransportbehoveti205080%afelog20%afsyntetiskebrændslersåsombrintellermetanol,
der kan laves vha. elektrolyse for personbiler. Ifølge transportvaneundersøgelsen foregår 95% af
transportbehovetpåtureunder150km,ogat80%aftureneerunder100km[3],derforkanenstor
delaftransportbehovetalleredeidagdækkesafreneelbiler.Forvarebilererelforbrugetlidtmindre,
idet der er antaget en længere turlængde. For varebiler dækker el ca. 70% af forbruget og de
syntetiske brændsler ca. 30%. Beregningerne fortages med udgangspunkt i ovenstående fordeling
mellemelogsyntetiskebrændsler,menipraksisafhængerdetteafgradenafhybridisering.
IfølgeEnergistyrelsensrapport”Alternativedrivmidleritransportsektoren”fra2007vilelbilerhave
envirkningsgradpåca.90%efter2020inkl.ladning,ogstandardbilerenvirkningsgradpåca.25%,
måltpåfremdriftiforholdtilbrændselsforbrug[4].Konkretregnesderidenneanalysederformed
en faktor 3 forbedring af energiforbruget for den del, der overflyttes til elbiler i forhold til
konventionellebiler.Selvomderherregnesmedenoverflytningfrarenestandardbilerpåbenzin,
diesel eller bioǦethanol til elbiler, kan det i praksis forholde sig sådan på kortere sigt, at en del af
disse er plugǦin hybridbiler baseret på f.eks. forbrændingsmotorer kombineret med batterier, som
kandækkestørstedelenaftransportbehovet.
Omkostningerne til denne overflytning beregnes her som de marginale ekstraomkostninger ved
elbiler som erstatning for den samlede bilpark i 2050. Den samlede bilpark mht. personbiler og
varebiler forudsættes at bestå af 82.000 enheder i Aalborg Kommune, hvoraf ca. en femtedel er
varebiler.Dettesvarerca.tilAalborgKommunesandelaf2,5mio.enheder.Desamfundsøkonomiske
omkostninger i 2020 og frem er 98.000 DKK/enhed for alm. dieselbiler og 77.000 DKK/enhed for
benzinbiler [4]. De tilsvarende driftsǦ og vedligeholdelsesomkostninger kan opgøres til 7,7% af
investeringsomkostningerne pr. år, og hertil kommer omkostninger til brændsel. Ca. 40% af
bilparken er benzinbiler og ca. 60% er dieselbiler i 2030. Omkostningerne til elbiler tager
udgangspunkt i samme rapport og er 87.000 DKK/enhed. Dertil kommer driftsǦ og
vedligeholdelsesomkostninger, der her er justeret til en batteripris på ca. 250$/KWh. Med
udgangspunkti”Alternativedrivmidleritransportsektoren”[4]ogjusteringerforetagetsomfølgeaf
denne batteripris i rapporten ”Analysis of power balancing with fuel cells & hydrogen production
plantsin Denmark”[5], kandriftsǦogvedligeholdelsesomkostningerneinkl.batteriskiftopgørestil
11,2% pr. år, for en elbil med en rækkevidde på 150Ǧ200 km. Meromkostningerne for brintbiler og
elbilertagerudgangspunktisammerapport[5],hvorprisenpåenbrintbilmed6KWhhybridisering
er opgjort til 126.000 DKK/enhed og driftsǦ og vedligeholdelsesomkostninger er 6%. Levetiden for
ovenståendeelbiler,brinthybridbilerogstandardbilerersattil13år[5].Brintbilerforventesatvære
2,5 gange så effektive som konventionelle biler. Hertil kommer tab ved fremstilling og lagring af
brint.
I 2050 er forbruget af benzin, diesel og bioethanol til personbiler og varebiler væk. Elforbruget til
elbiler bliver i Energivisionen derved godt 260 GWh. Elforbruget til opladningen af elbilerne
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forudsættes at være fleksibelt i den periode, hvor der ikke er noget transportbehov. I 2050 er
brintforbrugetgodt60GWh,ogerligeledesfleksibelindenfordegrænserbrintlageretgiver.
Medudgangspunktiovenståendeomkostningersvarererdermarginalemeromkostningerpåca.240
mio. DKK/år eller en merinvestering på ca. 1,16 mia. DKK med 11,6% i driftsǦ og
vedligeholdelsesomkostninger. Med samme fremgangsmåde som ovenfor er de samlede
meromkostninger knap 100 mio. DKK/år eller en merinvestering på ca. 630 mio. DKK med 6% i
driftsǦ og vedligeholdelsesomkostninger. Der indregnes omkostninger til ladestationer til elbiler
svarende til to ladestationer pr. bil. Omkostningerne opgøres med udgangspunkt i rapporten
”Alternativedrivmidleritransportsektoren”[4]til5.000DKK/ladestation,medenlevetidpå10år.I
Energivisionenbetyderdet,atderskalinvesteresialt636mio.DKKellerårligtca.64mio.DKK.
Selvomendelafpersontransporteneroverflyttettiljernbaneni2050,regnesderfortsatmedsamme
antal biler som i dag. Samlet set dækkes 100 % i 2050 af el og plugǦin hybrider. I beregningerne
forudsættesdet,athybridbilerneerforsynetmedbrint,menbrintkunneprincipieltogsåerstattesaf
andrebrændslersomDME(dimetylester),metanolmv.
Detervigtigtathaveetveludbyggetbusnet,derkanunderstøtteudbygningenafjernbanenskitseret
nedenfor.IEnergivisionendækkerel25%afdetnuværendebrændselsforbrugielǦoghybridbusser.
Med udgangspunkt i de marginale meromkostninger for elbiler er det antaget, at
meromkostningerne vokser halvt så meget for elbusser som for elbiler. De marginale
merinvesteringerbliverderforca.16mio.DKK.Ialtskaldersåledesbruges1,18mia.DKKpåelbiler
ogelbusseri2050.
I 2050 er 25% af lastbilernes og 15% bussernes brændselsforbrug er omlagt til brint/DME. Med
udgangspunkt i, at disse også er 2,5 gange mere effektive end almindelige lastbiler og busser, kan
brint/DMEǦforbruget opgøres til ca. 31 GWh i alt. Omkostningerne herfor er indregnet med
udgangspunktiovennævnteomkostningertilbrintbiler,menmedenantagelseom,atdemarginale
meromkostningerkunerhalvtsåstoreiforholdtilalmindeligelastbilerellerbusser.Dettesvarertil
marginale merinvesteringer på 106 mio. DKK med en levetid på 13 år og driftsǦ og
vedligeholdelsesomkostninger på 6%. Samlet set er der altså tale om merinvesteringer på 736 mio.
DKK for brint/DMEǦkøretøjer i 2050. I 2050 antages det, at brinten kan forsynes med
højtemperaturelektrolyse,ogatdennekanopbevaresistoreståltryktanke.

5.3Udbygningafjernbaneogletbaner
IEnergivisionentagesderudgangspunkti,atjernbane,letbanermv.udbyggesoverdenæste40år.I
2030erhalvdelenafvækstenipersonǦogvarebiltransportenoverflyttettiljernbanen.Dettesvarertil
ca.9%afvækstenpå18%ireferencen.Halvdelenafvækstenivejgodstrafikkenfra2008flyttetfravej
tilbaneogskib,ogsamtidigforegår95%aftogtransportenmedelektriskdrevnetog.Idetfølgende
gennemgås tiltag i den banebårne transport, med udgangspunkt i, at der sker en udbygning af
infrastrukturen på landsplan, og at der lokalt laves letbaner. Det skal understreges, at
brændselsforbruget til tog i Energivisionen tager udgangspunkt i Aalborg Kommunes andel af det
samlededieselforbrugtiltogiDanmark.
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Detantages,atelǦtogerenfaktor3mereeffektiveenddieseltog,enfaktor6mereeffektiveendflyog
en faktor 5 mere effektive end personbiler. Overflytningen af gods til banen og til skib øger
effektivitetenmedenfaktor10.IaltstigerelforbrugettiltogfraingentingiAalborgKommunetilca.
190 GWh. Igen er dette beregnet med udgangspunkt i Aalborg Kommunes andel af den
elektrificeredebanebårnetransport.
Fremtil2030omlæggesendelafpersonǦoggodstransportenpåvejevedeninvesteringpåialt200
mia. DKK i en opgradering af jernbanenettet til højere hastighed, flere regionalbaner, samt
nærbaner, letbaner, SǦtog og metro, herunder en elektrificering af hovedjernbanenettet og
cykelinfrastruktur, bedre godsfaciliteter m.m. [6;7]. Dertil kommer en investering på 3 mia. DKK i
cykelinfrastruktur og parker og rejsefaciliteter til både cykler og biler. Udgangspunktet er, at
Timeplanen mellem de store byer i Danmark gennemføres, hvorved det tager en time at rejse
mellem de største byer i Danmark. Omlægningen til højhastighedsjernbanenet (200 km/t) kræver
bl.a. ny bane ÅrhusǦRanders, opgradering af banen RandersǦAalborg. Derudover kræves
elektrificering af primærjernbanenettet, herunder elektrificering og kapacitetsudvidelser på
strækningenFredericiaǦAalborg(udoverhøjhastighedsbanen).
Opgraderingerne og nybygninger vil reducere rejsetiden mellem landsdelene markant i 2030, og
fremtil2050foretagesyderligereinvesteringer.
F.eks.pegespå,atderskalsættesfokuspåbystrækningenfraAalborgtilÅrhusogKolding,deridag
erdårligtbetjent;kapacitetenpåhovedstrækningerneskaludvides,ogdetbørovervejeshvilkestørre
tiltag,derkannedbringerejsetidenmellemdestørrebyeryderligere.Desudenskalsammenhængen
meddeteuropæiskehøjhastighedsnetsikres,ogderskalsættesfokuspådetværgåendeforbindelser
fra vest til øst i Jylland. De resterende investeringer i de øvrige Danmark er beskrevet i IDAs
Klimaplan2050[1],bådefremtil2030ogfremtil2050.
Levetidenforinvesteringerneikollektivtransportvurderesatvære100årfortracéanlæg,somudgør
50%afinvesteringen,og30årforresten.Ovennævnteinvesteringervurderedesatkunnemedføreen
fordobling af den kollektive trafiks markedsandel af såvel godsǦ som persontransport [6].
Omlægningen har omvendt den gevinst, at der dels er sparet tid som følge af mindre trængsel og
delsersparetenergi.Værdienafdensparedetideropgjorttil5,7mia.DKK/år,sometkonservativt
skønogforKøbenhavnaleneogalleredei2004ienundersøgelseforetagetafCOWI[8].IAalborgvil
omlægningen også kunne medføre at fremtidige flaskehalse kan undgås, og dermed at
trængselsomkostningernekannedbringes.
Visionen,derliggertilgrundforplanlægningenafdetnyeNordhavnskvarteriKøbenhavner,atden
fysiske planlægning over 40 år har muliggjort, at persontransportarbejdet fordeler sig med 1/3 til
biltrafik,1/3tiloffentligtransport(tog)og1/3tilgangogcykel.Detteermuligvisikkerealistiskover
helelandet.Derforerderimplementeretenløsningi2050iIDAsKlimaplan2050,hvorandelenaf
transport,derdækkesafgang/cykel,fordoblesiforholdtilidag.Dettekanladesiggøre,vedatfølge
eksemplet fra bl.a. Odense og København [9]. For jernbane, herunder letbaner mv.,  stiger
markedsandelen fra ca. 30% til ca. 40% i 2050. Biler dækker således fortsat 50% af behovet.
Cykel/gangudgørca.5%afpersontransportarbejdetidag,ogdenkollektivetransportudgør15Ǧ20%.
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Med dette udgangspunkt er merinvesteringerne store på frem til 2050, idet der i Energivisionen
kræves en massiv satsning på elǦdrevne transporttyper i tråd med ovenstående konkrete
infrastrukturforslag.Imidlertidkanderhervedsparesomkostningerpånybygningogvedligeholdaf
vejanlæg,hvilketdogikkeerindregnetsomenbesparelseher.
Med udgangspunkt i beregningerne af omkostninger til ovenstående tiltag i IDAs Klimaplan 2050,
samt ovenstående sparede trængselsomkostninger er Aalborg Kommunes andel vurderet til ca. 11
mia. DKK med en levetid på 30 år. Omvendt drages der i Energivisionen fordel af de lavere
brændselsomkostninger. Indeholdt i omkostningerne er også Aalborgs andel af omkostningernetil
letbaneridestørrebyeriDanmark.Elforbrugettiljernbanererberegnettilca.9GWhpr.år,som
denandel,derkanhenførestilAalborgKommune.
Luftfartens indenrigstrafik reduceres til 5% af dagens niveau i perioden frem til 2030, da togene
blivervæsentligtmerekonkurrencedygtigesomfølgeafbedrevæsentligeforbedringeriinfrastruktur
og højere fart. Bl.a. vil timeplanen betyde, at man kan komme til København fra Aalborg på tre
timer.

5.4Effektiviseringafflytransportenogskibsfarten
Søfarten kan ved gennemførelsen af en række målrettede energispareinitiativer reducere sit
energiforbrugmed40%fremtil2030og60%fremtil2050.Bedretekniskudformningafskibeneog
fartnedsættelserkanmedvirketil,atdettemålkannås.Detgælderogsåforskibsfarten,atderbør
stilles krav til forbedringer. Det antages, at en målrettet indsats vil kunne gøre effektiviseringen
inden for skibsfarten omkostningsneutral, idet de sparede brændsler mere end opvejer
omkostningernetiludviklingenafdisse.Halvdelenafvækstenivejgodstrafikkenfraidagogfremtil
2030erflyttetfravejtilbaneogskib.
Udenrigslufttrafikken forventes at følge referencen og er som udgangspunkt ikke med i referencen
for Energivisionen. Den øges generelt med 1,2%, men fra 2020 til 2040 indregnes en forbedring af
effektivitetenafnyefly.Producenterneforventer,atflyfra2020kanværeoptil50%mereeffektive
endidag.Imidlertiderdetvigtigtatværeopmærksompå,atdertypiskskalstilleskravtilindustrien
foratopnådestørsteeffektiviseringer.

5.5Biobrændsleritransportsektoren
I2050anvendesbioǦdieseliendelbusser,tungelastbiler,samtisøtransporten.I2050dækkes75%af
brændstofforbrugetilastbilerogafbioǦdiesel,ogforbusserdækkes60%afbioǦdiesel.Desudenskal
derbrugesbioǦdieseliskibstransporten.Ialtskalderbruges275GWhbioǦdiesel.Dererregnetmed,
at 96% af biomassebrændværdien er bevaret efter omdannelsen til bioǦdiesel, svarende til, at
biomassebehovethertilbliver286PJ.Dererikkeindregnetyderligereomkostningerendtabetpå4%
biomassevedr.produktionafbioǦdieseliforholdtildenalmindeligeraffineringtildiesel.Dogerde
sammetransportǦoghåndteringsomkostningermedregnet,somEnergistyrelsenanbefaler.
Derfindesiøjeblikketikkefærdigudvikledemulighederforaterstatteflybrændstof.I2050anvendes
derforbioǦdieseliluftfarten,idetderdogindregnes10%tabsomfølgeaf,atbioǦdieselskalomsættes
til flybrændstof. For indenrigsflyvning skal der bruges ca. 2 GWh flybrændstof, når de nævnte
omlægningertiltogermedregnet.HertilkommerAalborgKommunesbidragtiludenrigsluftfarten
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på325GWhflybrændstof.Ifremtidenerdetuvist,ihvorstorgradinternationalehøjhastighedstog
kan erstatte en del af udenrigsluftfarten. Brændselsforbruget til udenrigsflyvningen i 2050 er kun
delvis medregnet. Aalborg Kommunes andel af brændselsforbrug til udenrigsluftfart i Danmark i
IDAs Klimaplan 2050 svarer til ca. 375 GWh biomasse. Her er medregnet en andel på ca. 110 GWh
biomassehertil.
Omregnet til biomasseforbrug skal der i alt anvendes ca. 289 GWh til vejtransporten og
indenrigsluftfarten,ogca.378GWhtilflytransporten.Ialtca.665GWhbiomasse.IEnergivisionen
erderregnetmedetsamletforbrugafbiomassepå400GWhpr.år.

5.6TransportscenarietiEnergivisionforAalborgKommune
ResultatetafomstillingerneitransportsektoreniEnergivisionenfremgårafTabel2.


Transporttype



Vejtransport
Personbiler




Varebiler



Busser


















Lastbiler


Tog

Indenrigsluftfart

Søfart

Forsvaret

SUM

(GWh)

2007

Reference2050

Energivisionen

Sum
Benzin
Diesel
BioǦethanol
El
Brint/DME
Benzin
Diesel
El
Brint/DME
Diesel
Brint/DME
El
BioǦdiesel
Diesel
Brint/DME
BioǦdiesel
Diesel
El
JP
BioǦflybr.
Diesel
BioǦdiesel
Diesel
BioǦdiesel

1.755
863
183
Ǧ
Ǧ
Ǧ
187
187
Ǧ

1.935
608
227
242
Ǧ
Ǧ
232
232
Ǧ

Ǧ

Ǧ

242
Ǧ
Ǧ
34
Ǧ
19
Ǧ
61
Ǧ
Ǧ
Ǧ

279
Ǧ
Ǧ
52
Ǧ
19
Ǧ
61
Ǧ
Ǧ
Ǧ

648
Ǧ
Ǧ
Ǧ
209
63
Ǧ
Ǧ
55
31
Ǧ
6
9
63
Ǧ
25
188
Ǧ
189
Ǧ
2
Ǧ
24
Ǧ
Ǧ



1.870

2.068

863

Ǧ

Ǧ

94
Ǧ
Ǧ

116
Ǧ
Ǧ

Tabel2,BrændselsforbrugtiltransportiEnergivisionforAalborgKommune
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6.Analyserafvarmebehovetsgeografi,varmebesparelserogudvidelser
affjernvarmedækningen

BerndMöller
Formålet med dette notat er at undersøge varmeforbruget i Aalborg Kommune samt at kortlægge
mulighedernefor:

x
x
x

Besparelserivarmeforbrugettilrumopvarmningogvarmtvandsamtomkostningerne
hertil
Konverteringafbygningerforsynetmedindividuelnaturgastilfjernvarme
Sammenkoblingafkommunensfjernvarmenet



6.1KortlægningafAalborgkommunesvarmeforsyning
Kommunens forsyning med fjernvarme og individuel naturgas er blevet kortlagt ved hjælp af
områdeinddelingenleveretafNaturgasMidtnordI/S(maj2009),se
Figur 1. Dette kort bruges til at knytte bygningernes varmebehov på adresseniveau til de enkelte
fjernvarmeværker samt til at kortlægge potentialet til at konvertere fra individuel naturgas til ny
fjernvarme. Suppleret med oplysninger fra Aalborg Kommunes Forsyningsvirksomheder (AKF) er
hvertområdemedkollektivforsyningtilknyttetenforsyningsteknologi.


Figur1:NuværendeforsyningmedfjernvarmeognaturgasiAalborgkommunekortlagtafNaturgasMidtnord.
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6.2Opvarmningidetåbneland
22%afantalletafbygningerliggeriområdeIV,idetåbnelandogudenforområdermedkollektiv
forsyning med fjernvarme eller naturgas. Disse bygninger repræsenterer dog kun 11 % af
nettoopvarmningsbehovet, se Tabel 3, således at der generelt er tale om mindre varmeforbrugere,
som ligger spredt og uden for rækkevidde af kollektive forsyningsformer. Den fremherskende
opvarmningsformidetåbnelanderelvarmeogoliefyr.Flereogflereoliefyrbliverdogkonverterettil
træpillefyring.


Antal
bygninger

Ikkeregistreret

Nettoopvarmningsbehov
[MWh/år]

Nettoopvarmningsbehov,
maksbesparelser[MWh/år]

1.712

49.046

24.459

Elvarme

4.966

25.876

12.168

Oliefyretc.

5.432

117.172

60.101

Fastbrændsel

1.538

23.900

12.110

Halmfyr

320

8.389

4.149

Naturgas

34

3.528

1.769

200

2.767

1.435

14.202

230.678

116.191

Andenopvarmning
Sum

Tabel3:OpvarmningenidetåbnelandiAalborgkommuneefteropvarmningsform,medogudenmulige
varmebesparelser.


Bygningsmassen i det åbne land er ofte kendetegnet af at det specifikke potentiale for
energibesparelser per bygningsareal er relativt stort. Årsagen er den gennemsnitligt ældre
bygningsmasse.Detspecifikkenettoopvarmningsbehoverstortsetdetsamme,seTabel4.



Antal
opvarmede
bygninger

Samlet
bygningsareal

Besparelsespotentiale Specifikt
varmeforbrug



[stk]

[m2]

[%]

Byområder

50.961

14.969.431

43% 121

Landområder 13.691

1.949.196

50% 118

[kWh/m2]

Tabel4:Forskelleibygningsmassen,varmebehovetogbesparelsespotentialetmellembyoglandiAalborgkommune.



6.3Opvarmningsbehovogvarmebesparelser
Beregningerne er blevet foretaget på basis af det GISǦbaserede Varmeatlas nærmere beskrevet i
Möller(2008;2010)ogDyrelundm.fl.(2008).Forsamtligeopvarmedebygningerikommunenblev
detnuværendeopvarmningsbehovberegnetvedhjælpafBBRǦoplysningersomalder,artogarealfor
bygningen. Bygningerne blev georefereret ved hjælp af beregnede adressekoordinater. Dette
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resulteredeienmegetdetaljeretoggeografiskpræcis kortlægningafdetnuværende varmeforbrug
indenformetodensgenerelleusikkerhederprimærtafhængigafBBR’skvalitet.
Tabel 5 beskriver bygningsmassens sammensætning i kommunen. Det fremgår at ca. halvdelen af
kommunensbygningsmassestammerfratidenførdenførsteoliekrise,hvoropvarmningsbehovetper
kvadratmeterer ca.dobbeltsåhøjtsomibygningernefraefteroliekrisen.Desuden fremgårdetat
historiskebygningerfrafør1800kunudgørenmegetlilledelafbygningsmassen.
Opført

Før1800

Areal
[%]

Opvarmningsbehov[%]

Spec.Opv.behov[kWh/m2]

0,5%

0,7%

175

1800Ǧ1900

6%

8%

172

1901Ǧ1930

9%

13%

172

1931Ǧ1950

5%

7%

169

1951Ǧ1970

27%

30%

134

1971Ǧ1990

32%

25%

95

1991Ǧ2008

16%

9%

72

Tabel5:BygningsmassenaldersmæssigesammensætningiAalborgkommune.


Fremtidenspotentiellebesparelsererblevetvurderetpåbasisafdisseoplysningersamtdenseneste
rapport fra SBi på området (Wittchen, 2009), som indeholder flere scenarier. Denne rapport kan
beskrives værende forholdsvis konservativ i sin vurdering af varmebesparelser. Der er knyttet de
totaleogdemarginaleomkostningertilenergibesparelsesindsatserne.Afrapportenstrescenarierer
detmestvidtgåendescenarioforefterisoleringerafdeneksisterendebygningsmasseblevetvalgt.Her
efterisoleres flest bygninger til en højere isoleringsstandard og der opnås besparelser på 37 % i
forhold til det nuværende opvarmningsbehov. Yderligere 10 % Ǧpoint opnås ved at forbedre
bygningernes installationer, primært varmefordelingsanlæg og brugsvandsanlæg. Dermed er den
samlede varmebesparelse på landsplan i boliger og bygninger til handel og privat service 47 % på
landsplan. For bygninger med andre formål er besparelsespotentialet blevet vurderet ud fra en
fremskrivningtil44%afet20%ǦbesparelsesscenarioirapportenVarmeplanDanmark(referencetil
varmeplan DK). Da bygningsmassens sammensætning i Aalborg kommune afviger fra
landsgennemsnittet,opnåsderbesparelserpågennemsnitligt44%.AfTabel6,fremgårdeopnåelige
varmebesparelser i de udpegede områder med kollektiv forsyning (fjernvarme og naturgas) i
kommunen. Det fremgår af tabellen at besparelsespotentialet svinger fra et område til et andet,
hvilket skyldes den forskelligartede sammensætning af bygningsmassen i områderne. Nyere
boligområder som i Sønderholm giver et lavere besparelsespotentialet end områder med en ældre
bygningsbestand som i Ulsted m.fl. Specielt landområder med bebyggelse bestående af ældre
stuehusesamtbykernerharetstørrebesparelsespotentialeendnyerebyǦogbosætningsområder.
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Forsyningsområde

Forsyning



Antal
opvarmede
bygninger

NettoopvarmningsǦ
behov

NettoopvarmningsǦ
behov,besparelser

[MWh/år]

[MWh/år]

Besparelser
[%]


EllidshøjǦFerslev

FV

503

9.428

5.097

Farstrup/Kølby

FV

294

6.064

3.355

45%

GandrupǦV.
H
i 
GrindstedǦ
U
Hals h l 

FV

1.643

33.147

18.543

44%

FV

432

7.501

4.502

40%

FV

1.118

22.117

12.594

43%

Hou

FV

408

6.662

3.779

43%

Kongerslev

FV

551

12.324

6.681

46%

Langholt

FV

368

7.807

4.379

44%

Mou

FV

531

10.232

5.680

44%

Nibe

FV

1.999

38.017

22.363

41%

Nibenaturgas

NG

184

5.889

3.190

46%

Storvordenaturgas

NG

1.633

30.401

17.869

41%

Sulstednaturgas

NG

663

13.576

7.612

44%

Sønderholm

FV

351

7.277

4.411

39%

Tylstrup

FV

547

11.500

6.534

43%

Ulsted

FV

480

9.896

5.241

47%

Vaarst/Fjellerad

FV

329

7.357

4.005

46%

Aalborg

FV

38.007

1.536.370

872.713

43%

Ingen

15.398

273.501

138.724

49%



65.439

2.049.066

1.147.272

44%

Landområder
Sum/gns



46%

Tabel6:FordelingafdetnuværendevarmebehovogbesparelsespotentialetpåkommunensfjernvarmeǦog
naturgasområder.BeregningerneerforetagetmedVarmeatlassetforåret2008,derforertalleneandreendangivetiNotat
Nr.152(AKF,2009b).Nettoopvarmningsbehoveterbygningsmassensvarmebehovudentabikedlerelleri
distributionssystemer,inklusiveforbrugetafvarmtvandogberegnetforalleopvarmedebygninger.


Ud fra kendskabet til varmeforbrugets og de potentielle besparelsers fordeling er det muligt at
vurderedenfremtidigefjernvarmeproduktionpådeenergianlægderertilknyttettilværkerne.
Davarmeatlassetberegnerbygningernesnettoopvarmningsbehovudfraenvurderingafbygningens
registrerede fysiske egenskaber kombineret med empirisk viden om bygningselementernes
sammensætning, kan der forventes afvigelser i forhold til andre studier samt registrerede
varmeforbrugsdata.Afvigelsenmellemdetberegnedeogdetregistreredefjernvarmeforbrugforhele
kommunenivarmeatlassetiforholdtili2007er0,3%,seTabel7.MensomdetfremgårafTabel7,
så findes der betydelige afvigelser mellem PlanEnergis opgørelse for fjernvarmeforbruget i
forsyningsområderne(Planenergi,2009)ogdetberegnedeopvarmningsbehovifølgeVarmeatlasset.

Side30af95


Fjernvarmeværk

Fjernvarmeforbrug
Planenergi
[MWh/år]

Fjernvarmeforbrug
Varmeatlas
[MWh/år]

Afvigelse

AKF,ialt

1.352.478

1.288.058

5%

Langholt

6.389

6.302

1%

GrindstedǦUggerhalne

6.944

6.189

11%

10.000

8.966

10%

Sønderholm

5.000

5.842

Ǧ17%

VaarstǦFjellerad

5.000

5.858

Ǧ17%

EllidshøjǦFerslev

7.222

7.380

Ǧ2%

Hou

3.333

4.821

Ǧ45%

Hals

19.444

19.266

1%

7.538

8.603

Ǧ14%

GandrupǦVesterHassing

22.919

28.322

Ǧ24%

Mou

8.639

8.018

7%

10.000

9.588

4%

2.694

3.804

Ǧ41%

35.500

31.656

11%



64.830



1.503.101

1.507.503

Ǧ0,3%

Tylstrup

Ulsted

Kongerslev
FarstrupǦKølby
Nibe
Udenforfjernvarmeområder
sum

Tabel7:AfvigelsermellemPlanenergisopgørelseogVarmeatlassetsberegnedeopvarmningsbehov.DeterPlanenergistal,
somefterfølgendedannerbaggrundforEnergivisionen.


Afvigelserneeraltsåmegetsmåforhelekommunen,menretbetydeligefordesmåbyer.Årsagerne
kanværefølgende:

x
x
x
x

Manglende opdatering af BBR, resulterende i et for lavt antal fjernvarmeforsynede
bygninger.Specieltmindrebyeritidligerelandkommunerviserstørrefejlkvotienter.
Øget brug af supplerende opvarmning, f.eks. brændeovne, grundet høj
fjernvarmepris.Dettegørsiggældendespecieltfordedecentralekraftvarmeværker.
Fejl i antaget nettab. Nettabet er ikke altid opgivet som forholdet mellem solgt og
produceretfjernvarme.
Andre afvigelser begrundet i adfærdsmæssige, bygningsmæssige eller driftsmæssige
forholdsamtPlanenergismetode.


På basis af disse afvigelser er det besluttet at arbejde videre med Planenergis tal for
fjernvarmebehovet i 2007 (som opgjort i energibalancen), mens det procentvise besparelǦ
sespotentiale blev vurderet ud fra varmeatlasset. Derudover ligger varmeatlassets beregning af
varmebesparelserne og deres omkostninger til grunde for virkemidlerne for at opnå de meget
omfattendevarmebesparelser.
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6.4Omkostningerforvarmebesparelserogderesgeografi
SBirapport2009Ǧ05(Wittchen,2009)beregnerdemarginaleomkostningerneforvarmebesparelser
som de ekstra udgifter forbundet med en reduktion af varmeforbruget med 37 % når der alligevel
foretagesenbygningsrenovering.Deteridetteprojektinteressantatvurdereomkostningernetilat
renovere bygningsbestanden relativt til varmeforsyningssystemet, dvs. i forhold til forsyning med
central eller decentral kraftvarme, kedelbaseret fjernvarme, naturgas eller andre former for
individuelopvarmningidetåbneland.
Baseret på Wittchen (2009) og varmeatlasset for Aalborg kommune blev omkostningerne for at
energirenovere beregnet for hver enkelt bygning i kommunen og det sparede opvarmningsbehov
blevregnetudsomdetaktuellebehovminus44%besparelseriklimaskærm,varmtvandsforbrugog
varmeinstallationer,somerdetgennemsnitligebesparelsespotentialeiAalborgKommune.Derefter
blev der fremstillet omkostningskurver for varmebesparelsespotentialet for de tre grupper af
fjernvarmeproducenter, som bruges til energisystemanalysen (central kraftvarme (Gruppe 3),
decentral kraftvarme (Gruppe 2) og kedelbaseret fjernvarme ( Gruppe 1)) samt landdistrikterne, se
Figur2.

Varmebesparelser

Marginale omkostninger [Kr/(kWh/år)]

12,00
Gruppe 1
Gruppe 2

10,00

Gruppe 3

Landområder

8,00
6,00
Gruppe 1
4,00

Gruppe 2
Gruppe 3

2,00

Landområder
0,00
-

100

200

300

400

500

600

700

Kumulativt besparelsesboptentiale [GWh]



Figur2:omkostningskurverforvarmebesparelseribygningsmassenefterbeliggenhediforskellige
varmeforsyningssystemer.


Somdetses,findesderiGruppe3dækkendeAalborgbyogdeafAKFdirekteforsynedebyerlangt
det største potentiale, hvilket ikke er underligt, da AKF dækker 87 % af kommunens
fjernvarmebehov.DetkanligeledessesatAKF’sforsyningsområdeharlangthovedpartenafdemere
økonomiskfordelagtigedeleafpotentialet,mestfordidetomfatteretagebyggerifra1960Ǧ1970,som
næsten udelukkende befinder sig i disse områder. I de mindre byer rammer man hurtigere
omkostningsloftetforvarmebesparelserne.
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De samlede omkostninger for at nedbringe nettoopvarmningsbehovet gennem marginale
investeringer (når bygninger alligevel renoveres) i kommunen er 5,44 mia. Kr., mens de marginale
omkostningertilatnedbringeforbrugetudviklersigsomvistiFigur3.Detskalbemærkesatderikke
er tale om gradvise forbedringer af individuelle bygninger, men at bygningsmassen bygning for
bygningisoleresfranutidensvarmebehovtilenreduktionpå44%gennemisoleringplusforbedrede
varmeinstallationer.

Marginale omkostninger [kr/kWh]

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Besparelse af nettoopvarmningsbehov


Figur3:Degennemsnitligemarginaleomkostningerforatnedbringenettoopvarmningsbehovetvedatefterisolereden
eksisterendebygningsmasse.Potentialetforvarmebesparelserer37%pålandsplanplus10%besparelseritekniske
installationer,svarendetilialt44%iAalborgkommune.Afvigelsenfralandsgennemsnittetskyldesbygningsmassens
sammensætningiAalborgKommune.



6.5Mulighedforkonverteringfraindividuelopvarmningtilfjernvarme
Mulighederne for at erstatte individuel varmeforsyning med naturgas, olie eller biomasse i
individuelle kedlersamt vedhjælpafelvarmei Aalborg kommuneerretbeskednedakun26 % af
opvarmningsbehovetdækkesafindividuelopvarmningidag,seTabel8.Potentialetforkonvertering
afnaturgastilfjernvarmeeryderstbeskedentmedmaksimalt3%afdetsamledeopvarmningsbehov
ikommunen.
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Opvarmningsform Antal
bygninger

Andelaf
bygninger

Samletvarmebehov
[MWh/år]

Andelaf
varmebehovet

Elvarme

6.033

9%

40.132

2%

Olie

8.228

13%

222.374

11%

Naturgas

2.185

3%

66.944

3%

Fjernvarme

42.137

64%

1.514.230

74%

Andre

6.856

10%

205.386

10%

65.439

100%

2.049.066

100%

Sum

Tabel8:Mulighederneforkonverteringafindividueltopvarmedebygningererbegrænsede,specieltfornaturgas.Kun3%
afbygningernesvarmebehovikommunendækkesafindividuelnaturgas.


Langt størsteparten af bygningerne i fjernvarmeområderne er tilsluttet fjernvarmen, mens oliefyr
dominerervarmeforsyningenidetåbneland,meddetforbeholdatkonverteringertiltræpillefyreller
jordvarmeofteikkeerblevetindberettettilBBR.

Nærmestefjernvarmenet

Vednutidens
varmebehov

Vedmaksimal
besparelse

Farstrup/Kolby

650

333

GandrupǦVesterHassing

1.735

877

GrindstedǦUggerhalne

145

85

Hou

31

16

Kongerslev

2.944

1.596

Langholt

198

101

Mou

133

67

Nibe

2.857

1.615

Sønderholm

985

480

Tylstrup

3.824

2.028

Ulsted

188

96

Vaarst/Fjellerad

367

194

Aalborg

29.034

17.502

Udenforfjernvarmeområderne

10.643

5.375

Sum

53.734

30.365

Tabel9:Potentialeforkonverteringfranaturgastilfjernvarme[MWh/år].
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Afstand til fjernvarmenet

Afstand til nærmeste fjernvarmenet [km]
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Figur4:AfstandtilnærmestefjernvarmenetberegnetforsamtligebygningermedolieǦognaturgasfyr.Endeloliefyrer
registreretindenforfjernvarmeområderne.StørstepartenafbygningernesopvarmningsbehovmedindividuelleolieǦog
gasfyrerlokaliseretindenfor3Ǧ4kmafstandfraeksisterendefjernvarmenet.


Tabel 9 viser potentialet for omlægning fra individuel naturgas til fjernvarme for det nuværende
varmebehov samt for besparelsesscenariet, dog uden vækst i bygningsmassen. Potentialet er
beskedent,primærtfordidererfånaturgasopvarmedebygningerikommunen.Områderlangtvæk
fradeeksisterendefjernvarmeområdererpraktiskudelukket.
Langtfra hele potentialet er indenfor økonomisk rækkevidde. Det er typisk afstanden til
fjernvarmenettet, som begrænser bygningernes mulighed for at blive tilkoblet et fjernvarmenet.
Figur4viser,hvordanafstandentilfjernvarmenettetstigerforbygninger,somidagforsynesafenten
oliefyr eller naturgasfyr. Forudsættes det at samtlige former for individuel opvarmning indenfor
eksisterendefjernvarmeområderkonverterestilfjernvarme,giverdetteetpotentialesomiTabel10.
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Opvarmningsform
[MWh/år]

Fjernvarme

Nuværende
fordeling

Fortætningi
eksisterende
fjernvarmeområder

Fortætningplus
konverteringaf
naturgasområderne

1.514.230

1.726.584

1.775.876

Oliefyr

222.374

141.085

129.231

Naturgas

66.944

53.247

21.012

Elvarme

40.132

29.310

27.503

Andet

205.386

98.840

95.444

2.049.066

2.049.066

2.049.066

sum

Tabel10:Mulighederforkonverteringafindividuelopvarmningtilfjernvarmemeddetnuværendeopvarmningsbehov.Ud
overdennuværendefordeling(jf.Tabel6)visertabellenfordelingenpåopvarmningsformenhvisa)samtligeindividuelle
varmeinstallationeribygningerindenforfjernvarmeforsyningensforsyningsområderkoblestilfjernvarmenettetogb)alle
individuellebygningerinaturgasområdernekoblestilnyetableredefjernvarmenetmednaturgasforsyningensbeliggenhed.


PotentialetfornyfjernvarmeiAalborgkommuneerpå212GWhhvissamtligebygningerindenfor
deeksisterendefjernvarmenettilkobles.Hvissamtligebygningerideområder,deridagerforsynet
med naturgas og som er beliggende i byǦ eller landsbymæssige bebyggelser, tilkobles, øges
fjernvarmepotentialet med yderligere 49 GWh. Det resterende 21 GWh naturgasbaserede
opvarmningsbehov ligger typisk mellem bymæssig bebyggelse og for langt væk fra mulige fjernǦ
varmenetogerdermedsomregeludelukketsompotentielfjernvarme,seogsåFigur4.Gennemføres
varmebesparelserne på gennemsnitligt 44 %, så reduceres potentialet for omlægninger til
fjernvarme,pga.størreomkostningerpr.bygningsomvistiTabel11.
Opvarmningsform
[MWh/år]

Nuværende
fordeling

Fortætningi
eksisterende
fjernvarmeområder

Fortætningplus
konverteringaf
naturgasområderne

Fjernvarme

871.107

980.632

1.008.773

Oliefyr

115.159

72.523

66.275

Naturgas

37.473

30.476

11.269

Elvarme

19.520

13.902

12.975

Andet

104.013

49.739

47.980

1.147.272

1.147.272

1.147.272

sum
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Tabel11:Mulighederforkonverteringafindividuelopvarmningtilfjernvarmehvisdergennemføresvarmebesparelserpå
gennemsnitligt44%.Varmebesparelsespotentialetafhængerafbygningsmassenssammensætningiforsyningsområderne,
såledeserkonverteringspotentialetspecieltilandsbyernemedenældrebygningsmasselavereendinyere,bynære
bebyggelser.


6.6Omkostningerfornyfjernvarmetilkobling
Omkostningerne til at koble bygningerne med nuværende individuel varmeforsyning, som er
beliggende inden for eksisterende fjernvarmeområder, til eksisterende fjernvarme beregnes ud fra
antallet af nødvendige husinstallationer og stikledninger for forskellige størrelser af
varmeforbrugere. Dertil lægges omkostninger til etablering af nye forsyningsnet, som er beregnet
som gadenetbidrag i Varmeplan Danmark (Dyrelund m.fl., 2008). Tabel 12 beskriver de specifikke
omkostningerforhusinstallationer,stikledningeroggadenetbidragperbygningforforskelligetyper
af bygninger, som de er blevet anvendt i Varmeplan Danmark. Tabel 13 sammenfatter
omkostningerne for henholdsvis tilkobling af resterende individuelt forsynede bygninger indenfor
fjernvarmenettet,samtetableringafnyedistributionsnetogtilkoblingafbygningernetildissenet.
BebygǦ
gelsesǦ
form

NettoǦ
varmeǦbehov
[MWh/år]

DimenǦ
sioneringsǦ
behov
[MWh/år]

DimenǦ
sioneringsǦ
effekt[kW]

Indirekte
brugerǦ
anlæg
[Kr/stk]

Direkte
brugerǦ
anlæg
[Kr/stk]

GadenetǦ
bidrag
nybyggeri
[Kr/stk]

GadenetǦ
bidrag
eks.
byggeri
[Kr/stk]

Stikalene
(fortætning)
[Kr/stk]

Åben/lav

<10

9

8

14.000

12.000



16.000



Tæt/lav

<10

6

5

14.000

12.000



9.000



Åben/lav

10Ǧ20

18

15

15.000

12.000

34.100

43.925

17.025

Tæt/lav

10Ǧ20

12

12

14.000

12.000

18.375

23.950

10.500

n.a.

21Ǧ50

45

30

22.000

18.000

50.150

65.850

23.400

n.a.

51Ǧ100

90

60

36.000

29.000

80.250

109.125

38.250

n.a.

101Ǧ200

180

120

64.000

51.000

123.100

174.700

53.800

n.a.

>200

360

240

121.000

97.000

177.750

248.875

70.750

Tabel12:Specifikkeomkostningerfortilslutningafeksisterendebygningersåvelsomnybyggeritileksisterendeog
nyetableredefjernvarmenet.DatastammerfraRambøllogindgikiVarmeplanDanmark.


Som det fremgår af AKF’s notat nr. 152, så har man beregnet omkostningerne ved komplet
nyinstallation af fjernvarmenettet i Tylstrup opgjort til 22,22 mio kr, svarende til 299 Kr/m2 eller
43.835 Kr pr bygning. Der indgår antagelser om længde af stikǦ og hovedledning i beregningerne,
som er baseret på en opgørelse af det faktisk installerede fjernvarmesystem. Husinstallationer som
varmevekslerogmålererikkemedtaget.Gennemførermansammeberegningmeddatagrundlaget
og modellen fra Varmeplan Danmark, under den antagelse af der ikke fandtes et fjernvarmenet i
Tylstrup, er der en lille afvigelse. Således er omkostninger til nyt fjernvarmedistributionsnet og
stikledningerifølgedenherbeskrevnemetode36miokr.inklusivehusinstallationer.DaAKFopgør
omkostningerneudenhusinstallationerforgennemsnitligt15.000kr,ogområdetTylstruperkortlagt
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lidt forskelligt svarer resultatet af de her beskrevne beregninger nogenlunde til AKF’s overslag for
Tylstrup.
ITabel13kanmanimidlertidse,atdespecifikkeomkostningerpr.bygningellerpr.bygningsarealer
meget forskellige i de forskellige områder, hvilket skyldes, at ikke ret mange af de andre små byer
ligner Tylstrup ret meget. Desuden findes der jo i de fleste forsyningsområder allerede
fjernvarmenet,ogekstrainvesteringerfortilslutningenafderesterendebygningervilkunmedføre
nye stikledninger og husinstallationer. Man kan desuden se at geografisk udstrakte områder som
Sulsted og Storvorde er en del dyrere, hvilket skyldes den lavere forsyningstæthed sammenlignet
med Tylstrup. Billigst er tilslutningen af de resterende få bygninger i Aalborg, hvilket skyldes den
højeforbrugstæthed,mensdeterdyrestattilsluttebygningerneidebynærelandområder.
Forsyningsområde,
nuværende

Antal
nytilslutte
de
bygninger

Samlet
bygningsar
eal[m2]

Landområder

1.182

2.338.312 42.421

92.278 78.069

152

514

Aalborg

3.857

12.603.137 177.134

160.170 41.527

332

125

EllidshøjǦFerslev

109

79.230 2.046 3.583 32.872

158

209

Farstrup/Kolby

114

48.639 2.258

165

202

GandrupǦVester
Hassing

154

281.551 4.643

6.072

39.429

171

230

GrindstedǦ
Uggerhalne

85 59.312 1.293

2.584

30.400

137

221

Hals

147

179.005 2.708 4539 30.878

160

193

Hou

156

55.716 1.836

4.351 27.891

137

204

Kongerslev

100

99.232 2.582

3.776 37.760

180

210

Langholt

76 58.261 1.475

2.522 33.184

158

210

Mou

103

84.111

3.543 34.398

158

217

NGNibe

184

57.503 5.889 15.058 81.837

313

262

NGStorvorde

1.616

267.303 30.165

102.064 63.158

164

386

NGSulsted

634 107.960 13.238

42.164 66.505

163

408

Nibe

284 339.351 6.226 10.035 35.335

170

208

Sønderholm

63

59.112

1.436

2.331 37.000

168

220

Tylstrup

101

8.634

2.447 3.667 36.307

162

224

Ulsted

62 74.184 1.192

1.988 32.065

155

207

Vaarst/Fjellerad

60 47.840 1.476

2.076 34.600

145

238

sum/gns

9.087 16.928.393 302.648 466.616 51.350

259

198

SumnettoǦ
opvarmnin
gsǦbehov
[MWh/år]

2.183

Sum
omkostnin
gerny
fjernvarme
[1000Kr]

Gns.
omkostning
for
tilslutning
[Kr/bygnin
g]

3.815 33.465

Gns.
bygn
areal
[m2]

SpecifikfjernǦ
varmeomkostni
ng[Kr/m2]
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Tabel13:Omkostningertilanlæggelseafnyedistributionsnetogtilslutningafsamtligebygningerinyeogeksisterende
fjernvarmenet.



6.7Nettab,temperatureroginvesteringerifremtidigefjernvarmenet.
Der er taget udgangspunkt i det nuværende fjernvarmebehov år 2007, som er opgjort til 1.906
GWh/år, hvoraf nettabet udgør 400 GWh svarende til 21 procent. I år 2050 i et fremtidigt system
eftertilkoblingafnybebyggelseforventesdetteatstigetilialt1.967GWh/århvorafnettabetudgør
21%svarendetil413GWh/år(Planenergi,2009).
Hertil kommer konvertering til fjernvarme fra individuelle olieǦ, naturgasǦ og biomassekedler og
elvarme samt konvertering af industri. Ifølge analyserne her er der et potentiale for udvidelse af
fjernvarmeniAalborgkommunepå212GWhnettovarmebehov,hvissamtligebygningerindenforde
eksisterende fjernvarmenet tilkobles. Hertil kommer et potentiale for konvertering af naturgas
svarende til yderligere 49 GWh (nettovarmebehov), altså i alt 261 GWh (nettovarmebehov). Dette
varmebehov omfatter imidlertid såvel individuelle forbrugere som industri. Potentialet hos de
individuelle opgøres til 185 GWh. De resterende 76 GWh henføres til industri, hvoraf de 64 GWh
regnes omlagt til fjernvarme med en brændselsbesparelse til følge på 80 GWh. Der regnes således
medatomlæggeialt64+185=249GWhudafpotentialetpå261GWh.
IetfremtidigtenergisystemiAalborgkommune,hvornettovarmebehoveterreduceretmed44%vil
ensådanbesparelsekunneomsættestilfordeleiformaftemperatursænkningerifjernvarmenettet
og/ellerbesparelserpåinvesteringerifjernvarmerørvedrenoveringer.Omfangetafdissebesparelser
ervurderetivarmeplanDanmarkfordetsamlededanskefjernvarmeǦsystem.Hererdennevurdering
overførttilAalborgkommunepåfølgendemåde:
Ifølge Varmeplan Danmark bilag 4 havde Danmark i 2006 et fjervarmesalg på 28.350 GWh/år, et
nettabpå7.419GWh/år(svarendetil21%)ogensamletfjernvarmeproduktionpå35.769GWh/år.
Som udgangspunkt (reference) vil der blive foretaget en løbende udskiftning af fjernvarmenettet
herunder reduktion affjernvarmetabet samt yderligere tilslutninger. Herved vil fjernvarmenettabet
reducerestil16%,somdetfremgårafnedenståendeTabel14.IvarmeplanDanmarkernyværdienaf
detsamledeledningsnetopgjorttil108mia.kr.,hvorafderforventesrenoveringer/udskiftningerfori
alt35mia.kr.
VurderingatheleDanmarksfjvǦforsyningjf.VarmeplanDanmark


Salganforbruger
Nettab
Sum(Abværk)
Temp:frem/retur
Nettabi%

Udgangspunkt

ReferenceǦscenario

år2006



Scenariomed50%
rumvarmereduktionog
redimensioneringaffjvǦnet

28.350GWh

35.150GWh

20.590GWh

7.419GWh

6.647GWh

4.756GWh

35.769GWh

41.797GWh

25.346GWh

o

o

85/45 C

80/40 C

65/28oC

21%

16%

19%
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Tabel14:NøgletalfordenuværendeogfremtidigefjernvarmenetiVarmeplanDanmark


Hvis der gennemføres en gennemsnitlig reduktion i rumvarmeǦbehovet på 44 % samtidigt med at
der gøres en særlig indsats for at sænke forbrugernes returǦtemperatur og kravet til maksimal
fremløbstemperatur vil dette kunne udmøntes i temperatursænkninger og til en vis grad i sparede
investeringeriforbindelsemedudskiftningafledningsnettet,seTabel14.Nettabetfalderiabsolutte
tal,menstigeriprocent.
Ifølge Varmeplan Danmark spares der 6 mia. kr. i investeringer på fjernvarmenettet ved
gennemførelse se af 44 %Ǧbesparelsesscenariet i forhold til. referencen. I Varmeplan Danmark er
dennebesparelseafhængigafhvilketafplanensscenarierderertaleom.Hererderregnetmedet
gennemsnitafbesparelseniVarmeplanDanmarksscenario1og2,hvilketvurderesatpassebedstpå
situationeniAalborg.Iscenario1tilkoblesområderindenfordeeksisterendeområder,hvorscenario
2 går ud og tager naboområder til fjernvarmeområder med. Samme besparelse er udregnet på
tilsvarendemådeforandregraderafreduktionerafnettovarme/rumvarmeǦbehovetsomvistiTabel
15herunder:
Mia.kr.

Scenario1

Scenario2

Besparelse

Aalborg

Basis

115

141

Ǧ

Ǧ

25%

112

135

4,5

200

50%

111

133

6,0

270

75%

105

124

13,5

600

Tabel15:Investeringsbehovogbesparelserimilliarderkr.fornyefjernvarmenetiVarmeplanDanmarksscenarier1og2
overførttilAalborgkommune.


Besparelsesfaktorenblevberegnetsåledes:(1506+1629)/(28350+41150)=3135/69500=4,5%
ITabel16herunderertalleneoverførtpåAalborg:
VurderingafAalborgkommunesfjernvarmeforsyning(jf.VarmeplanDanmark)


Salganforbruger
Ǧnybebyggelse(2050)
Ǧnytilslutningireference
Ǧindustri
Sum
Nettab(fjvǦsystem)
Nettab(sammenkobling)

Udgangspunkt

ReferenceǦscenario

år2007



Scenariomed44%reduktioni
nettovarmebehovog
redimensioneringaffjvǦnet

1.506GWh

1.506GWh



Ǧ

61GWh



185GWh



Ǧ

64GWh



1506GWh

1816GWh

1017GWh

400GWh

372GWh

254GWh



10GWh

10GWh
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Sum(Abværk)
Temp:fremløb/retur
Nettab*)

1.906GWh

2.198GWh

o

o

1.281GWh

85/45 C

80/40 C

65/28oC

21%

17%

20%

*)Øgetnettabitransmissionsledningertilkommunenssmåselvstændigefjernvarmeområderermedtagetved
at tage udgangspunkt i Varmeplan Danmarks angivelser af procentvise nettab, når fjernvarmeǦområderne
udvides.
Tabel16:VurderingafAalborgkommunesfjernvarmeforsyningoverførtfraVarmeplanDanmark


Investeringen i det samlede fjernvarmenet inkl. omlægning til naturgas og inkl. allerede foretagne
investeringer er vurderet ud fra Varmeplan Danmark, hvor et net med en samlet
fjernvarmeproduktion på 47.195 GWh (før besparelser) er sat til en anskaffelsespris på 141 mia.kr.
Prisen gælder for det, der i Varmeplan Danmark betegnes som scenario 2, hvor visse
naturgasområdereromlagttilfjernvarme.Omsattilde2.198GWhsvarerdettilennyǦværdipå6,6
mia.kr. Denne omkostning er indregnet med en levetid på 40 år og en d&v på 0,5 % svarende til
årligt33mio.kr.

6.8Nyinfrastrukturtilsammenkoblingaffjernvarmenet
IprojektetblevderuafhængigtafAKF’splanerogundersøgelserpåområdetvurderetmulighederne
for at sammenkoble de fleste af kommunens fjernvarmenet med AKF’s centrale net, inklusive
omkostningerne for infrastruktur: transmissionsledninger, distributionsledninger og eventuelt nye
bygningsinstallationer. Figur 5 viser de nye fjernvarmenet samt ledningskorridorerne. Alle mindre
net kobles til det centrale net, bortset fra Hals og FarstrupǦKølby, som anses for at være for langt
væk. Dermed øges fjernvarmepotentialet uden varmebesparelser med ca. 10 %, pga. mulige
tilslutningerlangsdenyeledninger.
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Figur5:Kortoverdesammenkobledefjernvarmenetikommunen.Nyetransmissionsledningerblevplaceretsåledes,atde
forbindereksisterendeenergianlægmedhinandenellermedmidtpunktetafnyefjernvarmeområderaddenkortestevej
langsdetoffentligevejnet.


Længderne for rørledningerne blev bestemt på følgende vis. Først blev mulighederne for
sammenkoblingafdetcentralenetmeddemindrefjernvarmenetsamtnaturgasområdernevurderet
ud fra Forsyningsvirksomhedernes kort fremvist på temadagen (Forsyningsvirksomhederne, 2009).
Dernæst blev der fremstillet et netværksdatasæt baseret på samtlige veje i TOP10DK (KMS, 2007).
VedhjælpafArcGISNetworkAnalystblevnudekortestevejafstandemellemenergianlægberegnet
ud fra tankegangen om at nye transmissionsledninger nemmest kan anlægges langs eksisterende
kommunale veje. Energianlæggenes placering stammer fra Energistyrelsens Energidata (2006). Der
hvor der forbindes til et naturgasområde, placeres tilknytningen (enden af transmissionsstrengen)
midt i området. Network Analyst finder ny den korteste vejafstand, som fremgår af Tabel 17.
Afstandene blev rundet af til nærmeste 100 m. Varmetransmissionseffekten stammer for
fjernvarmeområdernes vedkommende fra Forsyningsvirksomhederne, mens det for
naturgasområderneblevvurderetudfraVarmeatlas.
Ved at bruge omkostningsdata fra Forsyningsvirksomhederne (AKF, 2009a) samt fra Varmeplan
Danmark (Dyrelund m.fl., 2008) beregnes investeringsomkostningerne for de 13 nye
fjernvarmetransmissionsledningermedfunktionen
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I=87*L*Q0,4128
HvorI=investeringen[Kr],L=længde[m]ogQ=varmeforbrug[MWh]
ResultatetersomdetfremgårafTabel17.
Fra/til

Længde
[m]

Nettoeffekt
[MJ/s]



Tab

Varmelevering
[GWh/år]

Bruttoeffekt
[MJ/s]

[%]

Invest
[Kr]

GandrupǦUlsted

6.300

4,4

4,98

18

4,6

31.400.000

UlstedǦHou

8.200

1,6

6,31

6

1,7

27.000.000

VestbjergǦSulsted(NG)

3.600

8,5

3,09

33

8,9

23.500.000

Sulsted(NG)ǦTylstrup

4.800

3,6

3,93

14

3,7

21.900.000

AalborgSydǦSønderholm

11.700

15,1

8,76

59

17,4

100.600.000

SønderholmǦNibe

7.300

13,4

5,68

52

14,3

57.900.000

NibeǦBislev(NG)

6.200

1,7

4,91

6

1,8

20.900.000

SvenstrupǦFerslev

2.500

3,1

2,32

12

3,2

10.700.000

KlarupǦStorvorde(NG)

3.900

16,6

3,30

76

21,9

36.900.000

Storv.(NG)ǦGudumh.(NG)

3.900

10,8

3,30

46

15,4

31.900.000

Gudumh.(NG)ǦGudum(NG)

4.500

6,0

3,72

24

6,5

25.700.000

Gudum(NG)ǦVaarst

1.600

2,3

1,69

22

2,3

6.000.000

Gudumholm(NG)ǦMou

8.400

2,9

6,45

11

3,1

35.400.000

VaarstǦKongerslev

7.100

3,4

5,54

13

3,6

31.900.000

80.000

93,5



393

108,4

461.700.000

sum:

Tabel17:Nyetransmissionsledninger,dereslængde,effekt,taboginvesteringsomkostninger,udenvarmebesparelser.


Varmebesparelser kan reducere omfanget at investeringer i nye fjernvarmeledninger, specielt i
transmissionsledningertildeomkringliggendesmåfjernvarmenet.Tabel18indeholderledningernes
effekt, tab og investeringsomkostninger hvis varmeforbruget reduceres. Der er regnet med tal fra
Varmeplan Danmarks bilagsrapport, kapitel 4 (Dyrelund m.fl., 2008), hvor der anslås en mulig
reduktion af nettab ved overgang til frem/returløbstemperaturer på 65/28 grader på 10 % for
redimensioneredenyenet,og5%forredimensioneredeeksisterendenet.Desamledebesparelseri
investeringeninyefjernvarmerør,sommankanopnåhvismanførstisoleredebygningerogdernæst
koblededemtilAKF’sfjernvarmenet,udgørknap84millionerKr.eller18%afanlægssummen.
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Fra/til

Længde
[m]

NettoǦeffekt
[MJ/s]



Tab

VarmeǦlevering
[GWh/år]

[%]

BruttoǦ
effekt
[MJ/s]

Investering
[Kr]

GandrupǦUlsted

6.300

2,8

4,92

9

3,0

26.100.000

UlstedǦHou

8.200

1,1

6,25

3

1,1

22.900.000

VestbjergǦSulsted(NG)

3.600

5,3

3,03

17

5,5

19.300.000

Sulsted(NG)ǦTylstrup

4.800

2,3

3,87

7

2,4

18.200.000

AalborgSydǦSønderholm

11.700

9,7

8,70

31

10,5

81.800.000

SønderholmǦNibe

7.300

8,5

5,62

27

9,0

47.900.000

NibeǦBislev(NG)

6.200

0,9

4,85

3

1,0

16.400.000

SvenstrupǦFerslev

2.500

1,9

2,26

6

2,0

8.800.000

KlarupǦStorvorde(NG)

3.900

11,8

3,24

38

12,1

28.900.000

Storv.e(NG)ǦGudumh.(NG)

3.900

7,3

3,24

23

7,5

23.800.000

Gudumh.(NG)ǦGudum(NG)

4.500

3,8

3,66

12

4,0

21.000.000

Gudum(NG)ǦVaarst

1.600

3,5

1,63

11

3,6

7.200.000

Gudumholm(NG)ǦMou

8.400

1,9

6,39

6

2,0

29.600.000

VaarstǦKongerslev

7.100

2,1

5,48

7

2,2

26.100.000

sum:

80.000

63,0



202

65,9

378.000.000

Tabel18:SammesomTabel17,menmedvarmebesparelserpå44%.


DeherberegnedeomkostningertiltransmissionsledningererendelhøjereenddeafAKFleverede
tal(AKF,2009b),somgørdesamledeinvesteringeroptil303,432mio.kr.fordimensioneringenefter
varmeeffektbehovet i år 2029, som helt leveres af det centrale kraftvarmesystem, og hvor
ovennævnte 44% besparelser ikke er gennemført. AKF mener heller ikke, at der kan opnås
besparelser i transmissionsnettet ved først at gennemføre varmebesparelser i bygningsmassen i de
områder,derskalnåsmeddenyeledninger.
Sammenfattende bliver omkostningerne for udvidelse af fjernvarmenettet 248 mio. kr. for nye
distributionsnetogeksisterendefjernvarmeområdersfortætning,plus232mio.kr.forudvidelseraf
transmissionsnettet; i alt 480 mio kr, hvis nettoopvarmningsbehovet reduceres med 44%. Hvis der
ikke gennemføres varmebesparelser, så koster nye distributionsnet og fortætningen 388 mio. kr.,
plus303mio.kr.tilnyetransmissionsledninger,ialt691mio.kr.

Referencer
AKF, 2009a: ” Masterplan – Aalborg Kommune Fjernvarmeforsyningen”. Bidrag fra
ForsyningsvirksomhedernetilTemadagomAalborgkommunesvarmeplan,4.juni2009.
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7.GeotermiiAalborgKommune

PoulAlbergØstergaard


Aalborg er placeret ovenpå en række geologiske formationer hvoraf specielt Gassum, Haldager og
Frederikshavnformationerneerinteressantemedhensyntilpotentialeforgeotermi.Detreliggeri
en dybde af 900Ǧ2000 meter, og der anses for værende efter danske forhold exceptionelt gode
geotermiske ressourcer i Aalborg 1 . Temperaturerne ligger mellem 30°C og 58°C. I alt anslås den
samlede ressource under byen at have en størrelse på ca. 1700 PJ svarende til 273 års
fjernvarmeforbrugmeddeteksisterendefjernvarmeforbrugiAKFområdetpå6228TJi2007.
Detstørstepotentialeoghøjestetemperaturfindesidendybesteformation,hvilketselvfølgeliggør,
atdeterenøkonomiskafvejning,omdenekstratemperaturopvejesafdeekstraboreomkostninger
samtdriftogvedligeholdelsesomkostninger
IFrederikshavnharDONGanalyseretmulighederneforatudnyttegeotermiikombinationmeden
absorptionsvarmepumpe, og der er set på et anlæg med et termisk optag fra undergrunden på 8,7
MW og et dampforbrug (160°C) på 13,3 MW. Et sådant anlæg vil kunne give ca. 22 MW ved en
fjernvarmefremløbstemperatur på 73°C.AnlæggetharsåledesenCoefficientofPerformance(COP)
på1,65,måltsomforholdetmellemdampforbrugsamtfjernvarmeproduktion.Detteerberegnetud
fraengeotermiskvandtemperaturpå49°C 2 .
Anvendesdenhøjetemperaturpå58°CiAalborg,kandengeotermiskeressourcenæstenanvendes
direkte i et fjernvarmesystem baseret på lavtemperaturfjernvarme ved f.eks. 65°C. Efter
varmevekslertab skal temperaturen så hæves ca. 10°C for at opnå en tilfredsstillende
fremløbstemperatur. Det skal dog bemærkes, at ved direkte anvendelse af vandet, sker der ikke så
stor en afkøling af vandet men kun ned til fjernvarmereturtemperaturen på 40° (ned til 28°C ved
lavtemperaturfjermvarme) 3 .Medenabsorptionsvarmepumpekølesvandettilmåske5°Chvilketvil
sige, at vandet udnyttes dobbelt så godt. 4  Omvendt vil vandflowet altså dermed skulle fordobles
udenabsorptionsvarmepumpetilatnådensammeeffektogdervedforøgetelforbrugettilpumper
tilsvarende. Med et elforbrug i Thisted på 70 kWh/MWh svarende til ca. 70 kWh per 500 kWh
geotermisk effekt, vil det give ca. 70 kWh per 250 kWh geotermisk effekt ved den halve afkøling
svarendetiletelforbrugpåmereendenfjerdedelafvarmeproduktionen.Detteforbrugbetyder,at
systemetkanopfattessomenvarmepumpemedenCOPpå3.5.


1

GeotermiiDanmark:Geologiogressourcer;KaiSørensen,LarsHenrikNielsen,AndersMathiesenogNiels
Springer,GEUS1998
2
HansChristensen,Brix&KampThistedA/S
3
LarsOdgaard,møde2.November2009
4
HansChristensen,Brix&KampThistedA/S
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Dertil kommer naturligvis, at der skal afsættes brændsel til en kedel til yderligere at hæve
temperaturen til den krævede fjernvarmefremløbstemperatur. Ydermere holder boringerne ikke så
længegrundetdetstørrevandflowkrævettilopvarmning,hvorvedudtagsǦogreinjektionspunkterne
skalflyttesoftere.Afdissegrundeerdetvalgtikkeatsepådirektegeotermi.Istedeterdersetpå
geotermiikombinationmedabsorptionsvarmepumper.
IforbindelsemedetforskningsprojektomFrederikshavnsomVEǦByerderisamarbejdemedBrix&
Kamp blevet udarbejdet en beregningsmodel, der på baggrund af primært fjernvarmetemperatur,
dybde af boring samt geotermiressourcens temperatur ud fra fire forskellige systemer af
geotermianlæg kan identificere det optimale system samt dette systems hovedparametre samt
økonomi.
For systemet i Aalborg er to systemet identificeret som optimale ved fjernvarmefremløbsǦ og
tilbageløbstemperaturerpåhhv.65°C/28°Cog80°C/40°C.Detosættemperaturniveauersvarertil
hhv.Energivisionenogtilfølsomhedsanalysenudenvarmebesparelser.Detosystemerer:
·
·

Toabsorptionsvarmepumpeiseriepåabsorbersidenogkobletparalleltmeddirekteveksling
påfjernvarmesiden(betegnetSystem2)
Direkte veksling og to absorptionsvarmepumpe koblet i serie på absorbere på fjernvarmeǦ
siden(betegnetSystem4)


Detosystemerervistherunder(hhv.System2ogSystem4)



Tilsvarende er der til brug for følsomhedsanalyser identificeret optimale systemer ved temperaturǦ
niveauerne70/30°Cog55/20°.
Hovedtalfordeforskelligeanlægervistitabellen.
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FjernvarmeǦ System
temperaturer

FjernvarmeǦ COP
effekt

Investering D&V

Drivenergii Enheder
formaf
damp

[°C]



[MW]



[Miokr]

[%afinv]

[MW]

[Antal]

28/65

System2

84,3

2,34

348

0,7

36,0

4

80/40

System4

79,1

2,13

415

0,7

37,2

5

70/30

System4

96

2,56

482

0,7

37,4

6

55/20

System2

96

2,47

355

0,7

38,9

4


Detbemærkes,atCOPǦværdienikkenødvendigvisfølgertemperaturniveauerne.Detskyldes,atde
forskelligesystemerharforskelligeomkostningsprofilerogatvalgetafoptimalesystemerforetaget
udfraenkWhpris.
I praksis er der ingen begrænsning på udnyttelsen af den geotermiske ressource, dog kan det
eventuelt være nødvendigt at flytte udtagspunktet, hvis temperaturen falder. Der er derfor heller
ingenhindringforatduplikereanlægget.Enstandardboringharendiameterpå93/8tommer(godt
238mm)ogmedetforholdsvistfastmaksimaltvandflow,kanenenkeltboringleveredenvarmeder
skal til at producere 10Ǧ20 MW på absorptionsvarmepumpeanlægget. Hvis der skal leveres mere
varme,skalderderforanvendesflereboringer,ogdaboringerudgørdenstørsteomkostningerder
ikkenævneværdigestordriftsfordele.IdimensioneringenafanlæggettilAalborgindgårdersåledes
4Ǧ5systemer,hvorafboringudgør224til280millionerkr.
En stor omkostning udgøres af en koncessionsafgift til DONG på 65 kr/MWh, som har
koncessionsretten til bl.a. Aalborgs undergrund. 5  Afgiften på 65 kr/MWh udvundet svarer til en
omkostningpåca.dethalveperproduceretenhedfraabsorptionsvarmepumpen–altså32kr/MWh.
IanalysernemedregneskoncessionsafgifentilDONGikkeidesamfundsøkonomiskeberegninger.
Absorptionsvarmepumper har som nævnt brug for drivenergi i form af damp. Denne kan fås fra
kedler med forskellige lavkvalitetsbrændsler. I analyserne her opnås dampudtaget fra et affaldsforǦ
brændingsanlæg. Derved sænkes elproduktionen og den direkte varmeproduktion.
Virkningsgradernepåanlæggetafhængersåledesafanvendelsenafgeotermiogmodelleressom:
·
·
·

Direktefjernvarmevedfuldtdampudtagtilgeotermi
Elproduktionvedfuldtdampudtagtilgeotermi1
Dampproduktionvedfuldtdampudtagtilgeotermi

19%
9%
63%


Ved mindre anvendelse af geotermi – og dermed mindre udtag af damp til geotermi, anvendes
følgende virkningsgrader for affaldsforbrændingsanlægget, der er bestemt lineært mellem de to
yderpunkterhhv.fuldtdampudtagogintetdampudtag.


5

HansChristensen,Brix&KampThistedA/S
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Indførselafgeotermi

Elvirkningsgrad

Varmevirkningsgrad

Dampvirkningsgrad

[%]
0
25

[%]
25
23

[%]
76
62

[%]
0
16

50

22

48

32

75

21

33

48

100

19

19

63


Det bemærkes, at den totale virkningsgrad kan overstige 100%, da det regnes med røggaskonǦ
densering.
Dissevirkningsgradererkungældendevedfjernvarmefremløbstemperaturpå65°Cogreturpå28°C.
Vedandretemperaturforholdgælderandrevirkningsgrader.Disseerbeskrevetunderanalyserneaf
deforskelligegraderafvarmebesparelser.
Geotermierprimærtinteressant,hvisenellerflereafdeeksisterendevarmeproducenterfalderbort.
Herkandetnævnes,atAalborgPortlandharengennemsnitsindfødningpå55MWogRenoNord42
MW. I den fremtidige situation med reduceret varmetab i bygninger, falder det gennemsnitlige
varmebehovabværkiAalborgǦnettettilknap90MWmedetmaksimumpå180MW.
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8.Biogas,forgasningogaffaldsforbrændingiAalborgKommune

PoulAlbergØstergaard
Der er som beskrevet i Kapitel 2 6200 PJ eller 1720 GWh biobrændsel til rådighed, men det skal i
nogenudstrækningkonverteres,førdetkananvende.
Biogaspotentialet (390 GWh/1400TJ) svarer rimeligt til det resulterende brændselsbehov i
transportsektoren (dvs. energibehovet ud over el). Det vil sige, at der ienergiplanen skal etableres
biogasanlæg.
Brændselsmængden til affaldsforbrænding og industri antages at kunne anvendes ubehandlet idet
hovedparten (944 GWh/3400 TJ) er i form af halm eller træ, og kun en mindre fraktion på 390
GWh/1400 TJ er i form af husholdningsaffald. Dvs., at industri kan anvende biomasse og al affald
samtendelafbiomassenkananvendespåaffaldsforbrændingsanlægget.
Enresterendemængdepå350GWhskalanvendespåethøjeffektivtkraftvarmeværk,derfordreret
brændselafenstørrerenhedendbiomasseelleraffaldumiddelbartkanlevere.Brændsletskalderfor
forgasses.
Anvendelse

Mængde

Mængde

[TJ]

[GWh]

Industri

1700

470

Transport

1440

400

Affaldsforbrænding

1800

500

Rest

1260

350

Ialt

6200

1720


Biogasanlægtilenårligproduktionpå400GWhharjf.datafraIDA’sKlimaplanenomkostningpå
ca.550millionerkr.Dererhertagetudgangspunktienomkostningpå70millionerkrtiletanlægtil
endagligproduktionpå500GJ.
Dertilkommerdrift,vedligeholdelseogtransportafgyllepå40kr/GJhvilketaltialtgiverenårlig
drift og vedligeholdelse på 10% af investeringsomkostningen. Det skal bemærkes, at en del af
omkostningen til transport er i form af brændsel, men det vurderes ikke at der er tale om en
tilstrækkelig mængde til at det indvirker på planens samlede energiforbrug til transport
nævneværdigt.Deterderforalenemedtagetiformafenøkonomiskomkostning.
Biogasanlæg har et el og varmeforbrug der ofte dækkes af biogasmotorer eller kedler på selve
anlægget,menmedhenblikpåenstørresystemfleksibilitetomfattesdetteenergiforbrugistedetaf
desamledeelogfjernvarmeforbrug.
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El forbruget forudsættes at være ca. 2,3% eller 9 GWh årligt og varme forbruget ca. 20% eller 80
GWhårligtLevetidenforbiogasanlæggetersattil20årideøkonomiskeanalyser
Brændselsmængdentilkraftvarmeværketpå350GWhsvarertilengennemsnitligindfyreteffektpå
40 MW. Ifølge Teknologikataloget 6  koster et biomasseforgasningsanlæg 1Ǧ3,5 M€ per MW. Her
anvendesenomkostningpå15millionerkrperMWellerensamletinvesteringsomkostningpå600
millioner kr til et anlæg på 40MW.  Drift og vedligeholdelse angives til 180000 €/MW/år + 18€ /
MWh.Detsvarertilenårligsamletdriftogvedligeholdelsesomkostningpåligeover100millionerkr
perårellerknap17%afinvesteringssummen.
Anvendes ekstra biomasse til transport – 208 GWh – øges investeringssummen på biomasseǦ
forgasningsanlæggettil955millionerkr.
Dereridisseanalyserikkemedregnetenergiforbrugiforgasningsprocessen.
Levetidenforforgasningsanlæggetsættestil20årideøkonomiskeanalyser.
For affaldsforbrændingsanlægget tages udgangspunkt i Teknologikatalogets omkostning på 10
M€/MWe,hvilketvedenanlægsstørrelsepå16MWegivereninvesteringpå1050millionerkr.Faste
drift og vedligeholdelsesomkostninger opgives til 140000 €/(MWeȉår) eller 16,8 millioner kr/år.
Variable er 22 €/MWh eller 20,6 millioner kr hvis anlægget producerer el konstant. I praksis
bortledes en variende mængde damp til geotermianlægget, men det vurderes ikke at påvirke de
variabledriftsomkostninger.IaltudgørfastogvariabelD&V34,6millionerkr/årforanlæggeteller
3,3%afinvesteringsomkostningen.
Levetidenforaffaldsforbrændingsanlæggetsættestil20årjvf.Teknologikataloget.
Ved44%varmebesparelseranvendesenlaverefremløbstemperaturfraRenoNord.Denmodificerede
elvirkningsgradvedlaverefremløbstemperaturerberegnetudfraendamptemperaturpå400°Csamt
forholdsmæssigt ud fra carnotfaktorerne ved de respektive temperaturer. Den termiske
virkningsgraderbibeholdtsvarendetilenlettereforøgettotalvirkningsgrad.Elvirkningsgradenved
varmebesparelsermodellerestil25%ogvarmevirkningsgradendermed76%
Det skal bemærkes, at elvirkningsgraderne er efter fradrag af forbrændingsanlæggets eget forbrug,
hvilketgiverenreduktionpåca.3procentpoint.
Ved 22% og 66% varmebesparelser – og derved ændrede fremløbsǦ og returløbstemperaturer –
anvendesvirkningsgradersomikapitletOmkostningerveddetfremtidigeforsyningssystem.
Vedanvendelseafgeotermi(SeKapitel6)regnesmedenfastdampvirkningsgradpå63%svarendetil
anlægget i Frederikshavn. Elvirkningsgraderne ved de forskellige fjernvarmefremløbstemperaturer
mindskes grundet dampudtaget, og her tages udgangspunkt i de tilsvarende tal for Frederikshavn.

EnergistyrelsensTechnologyDataforEnergyPlants.
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Varmevirkningsgraden er dog en del højere, da anlægget modelleres med røggaskondensering,
hvorvedtotalvirkningsgradenoverstiger100%.
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9.BrændselsǦogvarmeforbrugiindustrioghusstande

PoulAlbergØstergaard&HenrikLund
IAalborgKommunefindesenrækkefjernvarmenet,sommedhenblikpåmodelleringerinddeltitre
grupperudfrateknologioggeografi.Somudgangspunkterfordelingensombeskrevetherunder
1.

Fjernvarmesystemerudenkraftvarme–dvs.baseretpåkedelanlæg
HalsogUlsted

2. Fjernvarmesystemerbaseretpådecentralekraftvarmeværker
Langholt, GrindstedǦUggerhalne, Tylstrup, Sønderholm, VaarstǦFjellerad, EllidshøjǦFerslev,
Hou,Mou,Kongerslev,FarstrupǦKølby,Nibesamtgårdbiogasanlæg(LangholtogGrindstedǦ
Uggerhalneeralleredenu(2009)koblettildetcentralenetiGruppe3,menerdetikkeidet
udgangspunktforanalyserne,somerleveretafAalborgKommune)
3. DetsammenkobledefjernvarmenetiAalborgogomkringliggendeområder
Aalborg (herunder Svenstrup, Frejlev, ..) og det tidligere separate system i GandrupǦVester
Hassing.
Vedsammenkoblingaffjernvarmenettet,somindeholdtiEnergivisionen,omlæggesallenævntebyer
i de tre grupper til Gruppe 3 med undtagelse af nettene i Farstrup/Kølby samt Hals, hvor det
bedømmes,atafstandentildetcentraleneterforstor.Detteerbeskrevetmeredetaljeretiafsnittet
Analyser af varmebehovets geografi, potentielle varmebesparelser og udvidelser af
fjernvarmedækningenidennerapport.
Der er taget udgangspunkt i det nuværende fjernvarmebehov år 2007, som er opgjort til 1906
GWh/år, hvoraf nettabet udgør 400 GWh svarende til 21 procent. I år 2050 i et fremtidigt system
eftertilkoblingafnybebyggelseforventesdetteatstigetilialt1967GWh/år,hvorafnettabetudgør
21%svarendetil413GWh/år. 7
Hertil kommer konvertering til fjernvarme fra individuelle olieǦ, naturgasǦ og biomassekedler og
elvarmesamtkonverteringafindustri.Iflg.afsnittetAnalyserafvarmebehovetsgeografi,potentielle
varmebesparelser og udvidelser af fjernvarmedækningen er der et potentiale for udvidelse af
fjernvarmeniAalborgkommunepå212GWh(nettovarmebehov),hvissamtligebygningerindenfor
deteksisterendeområdemedfjernvarmetilkobles.Hertilkommeretpotentialeforkonverteringaf
naturgassvarendetilyderligere49GWh(nettovarmebehov),altsåialt261GWh(nettovarmebehov).
Dette varmebehov omfatter imidlertid såvel individuelle forbrugere som industri. Jf. analyser af

7
BaseretpåPlanEnergi’senergibalance.
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individuelle bygninger,kanpotentialetheropgørestil185 GWh(nettovarmebehov).Deresterende
76 GWh henføres til industri, hvoraf de 64 GWh regnes omlagt til fjernvarme. med en
brændselsbesparelsetilfølgepå80GWh.Derregnessåledesmedatomlæggeetnettovarmebehov
påialt64+185=249GWhudafpotentialetpå261GWh.
DeindividuelleboligerhenføresproportionalttilGruppe2og3(seovenfor)medetvarmeforbrugab
værkpåialt235GWh.IndustrienhenførestilGruppe3medetabværkpå80GWh.
IetfremtidigtenergisystemiAalborgkommune,hvornettovarmebehoveterreduceretmed44%vil
ensådanbesparelsekunneomsættestilfordeleiformaftemperatursænkningerifjernvarmenettet
og/ellerbesparelserpåinvesteringerifjernvarmerørvedrenoveringer.Omfangetafdissebesparelser
ervurderetivarmeplanDanmarkfordetsamlededanskefjernvarmesystem.Hererdennevurdering
overførttilAalborgkommunepåfølgendemåde:
Iflg. Varmeplan Danmark bilag 4 havde Danmark i 2006 et fjervarmesalg på 28.350 GWh/år, et
nettabpå7.419GWh/år(svarendetil21%)ogensamletfjernvarmeproduktionpå35.769GWh/år.
Som udgangspunkt (reference) vil der blive foretaget en løbende udskiftning af fjernvarmenettet
herunder reduktion af fjernvarmetabet samt yderligere tilslutninger. Herved vil varmetabet
fjernvarmenettet blive reduceret til 16%, som det fremgår af nedenstående tabel. I varmeplan
Danmark er nyǦværdien af det samlede fjernvarmeledningsnet opgjort til 108 mia. kr, hvoraf der
forventesrenoveringer/udskiftningerforialt35mia.kriperioden.
VurderingatheleDanmarksfjernvarmeforsyningjf.VarmeplanDanmark


Salganforbruger
Nettab
Sum(Abværk)
Temp:frem/retur
Nettabi%

Udgangspunkt

Referencescenario

år2006


28.350GWh

35.150GWh

Scenario med 50% rumvarmeǦ
reduktion og redimensionering
affjernvarmenet
20.590GWh

7.419GWh

6.647GWh

4.756GWh

35.769GWh

41.797GWh

25.346GWh

85/45°C

80/40°C

65/28°C

21%

16%

19%


Hvisdergennemføresengennemsnitligreduktionirumvarmebehovetpå50%samtidigtmedatder
gøres en særlig indsats for at sænke forbrugernes returǦtemperatur og kravet til maksimal
fremløbstemperatur vil dette kunne udmøntes i temperatursænkninger og til en vis grad i sparede
investeringer i forbindelse med udskiftning af ledningsnettet (Se tabellen). Nettabet falder i
absoluttetal,menstigeriprocent.
Iflg.VarmeplanDanmarksparesder6mia.kriinvesteringerpåfjernvarmenettetvedgennemførelse
af 50% besparelsesscenariet ift. referencen. I varmeplan Danmark er denne besparelse afhængig af
hvilket af planens scenarier der er tale om. Her er der regnet med et gennemsnit af besparelsen i
Varmeplan Danmarks scenario 1 og 2, hvilket vurderes at passe bedst på situationen i Aalborg.
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SammebesparelseerudregnetpåtilsvarendemådeforandregraderafreduktionerafnettovarmeǦ
/rumvarmebehovetsomvistitabellenherunder:
VarmeplanDK

VarmeplanDK

VarmeplanDK

Aalborg



Scenario1

Scenario2

Besparelse



[%]

[MiaDKK]

[MiaDKK]

[MiaDKK]

[MioDKK]

115
112

141
135

Ǧ
4,5

Ǧ
200

Varmebesparelse

0
25
50

111

133

6,0

270

75

105

124

13,5

600

IkolonnenforAalborgerdertagetudgangspunktiatAalborgKommuneudgør4,5%affjernvarmeǦ
forsyningeniDanmark. 8
ItabellenherundererforbrugsǦogproduktionstalleneoverførtpåAalborg:
VurderingafAalborgkommunesfjernvarmeforsyning(jf.VarmeplanDanmark)


Salganforbruger
Ǧnybebyggelse(2050)
Ǧnytilsluting
Ǧindustri
Sum
Nettab(fjvǦsystem)
Nettab(sammenkobling)
Sum(Abværk)
Temp:fremløb/retur
Nettab*)

Udgangspunkt

Referencescenario

år2007



Scenariomed44%reduktioni
nettovarmebehovogredimenǦ
sioneringaffjernvarmenet

1.506GWh

1.506GWh



Ǧ

61GWh



Ǧ

185GWh





64GWh



1506GWh

1816GWh

1017GWh

400GWh

372GWh

254GWh



10GWh

10GWh

1.906GWh

2.198GWh

1.281GWh

85/45°C

80/40°C

65/28°C

21%

17%

20%

*) Øget nettab i transmissionsledninger til kommunens små selvstændige fjernvarmeområder er
medtaget ved at tage udgangspunkt i varmeplan Danmarks angivelser af procentvise nettab, når
fjernvarmeområderneudvides.
Investeringen i det samlede fjernvarmenet inkl. omlægning til naturgas og inkl. allerede foretagne
investeringer er vurderet ud fra Varmeplan Danmark, hvor et net med en samlet
fjernvarmeproduktion på 47195 GWh (før besparelser) er sat til en anskaffelsespris på 141 mia.kr.
Prisen gælder for det, der i Varmeplan Danmark betegnes som scenario 2, hvor visse

8
Faktor:(1506+1629)/(28350+41150)=3135/69500=4,5%
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naturgasområder er omlagt til fjernvarme. Omsat til Aalborgs fjernvarmeproduktion på 2198 GWh
svarerdettilennyǦværdipå6,6mia.kr.Denneomkostningerindregnetmedenlevetidpå40årog
endriftogvedligeholdelsesomkostningpå1,5% 9 svarendetilårligt33mio.kr.
Altialtblivervarmeforbrugetsomanførtitabellenherunder,derviserbrændselogvarmeforbrugi
huse og industri samt geografisk opdeling i områder. Konverteringen er fastlagt ud fra tabel 5b i
afsnittet Analyser af varmebehovets geografi, potentielle varmebesparelser og udvidelser af
fjernvarmedækningen koblet med de aktuelle forbrugstal fra Planenergis forbrugsopgørelse. I
tabellenbetyder”av”abværkog”af”anforbruger.
Kobles nettet ikke sammen, henføres et varmeforbrug på 91% af (totalen minus koblingstab samt
industri)plusindustriens80GWh,derantagesplaceretistorbyområdet–ialt1164GWhtilGruppe
3.Resten–107GWhplaceresiGruppe2.
Det bemærkes, at ved en omlægning af industriens brændselsforbrug introduceres som beskrevet
andetstedsetekstraelforbrugpå117GWh.
Ianalysenafsammenkoblingenmeddetcentralenet,bibeholdessomnævntFarstrup/Kølby(5,2/2,3
GWh før/efter varmebesparelser) samt Hals (26.6/14.4 GWh før/efter varmebesparelser) som
separateanlæg.DoghenføresdebeggetilGruppe2ogforsynesvedvarmefravarmepumpermedet
samletvarmeforbrugpå31.8GWhellerca.17GWheftervarmebesparelser.EnsamletvarmepumpeǦ
kapacitetpå4MWthsvarertildenårligemaksimalbelastningeftervarmebesparelser.



9

BjarneHolm,26.November2009
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2007

2050



Brutto




[GWh]

Forbrugsudviklin
gjf.PlanEnergi
(Brutto/netto)
[GWh]

Konverteringtil
fjernvarme
(Brutto/netto)
[GWh]

Nyleveringexcl
besparelser&exclnyt
fjernvarmenettab
[GWh]

Efterbesparelser&
nytfjernvarmenettab
ogkoblingafnet
[GWh]

Gruppe1

37,7av

37,7av/

Ǧ

37,7av



Gruppe2

137,6av

119,7av/

+14.5av

134,2av

17av

Gruppe3

1730av

1809,4av/

+220av

2029av

1264av

Industri

Ǧ

Ǧ

80/64

80av/64af



Koblingsnettab







10av



ǦFjernvtotal

1906av

1967av/



2290av

1281av













IndividuelOlie

103,6

103,6/77,7

43.9/33

59.6/44.7

0

IndividuelNG

51,9

51,9/41,5

36.3/29

15.6/12.5

0

IndividuelBio

311,9

311,9/218,3

168/117.6

144/101

0

Individuelel

5,3

5,3/5,3

1.8/1.8

3.5/3.5

0

IndividuelVP

3

3/9

1.5/4.5

1.5/4.5

94netto

ǦIndiv.boliger

475,7

475,7/351,8

251.3/185

224.2/167

94netto













IndustriOlie

527,5

527,5/







IndustriNG

328,2

328,2/







IndustriKul

109,7

109,7/







Industrifossil

965,4

965,4/







InduǦBiomasse









470

Indu–forøgetel









117


Til det centrale system tillægges det resterende fra Gruppe 1 og 2, yderligere koblingsnettab,
industrielomlægningogandenomlægning.
Bibeholdes Gruppe 1 og Gruppe 2 separate fra Gruppe 3 – og uden varmebesparelser eller
omlægningentilfjernvarme,omlæggesforbrugettilvarmepumpersommodelleresiGruppe2med
etsamletforbrugpå37.7+119.7GWh=157,4GWhmedenmaximalårligeffektpå36MW.
Boliger der ikke er forsynet med fjernvarme omlægges i videst muligt omfang til fjernvarme (som
beskrevetfør),ogderesterendeomlæggestilvarmepumpermedenproduktionførvarmebesparelser
på167GWheller94GWheftervarmbesparelser.DemodelleredevarmepumperharenCOPpå3.
Der er individuelle solfangere i referencen med en årlig produktion på 2 TJ eller 0,555 GWh. Efter
omlægningermodelleresdesomtilhørendehusemedvarmepumper.
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10.Industrielkraftvarme,Nordjyllandsværket,vindkraft,kedlermm

PoulAlbergØstergaard
I Aalborg Kommune findes en række produktionsanlæg for el og varme omfattende industriel
kraftvarme,Nordjyllandsværket,rensningsanlægogkedelanlæg.Affaldsforbrændingogindividuelle
varmepumper samt flere af de kommende forsyningsteknologier er beskrevet andre steder i denne
baggrundsrapport.
OpgørelsenaffjernvarmeforbrugiAalborgKommuneindbefattetalleproducentertilderespektive
fjernvarmenet herunder produktion spidslastkedler og industrielle kraftvarmeanlæg. Fordelingen
mellem de enkelte produktionsanlægstyper anvendes dog ikke i modelleringen, da det er
modelleringsredskabetforsystemanalyserne–EnergyPLANǦderfastlæggerdriften.Dogspecificeres
industrielkraftvarmeexogentsomfølger:
·
·

Aalborg Portland indgår med en varmeproduktion til Gruppe 3, hvorimod brændselsǦ og
elforbrugetikkeindgårdirekte(jvf.håndteringenafindustriensenergiforbrug)
RenseanlægVestindgårmedenvarmeproduktiontilGruppe3samtenelproduktion.


Mindre spidslastkedler og reservekedler med et årligt forbrug på 30 TJ / 8.3 GWh olie, biogas og
naturgas modelleres således som et forbrug der dækkes andet steds fra i systemet. De 30 TJ kan
sammenholdesmedetbrændselsforbrugpå151TJ/41.9GWhpåkedleriUlsted/Halsområderne.
EnergyPLAN, der anvendes til systemanalyserne opererer på et forholdsvist aggregeret niveau med
f.eks. kun et kedelanlæg i Gruppe 1, og kun et decentralt kraftvarmeværk og én kedel i Gruppe 2.
Derforskaldisseanlægangivessomgennemsnitligeanlægfordenpopulationdererafanlæg.
Virkningsgradernefordedecentralekraftvarmeværker(Gruppe2),samtforkedleriGruppe1og2,er
derfor fastlagt som et vejet gennemsnit af de enkelte anlæg ud fra data fra PlanEnergis opgørelse.
Talleneervejetefterdeenkeltesproduktionafhhv.elog/ellervarme.Dissetal,somvisesitabellen
herunder,anvendesalenetilreferenceberegninger.


Gruppe1:

Gruppe2:

Elvirkningsgrad[%]

Kedelanlæg
Ǧ

Decentralekraftvarmeværker
34,6

Varmevirkningsgrad[%]

76,9

54,8


Installeret effekt på decentrale kraftvarmeværker er taget fra Energistyrelsens producenttælling – i
alt 21,6 MWe i referencesituationen i 2007. Anvendelsen af brændsler på disse anlæg følger i
referencen fordelingen fra energibalancen for år 2007 – e.g. et naturgas/biobrændselsforbrug på
decentralekraftvarmeenhederiforholdet604TJ/126TJ.
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Nordjyllandsværket har ved kondensdrift en elvirkningsgrad på 47%. Ved fuld varmelast har
anlægget en varmeproduktion på 422 MJ/s, en CvǦværdi på 0.14 og en totalvirkningsgrad på 90%.
Medenklemeffektpå410MWogetegetforbrugpå30MWgiverdetvirkningsgraderpåhhv.39%og
51%.Denmaksimaleelproduktionvedmaksimalvarmeer323MWefterfradragforegetforbrug. 10
I2050alternativetanvendesetbrændselscelleanlægmedvirkningsgraderpå54%elog36%varme.
Investeringsomkostningen sættes til 6 MDKK/MW, og de årlige faste omkostninger sættes til 10%
svarendetil20DKK/MWh.
Ulstedharetfjernvarmenettilkobletsolfangeranlægmedenårligsolvarmeproduktionpå9TJ/2.5
GWh
Varmelagre er som udgangspunkt sat til otte timers gennemsnitsproduktion på anlæggene i de
respektivegrupperi2007.
VindkraftermodelleretudfraEnergistyrelsensstamregister,derangiverialt111,414MWiAalborg
Kommunei2007.For2050referencenanvendeseneffektpå300MWhvilketerdenproportionale
værdiudfraproduktioni2007og2050referencenjvf.EnergibalancenfraPlanEnergi.
Dethardogafmodeltekniskegrundeværetnødvendigtatmodellereendmindrevindmøllebestand,
for at afstemme dem med den angivne vindproduktion i energibalancen. Det gælder for både
Energivisionenogfølsomhedsanalyserne.
Ud over absorptionsvarmepumper til det centrale fjernvarmenet, modelleres også
kompressionsvarmepumper.IStockholmharettilsvarendekompressionsvarmepumpeanlægenCOP
på2.9vedenressourcetemperaturpå2°ogenfjernvarmefremløbstemperaturpå80°C,svarendetil
3.0 ved en marginalt varmere ressourcetemperatur på 5°C. Ved varmebesparelser kan
varmefremløbstemperaturen sænkes til 65°C, og der anvendes en COP på 3.6 bestemt ved
proportionalitetmellemcarnotfaktorerneved5°CǦ80°Cog5°CǦ65°C.
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BaseretpåsamtalemedVernerJensen,Nordjyllandsværket.
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11.Økonomiskeomkostninger

PoulAlbergØstergaard
IEnergiplanenanvendesdesammetal,someranvendtforIDAsKlimaplan2050(Ref2050)herunder
endiskonteringsfaktorpå3%.Følgendebrændselsomkostningereranvendt,hvordetbemærkes,at
prisen udgøres af en fast markedspris samt en håndteringsomkostning, der afhænger af hvor
brændsletanvendes.


Kul

Fuelolie

Diesel

Benzin

NatGas

Affald

Biomasse


Brændselspris

[kr/GJ]
25,3

[kr/GJ]
88,5

[kr/GJ]
158,1

[kr/GJ]
168,2

[kr/GJ]
77,8

[kr/GJ]
0

[kr/GJ]
44,7

Håndteringsomkostninger 













ǦTilcentralekraftværker

0,5

1,7





3,2

0

12,4

ǦTildecentraleKVV

0,5

14,3





8,7

0

8,3

ǦTilindividuellehuse

0,5



21,7



22



81,9

ǦTilvejǦogbanetransport 



23,6

31,8

22



12,4

ǦTillufttransport





5,2










Udover brændselsomkostninger samt en række mindre investeringer, er der en række større
investeringer, som er opsummeret, herunder de ændringer der forekommer i forbindelse med
følsomhedsanalyserne af Energivisionen. De enkelte investeringer er hver især beskrevet mere
detaljeretandetstedsidennebaggrundsrapport,sånedenståendeerblotenkortfattetopsummering.
1.
2.

3.

4.
5.

Varmebesparelserkoster5,44milliarderDKKaltialtsomenengangsinvestering.Regnessom
enannuitetover20år.IngenD&V
Elbesparelser: Elforbruget i husholdninger reduceres med 50%. Omkostningen hertil er 421
MDKK,somregnessomenannuitetover10år.IngenD&V
a. Følsomhed: Ved mindre elbesparelser reduceres forbruget i boliger med 25%.
Omkostningenhertiler95MDKK,somregnesover10år
Elbesparelserandrestederendboliger:Elforbrugetreduceresdetmed45%iforholdtil2007.
Omkostningenhertiler1498MDKK,somregnesover15år.IngenD&V
a. Følsomhed: Ved mindre elbesparelser reduceres andre forbrug med 22,5%.
Omkostningenhertiler1095MDKK,somregnesover15år.
Industriellebesparelser.290GWh/årà1,3MDKK/GWh/år=377MDKK,somregnesover30
år.IngenD&V
Geotermi/absorptionsvarmepumpe.
a. MedPortland: Firesystemertilialt350Mio;0,7%driftog vedligeholdelse.Regnes
over25år
b. UdenPortland:Etsystemtilialt87,5MDKK;0,7%driftogvedligeholdelse.Regnes
over25år
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6.

7.

8.
9.

10.

c. Medtresystemeristedetforfire:262,5MDKK
Fjernvarmeudvidelsemedvarmebesparelser480,0MDKK,somregnessomenannuitetover
30år.1%D&Vp.a.
a. Følsomhed:770,0MDKKudenvarmebesparelser
b. Hvis de decentrale fjernvarmenet ikke kobles på det centrale net forsvinder
sammenkoblingsomkostningen(248MioDKKeftervarmebesparelser)ogderregnes
kun med udvidelserne i de eksisterende fjernvarmeområder til 232 MDKK efter
varmebesparelser
Eksisterendefjernvarmenet:Udenbesparelser6600MDKK,somregnessomenannuitetover
levetidenpå40årogenD&Vpå1,5%.Medbesparelsersænkesdetmed300MDKKtil6300
MDKK
Biogasanlæg:550MDKK+10%D/Vp.a.Investeringenregnessomenannuitetover20år.
Forgasningsanlæg:600MDKK+17%D&Vp.a.Investeringenregnessomenannuitetover20
år
a. Anvendes 208 GWh ekstra biomasse til transport øges investeringssummen til 955
MDKK
b. Anvendes 100 GWh ekstra biomasse til kraftvarmeværk/kedel i Gruppe 3, øges
investeringssummentil770MDKK
Affaldsforbrænding.1050MDKKinvesteringsamt3.3%D&Vregnetover20år.
a. Medmindreanlægsstørrelse(0,4TWhbrændselperår):840MDKK
b. Medstørreanlægsstørrelse(0,71TWhbrændselperår):1491MDKK


Ireferencesystemfor2050henregneskunomkostningenaf40MWafNordjyllandsværkets323
MWtilAalborgKommune,hvilketipraksisbetyder,atderfratrækkes120MDKKfradeårlige
omkostninger.Elvarmeireferencesystemetforår2050sættestil1500kronerperkWogregnes
somenannuitetover20årogmed1%D&Vp.a.
AlleinvesteringersamtdriftogvedligeholdelsesomkostningeropsummeresforEnergivisioneni
afsnittet Investeringsforløb for Energivisionen i denne rapport. Der fremgår også specifikke
investeringsomkostninger (dvs. kr/MW) for f.eks. vindmøller og andre teknologier herunder
ladestationer,letbanerogekstraomkostningervedelǦogbrintkøretøjer.
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12.Energisystemanalysemodelogtimefordelingerafforbrugogproduktionafel
ogvarme

PoulAlbergØstergaard
EnergisystemetiAalborgKommunemodelleresvha.afenergisystemanalysemodellenEnergyPLAN.
EnergyPLAN er designet til foretage analyser af energisystemer med komplekse sammenhænge
mellem el, varme og brændsler, og er velegnet til at analysere fremtidige energisystemer med høje
andeleafenergiproduktioner,dervariererukontrollabeltefterf.eks.vejrforhold.
Modellenservistinedenståendefigur,ogkaniøvrigthentesgratispåenergy.plan.aau.dk.Samme
stedfindesdokumentationafmodellensamtenbetydeligtmeredetaljeretbeskrivelse.


EnergiPLAN er en timebaseret model, så det betyder, at alle forbrug og alle ukontrollerbare
produktioner(såsomvindkraft)skalangivessomtimemæssigeforbrug.Dernæstfastlæggermodellen
driften af de kontrollerbare enheder – decentrale kraftvarmeværker, varmelagre, varmepumper,
elektrolyseanlæg,ellagrem.v.
Foratkunnegennemføreanalyserne,krævesderfordetimemæssigefordelingerafsåvelforbrugsom
denukontrollerbarproduktion.
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I alt dækkes Aalborg Kommune af tre forskellige elforsyningsselskaber – AKE, HEF og ESV, hvoraf
ESVogHEFogsåharsalgudenforkommunegrænsen.Timefordelingernetilmodelleringerbaseret
påtimefordelingerforAKE.TalleneindbefatterdesværreAalborgPortlandselforbrug,ogdetvaraf
fortrolighedshensyn ikke muligt at få Aalborg Portland renset ud med konkrete timefordelte
elforbrugsdata. Med en produktion, der så vidt muligt foregår kontinuert, er Aalborg Portlands
elforbrug derfor antaget for at være fordelt ligeligt over året og således trukket ud af fordelingsǦ
tallene.
Fordelingen af varmeforbruget stammer fra konkrete produktionstal for de forskellige
varmeproducenter, der leverer til AKFs fjernvarmenettet i Aalborg. Desværre er data kun ab værk,
hvor den egentlige fjernvarmeleverance til nettet også burde omfatte leverancer ab
akkumulatortank.Herhardetmåttetantages,atdenneforskelermarginal.
Forhusederikkeertilkobletfjernvarmenetanvendessammeårsfordelingsomforfjernvarmenettet.
FordelingenafvindkrafterlavetudfradataforheleVestdanmarkfraEnerginet.dk,hvilketgiveren
størregeografiskudligningenddatakunforAalborgKommunevillegive.
For Aalborg Portlands fjernvarmeleverance til AKFs fjernvarmenet anvendes den faktuelle timeǦ
fordelingfra2007.
For Renseanlægs Vest anvendes af modelleringstekniske grunde den samme timefordeling som for
Aalborg Portland, men grundet en i forhold til Aalborg Portland ubetydelige mængde, anses
afvigelsenforværendeuvæsentligforberegningerne.
Fællesforalletimefordelingerer,atdeinogengraderkompenseretforåbenlysefejldata.Endvidere
erindlagtenekstradagsidstiåretforatkompensereforskuddag(EnergyPLANanvenderskudår).
Manglendedataiforbindelsemedskiftfrasommertidtilvintertidsamtdatalogningsfejlerindlagt.
Alle timefordelinger antages at være identiske i 2007 og 2050 med undtagelse af situationen efter
varmebesparelser.
Iforbindelsemedvarmebesparelserændresfjernvarmefordelingen.Varmtvandsforbrugetregnesfor
værende svagt faldende og boligopvarmningen regnes for værende kraftigt reduceret. Endelig
modificeres nettabet marginalt. Da de tre komponenter har forskellige fordelinger henover året,
ændres det samlede fjernvarmeforbrugs fordeling ligeledes henover året. I fordelingen af
fjernvarmenettabet henover året, er det antaget, at det på årsniveau ligger på 20% svarende til 38
MW for AKF nettet i 2007, men varierer lineært mellem sommer og vinter med højeste absolutte
værdi om vinteren og lavest om sommeren. Den nye årsvariationskurve for fjernvarmebehovet
fremgåraffølgendefigur:

Side63af95


Fjernvarmebehov for AKF-området henover året
500

450
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Varmeforbrug [MJ/s]

350

300
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2050

250
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75%

200
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100
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0
0

732

1464

2196

2928

3660

4392

5124

5856

6588

7320

8052

8784

Timer


Fjernvarmeforbrugets fordeling henover året i AKF området i hhv. 2007 og 2050 med 44% varmebesparelser.
Endvidere er fordelingen vist med andre grader af varmebesparelser. Et additionelt fjernvarmeforbrug for
biogasanlæg, samt omlægning af industri, er ikke vist i graferne. Tidsrummet 732 timer på den vandrette akse
svarertilengennemsnitsmånedietskudår.
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13.NetstabiliseringogimportǦ/exportkapacitet

PoulAlbergØstergaard
I elsystemer er det kritisk, at der løbende er balance mellem forbrug og produktion. EnergyPLAN
modellensikrer,atderpåtimeniveauerbalancemellemforbrugogproduktion,menbalancenskal
ogsåværetilstedepåenbetydeligkorteretidsskala.
Der opereres derfor med begrebet netstabilisering, der blandt andet refererer til forskellige
anlægstypers evne til at hjælpe med til at sikre den øjeblikkelige balance mellem forbrug og
produktion. Meredetaljeretogtekniskvedrørerdetanlæggetsevnetilata)varieredenaktiveeffekt
med henblik på at sikre frekvensstabilitet / balance mellem forbrug og produktion b) variere den
reaktive effekt, for at sikre spændingsstabilitet og endelig c) sikre fornøden kortslutningseffekt i
elsystemet.
Itraditionellesystemererdetprimærtanlægmedsåkaldtesynkrongeneratorer,dereristandtilat
leverenetstabilisering.
I EnergyPLAN modelleres dette ved at der angives krav til den minimale timeproduktion på
netstabiliserende produktionsanlæg – samt ved at angive hvilke produktionsanlæg, der virker
netstabiliserende.
Ireferencenantagesdet,atderiAalborgKommuneskalværeleverancerfranetstabiliserendestore
synkroneanlægsvarendetilAalborgbefolkningsmæssige(3.56%)andelafetminimumpå630MW 11 
for Danmark; i alt 22 MW. Dertil kommer, at for hver enkelt time skal mindst 30% komme fra
netstabiliserendeanlæg.
For 2050 sænkes de 22 MW til 10 MW under antagelse af bedre decentral netstabilisering. I 2050
Referencebibeholdesde22MWdog.
Decentrale kraftvarmeværker og vindmøller regnes ikke for netstabiliserende i begyndelsen af
perioden. Til gengæld regnes de for værende fuldt netstabiliserende i slutningen af perioden.
Allerede de havvindmølleparker der opsættes i dag skal således opfylde krav til netstabilitet, og
decentrale kraftvarmeværker anvender ligesom Nordjyllandsværket de synkrongeneratorer, der er
typiskanvendestilnetstabiliseringidag.
I analyserne regnes der uden transmissionskapacitet til omverdenen. I praksis har Aalborg
Kommune meget kraftige forbindelser til omverdenen – to 400 kV forbindelser til hhv. Tjele (ved
Viborg)ogTrige(vedÅrhus),enca.1000MWHVDCudlandsforbindelsetilSverigesamtendel150
kVforbindelsermodnord,sydogvest.HvisdetteOplægtilKlimastrategiskalkunnegennemføres
uden samtidig at sætte øgede fordringer til nabokommuner hvad angår assistance med
effektbalanceregulering, så fordrer det, at Aalborg Kommune så vidt muligt selv løser de


11

350MWforVestdanmarkog280MWforØstdanmark;fastlagtidialogmedEnerginet.dk
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effektbalanceproblemer,derskabesindenforområdet.Foratmodelleredenneproblematik,fjernes
transmissionskapacitetentilomverdenenfraanalyserne.
For2050reference(normalfremskrivningjf.PlanEnergisopgørelse)sætteskapacitetentil300MW.
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14.ValideringafmodellenafenergisystemetiAalborgKommune

PoulAlbergØstergaardogHenrikLund
DetførsteskridtimodelleringenafEnergivisionenerenvalideringafudgangspunktetiformafen
rekonstruktion af referencen for Aalborg Kommune modelleret i EnergyPLAN, som anvendes til
modellering, analyse samt design af Energivisionen.  Referencen benævnes PlanEnergi, idet den er
udarbejdetafdettefirmaideresdertilindrettederegnearksmodel
ValideringafudgangspunktǦ2007


Efterspørgsel
 Transport
 Indv.kedlerolie
 Indv.kedlerNaturgas
 Indv.kedlerbiomasse
 Indv.solfangere
 IndividuelSum
 Industriolie
 IndustriNaturgas
 IndustriBiomasse
 Industrisum
 FjernvarmeGruppe3
 FjernvarmeGruppe2
 FjernvarmeGruppe1
 El(inkl.elvarme&VP)
Brændsel(type)
 Overskudsvarme
 Kul*)
 ElǦimport*)
 Kul(inkl.import)

Naturgas
 Benzin/diesel
 Fuelolie/gasolie
 Olie(sum)
 Vindkraft**)
 Sol
 VEialt
 Affald
 AndenBiomasse
 Biomasse(incl.affald)
 Primærenergiialt

 PlanEnergi(2007)
 [TJ/år]
[TWh/år]


7425
2,06
373
0,10
187
0,05
1123
0,31
2
0,00
1685
0,47
87
0,02
1193
0,33

0,00
1280
0,36
6228
1,73
495
0,14
136
0,04
3811
1,06


1767
0,49
962
0,27
2296
0,64
5847
1,62
2108
0,59
7429
2,06
468
0,13
7897
2,19
865
0,24
11
0,00
876
0,24
1930
0,54
1485
0,41
3415
0,95

5,60

 EnergyPLAN
 [TWh/år]



2,06









0,47







0,36







1,06



0,49





1,62

0,59

2,06

0,12

2,19

0,24

0

0,24

0,54

0,41

0,95

5,59

































*)Ienergibalanceneranvendt310%varmenyttevirkningpåNordjyllandsværket,hvorderiEnergyPLANerregnetmed
CHP39%el51%varmeimodtryk
**)Medenerginet.dkvindfordeling2007fåsiEnergyPLAN0,28TWhvind
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Valideringafreferencen–AalborgKommuneår2050


Efterspørgsel
 Transport
 Indv.Kedlerolie
 Indv.KedlerNaturgas
 Indv.Kedlerbiomasse
 Indv.Solfangere
 IndividuelSum
 Industriolie
 IndustriNaturgas
 IndustriBiomasse.
 Industrisum
 FjernvarmeGruppe3
 FjernvarmeGruppe2
 FjernvarmeGruppe1
 El(inkl.elvarme&VP)
Brændsel(type)
 Overskudsvarme
 Kul*)
 ElǦimport*)
 Kul(inkl.import)
 Naturgas
 Benzin/diesel
 Fuelolie/gasolie
 Olie(sum)
 Vindkraft**)
 Sol
 VEialt
 Affald
 AndenBiomasse
 Biomasse(incl.affald)
 Primærenergiialt

 PlanEnergi(2050)
 [TJ/år]
[TWh/år]


8586
2,39
373
0,10
187
0,05
1123
0,31
2
0,00
1685
0,47
87
0,02
1193
0,33

0,00
1280
0,36
6814
1,89
431
0,12
136
0,04
4629
1,29


0
0,00
1517
0,42
1553
0,43
4821
1,34
1880
0,52
7716
2,14
571
0,16
8287
2,30
2330
0,65
11
0,00
2341
0,65
2550
0,71
2593
0,72
5143
1,43

6,24

 EnergyPLAN
 [TWh/år]



2,38









0,47







0,36







1,29



0





1,35

0,48

2,06

0,12

2,31

0,65

0

0,65

0,71

0,73

1,44

6,23


































*)Ienergibalanceneranvendt310%varmenyttevirkningpåNordjyllandsværket,hvorderiEnergyPLANerregnetmed
CHP39%el51%varmeimodtryk
**)Medenerginet.dkvindfordeling2007fåsiEnergyPLANhøjerevindkraft


Ibådeudgangspunktet2007samtreferenceudviklingeni2050erdergodoverensstemmelsemellem
energiforbrugfradeto modellermenundtagelseafvindkraften,somovervurderesiEnergyPLANi
forhold til udgangspunktet. Den overvurdering er på 16%. Det vurderes dog, at ved udskiftning af
deneksisterendevindmøllebestandsamtetableringafyderligerevindkraft,vilderblivekompenseret
fordenneafvigelse.
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15.ScenarieforAalborgKommunesenergisystemsudvikling

PoulAlbergØstergaard
I Energivisionen antages det, at Aalborg Portland ikke fortsat leverer fjernvarme til Aalborg
Kommunesfjernvarmeforbrugerei2050.Istedetetableresetgeotermianlæg,dervedhjælpafvarmt
vand fra undergrunden, absorptionsvarmepumper samt drivdamp fra affaldsforbrændingsanlægget
kan levere en høj grad af fjernvarme til kommunen. Der realiseres elbesparelser samt
varmebesparelser. For at udnytte den geotermiske ressource optimalt tilkobles bygninger i det
omfang det er muligt til fjernvarmesystemet. Eksisterende fjernvarmenet udenfor det centrale
fjernvarmesystem tilkobles det centrale fjernvarmenet. Fjernvarmenettet tilknyttet
geothermianlæggetomfattersåledesallefjernvarmenetmedundtagelseaffjernvarmenetteneiHals
ogKølbyǦFarstrup.
Deretableresbiogasanlægmedhenblikpåatpåkonverterethusdyrgødningensenergiindholdtilet
brændselanvendeligtfortransportformål.Deretableresogsåforgasningsanlægforatfåendelafden
resterendebiomassekonverterettiletbrændselanvendeligtiethøjeffektivtkraftvarmeværk,baseret
påbrændselsceller.
DerforetagesseksfølsomhedsanalysermedudgangspunktetiEnergivisionen

MedogudenAalborgPortlandsbidragtilfjernvarmesystemet
·

·
·
·
·

Med og uden et sammenkoblet fjernvarmenet for hovedparten af kommunen. Uden et
sammenkoblet fjernvarmenet bibeholdes de net der p.t. er separate, mens varmeǦ
produktionenomlæggestilvarmepumper.
Med mere biomasse øremærket til transport og dermed færre elbiler. Her mindskes den
biomassemængdedertilføresaffaldsforbrændingsanlæggetogkraftvarmeanlægget
Medmindreambitiøseelbesparelser;kun25%elbesparelseristedetfor45/50%
Mindregeotermiogmerekonventionelvarmepumpedrift
Anvendelse af et mindre effektivt kraftvarmeværk i med virkningsgrader på 40% el og 55%
varme.


Antages Aalborg Portland at vedblive at producere fjernvarme til det centrale fjernvarmenet,
mindskes behovet for geothermi betragteligt og antallet af geotermiboringer med tilhørende
absorptionsvarmepumper reduceres fra fire til en. Virkningsgraderne på affaldsforbrændingsǦ
anlæggetderlevererdrivdampenændresfølgeligsomangivetitabeliafsnittetGeothermiiAalborg
Kommune.
I alle beregninger ses der bort fra eventuelle investeringsomkostninger til Nordjyllandsværket, der
ligger ud over den størrelse, som det modellerede udtagsværk har. Der er ikke behov for
elproduktion ud over denne produktion, og eventuel yderligere kapacitet hidrører fra  behovet
udenforAalborgKommune.
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Uden sammenkobling af de decentrale fjernvarmenet til det centrale fjernvarmenet, modelleres
kompressionsvarmepumperpådedecentralekraftvarmeværker.Samtidigkankraftvarmeenhedenpå
Nordjyllandsværket øges, da der er mindre behov for kedeldrift. Derved forbedres systemets
balanceringsevnemarginalt.
Anvendesmerebiomassetiltransport,mindskeselforbrugettilsvarende.IEnergivisionenanvendes
400 GWh biomasse samt 272 GWh el til transport. Det svarer til ca. 33% transportarbejde på
biomasseog67%påelunderantagelseaf,atdetspecifikkeelforbrugforelbilererentredjedelafdet
specifikke brændselsforbrug på biler med forbrændingsmotorer. Sænkes elbilernes andel til 50%
stigerbiomasseforbrugettil608GWhogelforbrugetsænkestil203GWh.Afde208GWh(608Ǧ400)
biomasse tages 100 GWh fra affaldsforbrændingsanlægget og resten altså fra enten
kraftvarmeenhedenellerkedleniGruppe3.Biomassetilindustriændresikke.Alternativetvillevære
enbiomassemanko,derskulletilføresAalborgetandetstedfra.
Mindskes biomasseanvendelsen på affaldsforbrændingsanlægget, kan det være passende også at
nedskalere geotermianlægget, grundet den mindre potentielle dampproduktion og dermed færre
potentielledriftstimerforgeotermianlægget.Detanalyseresderforogsåmedetgeotermianlægderer
nedskaleretfrafireenhedertiltreenheder.
Ved 25% elbesparelser (25% i husholdninger og 22,5% andre steder) frem for 50%/45% øges
elforbruget fra 699 GWh (573 GWh + industriens brændselskonvertering på 117 GWh +
biogasproduktionselforbrugpå9GWh)til949GWh(823GWh+117GWh+90GWh).Detvilsige,at
industrienskonverteringsbidragsamtbiogasanlægselforbrugholdeskonstant.
Ifølsomhedsanalysenmedmindreanvendelseafgeothermi,øgesistedetdeninstalleredekapacitet
påkonventionellekompressionsvarmepumper.
MindskesvirkningsgradernepåkraftvarmeenhedeniGruppe3,ændresdeøkonomiskeforholdogså.
Investeringsomkostningen bibeholdes på 6 MDKK/MW, mens de årlige faste omkostninger
mindskesfra10%til1,2%.Endeligændresdenvariableomkostningtil30DKK/MWh.
Fælles for alle analyser er, at energisystemet afstemmes, så det passer med den tilstedeværende
biomasseanvendelse, og endelig afpasses den installerede vindmøllekapacitet, så den resulterende
CO2Ǧudledningernul.Dvs.,atdereksporteresenmængdeelektricitet,dersvarertildenproduktion,
dererikondensdriftudoverdenproduktion,somermuligmedbiomassebegrænsningen.
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0

0

0

0

0

0

Årligeomkost.[Mkr]
(Brændsel,D&V,CO2(229
kr/t),investering)

3574

3125

3105

3133

3191

3191

3125

3157

3108

Brændselsforbrugaltincl–
korrigeret[TWh] 12

6,87

2,98

2,90

2,95

3,01

3,03

3,22

2,99

2,98

Biomasseforbrug[TWh]

1,39

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

BrændselsforbrugkraftǦ
varmeenhed(er)[TWh]

1,28

0,29

0,31

0,32

0,20

0,20

0,28

0,36

0,30

Brændselsforbrugpå
fjernvarmekedler[TWh]

1,02

0,07

0,04

0,02

0,04

0,04

0,07

0,09

0,05

Brændselsforbrugpå
affaldsværk[TWh]

0,71

0,5

0,5

0,5

0,4

0,4

0,5

0,4

0,5

FjernvarmefraAalborg
Portland[TWh]

0

0

,4892

0

0

0

0

0

0

Fjernvarmefrageotermi
[TWh]

0

0,70

0,13

0,67

0,59

0,45

0,70

0,30

0,67

Vindmølleeffekt[MW]

257/300

486

460

486

511

517

589

511

500

Geothermi[%] 13
VarmepumpeǦcentralt
fjernvarmenet[MWe]

0
0

100
24

25
24

100
24

100
34

75
37

100
24

50
33

100
24

Fjernvarmekedler[MW]

510 14

310

310

310 15

310

310

310

310

310

16

40

57

55

20

20

39

39

30

0

30

30

30

30

30

30

30

30

20/69/0

19/19/63

23/62/
16

19/19/63

19/19/63

21/33/
48

19/19/
63

22/48
/32

19/19/
63

Kraftvarmeværksstørrelse
[MWe]
Elektrolyseanlægstørrelse
[MWe]
Affaldforbrænding–virknǦ
ingsgrader(el/varme/damp)

Vision2050–extravarmepumpe

Vision2050–separate
fjernvarmenet

Vision2050

323

Vision2050–Virkningsgraderpå
40/55%påkraftvarmeværket

Vision2050–kun25%
elbesparelser

0

Vision2050ABV–merebiotil
transport

0

Vision2050–incl.Portland

1820

2050–Reference

CO2[Mt](Netto)

.

Vision2050–merebiotiltransport
–mindregeo




12

Korrigeretforimport/eksportafel
100%defineretsomproduktionenvedmaksimalt63%dampudtag.
14
Bådedetcentralenetogdecentralenet
15
Bådecentralenetogdecentralenet
16
Ideøkonomiskeberegningerhenføreskun40MWellerca88%afafomkostningentilAalborg.
13
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Minimumproduktionpå
kraftvarmeværk

22

10

10

10

10

10

10

10

10

Elimport[TWh]

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Eleksport[TWh]

0,14

0,28

0,26

0,27

0,35

0,35

0,38

0,29

0,31

Maxeleksport[MW]

169

399

374

388

415

419

468

411

412


I tabellen er vist en række nøgleoplysninger for de enkelte følsomhedsanalyser. Omkostninger,
brændselsforbrug på forskellige enheder, størrelse afǦ, og indfødning fra forskellige enheder, og
endeligforskelligedriftsparametre.
Bortsetfra2050Referencen,såliggeromkostningerneindenforetforholdsvistsnævertområde,men
etafdeområder,derharstørreafvigelser,erdenpåkrævedevindmølleudbygning,dervarierermed
over100MWframindstetilstørstebehov.
I alle kolonner er der en eleksport – der modsvares af en tilsvarende elproduktion på et
kondensværk.Detvilsige,atderialletilfældeikkeskabesfuldstændigbalancemellemforbrugog
produktioniAalborgKommune,ogatderderforerbrugforenellerflereafeksempelvisfølgende
aktiviteter:
·
·
·

anvendelseafomverdenensombufferkapacitet,
enformforlagerkapacitetudoverdetalleredemodelleredeiformafelbilermedmulighedfor
atgiveeltilbagetilnettet,eller
øgettidsmæssigfleksibilitetiforbrugogproduktion.


Som udgangspunkt er de oplistede resultater fremkommet ved at anvende omverdenen som en
bufferkapacitet.MensomargumenteretiafsnittetNetstabiliseringogimportǦ/exportkapacitet,erdet
ikke er en farbar vej. De to nedenstående figurer viser problemet; den første viser elproduktion i
kondensdrift og eksport henover det modellerede år (tidsintervallet 732 timer svarer til en
gennemsnitsmåned)ogdennæsteviserenvarighedskurveafsamme.

Side72af95


450

Kondensproduktion og Eksport [MW]

400
350
300
250

Kondens
Eksport

200
150
100
50
0
0

732

1464

2196

2928

3660

4392

5124

5856

6588

7320

8052

8784

Tidspunkt på år [Time]


450

Kondensproduktion og Eksport [MW]
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Somdetses,såerderkondensbehovoptilomkring200MWogeksportbehovoptilca.400MW.
Detvilsige,ateventuelleteknologiertilhåndteringafproblematikkenskalhavebetydeligkapacitet.
Som det ses af den stejle varighedskurve for eksport, så er den høje maksimale eksport ikke modǦ
svaret af et tilsvarende højt energiindhold (arealet under kurven). Et ellager skal Ǧ hvis det skal
kunnetageheleeksporten–haveenmegethøjinstallereteffekt.Kondensdriftenharetkunhalvtså
højt maksimum, men det vil dog skulle være en betydelig installeret kapacitet, hvis Aalborg
Kommuneskulleværeheltuafhængig.
MulighederneforatanvendebrintsamtvanadiumǦredoxbatterierharværetanalyseret.Beggegiver
muligheden mere eller mindre direkte mulighed for at lagre el enten i form af en elektrolyt eller i
form af brint. Begge muligheder introducerer desværre tab – brint mest – hvorved der skal
kompenseresmedendnumerevindkraft.Endvidereviseranalyserne,atforatlagerkapacitetenskal
have en signifikant indvirkning, så skal anlæggene være så store, at det ligger udenfor økonomisk
rentabilitet.
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Densidstemulighederenøgetfleksibilitetafforbrugog produktionsanlæg.Tidligereanalyserhar
vist, at såkaldt fleksibelt elforbrug ikke tilfører energisystemer tilstrækkelig fleksibilitet til at sikre
balancemellemforbrugogproduktion.Indenforforsyningssystemeterdermuligheder,mendeer
ogsåpotentieltinvesteringstungegrundetdenvistevarighedskurve.Dogerdernoglemulighederfor
f.eks. at øge fleksibiliteten i affaldsforbrændingsanlægget, og endvidere vil kraftvarmeenheden i
Gruppe 3 måske skulle forøges. Det giver dog et brændselsproblem idet hele den tilstedeværende
mængdebrændselalleredeanvendes.
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16.InvesteringsforløbforEnergivisionen

PoulAlbergØstergaard
De følgende tabeller viser det samlede investeringsforløb, startende med de specifikke omkostǦ
ningerfordeenkelteinvesteringer(Tabel1),dekonkreteudbygninger(Tabel2),årligevariabledrift
ogvedligeholdelsesomkostninger(Tabel3)samtendeligdesamledeårligeomkostninger(Tabel4)
Alle årlige omkostninger er beregnet ud fra den anførte periode for hver enkelt teknologi samt en
diskonteringsfaktorpå3%.
 Specifik
Enhed
investering
 [MDKK/Enh
ed]
VarmepumperǦDec
20 MWe
fjernvarmenet
VarmelagerǦ
10 GWh
Fjernvarmenet
KVǦenhederǦCen
6 MWe
fjernvarmenet
VarmepumperǦCen
4 MWe
fjernvarmenet
KedlerǦCen
1 MW_Th
fjernvarmenet
Kondensværker
0 MWe
Vindmøller
8 MWe
4 MWe
Elektrolyseanlæg
Brintlagertiltransport
75 GWh
Individuelle
55 MWe
varmepumper
Individuellesolfang
5000 TWh/år
Varmebesparelser
5440 44%reduk
Elbesparelser
421 50%reduk
husholdninger
1498 45%reduk
ElbesparelserǦandre
Industriellebesp
1,3 GWh/år
Geotermi/absorptions
87,5 200m3/h
varmepumpe
system
Fjernvarmeudvidelse
480 Etsystem
Fjernvarmenet
6300 Etsystem
(eksist+besparelser)
Biogasanlæg
550 Etsystem
Forgasningsanlæg
600 Etsystem
Affaldsforbrændingsa
75 MWe
nlæg
Elkøretøjer
1081 Etsystem
Brintkøretøjer
736 Etsystem
Ladestationer(2
636 Etsystem
stk/bil)
JernǦogletbane
11000 Aalborgs
andel

Period
e
 [År]

Invest/år

D&V

D&V

[MDKK/en
[%afinvest/år] [MDKK/enhed/år]
hed]
20
1,34
0,2
0,04

20

0,67

1

0,10

20

0,40

10

0,60

20

0,27

1,3

0,05

20

0,07

3

0,03

30
20
20
30
15

0,00
0,54
0,27
3,83
4,61

0
2,4
2,5
0
0,7

0,00
0,19
0,10
0,00
0,39

20
20
10

336,08
365,65
49,35

1
0
0

50,00
0,00
0,00

15
20
25

125,48
0,09
5,02

0
0
0,7

0,00
0,00
0,61

30
40

24,49
272,55

1
1,5

4,80
94,50

20
20
20

36,97
40,33
5,04

10
17
3,3

55,00
102,00
2,48

13
13
10

101,65
69,21
74,56

11,16
6
0

120,64
44,16
0,00

30

561,21

0

0

Tabel1:InvesteringsomkostningogfasteD&VǦomkostningerǦTakster

Side75af95



 Anlæg


Enhed

1,3
0,125
40
24
310
0
486
30
1
9
0,006

1
1
1
261
4
1
1
1
1
14
1
1
1
1



VarmepumperǦDecfjernvarmenet
VarmelagerǦFjernvarmenet
KVǦenhederǦCenfjernvarmenet
VarmepumperǦCenfjernvarmenet
KedlerǦCenfjernvarmenet
Kondensværker
Vindmøller
Elektrolyseanlæg
Brintlagertiltransport
Individuellevarmepumper
Individuellesolfangere

Varmebesparelser
Elbesparelserhusholdninger
ElbesparelserǦandresteder
Industriellebesparelser
Geothermi/absorptionsvarmepumpe
Fjernvarmeudvidelse
Fjernvarmenet(eksist+besparelser)
Biogasanlæg
Forgasningsanlæg
Affaldsforbrændingsanlæg
Elkøretøjer
Brintkøretøjer
Ladestationer(2stk/bil)
JernǦogletbane

Ǧtotal

Invest/år
 [MDKK]

MWe
GWh
MWe
MWe
MW_Th
MWe
MWe
MWe
GWh
MWe
TWh/år

O&M/år
[MDKK/enhed]

2
0
16
6
21
0
261
8
4
41
2

366
49
125
23
20
24
273
37
40
71
102
69
75
561

2197


44%reduktion
50%reduktion
45%reduktion
GWh/år
3

200m /hsystem
Etsystem
Etsystem
Etsystem
Etsystem
MWe
Etsystem
Etsystem
Etsystem
Aalborgsandel



0,1
0,0
24,0
1,2
9,3
0,0
93,3
3,0
0,0
3,5
0,3

0,0
0,0
0,0
0,0
2,5
4,8
94,5
55,0
102,0
34,7
120,6
44,2
0,0
0,0

593

Tabel2:InvesteringsomkostningerogfasteD&VǦomkostningerǦAktuelleinvesteringer


 Mængde
 [TWh/år]
Biobrændsel
VariabelD&V
Elhandel
CO2omkostning
Ǧtotal

Mængde
[Enhed/år]
1,72





Enhed
6,19

0
0


PJ
Ǧ
TWh
MT

Pris
Ialt
 [MDKK/Enhed]
[MDKK]
52,5
325

3
0
0
0
0


328

Tabel3:Variableomkostninger
 [MDKK]
Investering
Fasteomkostninger
Variableomkostninger
Biobrændsel
Ǧtotal

2197
593
3
325
3118

Tabel4:Totaleårligeomkostninger
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Den samlede fordeling på investering, drift & vedligeholdelse og brændsler kan ses af
lagkagediagrammet,hvorafdetses,athovedpartenafomkostningenliggerinvestering.
4000

Biobrændsel
10%
Drift og
vedligeholdelse
19%

Investering
71%

Årlige omkostninger [Millioner kr]

3500
3000
2500
Elhandel
CO2-afgift
Drift og vedligeholdelse

2000

Brændsel
Investering - Bane

1500

Investering

1000
500
0
Vision 2050

2050 Reference

-500



Sammenholdt med referencesituationen, så er investeringsomkostningerne betydeligt højere, men
drift & vedligeholdelse samt brændselsomkostningerne er betydeligt lavere, som de fremgår af
stolpediagrammet.
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17.Virkemidler:FrafossilǦtilVEǦbaseretfjernvarmeiAalborg

FredeHvelplund

17.1Omfjernvarmetarifferogdenfremtidigebalancemellemforbrugogforsyning
Når man arbejder med en tidshorisont frem til 2050, vil såvel forsyningsside, som husenes
isoleringsstandardogvarmeforbrugskulleændresgrundlæggende.IEnergivisionenregnesdermed,
at rumvarmeforbruget skal nedbringes med knap 50 %, og at der indføres et forsyningssystem
baseretpåhovedsageligtgeotermiskvarmeogvedvarendeenergi.
Iforbindelsemedovergangentiletsådantsystemerfølgendetreomkostningerperm3anforbruger
interessante:
a. Hvad koster det at spare på varmen per sparet m3 fjernvarmevand? (ifm. den i
Energivisionenforudsattenedbringelseafhusenesvarmeforbrug.)
b. Hvad vil det energisystem, der udbygges fra 2030 til 2050, koste i kroner per m3
fjernvarmevandanforbruger?
c. HvorledesserdetnuværendetarifǦ,rådgivningsǦ,byggevedtægtsǦogfinansieringsǦ
system ud, og vil dette kunne befordre overgangen til de fremtidige
forsyningssystemer og sikre den halvering af varmeforbruget, der er knyttet til
disse?
Det vigtige i den forbindelse er at gøre sig klart, at allerede de bygningsrenoveringer, der
gennemføres de nærmeste år, vil være afgørende for, om en målsætning om at halvere varmeǦ
forbrugetfremtilår2050vilkunnerealiseres.Figur1illustrererdenneproblemstilling.
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Prisperm3
fjernvarmevandan

Efterspørgsel
B

Tabsarealved”passiv”
politik
A
Fremtidig

Nuværendeforsyningspris

2040Ǧ2050
forbrug

2009forbrug

Varmeforbrug



Figur1.Principfigur:Nødvendighedenafenaktivpolitik


Figurenviser2009forbrugetveddennuværendeomkostningsstrukturogtarifpolitik,og2040Ǧ2050
forbruget som et fremtidigt optimum mellem forsyning og besparelse ved en fremtidig
omkostningsstruktur.Detmanrisikerervedenpassivpolitiker,atderikkeløbendegennemføresde
nødvendige energieffektiviseringer i forbindelse med renovering af bygningsmassen, og at man
derforfastholder2009forbrugetietfremtidigtdyrereforsyningssystem.Manenderipkt.Aifigur1.
Manfårhøjereprisperbrugtm3varmeudenathaveformindsketforbruget,ogdermedaltialten
dyrerevarmeregning.Optimumifigur1erpkt.B,hvorprisenperm3idetteeksempelerfordoblet
samtidig med at antallet af forbrugte m3 er næsten halveret. Det er den situation Energivisionen
forsøger at etablere. Men det kræver, at der sikres økonomiske og administrative spilleregler, der
muliggør overgangen fra det nuværende system til det fremtidige bestående af geotermiskǦ og
vedvarendeenergiikombinationmedknap50%energibesparelser.
Hovedprincippetitariferingeniforbindelsemedenlangsigtetenergiplanlægningvilvære,attariffen
skalfastsættesudfradetfremtidigeforsyningssystemslangsigtedemarginalomkostningerogikkeud
fra det eksisterende forsyningssystems gennemsnitlige marginalomkostninger, hvis man vil undgå
tabet i det skraverede område i figur 1. Eller sagt på en anden måde, hvis man vil sikre sig, at
besparelserneudbyggesidetmindsteoptildetfremtidigeforsyningssystemsomkostningerperm3
leveretfjernvarmevand.Samtidighermedskalderetableresfinansiellebetingelserogadministrative
spilleregler og rådgivningsfaciliteter, der sikrer, at varmeforbrugerne kan reagere på de fremtidige
forsyningsomkostninger ved at nedbringe varmeforbruget svarende til den optimale fremtidige
fordelingmellemforsyningsinvesteringeroginvesteringerivarmebesparelser.

17.2Hvadkosterdetatsparepåvarmenperm3fjernvarmevand?
Ud fra kapitlet ”Analyser af varmebehovets geografi—” er her udregnet, hvad det koster i
energiforbedringerperm3sparetfjernvarmevand.
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Besparelsei
Besparelser
nettoopvarmnin 
gsbehov[%]
[MWh/år]
1)

10
22
30
38
41
43

2)

199.258
454,838
623.558
773.044
836.416
878.021

Inv. Omk.
i
[kr/kWh/
år]
3)

5.6
5,9
6.4
7.1
8.1
10.1

Omkostning per sparet m3 varmt vand ved forskellige forudsætninger (46
3
kWh/m )
3
[kr/m ]
4)
20år,
3%
p.a.
17.5
18.4
19.8
21.6
24.8
31.3

5)
20år
6%
p.a.
22.5
23.5
25.8
28
32
40.5

6)
7)
8)
20år
30år3% 40år
8%
p.a.
3%p.a.
p.a.
26
13.2
11.15
27.7
13.9
11.75
30
15.8
12.72
33
16.5
14.14
38
19.0
16.13
47.5
23.8
20.11

8)
30år,
2%
p.a.
11.5
12.1
13.2
14.5
16.6
20.8

9)
30år
1%
p.a.
10.0
10.5
11.5
12.6
14.4
18.5

Tabel1.Besparelsesomkostninger(ekskl.moms)perm3fjernvarmevandanforbrugervedforskellige
forudsætningerombesparelsernestekniskeløbetidogdiskonteringsrente.


DerertaleomekstraomkostningervedatgennemføreenergiforbedringersamtidigmedbygningsǦ
renovering.Deteraltsådeomkostninger,dervilopstå,hvismansikrersig,atbygningsrenoveringeri
periodenigennemsnitleveroptilenbesparelseiintervallet10%og43%afdetnuværendeforbrug.
Omkostningerne er altså tillægsomkostningernetil energiforbedringer i forbindelse med bygningsǦ
renoveringer,ogrealisereskunhvisderentenviaetskærpetbygningsreglement,ellerhvisetsådant
ikke etableres Ǧ via kommunale lån eller kaution fra varmeforsyningen etableres en systematisk
politik,dersikreratbygningsrenoveringerleveroptilhøjeenergistandarder.
Besparelsesomkostningernepersparetm3varmtvandisøjlerne4)Ǧ8)iTabel1erfremkommetvedat
amortisereinvesteringsomkostningerneisøjle3)vedforskelligerenterogløbetider.
Når der f.eks. i søjle 5 (6 % rente, 20 års løbetid) ud for søjle 1) reduktionsbehov 30 % , står 25.8
kronerperm3betyderdet,atdetvedrenten6%p.a.koster25.8kronerperm3 atøgereduktionenaf
varmeforbrugetfra30til31%.
Søjle 5) og 6) er de mest realistiske under de nuværende finansieringsbetingelser, og kan oven i
købet sigesat være meget gunstige i forhold til de gennemsnitsbetingelser, der er for private såvel
som offentlige bygninger for tiden. Det vil dog kræve en nærmere analyse at finde
finansieringsbetingelserne for forskellige brugergrupper, såsom ejere med friværdi, ejere uden
friværdi, lejerboliger, private virksomheder og offentlige virksomheder, herunder de kommunale
bygninger.
Hvissøjle5)og6)repræsentererenrealistisktilnærmelsetildenuværendefinansieringsbetingelser,
kan det ikke betale sig at investere i energibesparelser i Aalborg, selv under den meget gunstige
betingelse,atmanforetagerekstrainvesteringeniforbindelsemedenbygningsrenovering.Forp.t.er
den forbrugsafhængige varmepris eksklusiv moms 10,75 kr/m3. Selvom den vil stige lidt i de
nærmesteår,erderlangtoptilde22Ǧ50kr/m3detkosteratforbedreboligmassenmeddenuværende
finansieringsbetingelser.
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Hvis vi ser på søjle 7), hvor vi forudsætter en lånerente på 3 % p.a. og en teknisk levetid af
besparelsesinvesteringen på 30 år, så er besparelsesomkostningerne mellem 13.2 og 23.8 kr/m3. I
dettetilfældekommervimegettætterepådenuværende(ogsomvisenereskalsedet)fremtidige
forsyningsomkostninger per m3 fjernvarmevand an forbruger. Ved 1 % p.a. og 30 årige lån, vil det
allerede med de nuværende priser kunne betale sig at nedbringe varmeforbruget med 22 % i
Aalborgområdet,hvisdetforetagesiforbindelsemedrenoveringsinvesteringer.
Konkluderendekandetomvarmebesparelsersiges:
a. Atderskalindføresetbygningsreglement,dersikrer,atrenoveringersamtidigrepræsenterer
en energimæssig renovering op til en standard, hvor varmeforbruget reduceres med i
gennemsnit40Ǧ50%.Hvisikkedetsker,atdersikrestilskudoglånfravarmeforsyningen,der
erbundettilkravetometableringafenforbedretenergistandard.
b. At der samtidig med dette indføres en eller anden form for billig eller gratis rådgivning i
kombinationmedfinansielopbakningtilsådannerenoveringer.Detkanf.eks.væreiformaf
3 % fastforrentede lån med kommunal kaution til den del af renoveringsinvesteringen som
repræsentererdenenergimæssigeforbedringafbygningen.
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18.Omkostningerveddetfremtidigeforsyningssystem

HenrikLund&FredeHvelplund
I et fremtidigt energisystem i Aalborg Kommune, hvor rumvarmebehovet er reduceret med knap
50%,vildettekunneomsættestilfordeleiformaftemperatursænkningerifjernvarmenettetog/eller
besparelser på investeringer i fjernvarmerør ved renoveringer. Omfanget af disse besparelser er
vurderet i Varmeplan Danmark for det samlede danske fjernvarmesystem med det resultat, at
nettabet vil kunne reduceres fra ca. 400 GWh/år i det nuværende system til ca. 220 GWh/år.
Herudovervilderkunnesparesistørrelsesordenen266mio.krpåinvesteringerifjernvarmenet.

18.1Introduktion
Der er foretaget en række analyser af de langsigtede marginale omkostninger ved ikke at reducere
varmebehovetifjernvarmeområderne.
AnalysernetagerudgangspunktiEnergivisionensomomfatterfølgendeanlægpåforsyningssideni
detcentralefjernvarmeområde:
-

Etaffalds/biomassefyretkraftvarmeværkmedenelvirkningsgradpå28%(25%efterfradragaf
egetforbrug)ogenvarmevirkningsgrad(medrøgaskondensering)på76%.
Geotermi i forbindelse med affaldsǦkraftvarme drevet af et dampudtag til en absorptionsǦ
varmepumpemedenCOPpå2,34.
Et biogas eller syngasfyret kraftvarmeværk baseret på brændselscelleteknologi med en
elvirkningsgradpå54%ogenvarmevirkningsgradpå36%.
EldrevnekompressionsvarmepumpermedenCOPpå3,6.
Enbiomassefyretspidslastkedelmedenvirkningsgradpå90%.
Vindkraft,sådermedenbegrænsetbiomasseressourceopnås100%VE.


Ovennævnteanlægog virkningsgradergælderi Energivisionen,hvornettovarmebehovetreduceres
med44%ogtemperaturniveauetifjernvarmesystemetsomfølgeherafreducerestil65/28°C.


18.2Forudsætninger
Iforholdtildetteudgangspunkterderforetagetenkonsekvensanalyseafdelangsigtedemarginale
omkostninger i forsyningssystemet ved ikke at gennemføre disse varmebesparelser. Tabellen
herunderviserenoversigtoverdeforudsatteændringerivirkningsgrader.
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Fjernvarmetemperaturniveau(frem/retur)[°C]
Nettabjf.VarmeplanDanmark
Besparelserpåfjernvarmenet[Miokr]
Fjernvarmebehov[GWh]
Ǧanforbruger
Ǧnettab
Ǧnettabsammenkobling
Sum
Heraf
Ǧcentralefjernvarmenet
Ǧdecentralefjernvarmenet
AffaldskraftvarmeværkǦvirkningsgrader[%]
El*/varme
El*/varme/damp
Total*/total
GeotermiAbsorptionsvarmepumpe(COP)
Geotermiinvestering[Millionerkr]
Varmepumpe(COP)
Distributionname

Varmepumpe[MWe]
Vindkraft[MW]]
SpidsǦogReservelastskedler[MW]

Reduktioninettovarmebehov(varmebehovanforbrugerinkl.
brugsvandexcl.nettab)
Ingen
22%
44%
66%
reduktion
reduktion
reduktion
reduktion
80/40
70/30
65/28
55/20
17%
18%
20%
22%
Ǧ
200
300
600




1416
1017
617
1816
311
254
174
372
10
10
10
10
1737
1281
801
2198




2181
1720
1264
784
17
17
17
17




23/74
24/75
25/76
26/77
17/17/63
18/18/63
19/19/63
20/20/63
97/100
99/102
101/104
103/106
2,0
2,6
3,0
4,5
415
480
350
355
2,8
3,2
3,6
4,0
”…2007”
”…25%”
”…2050”
”…75%”




85
38
0

565
474
419

550
420
260


Tabel2.Ændringerivirkningsgrader,nettabm.v.vedforskelligenettovarmebehov

*)efterfradragafegetforbrugafel

Derknyttersigfølgendeforklaringertiltabellen:
Nettovarmebehovet angiver fjernvarmebehovet an forbruger og er varieret i trin af 22% idet
udgangspunktet for sammenligningen er en reduktion på 44%. Disse reduktioner svarer i
størrelsesordentiltilsvarendereduktionerpå25%,50%og75%irumvarmebehovet,someranvendti
VarmeplanDanmark.
Sammenhængenmellemændringerifjernvarmebehovanforbrugerogtemperaturniveau,nettabog
potentielle besparelser i fjernvarmenet er således estimeret ved at overføre vurderingerne fra
VarmeplanDanmarkforholdsmæssigttilAalborg.
Virkningsgraderne på affaldskraftvarmeværket er tilsvarende vurderet med udgangspunkt i
Varmeplan Danmark, idet tallene her er tilpasset, at man allerede ved dimensioneringen tager
hensyntil,ommanbyggeranlæggettildeteneellerdetandetforventedetemperaturniveau.
Mht.ændringerigeotermianlæggetanlægsomkostningsamtabsorptionsvarmepumpensCOPerder
foretagetenkonkretanalysesombeskrevetikapitletGeotermiiAalborgKommune.
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Kompressionsvarmepumpen forudsættes at have fjordvand som varmekilde, og er vurderet med
udgangspunkt i en COP på 3,6 ved fjernvarmetemperaturniveauet 65/28°C. I forhold til dette
udgangspunkt forudsættes COPǦværdien ændret som følge af de ændrede fjernvarmetemperaǦ
turniveauervedandrebesparelsesgrader.
Timefordelingen af varmebehovet ændres som følge af reduktioner i fjernvarmebehovet, idet
reduktionerne primært foretages i rumvarmebehovet, dvs. den variable del forbruget. Derimod
ændresfordelingenafnettabetsigmindre–ogfordelingenafvarmtvandsforbrugetændresikke.Se
ogsåkapitletTimefordelingerafforbrugogproduktionafelogvarme.
Detsamledefjernvarmebehovsamtsparedeinvesteringsomkostningerifjernvarmenetsomfølgeaf
reduktionerivarmebehoverfastlagtsomredegjortforiafsnit5.8.
Udover de allerede nævnte anlæg er der i analyserne indregnet investeringer i at nedbringe den
tvungneudvekslingmedel,sådeenkeltealternativerkansammenlignes.Tildetteerderanvendtto
forskelligetyperteknologier:
-

Den ene metode er at investere i et stort batteri. Her er dette alternativ vurderet for et
vanadium batteri som iflg. Hugh Sherman, Incoteco har følgende karakteristika: 70%
cyklusvirkningsgrad (dvs., at man får 70 kWh tilbage for hver 100 kWh man kommer i
batteriet). 15% kan evt. genvindes som varme med fjernvarmetemperaturer. Fra og med år
2013forventesprisenaltinklusiveatvære10kr/W(2Wh)forbatterieristørrelsesordnen1Ǧ10
MW. Levetid 50 år, hvis 1/3 af investeringen erstattes hvert 12Ǧ15 år. Herudover dridt og
vedligheholdelsepå20.000US$pr.batteri.Reinvesteringogdriftsvarerdermedtilårligtca.
2,5%afinvesteringsomkostningen.

-

Den anden metode er at invester i et elektrolyseanlæg, der producerer brint med brug af
elektricitet, et brintlager, og en forøgelse af brændselscellekraftvarmeværket. Jf. IDAs
Klimaplan 2050 er der konkret regnet på et anlæg med en virkningsgrad på 73% for brint
(måltift.nedrebrændværdi)og15%varme,idetvirkningsgradenerreducerettil69%brint
for at tage højde for egetforbruget af el til kompression i lageret. Elektrolyseanlægget
forudsættes at koste 1,88 kr/We, levetid 20 år og årlige faste driftǦ og vedligeholdelsesǦ
omkostninger på 2% af anlægsinvesteringen. Brintlageret forudsættes at koste 144.000
kr/MWhoghaveenlevetidpå30år.(Alternativtmedpriserne:Elektrolyse:4kr/We,levetid
20år,driftogvedligeholdelse2,5%.Brintlager,75000kr/MWh)

BrændselscelleǦkraftvarmeværketforudsættesatkoste6kr/W,levetid20årsamtathaveenfastårlig
driftogvedligeholdelsepå10%samtenvariableomkostningpå20kr/MWhe.
Resultatet af analyserne viser imidlertid, at batteriløsningen er klart dyrere end brintløsningen,
hvorfordeefterfølgenderesultatererbaseretalenepåbrintløsningen.
Hvisderikkesparespåvarmeforbruget,bliverkonsekvensenidenneanalyse,atderskalinvesteresi
yderligerevarmeproduktionsanlæg.Enafgørendekonsekvenser,atderskaludbyggesmedvindkraft,
hvorveddersættesyderligereprespåatfindedenødvendigeplaceringertilvindmøllerne.
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Deanvendtepriserforudsætterimidlertidatderertilstrækkeligtmedvindplaceringerententillands
meddeforudsatteruhedsklasserellertilhavsmeddeforudsatteinvesteringsforholdhvadangårhavǦ
dybdeogtilslutningtilelnettet.
Da der allerede forudsættes opført ca. 500 MW vindkraft, som ganget op med forholdet mellem
befolkningiAalborgogDanmarksvarertilca.14.000MWvinderdetteikkenødvendigvistilfældet.I
november2009vardetsåledes3391MWvindkraftiheleDanmark 17 .
Dererherderforregnetmarginalomkostningermedtoforskelligeomkostningertildenmarginale
vindkraft.Denneenemedeninvesteringsomkostningpå8000kr/MWogårligedriftsomkostninger
på2,4%ogdenandenmedensamletomkostningpåyderligere50%.
Resultaterneervistitabellenherunder:
Reduktionivarmebehov
Gns.marginalændring
AKV/Geotermi
(TWh
bi
)
Spids/reserveǦkedel(MW
)

Ingen

22%
0%Ǧ22%

44%
22%Ǧ44%

44%Ǧ66%

0,5

0,5

0,5

0,5

620

470

290

140

FCǦCHP(MWe)

65

60

55

40

Varmepumpe(MWe)

103

50

20

0

Vindkraft(MWe)

425

th

678

542

495

Elektrolyse(MWe)

60

30

10

Brintlager(GWh)

7

1

0

Biomasseforbrug(GWh)

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

1,72

Nettoudveksling(GWh)

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

Udveksling(GWh)

0,25

0,31

0,27

0,29

0,27

0,27

Årligomkostning(Mkr)–lav

2036

1872

1764

1671

Difference(Mkr)–lav

164

107

96

kWhanforbr.diff(Mio.)

399

399

399

8,7

8,7

8,7

3

3

Miom anforbr.(46kWh/m )
3

Marginalomk.(kr/m )

19kr/m

Årligomkostning(Mkr)–høj
Difference(Mkr)–høj
kWhanforbr.diff(Mio.)
3

3

Miom anforbr.(46kWh/m )
3

Marginalomk.(kr/m )

3

2128

3

12kr/m
1915

11kr/m

3

1790

1671

213

125

119

399

399

399

8,7

8,7

8,7

25kr/m

3

15kr/m

3

Ǧ

13kr/m

Ǧ

3

Tabel3.Marginalebesparelseriforsyningssystemetperm3vedforskelligenettovarmebehov.
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Stamdataregisterforvindkraftanlægultimonovember2009,Energistyrelsen
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18.3BalancenmellemforsyningsǦogbesparelsesinvesteringer
Viharnusetpåbådedemarginaleomkostningervedvarmebesparelserogforsyningsudbygning,og
kannuvurderehvilken balancemelleminvesteringivarmebesparelserogforsyningssystem,deter
samfundsøkonomiskoptimaltatetablere.
Figur2illustrerer,atdetudfraensnæversamfundsøkonomiskanalyse(beregningerudenskat),vil
kunnebetalesigatnedbringeAalborgsvarmeforbrugmedknap40%.
Imidlertid indeholder disse beregninger ikke en opgørelse af de øvrige samfundsøkonomiske
omkostninger såsom visuelle og støjmæssige. Vi vurderer imidlertid, at disse omkostninger ved
vindkraft(visuelleogstøjmæssigem.v.),vilværehøjereenddemiljømæssigeomkostningerveden
besparelsesindsats.Derformenerviatenspareindsatspåde44%viharforudsativoreberegninger
vil ligge tættere på det ud fra en bredere samfundsøkonomisk vurdering samfundsøkonomisk
optimale,enddeknap40%figur2´smeresnævresamfundsøkonomiskanalyseresultereri.

Marginale omkostninger [kr/m3]

30,00
25,00
20,00
15,00
10,00
5,00
50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Besparelse af nettoopvarmningsbehov

Omk. varmebesparelser

Omk. forsyning lav vind-omk.

Omk. forsyning høj vind-omk.



Fig.2.BalancenmellembesparelsesǦogforsyningsindsats.


Konklusionenerderfor,
a. Atdetkanbetalesigiforholdtildetfremtidigeforsyningssystematinvestereiomfattende
energibesparelser,svarendetilenreduktionafvarmeforbrugetmedca.44%.
b. At disse energibesparelser kun er økonomisk givtige, hvis de foretages i forbindelse med
renoveringsinvesteringer.
c. At energibesparelserne næppe vil blive gennemført, hvis der ikke laves en
finansieringsreform med f.eks. lavt forrentede lån med kommunal kaution for
energibesparelsesdelenafenrenoveringsinvestering.
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19Tarifpolitikogbalancenmellemenergiforsyningogenergibesparelser
FredeHvelplund
Hereftergårvitildettredjespørgsmål,hvorviisærvilkoncentrereosom,hvorledesdenuværende
tariffervirkerpåopfyldelsenafenmålsætningomatnedbringeenergiforbrugettilvarmemedknap
50%iAalborg?

19.1Denuværendetarifferogmotivationentilenergibesparelser
For tiden fastsættes tarifferne for varme ud fra de kortsigtede marginalomkostninger i det
eksisterendeenergiforsyningssystem.DetbetyderforAalborgVarmeforsyning,atethuspå150m2vil
havefølgendevarmeregning.


Abonnementsbetaling
Effektbetaling(150m2)
Ialtforbrugsuafhængigbetaling
3
Forbrugsbetaling(360m /60GJ)
Varmeregningialt

Enhedsprisex
moms
3
[kr/m ]

10.75

10.75


Ialt
exMoms
[kr]
1.000
1.613
2.613
3.870
6.483

Moms

[kr]
250
403
653
968
1.621

Ialt
inkl.Moms
[kr]
1.250
2.016
3.266
4.837
8.103

Tabel2.VarmeǦogvarmtvandsregningi2009for150m2husmedetårsforbrugpå360m3.
fjernvarmevand.


Somdetfremgåraftabel2,erdensamlederegningtilvarmeogvarmtvandpå8.103,hvoraf4.837,
eller60%erforbrugsafhængig.
Enlejlighedpå60m2    vil meddetsammevarmeforbrugperm2haveenårligregningtilvarmeog
varmtvandpåknap4.000kroner,hvorafknap2.000kronervilværeforbrugsafhængig.
Hvis vi forestiller os at investeringerne har en teknisk levetid på 20 år, og at husejeren kan låne
pengetilenrentepå6%p.a.ogmedenløbetidforlånetpå20år,vildetkunnebetalesigathalvere
forbruget til varme og varmt vand, hvis investeringen koster under 27.734 kroner (ved 9% p.a.
22.068kroner).

For ejerlejligheden vil det kunne betale sig at halvere forbruget til varme og varmt vand, hvis
investeringenkosterunder11.470kroner(ved9%rente8.860kroner).
Hvisdettesammenlignesmed,hvaddetkosteratisolereenbolig,vildetigennemsnitkoste50.000–
60.000 kr for huset og over 20.000Ǧ30.000 kroner for lejligheden i ekstrabetaling for en
energiforbedrenderenovering,derhalverervarmeforbruget.
Det er derfor, med de nuværende tariffer urealistisk at forvente, at der påbegyndes en proces i
retningafhalveringafvarmeforbrugetiperiodenfremtil2050.
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Derforerdetvigtigtatfindefremtilvirkemidlerdersåeffektivtogbilligtsommuligtermedtilat
øgeincitamenternetilenergibesparelser.DenmegetbilligevarmeiAalborgeridenforbindelseet
problem, men det er også en mulighed, fordi det giver økonomisk plads til at investere i nye
løsningerudenatvarmepriserneiAalborgmisterderesplaceringsomnogleafdelavesteiDanmark.


19.2Erdenuværendetarifferøkonomiskoptimale?
Ifigur3viseskøbsprisernefordenenergiAalborgKommunekøberfraforskelligeleverandører.



Aalborg kommunes købspris fra leverandører: kr/ m3 an forbruger





Fra Nordjyllandsværket

15

Salgspris ekskl. moms til forbruger
10




Fra Reno Nord
5

Fra Portland




1,000



2,000

3,000

4,000

5,000

TJ salg/år an forbruger

Figur3.KøbsǦogsalgspriserekskl.momsperm3forAalborgfjernvarme.

Figurenvisertoforhold:
a. De nuværende salgspriser ekskl. moms på 10,75 kroner per m3 er lavere end de marginale
købspriser fra den varme der leveres fra Nordjyllandsværket (Vattenfall).  Prisen per m3 an
forbruger (ved et nettab på 21%) er fra Nordjyllandsværket 14,77 kroner per m3, eller 37%
højereendsalgsprisentilforbrugerne.
b. Salgsprisenpåde10,75kronerperm3ermegettætpåatværedengennemsnitligekøbspris
fradeforskelligeleverandørerplusnettab.

”Hvile i sig selv ” princippet tolkes p.t. på den måde, at de gennemsnitlige forbrugsafhængige
købsomkostningerskalværeligmeddenforbrugsafhængigedelafsalgsprisentilforbrugerne.
DennetolkningmedførerimidlertidettabforAalborgKommune,dadevarmebesparelsesaktiviteter
der koster under købsprisen fra Vattenfall 14,77 kroner per m3, men mere end salgsprisen fra
kommunen til forbrugerne, 10,75 kroner ikke kan betale sig for boligejeren, selvom det er en god
forretningforkommunensomhelhed.Detteforholdillustreresaffigur4.
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Aalborg kommunes købspris fra leverandører: kr/ m3 an forbruger
Varmeefterspørgsel
TAB

Fra Nordjylandsværket
15
Salgspris til
forbruger

10
Fra Reno Nord
5

Fra Portland

1,000

2,000

3,000

4,000

F2

5,000

F1

TJ salg/år an forbruger


Figur4.Tabsomfølgeafprisfastsættelseudfragennemsnitskøbspriserogikkeudfrademarginale
købspriser.

F1 på den vandrette akse(xǦaksen) viser forbruget med den nuværende prisfastsættelse på via en
gennemsnits købspris på 10,75 kr/m3. F2 viser forbruget, hvis købsprisen blev fastsat ud fra det
samlede systems marginalomkostning på 14,77 kr/m3. Tabet p.g.a. prisfastsættelse på baggrund af
gennemsnitsomkostninger er i figuren illustreret af det skraverede område som opstår fordi en
rækkeforbrugere,somvilleisolerederesboliger,såfremtprisenlåmellem10,75og14,77kr/m3ikke
gørdet,daprisenliggerpå10,75kr/m3.Hvorstortdetnøjagtigetaber,kanikkeudregnesudenen
megetomfattendeanalyseafvarmeefterspørgselsfunktionen.
HvismaniTabel1eksempletviltarifere,sådettetabundgås,samtidigmedatdensammesamlede
varmepris fastholdes og ”hvile i sig selv” princippet også fastholdes for forsyningssystemet, vil
tarifferneændrestildeitabel3viste.


Abonnementsbetaling
Effektbetaling(150m2)
Ialtforbrugsuafhængigbetaling
Forbrugsbetaling
(360m3/60GJ)
Varmeregningialt

Enhedsprisex
moms
[kr/m3]

7,77kr/m2

3
14.77kr/m

Ialt
exMoms
[kr]
0
1.166
1.166
5.317

Moms

[kr]



6.483

1.621


291
291
1.329

Ialt
inkl.Moms
[kr]

1.457
1.457
6.646
8.103

Tabel3.Kommunaløkonomiskeffektivtariffastsættelseaffjernvarmeforsyning.
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Bemærkatdennetarifændringikkebetyderenforøgelseafvarmeprisenfordenenkelteforbruger.
Tværtimod vil man komme bort fra den nuværende situation, hvor de etablerede varmeforbrugere
betaleret”tilskud”tilnyeforbrugere,ogdeetableredeforbrugerederikkegørnogetforatsparepå
varmen,ogdermedharetstigendevarmeforbrug.

a.Ændringaftariferingfragennemsnitligevariableomkostningertilmarginalevariableomkostninger.
Detvihargjortovenforer,atfastholdehvileisigselvprincippetforforsyningssidensamtidigmed
atviharindførtenmerekommunaløkonomiskøkonomiskeffektivtarifering.Detharidennerunde
ikke noget at gøre med den langsigtede ændring af energisystemerne, men ville være økonomisk
givtigt,selvommanialevighedskullekøremedetforsyningssystemsvarendetildetnuværende.Det
er alligevel interessant i forhold til en langsigtet strategi, der omfatter knap 50% besparelse på
varmeforbruget,fordiderertaleomentarifændring,derbådeforbedrerøkonomienidetnuværende
system og for Aalborgs borgere som helhed og om en tarifændring, der forøger det økonomiske
incitament til energibesparelser med i dette tilfælde 25%. Det vil f.eks. sige, at det ud fra tabel 3
regnestykkernekanbetalesigatinvestereoptil41.460kronerienergibesparelserihusetpåde150
m2,hvordetmeddennuværendetariferingkunkanbetalesigatinvesteregodt30.000kroner.

b.Sparedeledningsomkostninger
I afsnittet Omkostninger ved det fremtidige forsyningssystem, blev det fastlagt, at der, hvis man
bruger tallene i Varmeplan Danmark på Aalborgs varmeforsyning, kan spares 266 mio. kroner i
fjernvarmenetvedatreducererumvarmeforbrugetmed50%,eller2.271TJ.
Detsvarertilenreduktionidetårligeforbrugpåca13.63miom3(1GJ=6m3).
Vedenrentepå5%ogenteknisklevetidpå30år,svarer266mio.krtilenårligomkostningpå19.3
mio.kr.Vedrenten3%erdenårligeomkostning16.3mio.kr.
Per m3 svarer denne besparelse derfor til mellem 1.2 kr og 1.4 kr. Denne omkostning bør derfor
lægges oveni marginalomkostningen på de. 14,77 kr/m3. Derved kommer vi frem til en reel
marginalomkostningpå16Ǧ16,2kr/m3førmoms.

c.CO2kvote
Det fremgår af kommunens beretning om forsyningsvirksomheder, at kommunen har fået tildelt
219.008 tons gratiskvoter i 2008, mens forbruget har været 241.955 kvoter i forbindelse med
varmeproduktionenpåNordjyllandsværket.Underskuddetskalkøbesindiløbetaf2009.D.v.s.,at
derovenibetalingenforvarmenfraNordjyllandsværketogsåpåmarginaleneromkostningertilkøb
afCO2kvoter.
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For at lede 1 GJ varme frem til forbrugeren skal der forbrændes 0.39 GJ kul på Nordjylandsværket
(nettab21%).CO2emissionforkuler95kg/GJ,svarendetil37kgfor0.39GJkul.Detsvarerigentil
ca.6kgperm3fjernvarmevandanforbruger.
Vedenprispertonspå150kronersvarerdettil90øreperm3.Vedenprispå225kronerpertons
svarer det til 1.35 kroner per m3. Der er tale om en reel marginalomkostning, som folk i Aalborg
kommunevillekunnespare,hvisboligernebrugtemindrevarme.
Derved kommer vi frem til en reel marginalomkostning ved varmeforsyningen på 17Ǧ 17.5
kronerperm3førmoms.

d.Størrevarmetabvedmindreforbrugogmindrebrændselsforbrugvedlaverefremløbstemperatur.
Dererikkeregnetpådette.

e.Skatteændringer
Kjeld Oxbjerg, Vattenfall nævnte at kulafgiften per solgt GJ ab værk var 46 kroner, og at den
udgjorde knap 2/3 af salgsprisen til Aalborg Kommune.  (Det bekræfter vores antagelse om
salgsprisenpå70kronerperGJvarme).Franæsteårvillekulafgiftenmeddenyebeskatningsregler
fraforårspakkenstigetil59kr/GJ,ellermed13kr/GJ.Detsvareranforbrugertil16.38kr/GJ,eller2,73
kr/m3.
Hvisdettetallæggesovenimarginalomkostningen,vilm3omkostningenforAalborgkommunefør
momsvære19.7Ǧ20.25kr.


19.3Ændringaftariffernefragennemsnitsprincippettilmarginalprincippet
Udfraovennævnteanalysevildetstøtteenkommunaløkonomiskoptimeringafvarmeforsyningen
athævedenvariabledelafvarmeprisenperm3tilca.20kronerførmoms,eller25kr/m3inkl.moms.
En del af denne stigning, nemlig den ekstra kulbeskatning, pkt. e. ovenfor, vil repræsentere en
stigningivarmeforsyningensmarginaleomkostningerpå2.73kr/m3ekskl.moms.Denmedføreren
prisstigninginkl.momspå360m3gange3.41kr(inkl.moms)–ialt1.229kr.Deterdenprisstigning,
dererindarbejdetitabel4nedenforsetiforholdtiltabel1ogtabel2priserne.
Denøvrigedelvilværeetresultatafomkostningspunkternea,bogc.
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Abonnementsbetaling
Effektbetaling(150m2)
Ialtforbrugsuafhængig
betaling
Forbrugsbetaling
3
(360m /60GJ)
Varmeregningialt

Enhedsprisex
moms
[kr/m3]

1.76


Ialt
exMoms
[kr]
0
264
264

Moms

[kr]

66
66

Ialt
inkl.Moms
[kr]

331
331

20

7.200

1.800

9.000



7.464

1.866

9.331

Tabel4.Prisniveauogprisstrukturefterprisfastsættelsepåbasisafdemarginalevariable
kommunaleomkostningeristedetfordegennemsnitligevariableomkostninger.

Der er i tabel 4 tale om at indarbejde stigningen i kulafgiften på 1.229 kr i marginalprisen. (Som
prisfastsættelseneridag,vildennestigningiblivefordeltpåhelevarmeforbrugetogdermedkunslå
igennem som en stigning på mellem 400 og 600 kr. D.v.s. at stigningen vil blive fordelt på hele
salget, selvom den kun rammer den del af forbruget, der kan henføres til leverancerne fra
Nordjyllandsværket.Hvismarginalprincippetindføres,vilstigningenpåde1.229krblivepålagthele
forbrugetogdermedgiveetoverskudtilvarmeforsyningen,derumiddelbartrepræsentereetbrudpå
”hvileisigselv”princippet.Menhvisdetteprincipændres,tilatværeetvarmeforsyningsprincip,og
overskuddetkanaliseresudtilvarmebrugernetiletableringafkommunalkautionoglavtforrentede
låntilenergibesparelser,vilpengeneblivehosvarmeforbrugerne.
Der vil samtidig være tale om en meget moderat stigning i varmeforsyningsprisen, hvor Aalborg
stadig vil være blandt de billigste kommuner i landet. Samtidig hermed vil der være indført et
prisprincip der forebygger mod de tab der opstår ved at varmeprisen ikke afspejler forsyningens
marginaleomkostninger.
Sesdennetarifændringiforholdtilomkostningernevedvarmebesparelser,kanvise,atenhalvering
afenergiforbrugetnukanbetalesig,såfremtdenkangennemføresforunder51.614kridettehuspå
150m2(vedrenten6%p.a.ogenteknisklevetidpåenergibesparelsenpå20år).Regnervimeden
teknisklevetidpå30årogrenten3%p.a.,vilhalveringenkunnebetalesigoptilenomkostningpå
88.201kriinvestering.
Fra afsnittet ”Analyser af varmebehovets geografiǦǦǦ” kan vi regne ud, at en halvering af
varmeforbruget,såfremtdenforetagesiforbindelsemedbygningsrenoveringkangennemføresforen
omkostningpåmellem50.000og60.000kr.
Detkanderfor,efterdennetarifomlægningbetalesig,iforbindelsemedenbygningsrenovering,at
foretage de ekstrainvesteringer der skal til for at supplere denne renovering med
energispareforanstaltninger,dernedbringerforbrugetmedknap50%.
Opsummerende
a. HviskommunenomlæggersintarifpolitikfragennemsnitsǦtilmarginalbetragtningen,såvil
tariffenekskl.momsliggepåca.20kr/m3.
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b. Hvis denne tarif meldes ud til forbrugerne, vil den forbrugsuafhængige del af tariffen blive
konverterettilenforbrugsafhængigdel,ogmankanetablereensituationmedsammepriser
somidagforetgivethus,blotmed100%forbrugsafhængigetariffer.
c. Hvis man dertil lægger stigningen i den marginale kulbeskatning, vil kommunen få et
overskud fra varmeforsyningen. Dette overskud kan tilbageføres til forbrugerne i form af
konsulentbistand,evt.kommunalkautiontilenergibesparendeforanstaltning,ogevt.sikring
afbilligeenergisparelån.
d. Vedatfastsættevarmetarifferneudframarginalprincippetistedetforgennemsnitsprincippet
kommer priserne op i samme leje, som omkostningerne ved de energisystemer, der skal
afløsedenuværendei2030Ǧ2050.Dervedundgåsdekommunaløkonomisketab,derkanligge
iatforbrugetudviklersigpåbasisafdenuværendelaveforbrugsafhængigetariffer,såman
foretforbrugsomfangi2030Ǧ2050,dererkommunaløkonomiskikkeoptimaltsetiforholdtil
omkostningernevedfremtidigeforsyningssystemet.

Det er i den forbindelse vigtigt endnu engang at bemærke, at prisfastsættelse ud fra
marginalprincippetrepræsentererenprisfastsættelse,deroptimererkommunensøkonomi,jævnfør
argumentationenomkringfigur2.


19.4Konklusionvedrørendepolitikpåfjernvarmeområdet
Detervigtigt,atderindførestariffersomkanmotiveretilatgennemførevarmebesparelsersvarende
til 50 % af det nuværende forbrug.  Med de nuværende finansieringsbetingelser vil det betyde at
varmebesparelserderkosteroptilogmedca.40krpersparetm3varmeskalinkluderes.
Devarmebesparelserderskalinkludereskanfåstildisseomkostninger,såfremtdegennemføressom
ledirenoveringafbygningerne,mendevilpåmarginalenalligevelmeddenuværendeomkostninger
fordedyrestekosteovennævnte40krpersparetm3.
Påvarmebesparelsesområdeterdetvigtigtatindførefølgendepolitikker:
1.

Det er vigtigt, at der etableres byggevedtægter, som sikrer at der ved husrenovering
gennemføres energibesparelser svarende til i gennemsnit 50 % af det nuværende
energiforbrug. Kommer sådanne byggevedtægter ikke, bør kommunen sikre, at kommende
økonomiske besparelsesincitamenter støttet af varmeforsyningen gøres afhængige af at
ovennævnte energibesparelser gennemføres.


2. Det sikres at varmebesparelsesinvesteringer i forbindelse med en renovering kan få billig

eller gratis konsulentbistand og 3% 30 årige lån med kommunal kaution. Såfremt denne
mulighed indføres, vil de dyreste varmebesparelsesinvesteringer kunne gennemføres for ca.
24 kr per m3 sparet varme, og en halvering af varmeforbruget i husene vil kunne
gennemføres for et gennemsnit på ca. 15 kr per m3 varmt vand.

3. Det er vigtigt at tarifferne allerede nu fastsættes i forhold til de fremtidige systemers

omkostninger. Derved sikres, at man undgår det tab, der opstår ved, at bygningsmassen
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isoleres i forhold til de nuværende varmepriser, og ikke i forhold til de fremtidige
varmepriser. Det vil sige, at den forbrugsafhængige del af varmeprisen allerede i dag skal
være af størrelsesordenen 20 kr/m3 fjernvarmevand.
I det nuværende system er den variable del af varmeprisen 10.75 kr/m3. Der er derfor et stort
gab mellem de priser der p.t. meldes ud og den deraf følgende manglende motivation til
energibesparelser og det fremtidige behov for at nedbringe varmeforbruget med knap 50 %. 
Det forholder det sig sådan, at de nuværende varmepriser fastsættes ud fra de
gennemsnitlige variable købsomkostninger for varmen. Hvis man ændrer
prisfastsættelsesprincippet til at være på basis af det nuværende systems marginale variable
købsomkostninger, vil det være priserne fra Nordjyllandsværket inkl. miljøomkostningerne,
der skal være prisfastsættende for varmetarifferne. En sådan ændring af tarifpolitikken vil
repræsentere et økonomisk optimum mellem forsyning og varmebesparelser. En
prisfastsættelse ud fra det nuværende systems variable marginalomkostninger vil medføre en
pris an forbruger på ca. 20 kr/m3 eksklusiv moms.

4. Som følge af ovennævnte vil man allerede i dag kunne fastsætte varmetarifferne til ca. 20

kr/m3. Det vil medføre en mindre prisstigning på varmen selvom de faste betalinger helt
afskaffes. Vil man af politiske grunde i første omgang undgå denne prisstigning, kan man
fastholde de nuværende varmepriser ved at lægge hele betalingen over på den variable del af
tariffen, og i første omgang ende med en tarif på ca. 18 kr/m3 og ingen faste omkostninger.
Det er for Aalborgs varmeforsyning en meget heldig situation, at man uden at hæve
varmepriserne kan få indarbejdet et incitament til varmebesparelser, der er meget tættere på
de fremtidige forsyningsomkostninger per m3 end de nuværende tariffer.
Det bør i øvrigt her nævnes, at marginalomkostningerne i Aalborg varmeforsyning er højere
end de gennemsnitlige omkostninger. Forbrugsnedgang betyder et fald købet af den dyreste
varme (Nordjyllandsværkets varmeleverancer), og de gennemsnitlige købsomkostninger vil
derfor falde, når der gennemføres systematiske energiforbedringer i bygningerne. Her er
Aalborg så ”heldig” at have indbygget en mekanisme i fjernvarmeforsyningen der medfører,
at varmeforsyningen per enhed bliver billigere i takt med at forbruget falder.

3

5. Det er anbefalingen her at man så hurtigt som politisk muligt hæver prisen til ca. 20 kr/m

fjernvarmevand, og tilbagefører et overskud til forbrugerne via varmebesparelseskonsulentbistand og kommunalt kautionerede langfristede lån til varmebesparelsesdelen af
renoveringer.

6. Udover ovennævnte reformer vil det være vigtigt at åbne varmefordelingsnettet for

producenter af varme fra vedvarende energi anlæg (indføre ”open access”). Disse vil så
kunne indføde varmt vand i systemet mod en fast betaling per m3 på 18-20 kr/m3. Det kan
f.eks. dreje sig om solfangere på hustage, og virksomheder, der fra vindkraft drevne
varmepumper indføder varme på nettet. Varmenettet skal således – i lighed med elnettets

Side94af95


evne til at modtage el fra mange kilder - modtage varme fra vedvarende energi-baserede
varmeleverandører.
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