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0. Resumé og indledning
Resumé
Aalborg Forsyning, Varme (i det følgende kaldet Varmeforsyningen) driver varmeforsyningsvirksomhed i henhold
til Lov om varmeforsyning. Hovedaktiviteterne består i at købe, producere, markedsføre, sælge og distribuere
fjernvarme til mere end 34.000 leveringspunkter.
Varmen distribueres gennem det overordnede og centrale forsyningsnet, der dækker Storaalborg inklusive
oplandsbyer som Svenstrup, Klarup, Gistrup, Langholt, Grinsted/Uggerhalne og Tylstrup.
Herudover ejer og driver Varmeforsyningen kraftvarmeværkerne i Hou og Farstrup-Kølby, der fungerer som
decentrale el- og varmeproducerende værker.
Ved udgangen af 2014 dækkede Varmeforsyningen ca. 99 % af varmebehovet inden for det centrale
forsyningsområde.
Fjernvarmen i det centrale fjernvarmesystem produceres hovedsageligt ved Nordjyllandsværket,
affaldsforbrændingsanlægget Reno-Nord samt som overskudsvarme fra cementproduktionen på Aalborg
Portland. Derudover fremstilles varmen hos fire mindre leverandører af overskudsvarme eller på en af vores 12
varmecentraler, der kan producere den nødvendige fjernvarme i tilfælde af driftsstop hos hovedleverandørerne.
Strategiplanens fokus- og udviklingsområder er:











Udbygning af forsyningsområdet til omegnsbyer, herunder overtagelse af decentrale kraftvarmeværker
og konvertering af naturgasområder.
Vækst i forsyningsområdet – forsyning af ny bebyggelse i forsyningsområdet
Forsyningskatalog – vurdering af nye muligheder for varmeproduktion baseret på VE
Øget anvendelse af overskudsvarme
Reserveproduktionskapacitet – opretholdelse af forsyningssikkerhed
Energiøkonomisk driftsoptimering, herunder strømforbrug til pumpedrift samt ledningstab
Fjernkøling – muligheder og organisering
Fjernaflæsning af forbrugsmålere
Nye produkter og afregningsformer
Ny organisering og korpsånd på Varmeforsyningen.

Strategiplanen indledes med et målsætningsafsnit, som fastlægger de overordnede strategiske mål. Samtidig er
der i planens efterfølgende afsnit fastlagt en række mål, der relaterer sig til de specifikke områder, afsnittene
behandler.
Ny organisation pr. 1. januar 2016
Byrådet besluttede på møde den 22. juni 2015 at købe Nordjyllandsværket. Dette har organisatoriske konsekvenser
for Aalborg Forsyning, Varme og Aalborg Forsyning, Gas samt Energicenter Aalborg, som forudsættes udskilt i en
række selskaber, og dermed ikke længere er en del af den kommunale forvaltning og budgetlægning fra 2016.
Denne nye organisatoriske konstruktion vil også få konsekvenser for de øvrige tilbageblevne organisatoriske
enheder i Miljø- og Energiforvaltningen, hvilket skal belyses nærmere.
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1. Målsætninger
1.1.

Miljø- og Energiforvaltningen

Mission
Vi skaber tryghed og bæredygtighed – også for kommende generationer.

Vision
Aalborg for fremtiden




Vi fremmer miljøbevidst og bæredygtig adfærd som grundlag for en grøn omstilling.
Vi skaber helhedsløsninger, der opfylder samfundets behov for fornyelse, tryghed og sikker drift.
Vi sikrer, at ansvar, kompetencer og opgaver går hånd i hånd så vi trives og føler medejerskab.

Værdigrundlag

Vi gør, hvad vi siger, og siger hvad vi gør.
Tillid - Vi stoler på hinanden og har frihed under ansvar.
Respekt - Vi møder omverdenen og hinanden med indsigt og gør en positiv forskel.
Faglighed - Vores opgaveløsning er baseret på høj faglighed og kvalitet.
Samarbejde - Vi hjælper hinanden og har fælles ansvar for fælles opgaver.
Udvikling - Vi er nyskabende, omstillingsparate og proaktive

Side 6 af 51

1.2. Varmeforsyningen
Varmeforsyningen arbejder, som en del af forvaltningen, ud fra ovenstående mission, vision og værdigrundlag.
Inden for disse rammer er der for Varmeforsyningen formuleret en mere virksomhedsrettet mission og vision,
samt opstillet konkrete mål for den videre drift og udvikling af virksomheden.

Mission
Vi leverer termisk komfort med fokus på tryghed, bæredygtighed og konkurrenceevne
Vision



Vi vil være en effektiv, konkurrencedygtig og foretrukken leverandør af ydelser,
Vi prioriterer helhedsløsninger og organiserer vores arbejdsgange, så forvaltningen opleves som en del af
den kommunale helhed,
Vi ønsker at medarbejderne trives samt at de er engagerede, udvikles og udfordres,
Vi fremmer samarbejde og partnerskaber, såvel internt i forvaltningen som ud ad til,
Vi benytter og udvikler løsninger og metoder, der matcher kundernes og samfundet behov og ønsker.





1.2.1. Målsætninger for Varmeforsyningen
I følgende fremgår en række mere konkrete målsætninger for Varmeforsyningen i strategiperioden 2016-2019. For
en række målbare parametre er det Varmeforsyningens mål at være blandt top tre på landsplan - en placering, der
vel at mærke baseres på benchmark-analyser fra 6-by-samarbejdet, hvor de største fjernvarmeleverandører i
Danmark er repræsenteret. Hvor andet ikke er nævnt, er det dette samarbejde, der henvises til.
Marked
Det er Varmeforsyningens mål:







At udvikle, vedligeholde og markedsføre et kvalitetsprodukt på vilkår, der sikrer konvertering af
restmarked og tilslutning af nyt byggeri
At fjernvarme er den foretrukne opvarmningsform i hele forsyningsområdet og alle nybyggerier vælger
fjernvarme
At Varmeforsyningen er i top tre for billigste pris på landsplan i 6-by-samarbejdet for opvarmning af et
standardhus
At mere end 15 nye omegnsbyer og byområder, omfattet af Varmeplan Aalborg 2030, tilbydes mulighed
for tilslutning til det centrale kraftvarmeområde inden 2020
At forsyningsområdet, samt markedet i øvrigt, udvides under afvejning af samfundsmæssige,
selskabsøkonomiske og miljømæssige forhold
At måling hos alle kunder i 2020 sker med fjernaflæste målere med mulighed for timeaflæsning samt
automatisk indhentning af målerdata i alle områder, og at der inden 2016 igangsættes pilotprojekter til
demonstration og opbygning af erfaringer med fjernaflæsningen.
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Service
Det er Varmeforsyningens mål:







At kundernes mulighed for at forbedre deres udnyttelse af fjernvarmen løbende fremmes gennem
information, service og rådgivning vedrørende varmeanlæg
At der sideløbende med etableringen af fjernaflæsning arbejdes mod en delvis energibaseret afregning af
fjernvarme hos kunderne samt mulighed for yderligere serviceydelser, der understøttes af de timeaflæste
værdier
At alle kunder inden 2020 har mulighed for at tilgå sine timeaflæste målerdata digitalt
At Varmeforsyningens energisparemål primært opfyldes gennem rådgivning og tilskud til egne kunder via
Energicenter Aalborg og i et bredt samarbejde med eksterne aktører
At mere end 10 % af kunderne i 2020 er tilmeldt Fjernvarmens Serviceordning.

Produktion
Det er Varmeforsyningens mål:









At al køb af varme i 2035 er baseret på vedvarende energikilder og uden brug af fossile brændsler
At prioriteringen af varmekilder løbende sker ud fra en afvejning af de energi- og miljømæssige hensyn
samt hensynet til selskabs- og samfundsøkonomisk omkostningseffektivitet
At alle egne produktionsanlæg løbende vedligeholdes, udvikles og anvendes under hensyn til at optimere
energiforbrug og reducere miljøpåvirkning
At fremme anvendelsen af varme baseret på overskudsvarme fra lokale virksomheder
At reservekapaciteten vedligeholdes og udbygges, således der altid er sikker produktionsreserve i en
ekstrem vintersituation med de to største enheder ude
At sikre, at Varmeforsyningens egen reserveeffekt er på mindst halvdelen af effektbehovet under
ekstrem vinterbelastning
At sikre en omkostningseffektiv reservekapacitet herunder at koncentrere kapaciteten på få centraler.
At være i top tre på landsplan i 6-by-samarbejdet på følgende parametre:
o Samlede omkostninger pr. solgt energienhed.
o Produktionsomkostninger i forhold til produceret energi.

Distribution
Det er Varmeforsyningens mål:





At udvikle, vedligeholde og benytte distributionssystemet under hensyn til løbende at optimere
energiforbrug og reducere miljøpåvirkning, herunder især
At reducere forbruget af spædevand
At reducere varmetab i nettet.
At være i top tre på landsplan i 6-by-samarbejdet på følgende parametre:
o Varmetab i ledningsnet i forhold til produceret energi
o Spædevand pr. km ledning
o Vedligeholdelsesudgifter (ledninger og brønde) pr. km ledning.
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Organisation & administration
Det er Varmeforsyningens mål





At sikre en løbende udvikling af organisationen og kompetencer således, at målsætningerne kan
realiseres,
At være i top tre på landsplan i 6-by-samarbejdet målt på administrationsomkostninger ekskl. PSO pr.
solgt energienhed,
At opbygge og vedligeholde kernekompetencer i organisationen, men samtidig være åbne over for
opgaver, der kan løses eksternt og i samarbejde med private/offentlige organisationer,
At deltage løbende i samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner omkring udvikling af
virksomheden såvel som branchen generelt.

Miljø & bæredygtighed
Det er Varmeforsyningens overordnede mål for miljø og bæredygtighed:





At vedligeholde et certificeret miljø- og arbejdsmiljøsystem efter principperne i ISO 14001 og OHSAS
18001, herunder
At sikre kortlægning og løbende forbedringer af miljø- og arbejdsmiljøpåvirkninger samt inddragelse af
miljøaspektet ved planlægning af aktiviteter
At fremme en grøn og bæredygtig omstilling af det danske energisystem gennem udvikling af eget
system lokalt såvel som globalt, herunder formidle intern viden
At udvise lokal og social ansvarlighed i opgaveløsningen samt ved anvendelsen af ressourcer og
medarbejdere i almindelighed.

For strategiperioden vil der specifikt blive arbejdet med følgende miljøfokusmål:






Varmetabet i ledningsnettet fastholdes på nuværende lave niveau på trods af de følgende års markante
udvidelser af forsyningsnettet.
Strømforbruget til pumpedrift reduceres løbende gennem implementering af et nyt styringssystem for
pumpeoptimering 2015/16 samt fastholdelsen af en god afkøling.
Al ny bebyggelse i forsyningsområdet skal vælge fjernvarme frem for individuelle løsninger.
15 oplandsbyer tilbydes tilslutning til det centrale system frem mod 2020.
Overskudsvarmeandelen øges gennem igangsætning af 2-3 nye overskudsvarmeprojekter i perioden 201516.

Arbejdsmiljø
Det er Aalborg Kommunes vision for perioden 2014-17 at skabe Danmarks bedste arbejdsplads. Som en del af
Aalborg Kommune er Varmeforsyningen dermed også omfattet af kommunens arbejdsmiljøpolitik mv., der bl.a.
har til mål at sikre løbende forbedringer i den sociale kapital samt gøre systemet ”let og enkelt”.
For Miljø- og Energiforvaltningen er der specifikt i Ledelsens samlede evaluering 2014 opstillet følgende
arbejdsmiljømål:
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Resultatet af klimamåling 2016 i Miljø- og Energiforvaltningen skal som minimum udvise et resultat på 5.0
på følgende målepunkter:
Tilfredshed
Loyalitet
Tillid
Samarbejdsevne
Retfærdighed
Sygefraværet må i forvaltningen for 2015 og 2016 højst være på niveau med fraværet i 2014.

Det er Varmeforsyningens overordnede mål for arbejdsmiljø:




At omsætte Aalborg Kommunes samt Miljø- og Energiforvaltningens værdier i praksis og i særdeleshed at
fastholde en høj social kapital i virksomheden, at fremme et tillidsbaseret og have et åbent samarbejde
såvel internt som med eksternt samarbejdspartnere
At skabe en ”god holdånd” i virksomheden samt et højt engagement blandt medarbejderne ikke mindst
gennem meningsskabende funktioner og inddragelse.

Specifikt for strategiperioden 2016-2018 arbejdes målrettet med følgende fokusmål for arbejdsmiljø:




Antallet af stressramte medarbejdere reduceres i 2015/16 i forhold til 2014.
Sygefraværet reduceres i 2015/16 i forhold til 2014.
Registrering af ”nærved-hændelser” forbedres.
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1.3.

Målopfyldelse

Varmeforsyningen imødekommer alle de overordnede mål opstillet for den foregående periode.
Varmeforsyningen vurderes således især at opfylde målet om at være en sikker, stabil og konkurrencedygtig
leverandør af fjernvarme til flest mulige.
Målopfyldelse vedrørende 6-by benchmark er nærmere beskrevet under pkt. 2.3.2
Der har i de senere år været fokus på at reducere elforbruget. Som det fremgår af pkt. 5.2.2 er elforbruget i 2014
faldet i forhold til tidligere år. Enhedsforbruget for 2014 er på 2,37 kwh/GJ og målsætningen er 2,45 kwh/GJ for et
normalt graddag-år. 2014 har været et mildt år hvilket påvirker både det totale forbrug og enhedsforbruget. Der vil
fortsat være fokus på at reducere elforbruget.
For så vidt angår opfyldelsen af mål vedrørende arbejdsmiljøarbejdet, behandles disse særskilt i Ledelsens
evaluering ved årsafslutning og uddybes derfor ikke nærmere her.
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2.

Generelle forhold

2.1.

Planlægning

2.1.1. Forsyningsområdet
Varmeforsyningen i det centrale forsyningsområde er baseret på central kraftvarme og overskudsvarme. Desuden
forsynes byerne Hou og Farstrup-Kølby med decentral kraftvarme.
Varmeforsyningens forsyningsområder (og udbygning heraf) fremgår af kortbilag. Forsyningsområdet omfatter
alle bygninger inden for kraftvarmeområdet inkl. olie-og elopvarmede bygninger, som defineret i varmeplan af
1992 samt senere ændringer af områdeafgrænsning.
Siden 2002 er kraftvarmeværkerne i Langholt, Grindsted-Uggerhalne, Tylstrup, Hou og Farstrup-Kølby blevet
overtaget. Der er i 2008 etableret forsyning med central kraftvarme til Langholt og Grindsted-Uggerhalne og i 2014
til Tylstrup. Herudover har Varmeforsyningen i 2015 overtaget Nørresundby Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.
Der foregår pt. forhandlinger med kraftvarmeværkerne i Ellidshøj-Ferslev og Vaarst-Fjellerad om eventuel
overtagelse.
2.1.2. Masterplan
Varmeforsyningen har i 2010 udarbejdet en Masterplan for det centrale kraftvarmeområde.
Formålet med masterplanen er:




At tilvejebringe grundlag for sikring af optimal udbygning af distributionssystemet inden for det
nuværende forsyningsområde inkl. udvidelser i tilstødende områder
At opstille forudsætninger for optimal økonomisk og energimæssig drift af distributionssystemet
herunder at afdække behov for ledningsforstærkninger, omlægning af forsyning m.v.
At opstille modeller og beregne scenarier for udbygning uden for forsyningsområdet herunder sikre, at
projekter inden for forsyningsområdet gennemføres under afvejning af eventuelle fremtidige
udbygninger.

I Masterplanen er der foretaget en samfunds- og selskabsøkonomisk screening af udbygningsmuligheder i Aalborg
Kommune. Der udestår herefter en mere detaljeret gennemregning af de enkelte udbygningsscenarier.
Masterplanen er en vigtig forudsætning for den igangværende udarbejdelse af en revideret varmeplan for Aalborg
Kommune.
2.1.3. Varmeplan Aalborg 2030
Byrådet godkendte i 2013 første fase af Varmeplan Aalborg 2030: Afgrænsningen af det centrale
kraftvarmeområde. Realisering af varmeplanens fase 1 er igangsat og vil i løbet af de nærmeste år ske i form af
projekter i henhold til Varmeforsyningslovens bestemmelser. Dette er nærmere beskrevet i strategiplanen.
Arbejdet med den resterende del af Varmeplan Aalborg 2030 pågår.
Planen vil være et godt værktøj for Varmeplanmyndigheden og Varmeforsyningen i forbindelse med
projektforslag samt til at påvirke udviklingen i retning af en mere bæredygtig varmeforsyning.
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2.1.4. Energivision 2050 og Energistrategi 2030
Aalborg Kommune har i 2010/2011 i samarbejde med Aalborg Universitet udarbejdet Energivision 2050 og
Energistrategi 2030. Visionen og strategien skitserer mulige udviklingsspor frem mod en fossilfri energiforsyning i
2050 og vil danne grundlag for de kommende års energi- og varmeplanlægning i Aalborg Kommune. Som følge af
nye og mere ambitiøse mål på nationalt plan er der dog behov for en revision af energistrategien.
2.1.5. Klimastrategi
Aalborg Byråd godkendte i december 2011 Klimastrategi 2011-2015 for Aalborg Kommune. Klimastrategien
omhandler både forebyggelse og tilpasning i forhold til fremtidige klimaforandringer. På forsyningsområdet
omfatter arbejdet med klimastrategien eksempelvis en langsigtet energistrategi og mulige CO 2-reduktioner fra
energiforsyningen. De relevante indsatser fra klimastrategien for Varmeforsyningen er indarbejdet i
strategiplanen.
Klimastrategien forventes revideret i 2016.
2.1.6

Bæredygtighedsstrategi

Aalborg Kommune vedtog i april 2013 Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 for Aalborg Kommune.
Bæredygtighedsstrategien er kommunens overordnede strategi for Aalborg Kommunes miljø-, natur- og
klimapolitik og den indeholder strategier og strategiske fokusområder, hvoraf følgende har særlig relevans for
Varmeforsyningen:






At fremme et effektivt og fleksibelt kollektivt energisystem
At øge information og viden om energiforbrug, energibesparelser og energieffektive løsninger til borgere
og erhvervsliv med henblik på at reducere energiforbruget og den miljømæssige påvirkning
At fremme samarbejde med relevante parter om optimal anvendelse af biomasse
At styrke samarbejde og partnerskab med rådgivere og håndværkere omkring energibesparelser
At brande bæredygtig energiforsyning.

Alle fokusområder er behandlet i denne strategiplan.
2.2.

Lovgivning m.v.

2.2.1. Lov om varmeforsyning m.m.
Følgende love og bekendtgørelser er de vigtigste for Varmeforsyningen:





Lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 om varmeforsyning med senere ændringer.
Lov nr. 465 af 17. juni 2008 om kommunal fjernkøling.
Bekendtgørelse nr. 566 af 2. juni 2014 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg.
Bekendtgørelse nr. 690 af 21. juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg.

Der er fremsat lovforslag til ændring af Varmeforsyningsloven med forventet ikrafttrædelse den 1. juli 2015.
Lovforslag nr. L 177 fremsat den 25. marts 2015.
Lovforslagets hovedformål er at lovfæste reglerne om kommunernes hjemmel til varetagelse af kollektiv
varmeforsyning herunder reglerne om garantistillelse. Disse regler følger af de såkaldte kommunalfuldmagtsregler
i dag. Herudover udvides muligheden for at anvende biomassebaseret varmeproduktion i områder, der forsynes
med decentral naturgasbaseret kraftvarme. Den nuværende ordning, der omfatter 35 fjernvarmeværker, foreslås
således udvidet med yderligere 50 værker.
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2.3.

Omkostningsstyring

2.3.1. Effektivisering/regulering af Fjernvarmesektoren
Regeringen offentliggjorde den 8. oktober 2013 sin vækstplan for energi og klima, og vil som et led heri sikre en
mere effektiv fjernvarmesektor, da det påpeges, at sektoren består af en række lokale naturlige monopoler, der
ikke tilskyndes til effektiviseringer via konkurrenceudsættelse.
På baggrund af vækstplanen er der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe, der i første halvdel af 2015 forventes
at afgive indstilling til regeringen om fremtidig regulering af fjernvarmesektoren.
Der udarbejdes modeller for benchmarking og indtægtsrammeregulering eller prislofter.

Figur 2.4.8 Omkostningsfordeling ved Varmeforsyningen 2014
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2.3.2. 6-by benchmark
De seks største fjernvarmebyer København, Odense, Esbjerg, Århus, Randers og Aalborg har på frivillig basis
gennemført benchmarking baseret på Dansk Fjernvarmes standardkontoplan. Benchmarking er udført for
regnskabsårene 2008- 2013. Der er udarbejdet nøgletal og afdækket muligheder for effektivisering, hvor arbejdet
forventes at fortsætte.
Som nævnt under 1. Målsætninger er vores mål at være blandt de tre bedste på udvalgte nøgletal. Efterfølgende
diagrammer viser resultatet af benchmarking for regnskabsåret 2011, 2012 og 2013.






Varmeforsyningen: Denne målsætning er opfyldt for fire af nøgletallene. For vand- og nettab er vi placeret
på en fjerdeplads og for administration er vi på en femteplads.
Vandtabet var i 2014 på ca. 88 m3 pr. km mod en målsætning på 75 m3 pr. km. Der arbejdes løbende med
at nedbringe vandtabet gennem overvågning af ledningsnettet herunder en målrettet indsats mod
kunder med ”eget” ledningsnet. Det skal bemærkes, at Varmeforsyningen har et forholdsvis stort antal
kunder med direkte tilslutning og deraf følgende vandtab i interne installationer.
Nettabet er i 2014 på 18,2 %, hvilket betegnes som acceptabelt. Der arbejdes pt. på at reducere nettabet
gennem sænkning af fremløbstemperaturen.
Administrationsomkostningerne er steget i perioden 2010-13, primært som følge af salg af elforsyningen.

Fig. 2.4.1 Samlede omkostninger kr./solgt GJ
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Fig. 2.4.2 Produktionsomkostninger kr./solgt GJ
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Fig. 2.4.3 Nettab i % i forhold til produceret varme
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Fig. 2.4.4 Spædevand m3/km ledning
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Fig. 2.4.5 Adm. Omkostninger ekskl. PSO og tjenestemandspension kr./måler
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Fig. 2.4.6 Vedligehold (ledninger og brønde), kr. /km ledning
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Fig. 2.4.7 Pris for opvarmning af standardhus på 130 m2 inkl. moms
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Kunder og marked
2.4.

Produkter og afregning

2.4.1. Produkter
Varmeforsyningens hovedprodukt er levering af fjernvarme. Fjernvarme består af cirkulerende varmt vand, der
produceres centralt og distribueres gennem et ledningsnet. Kunden overtager produktet efter, at vandet har
passeret en måler, hvorefter det cirkulerer i bygningens varmeanlæg og returneres i afkølet tilstand.
2.4.2. M3-afregning
Afregning sker pr. m3 med de fordele, denne afregningsmetode giver i forhold til energiafregning:






Understøtter lovkrav med hensyn til at opnå yderligere energibesparelser hos varmeforbrugerne.
Giver incitament hos kunderne til at investere i eget varmeanlæg og derved spare forbrug.
Reducerer ledningstab på grund af lav returledningstemperatur.
Reducerer elforbrug til drift af ledningsnet.
Giver lavere fjernvarmeafregning for de fleste kunder.

Ulempen ved m3-afregning er, at metoden medfører små variationer i afregningerne grundet en forskellig
indgangstemperatur hos kunderne. ”Lavtemperatur” har efterhånden øget cirkulationshastigheden i nettet og
indsnævret forskelle i indgangstemperatur. Kundernes økonomiske fordel af leverancer fra et energiøkonomisk
ledningsnet overstiger ulempen ved forskelle i indgangstemperatur.
Varmeforsyningen har pt. overvejelser om at ændre tarifering til en kombination af m3- og energiafregning, der
kan tilgodese fordelene ved begge afregningsformer.
2.4.3. M3-salg
Det samlede graddagekorrigerede m3–salg vil fortsat være stigende i takt med antallet af nye kunder, som
forventes tilsluttet også selvom, der ydes en stor indsats med energirådgivning, som fører til energibesparelser (se
tabel 3.4.1).
2.4.4. Målere
Varmeforsyningen har siden 2010 foretaget en systematisk udskiftning af målerbatterier.
Status ved udgangen af 2014 er, at ca. 18.000 batterier er udskiftet og den resterende del, ca. 1.600 stk., vil blive
udskiftet i 2015. Opgaven udføres af egne medarbejdere, der periodevis deltager alt efter omfanget af øvrige
opgaver.
Varmemålernes levetid er estimeret til ca. 15 år. I 2015 forventes udskiftningen af den samlede målerpark
påbegyndt således, at alle målere kan være udskiftet ved udgangen af 2020.
Planlægningen af udskiftningen pågår og projektet forventes startet i 9220-Aalborg Øst i forbindelse med
udrulningen af Horizon-2020 EU-projektet. Som et led i projektet forventes alle kunder i området udstyret med
fjernaflæste målere, der udover timeværdier for forbruget ligeledes forventes at kunne give forbrugerne data
omkring realtidsforbruget på visse forsyningstyper. Målerudskiftningen forventes at ske som et samlet udbud.
2.4.5. Fjernaflæsning
I en årrække har Varmeforsyningen etableret fjernaflæsning på varmemålere hos kunder med et forbrug over
5000 m3 pr. år. De aflæste data er hjemtaget og behandlet i fjernaflæsningssystemet Panda.
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Alle nye målere der etableres i Varmeforsyningens område er i dag forberedt til fjernaflæsning inkl. målere ved
kunder med mindre forbrug end ovenstående, herunder villakunder. Fra 2020 vil der således være mulighed for
fjernaflæsning af alle Varmeforsyningens kunder. Det giver en række fordele såsom:




Mulighed for hurtig og let aflæsning af målere i forbindelse med forbrugsafregning og/eller flytning mv.
Mulighed for timebaserede værdier for forbrug, der kan benyttes som datagrundlag for analyser i
fjernvarmesystemet.
Mulighed for at tilbyde kunder nye løsninger i fremtiden såsom udvidede serviceløsninger med
overvågning af forbrug, lækageovervågning, m.m.

Fjernaflæsning af målere kan med fordel ske på tværs af forsyningskilder og Varmeforsyningen er i dialog med
bl.a. vand- og eldistributører omkring mulighederne for dette. Etableringen af fjernaflæsningssystemet og/eller
aftaler med andre forsyningsselskaber herom vil ske sideløbende med udskiftningen af målerne således, at
målerdata fra alle målere kan indhentes digitalt, når målerudskiftningen er tilendebragt.
2.4.6. Forbrugsafregning
Ca. 1400 kunder har månedsafregning og dette antal planlægges forøget, idet alle storkunder allerede har
fjernaflæsning. Herved sikres en bedre overensstemmelse mellem budgetteret indtægt og regnskab.
2.4.7. Reklamationer
Antallet af skriftlige henvendelser varierer mellem 50 og 100 stk. årligt. I 2014 blev der registreret 68 henvendelser,
hvilket var 15 færre end i 2013. Henvendelserne vedrørte en unormal stigning i varmeforbruget, alle forårsaget af
fejl på kundernes interne anlæg.
Der blev i 2014 refunderet beløb svarende til 85.593 m3, hvilket er 61.042 m3 mindre end i 2013.
Refusioner fastlægges og beregnes efter gældende leveringsbestemmelser.
Der har i strategiperioden være fokus på at nedbringe antallet af reklamationer via indsatser, der skal få kunderne
til at tilmelde sig Fjernvarmens Serviceordning, så fejl på kundeanlæg opdages i tide og ikke efter en lang periode
med et eskalerende varmeforbrug. Antallet af kunder tilmeldt Fjernvarmens Serviceordning er oppe på 1.341,
hvilket formentlig har bidraget til en positiv udvikling i forhold til fejl på kundeanlæg.
2.5.

Energibesparelser

2.5.1. Generelt
Varmeforsyningen skal årligt dokumentere realiserede energibesparelser over for Energistyrelsen. De gældende
rammer for energispareindsatsen er fastlagt i lov nr. 1065 af 12. november 2012 samt bekendtgørelse nr. 1452 af 16.
december 2013. I 2012 udgjorde det samlede krav til Varmeforsyningens energispareindsats ca. 28.000 MWh
svarende til 600.000 m3 eller det samlede varmeforbrug i ca. 1.500 parcelhuse på hver 130 m 2. I 2013-2014 blev
sparemålet hævet til 55.598 MWh/år og i 2015 til 59.438 MWh/år. Energisparekravet hæves yderligere i takt med,
at Varmeforsyningen overtager fjernvarmesystemerne i nye byer/byområder, hvor der i forvejen er fjernvarme.
Efter overtagelsen af Nørresundby Fjernvarme i 2015 stiger sparekravet til 62.157 MWh/år. En oversigt over
sparemålene samt realiseringen her af er skitseret i nedenstående graf.
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Udviklingen i energibesparelser
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En oversigt over sparemålet samt de årligt realiserede besparelser fremgår af ovenstående figur.
Energibesparelserne findes gennem generel markedsføring af energispareaktiviteter, målrettet energirådgivning
samt køb af energibesparelser fra private, eksterne samarbejdspartnere m.fl. Herudover vil der være fokus på
energibesparende foranstaltninger i forbindelse med netudbygning og –renovering samt mere overskudsvarme
og temperaturoptimering.
3.2.2
Energirådgivning
Varmeforsyningens energirådgivning sker i tæt samarbejde med Energicenter Aalborg, der i kraft af tilbud om
helhedsrådgivning siden 1995 har bidraget væsentligt til ressource- og energispareindsatsen i Aalborg Kommune.
Energicentrets rådgivning samt Varmeforsyningens energispareprojekter (ledningsrenovering, temperaturoptimering mv.) medførte i 2014 realiserede energibesparelser på 19.111 MWh ud af det samlede krav på 55.599
MWh. Med et akkumuleret overskud på 7.109 MWh primo 2014 sammenholdt med årets realiserede besparelser,
udgør det samlede underskud af besparelser ved udgangen af 2014 29.379 MWh.
Den fremadrettede rådgivning via Energicenteret vil fortsat ske via en aktiv indsats rettet mod områdets
erhvervsvirksomheder, boligselskaber og offentlige institutioner, da der her er et stadigt stort potentiale.
Rådgivningen vil ske på grundlag af kontrakter mellem Energicentret og den enkelte virksomhed om rådgivning
og indberetning af besparelser.
I forhold til private husholdninger vil energirådgivningen ske som effektive borgerrettede
informationskampagner om energibesparelser herunder Fjernvarmebranchens Registreringsordning (FJR)
(også kaldet Fjernvarmens Serviceordning). I tillæg her til forventer Varmeforsyningen sammen med
Energicenteret at introducere et nyt IT system for køb af energibespareler fra ALLE aktører i Aalborg
Kommune, herunder ikke mindst de borgere/private husholdninger mv. Rådgivningen suppleres med indgåelse
af partnerskaber med eksempelvis håndværkere og entreprenører om gennemførelse af helhedsrådgivning og
energibesparende arbejder, der ligeledes vil kunne drage fordel af det nye system for køb af energibesparelser
online.
Det stærkt forøgede energisparekrav vil endvidere betyde, at en større del af besparelserne skal tilkøbes, og
forventeligt, til højere priser end tidligere. Hidtil har det været muligt at tilkøbe energibesparelser fra projekter,
som Energicentret har gennemført hos større erhvervsvirksomheder, men det forventes, at flere
energibesparelser skal købes på det ”fri” marked de kommende år.
3.2.3
Markedsføring/informationskampagner
Forsyningsvirksomhederne gennemfører generelle markedsføringsaktiviteter for alle forsyningsformer for
at skærpe kundernes opmærksomhed om energiforbrug og mulige energisparetiltag.
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Aktiviteterne gennemføres som budskaber der udsendes til kunderne, annoncer i dagspressen eller på forskellige
medier i bybilledet og suppleres med deltagelse ved messer og andre arrangementer.
Varmeforsyningen vil hvert år gennemføre mindst en informationskampagne, forår eller efterår, med forskellige
temaer. Herudover deltager Varmeforsyningen i mindst et arrangement, messe eller udstilling, for at understøtte
samme års informationskampagne.
Markedsføringsaktiviteterne vil i strategiperioden blive med særlig fokus på at få kunderne i nye områder, jf.
varmeplanen, til at tilslutte sig fjernvarme. Aktiviteterne vil rette sig særligt til områderne, der i dag er individuelt
naturgasfyrede.
3.2.4
FJR-ordning
Dansk Fjernvarme etablerede den 1. januar 2006, i samarbejde med DS Håndværk og Industri Tekniq samt
Teknologisk Institut, en certificeringsordning for VVS-selskaber og -montører.
Siden ordningens start er der på landsplan udført mere end 19.000 serviceeftersyn på villaanlæg og i forbindelse
med disse eftersyn, er der konstateret større eller mindre fejl på mere end 60 % af anlæggene.
I strategiplan 2013-2024 besluttede Varmeforsyningen at intensivere indsatsen for at få flere kunder tilsluttet
serviceordningen grundet målsætningen om, at mindst 5 % af villakunderne i forsyningsområdet skal være
tilsluttet ordningen inden udgangen af 2015.
I 2012 indførtes et nyt koncept for ordningen, så kunderne tilmelder sig ordningen gennem Varmeforsyningen,
hvor tilmelding tidligere skete gennem en VVS-installatør. Kunderne betaler et tilmeldingsgebyr samt en
månedlig betaling, som opkræves over varmeregningen. Tilmeldingsgebyret blev givet som en
introduktionsrabat i perioden indtil 1. marts 2013 og antallet af tilmeldinger var ca. 1.100 ved
introduktionsperiodens ophør.
Der har siden været fokus på at markedsføre ordningen gennem forskellige informationskampagner og via de
messer, vi har deltaget i og ved udgangen af 2014 var antallet af tilsluttede kunder ca. 1.344.
Ultimo 2013 godkendte byrådet en ny økonomisk model for udbredelse af fjernvarme til de omkringliggende
individuelt naturgasfyrede byer. I modellen er indbygget et rabatelement, der bestemmer, at alle kunder der
konverterer fra anden opvarmning til fjernvarme fremover kan blive tilmeldt serviceordningen uden betaling af
tilmeldingsgebyret. Dermed forventes antallet af tilmeldte til ordningen at stige i takt med udbygningen i
omegnsbyerne.

2.6.

Tilslutning af nye kunder

2.6.1. Kriterier for tilslutning
Forsyningsudvalget har i 2007 godkendt principper for tilslutning af nye kunder indenfor og udenfor
Varmeforsyningens eksisterende forsyningsområde.
Der kan som udgangspunkt alene etableres fjernvarmeforsyning til bygninger, der anvendes til helårsformål
(boliger, erhverv, m.v.) jf. anvendelseskode i BBR.
Hvis der skal etableres fjernvarmeforsyning til bygninger, der anvendes til fritidsformål (sommerhuse, m.m.), sker
det ud fra en konkret vurdering af den enkelte sag. Det skyldes, at denne type bygninger ofte har et meget atypisk
varmeforbrug.
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2.6.2. Tilslutning inden for det eksisterende forsyningsområde
I det eksisterende forsyningsområde kan der som udgangspunkt etableres forsyning, hvis der er positiv
samfundsøkonomi.
Størstedelen af nybyggeri i forsyningsområdet er hidtil blevet tilsluttet Varmeforsyningen via
bestemmelser i lokalplaner eller i henhold til varmeplanprojekter.
2.6.3. Tilslutning uden for det eksisterende forsyningsområde
Uden for det eksisterende forsyningsområde kan der som udgangspunkt etableres forsyning, hvis der er positiv
samfunds- og selskabsøkonomi. Hvis der er positiv samfundsøkonomi men negativ selskabsøkonomi, kan der
etableres forsyning, hvis de nye kunder dækker det selskabsøkonomiske underskud.
I forbindelse med realiseringen af varmeplanens anbefalinger de kommende år omkring udvidelsen af det centrale
kraftvarmeområde til nærliggende byområder, med bl.a. individuel naturgasforsyning, vil adskillige kunder uden
for det eksisterende forsyningsområde få tilbud om tilslutning til fjernvarmesystemet. Tilslutningen af de nye
kunder forudsætter, at der godkendes projektforslag omkring udvidelsen af forsyningsområdet til de pågældende
byer.
Byrådet har ultimo 2013 godkendt principper for Varmeforsyningens konvertering af individuelle
naturgasområder, overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber samt en prioriteringsrækkefølge for de enkelte
områder. I forbindelse med revision af Varmeforsyningens leveringsbestemmelser vil der blive fastlagt principper
for mindre udvidelser af forsyningsområdet med områder, der ligger umiddelbart op af det eksisterende
forsyningsområde (knopskydninger).
Ud over de økonomiske aspekter vil der i løbet af 2015 blive arbejdet med en kommunikationsstrategi for
tilslutningen af de nye kunder i konverteringsområderne. Konverteringerne af de individuelt forsynede byer er
igangsat i første halvdel af 2014 og vil som minimum løbe frem til 2020. For hver enkelt by forventes der afholdt
informationsmøder og trykt informationsmateriale ligesom, der vil blive udarbejdet en ny hjemmeside med
løbende status om projektet.
2.6.4. Projektforslag i henhold til Varmeforsyningsloven
Forud for forsyning af nye kunder/nye områder uden for forsyningsområdet udarbejder Varmeforsyningen et
projektforslag, der bl.a. omfatter samfunds- og selskabsøkonomiske kalkulationer, så konsekvenserne ved
forskellige varmeforsyningsformer kan vurderes og dermed, hvorvidt fjernvarmeforsyning er det optimale samt
om der skal stilles særlige vilkår i forbindelse med tilslutning. I særlige tilfælde vil der yderligere blive udarbejdet
projektforslag for nye områder i det eksisterende forsyningsområde. Det kan f.eks. være ved ændring af
grænserne for forsyningsområdet eller, hvis projekterne i kraft af deres størrelse, længden af
transmissionsledninger eller lignende kan begrunde behovet for en nærmere undersøgelse.
2.6.5. Tilslutning af lavenergibyggeri
Kravene om at reducere energiforbruget i nye bygninger er strammet løbende gennem mange år og
stramningerne forventes ikke at blive mindre fremover med de udfordringer, samfundet står over for på
energi- og klimaområdet.
Der er pt. et nyt Bygningsreglement 2015 på vej. I det nye bygningsreglement opgraderes energikravene til
bygningers energiforbrug, så de lever op til den tidligere frivillige lavenergiklasse 2015. Bygningsklasse 2020
opretholdes som en frivillig lavenergiklasse. Bygningsreglement 2015 forventes at træde i kraft medio 2015.
Fremtidens bygninger vil således i stadigt større omfang blive opført som lavenergibyggeri med de
udfordringer, det indebærer i forhold til valg af opvarmningsform, da kommunerne ikke længere har mulighed
for at kræve lavenergibygninger tilsluttet de kollektive varmeforsyningssystemer.
For det centrale forsyningsområde i Aalborg viser beregninger, at den samfundsøkonomisk bedste løsning stadig
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er tilslutning til fjernvarmenettet sammenlignet med individuelle varmepumper.
Beregningerne for nye udstykningsområder kompliceres imidlertid af den metodefrihed der er, som gælder i
bygningsreglementet ved etablering af nye huse. Opfyldelsen af skærpede energikrav for lavenergiklasserne kan
således opfyldes ved yderligere isolering af klimaskærmen, men også i stor udstrækning ved installation af
vedvarende energianlæg på bygningen som f.eks. solceller. De økonomiske konsekvenser for bygningsejeren kan
således være vanskelige at gennemskue i de konkrete projekter. Situationen kompliceres yderligere af et stigende
antal byggefirmaer, der tilbyder totalløsninger, hvor klimaskærmen leveres samlet med integrerede
varmepumper/solpaneler, der efterfølgende kan være vanskelige at modificere til fjernvarmeløsninger.
Varmeforsyningens opgave bliver fremover at rådgive bygherrer, arkitekter, entreprenører m.fl. i forhold til valg af
varmeforsyningsmedie ved planlagt nybyggeri. Denne opgave vil der være særlig fokus på i strategiperioden.
Herudover er et af initiativerne i forhold til lavenergibyggeri i Klimastrategien, at mulighederne for at
gennemføre undersøgelser og demonstrationsprojekter for effektiv anvendelse af fjernvarme i lavenergibyggeri i
fjernvarmeområder analyseres. Varmeforsyningen følger udviklingen i opførelse af lavenergibyggeri i Aalborg
Kommune og overvejer løbende mulighederne for eventuelt at indgå i demonstrationsprojekter mv.
Varmeforsyningen har gennemført analyser af varmebehovet i nye udstykningsområder, hvor boligerne er opført
efter 2010. De første resultater viser, at varmebehovet i bygningerne i gennemsnit ligger 1,5 gange over det
forventede forbrug og at enkelte bygninger bruger mere end tre gange det normerede forbrug.
Derudover arbejdes der på Varmeforsyningen med en opdatering af projekteringsgrundlaget for dimensionering
af nye stik således, at det er tilpasset de lave varmebehov i byggeriet.
2.7.

Markedsforhold

2.7.1. Kundevækst
Siden starten i 1954 har Varmeforsyningen haft en konstant årlig vækst i antallet af mulige tilslutninger og det
forventes, at denne vækst fortsætter mest som en geografisk udvidelse af forsyningsområdet, men stadig også
ved en forøget tilslutning af nye og eksisterende bygninger inden for det nuværende forsyningsområde.
Tabel 3.4.1 Målerantal, beregningsareal og forbrug, ekskl. Nørresundby, men inkl. de decentrale kraftvarmeværker

R 2011
Aalborg, central kraftv.
Tylstrup
Hou
Farstrup-Kølby
Målere ultimo
Årlig vækst
Beregningsareal - 1.000 m2:
Aalborg, central kraftv.
Tylstrup
Hou
Farstrup-Kølby
Areal ultimo
Årlig vækst
Salg i 1.000 m3:
Aalborg, central kraftv.
Tylstrup
Hou
Farstrup-Kølby
Salg i 1.000 m3

R 2012

R 2013

R 2014

32.416
524
268
194
33.402
330

32.957
529
273
192
33.951
549

33.265
532
274
194
34.265
314

34.018
*)
275
195
34.488
223

11.106
79
41
30
11.256
126

11.305
80
41
30
11.456
201

11.587
81
42
32
11.742
286

11.685
*)
41
32
11.758
16

35.021
249
114
104
35.489

35.571
239
124
104
36.037

36.393
256
124
115
36.889

33.215
*)
109
92
33.417
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Nøgletal m3/m2

3,2

3,1

3,1

2,8

*) Fra 2014 indgår Tylstrup i det centrale kraftvarmeområde.

2.7.2. Restmarked
Restmarkedet i det centrale kraftvarmeområde efter, at Tylstrup og Sulsted er omfattet af det centrale
forsyningsområde, består af bygninger med anden opvarmning end fjernvarme og dette marked udgør pr. 1.
januar 2015 ca. 745 kundeemner.
Restmarkedet i de nuværende decentrale kraftvarmeområder udgør pr. 1. januar 2015 ca. 156 kundeemner.
2.7.3. Øget tilslutning
Nyt byggeri forventes, jf. Aalborg Kommunes boligprognose for 2009-2019, i gennemsnit at udgøre 127.000 m2 pr.
år.
Eksisterende byggeri, der har anden opvarmning end fjernvarme, planlægges løbende at kunne konverteres til
fjernvarme.
I tabel 3.4.2 anføres en årlig vækst fra 2014 baseret på nuværende takster og konkurrenceforhold.
Tabel 3.4.2 Målerantal, beregningsareal og forbrug, inkl. decentrale kraftvarmeværker

*B 2015
Aalborg, Central kraftv.
Aalborg, Decentral KV.
Målere ultimo
Årlig vækst
Beregningsareal - 1.000 m2:
Aalborg, Central kraftv.
Aalborg, Decentral KV.
Areal ultimo
Årlig vækst
Salg i 1.000 m3:
Aalborg, Central kraftv.
Aalborg, Decentral KV.
Salg i 1.000 m3
Nøgletal m3/m2

B 2016

B 2017

B 2018

B 2019

36.128
474
36.602
2.114

36.424
478
36.902
300

36.720
482
37.202
300

37.016
486
37.502
300

37.312
490
37.802
300

12.432
74
12.506
747

12.547
74
12.621
116

12.662
75
12.737
116

12.777
76
12.853
116

12.892
76
12.969
116

36.537
218
36.755
2,9

37.517
218
37.735
3,0

37.558
218
37.776
3,0

37.599
219
37.818
2,9

37.641
219
37.860
2,9

*Forventet budget 2015 (forventet forårsrevision).
Fra medio 2015 indgår Nørresundby Fjernvarmeforsyning i det centrale kraftvarmeområde.

Væksten omfatter nyt byggeri samt konverteringer inden for eller grænsende op til det nuværende
forsyningsområde. Udvidelser af forsyningsområdet til konverteringsområder, der i dag benytter naturgas, olie
eller andet individuelt, indgår ikke i prognosen. Væksten er i høj grad bestemt af konjunkturerne i samfundet.
Desuden omfatter væksten overtagelse af eksisterende varmeværker. Pr. 27. maj 2015 overtages forsyningen af
Nørresundby med ca. 1540målere.
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2.7.4. Prisudvikling
Fjernvarmetaksten var pr. 1. januar 2014 fastsat til 13,50 kr. /m3/m2.
Pr. 1. april 2014 blev den sænket til 12,75 kr. /m3/m2, og pr. 1. juli blev den igen sænket til 11,75 kr./m3/m2.
Figur 3.4.3 Udvikling i fjernvarmepris for et standardhus på 130 m2

Årlige udgifter til et
standardhus i kr.

Overskudsvarme % /år. Primært fra
Reno-Nord og Aalborg Portland

60,00

12.000

50,00

10.000

40,00

moms

30,00

8.000
6.000

afgifter
20,00

4.000

10,00

2.000

fjernvarme
0,00

0

Et standardhus er et hus på 130 m2 og har et energiforbrug til opvarmning på 18,1 MWh,
som er defineret af Energistyrelsen til brug ved sammenligning af varmepriser.

Den med fed markerede kurve viser udviklingen i køb af overskudsvarme i TJ/år, der aflæses på grafen i venstre side af figuren.

Figur 3.4.4 Udvikling i fjernvarmepris for et standardhus på 130 m2 sammenholdt med den alm. Prisudvikling.

Side 25 af 51

Faktisk varmepris
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Udviklingen i varmeprisen inkl. afgifter og
moms

1987

kr./år
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0

Varmepris pristalreguleret

I 1987 var varmeprisen for et standardhus 8.370 kr./år. Havde varmeprisen fulgt den almindelige prisudvikling, ville
varmeprisen i 2014 have været 15.185 kr./år for samme standardhus, hvor varmeprisen i 2014 kun var 10.000 kr./år.
2.7.5. Konkurrenceevne
Fjernvarme er, sammenholdt med individuel opvarmning, særdeles konkurrencedygtig.
Der forventes et stadigt stigende pres på varmeprisen i strategiperioden ikke mindst som følge af den ny
energiaftale og den dermed forbundne omlægning af det samlede energisystem. Samtidig vil de skærpede krav til
varmeselskabernes energispareindsats betyde flere udgifter til fremskaffelse/køb af energibesparelser.
Vi forventer dog stadig, at fjernvarmeprisen også fremadrettet vil være yderst konkurrencedygtig sammenlignet
med individuel opvarmning i det centrale forsyningsområde.
2.7.6. Konvertering til fjernvarme fra anden opvarmning
I 2014 konverterede 319 ejendomme til fjernvarme fra anden opvarmning.
Det totale restmarked ved udgangen af 2014 udgjorde 901 adresser inden for det udvidede forsyningsområde.
Fremtidige konverteringer vil typisk ske i forbindelse med nedslidning af eksisterende opvarmningsanlæg,
ejerskifte eller i forbindelse med bortfald af kraftvarmetillæg i overtagne omegnsbyer.
Varmeforsyningen vil være særlig opmærksom på bortfald af kraftvarmetillæg og gennemføre
markedsføringstiltag, når dette sker.
2.7.7. Erhvervshensyn
Fjernvarmen i Aalborg er et miljøvenligt og konkurrencedygtigt produkt, der tilbydes til flest mulige
erhvervsvirksomheder. For større bygningers vedkommende skal erhvervskunden tilsluttes efter aftalt effekt.
Samtidig tilbydes en fordelagtig tilbagekøbsordning for kedler og øvrige dele af kundens anlæg. Herved
understøttes erhvervslivets konkurrenceevne .
2.8. Fjernkøling
Varmeforsyningen arbejder i samarbejde med en tværgående arbejdsgruppe i forvaltningen på etablering af
fjernkøling i Aalborg. Arbejdet blev muliggjort med en lovændring juni 2014, der bl.a. betød, at fjernkøling kan
etableres i kommunalt regi og med inddragelse af de kommunale varmeforsyninger såfremt der er synergi mellem
køle- og varmeforsyningen og at fjernkølingen er energieffektiv.

Side 26 af 51

Varmeforsyningen har med bistand fra førende rådgivere på området i Danmark og Sverige udarbejdet en
businesscase for fjernkøling af området ved det nye universitetssygehus i Aalborg Øst, Aalborg Universitet mv. I
businesscasen er de tekniske, økonomiske samt juridiske og organisatoriske aspekter forbundet med etableringen
af et decideret fjernkølingssystem i området dokumenteret.
I området forventes et samlet kølebehov på minimum 15 MW i sommermånederne bestående af såvel behov til
køling af rum (komfort) som køling af servere og andre tekniske anlæg. Fremstillingen af fjernkøling til området
forventes primært at ske ved hjælp af koldt vand fra Portlands kridtsø, der distribueres til området via et nyt
ledningsanlæg samt i mindre omfang en kølekompressor/varmepumpeanlæg, der både producerer køling og
varme.
Endelig aftale med de første kunder i området forventes på plads efter sommerferien 2015, hvorefter
godkendelsen af anlæggene, projektering osv. forventes igangsat. Realiseringen af køleaktiviteterne forventes at
ske i form af et nyt køleselskab, hvor den primære arbejdskraft forventes hentet i Varmeforsyningen. På længere
sigt forventes ligeledes et tæt samarbejde mellem køle- og varmeaktiviteterne til alt fra planlægning og drift til
overvågning og dokumentation.
Det første fjernkøleanlæg i området forventes idriftsat 2018.

3.

Produktion, Det centrale forsyningsområde

3.1.

Status på varmebehov og varmeproduktion

3.1.1. Varmebehov
Fjernvarme produceres centralt og distribueres til forbrugerne gennem et ledningsnet bestående af frem- og
returløbsledninger.
Nettovarmebehovet bestemmes af de tilsluttede bygningers behov for rumvarme og varmt vand.
Bruttovarmebehovet, der bestemmer, hvor meget varme, der skal produceres, er nettovarmebehovet tillagt
varmetabet ved transport gennem ledningsnettet. Produktion på decentrale kraftvarmeværker er ikke indregnet.
3.1.2. Varmeeffekt
Effekten er varmebehov pr. tidsenhed (MJ/s). Den maksimale effekt er et mål for, hvor stort et effektbehov de
tilsluttede bygninger har på årets koldeste dag og dermed hvor stor produktionskapacitet, der skal være til
rådighed for at dække varmebehovet i alle situationer.
Tabel 4.1.1 Maks. timeeffekt – MJ/s

Producent

R 2011

R 2012

R 2013

Nordjyllandsværket
372
389
434
I/S Reno-Nord + Aalborg Portland
54
48
67
m.fl.
Akkumuleringstanke
156
65
67
Varmeforsyningen
0
132
0
I alt
572
633
569
I 2014 indtraf maks. timeeffekt den 27. januar, kl. 14.00.

R 2014
457
72
-48
0
481

Side 27 af 51

3.1.3. Varmeproduktion
Hovedparten af varmen produceres af eksterne leverandører. Betingelserne for leverancerne er fastlagt i
langtidskontrakter. Desuden råder Varmeforsyningen over en række kedelcentraler, der kan indsættes ved behov
for spids- og reservelast.
Tabel 4.1.2 Varmeproduktion TJ/år

R 2011
Nordjyllandsværket
Reno-Nord
Aalborg Portland VG 1
Aalborg Portland VG 2
Renseanlæg Øst/Vest
Aalborg Krematorium
Egenproduktion
Køb/egenproduktion
Salg - Nørresundby
Køb/egenproduktion - Aalborg
Varmeproduktion –
graddagkorrigeret – Aalborg
Graddage

R 2012

R 2013

R 2014

3.701
1.344
810
373
14
3
210
6.456
276
6.180
6.383

4.255
1.339
709
313
13
3
140
6.771
287
6.484
6.421

4.276
1.373
701
350
10
3
65
6.778
286
6.492
6.448

3.427
1.398
804
324
8
3
166
6.130
266
5.864
6.346

2.733

2.918

2.890

2.461

Normalåret er 2.811 graddage
3.1.4. Graddage
Varmeforsyningen har besluttet, at graddagetallet for et normalår fra og med 2007 baseres løbende på de
foregående 10 års gennemsnit i henhold til Teknologisk Instituts Graddageregistrering.
3.1.5. Prioritering
I Varmeplanen for Aalborg Kommune er der fastlagt den i tabel 4.1.3 prioriterede rækkefølge for varmeleverancer.
Tabel 4.1.3 Prioritering

Prioritet

Producent

1

I/S Reno-Nord

2

Diverse mindre
overskudsvarmeleverandører*

Max. Effekt (MJ/s)
Midlet 10 min.
værdi
47,00 (1/6-30/9)
60,00 (1/10-31/5)
5

Max. Effekt (MJ/s)
Døgnmiddel
42,00-45,00 (1/630/9) - (1/10-31/5)
-
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3
4
5
6
7
8

Aalborg Portland
Renseanlæg Øst
Aalborg Portland A/S ud over prioritet 3
I/S Reno-Nord ud over prioritet 1
Kraftvarme fra Nordjyllandsværket
Varmeforsyningens egne centraler

70
1,65
32
18
-

70
1,65
32
18
-

*Pt. Renseanlæg Vest, Alfa Laval, samt Aalborg Krematorium

Godkendt Aalborg Byråd den 15. august 2007.

3.1.6. Producenter
I/S Reno-Nord
Varmen er overskudsvarme fra forbrænding af affald.
Det eksisterende anlæg består af to ovnlinjer: Ovnlinje 3 og den nyrenoverede ovnlinje 4. Begge producerer
kombineret el og varme. Ovnlinje 4 er den primære produktionsenhed, mens ovnlinje 3 står som reserve- og
spidslastenhed.
Den maximale varmeeffekt er ca. 50 MJ/s for ovnlinje 4 og ca. 18 MJ/s for ovnlinje 3. Prioriteringen af
varmeleverancen fra I/S Reno-Nord er fastlagt i den til enhver tid gældende varmeplan jf. tabel 4.1.3.
På ovnlinje 4 er der mulighed for at øge varmeeffekten med ca. 10 MJ/s ved at nedsætte elproduktionen
tilsvarende.
I/S Reno-Nord har tilladelse til årlig forbrænding af en affaldsmængde på 175.000 tons. Energirammen for det
fyrede affald er 1.920 TJ, svarende til en varmeleverance inkl. støttebrændsel på ca. 1.350 TJ.
Den årlige varmeleverance i 2017-16 påregnes at blive ca. 1.300 TJ, baseret på en skønnet affaldsmængede på
175.000 tons til forbrænding.
Udvikling
Reno-Nord og Varmeforsyningen planlægger at undersøge mulighederne for evt. drift af ovnlinie 3 med biomasse.
Aalborg Portland
Varmen er overskudsvarme fra fremstilling af hvid cement. Varmen produceres ved afkøling af røggasser.
Aalborg Portland råder i dag over to varmegenvindingsanlæg:



VG 1: Ovn 73,74, 78 og 79 Max. effekt 70 MJ/s
VG 2: Ovn 76 Max. effekt 32 MJ/s

VG 1 er opbygget med to kredse med vekslere og røgrensning, hvilket giver en stor sikkerhed for, at mindst
halvdelen af anlæggets kapacitet altid er til rådighed.
Varmeleverancen er en funktion af produktionen af hvid cement. Der budgetteres i planperioden 2013-2016 med
leverance af 800 TJ/år fra VG1 og 350 TJ/år fra VG2, hvilket svarer til en gennemsnitseffekt på hhv. 26 og 12 MJ/s.
Udvikling
Aalborg Portland og Varmeforsyningen har nedsat en teknisk arbejdsgruppe til at undersøge mulighederne for
at øge varmeleverancen fra Aalborg Portland.

Side 29 af 51

Arbejdsgruppen har undersøgt følgende muligheder:
 Øget varmeleverance fra VG 1 ved yderligere sænkning af fremløbstemperaturen. Dette er iværksat.
 Øget varmeleverance fra VG 1 ved sænkning af returløbstemperaturen gennem installation af
varmepumpe. Dette har vist sig ikke at være rentabelt.
 Etablering af varmeskjolde på den grå cementovn. Der er iværksat et pilotprojekt.
 Udnyttelse af varmen fra filtratvandet ved hjælp af varmepumpe. Rentabilitet er afhængig af
afgiftsregler, som i øjeblikket er under revision.
Der er tidligere arbejdet med et projekt for etablering af et nyt varmegenvindingsanlæg på den grå cementovn.
Aalborg Portland har ønsket at stille dette projekt i bero, indtil ovenstående muligheder er undersøgt.
Vattenfall
Nordjyllandsværket skiftede i 2006 ejer fra ELSAM til Vattenfall.
Varmen produceres som central kraftvarme på Nordjyllandsværkets blok 3 (NJVB3), der også leverer en mindre
mængde varme til Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning. Blokkens maks. varmeeffekt er på 494 MJ/s. Blok 3 er
etableret i 1998 og har en forventet levetid på 30 år, hvorefter der tages stilling til en levetidsforlængelse på 10 år.
Varmeforsyningen har en trækningsret på 392 MJ/s, men effekten på B3 er på max 437 MJ/s. Denne skal samtidig
dække Gandrup-Vester Hassing. Ved max. overlast kan NJV B3 yde en varmeeffekt på 494 MJ/s.
Vattenfall råder over to akkumuleringstanke med et maksimalt energiindhold på henholdsvis 3.680 GJ og 4.000
GJ.
Blok 2 er i 2014 taget permanent ud af drift jf. tilladelse fra Energistyrelsen af 31. oktober 2014. Varmeforsyningen
har hidtil haft en aftale om, at hjælpedampkedlen på blok 3 kan levere 30 MJ/s reservelast. Det forudsætter
imidlertid, at blok 2 er til rådighed, idet varmen leveres via vekslere i blok 2. Der er således ikke mulighed for
reserve fra hjælpedampkedlen. Det skal anføres, at aftalen om reserve, der har været gældende siden 2002 aldrig
har været aktiveret.
Udvikling
Vattenfall har gennemført forundersøgelser af mulighederne for at udtrække og lagre CO2 fra blok 3 (CCS). Det
videre arbejde er pt. udskudt og eventuel etablering forventes tidligst at ske i 2020.
Vattenfall har udført et detaljeret forprojekt for etablering af 40 % tilsatsfyring med biomasse. Investeringen er
budgetteret til ca. 400 mio.kr. Projektet er pt. sat på standby, idet Vattenfall har sat Nordjyllandsværket til salg.
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Øvrige leverandører
Varmeforsyningen aftager desuden en mindre mængde overskudsvarme fra Aalborg Forsyning, Kloak A/S, Alfa
Laval, Renseanlæg Øst og Vest samt Aalborg Krematorium.

Øvrige leverandører
Renseanlæg Vest
Renseanlæg Øst
Aalborg Krematorium
Alfa Laval
I alt Fjernvarmeforsyningen

Brændsel
Biogas
Biogas
N-gas mm.
Gasolie

MJ/s
0,65
1,65
1,10
1,53
4,93

Reservecentraler
Varmeforsyningen ejer 1o varmecentraler. Desuden kan de tre tidligere kraftvarmeværker i henholdsvis Langholt,
Grindsted og Tylstrup indgå i reserven.
Tabel 4.1.4 Reservecentraler – ultimo 2015

Aalborg Centrale Kraftvarmeområde
Gasværksvej-centralen
Svendborgvej-centralen
Lyngvej-centralen

Benævn.
GVV
SVV
LYV

Nørre Uttrup Varmecentral
Borgm. Jørgensens Vej-centralen
Højvangs-centralen
Brorsonsvej-centralen
Marie Grubbes Vej-centralen
Møllevænget
Langholt
Grindsted
Tylstrup
I alt Fjernvarmeforsyningen

NUV
BJV
HØV
VOV
VEV
VAV
LKV
GUV
TKV

Brændsel
N-Gas
Bioolie/N-Gas
Gasolie
Bioolie/N-GasGasolie
Gasolie
Gasolie
Gasolie
Gasolie
N-Gas
N-Gas
N-Gas
N-Gas

MJ/s
125,0
98,3
86,5
75,0
69,0
20,0
10,3
8,0
7,3
2,4
2,4
3,7
507,9

Ovenstående effekt er den installerede effekt. Grundet virkningsgrad på kedlerne og rådighed ansættes den
sikre effekt til 90 % af den installerede effekt dvs. 452 MJ/s.
Varmeforsyningen har endvidere tre flytbare kedelcentraler på i alt 9 MJ/s, der midlertidigt kan indbygges i nettet i
en forudset mangelsituation.
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3.2. Udvikling i varmebehov og varmeproduktion
Øget tilslutning, dels af eksisterende bygninger og dels af nyt byggeri, medfører et øget varme- og effektbehov.
Tabel 4.2.1 Udvikling i varme- og effektbehov

*B 2015
Nordjyllandsværket
Reno-Nord Ovn 4
Reno-Nord Ovn 3
Aalborg Portland VG 1
Aalborg Portland VG 2
Renseanlæg Øst/Vest
Aalborg Krematorium
Egenproduktion
Varmeproduktion
Køb + egenproduktion - TJ
Graddage
1. Spidseffekt, norm maks. MJ/s
2. Døgnmiddel, norm maks. MJ/s
3. Spidseffekt, ekstrem maks.
MJ/s
4. Døgnmiddel, ekstrem maks.
MJ/s

B 2016

B 2017

B 2018

B 2019

3.982
1.300
0
800
350
10
3
150

4.119
1.300
0
800
350
10
2
200

4.127
1.300
0
800
350
10
2
200

4.136
1.300
0
800
350
10
2
200

4.144
1.300
0
800
350
10
2
200

6.594
2.811
493
444

6.781
2.811
496
446

6.789
2.811
496
447

6.798
2.811
497
447

6.806
2.811
497
448

641

644

645

646

647

555

558

558

559

560

* Forventet budget 2015 (forventet forårsrevision).
1. Maksimal spidseffekt (timeværdi) vil i normalår kunne beregnes som årsvarmebehovet divideret med en benyttelsestid på ca.
3.800 timer. Spidseffekten optræder som kortvarige værdier i formiddagstimerne.
2. Middeleffekten for det koldeste døgn ligger ca. 10 % under spidseffekten.
3. I ekstremt kolde perioder, der optræder ca. en gang inden for en 10-års periode, forekommer der spidseffekter, der ligger ca.
30 % højere.
4. Døgnmiddeleffekter ligger ca. 25 % højere end normal middeleffekt. Den 7. februar 2012 blev den historisk største
varmebelastning registreret. Spidseffekten (timeværdi) den pågældende dag var 632 MJ/s, og døgnmiddeleffekten var 550
MJ/S Den tidligere største belastning blev konstateret den 26. januar 2010. Spidseffekten (timeværdi) den pågældende dag var
610 MJ/s, og døgnmiddeleffekten var 518 MJ/S. På baggrund af erfaringen fra den 7. februar 2012 er beregningsmetoden i
ovenstående tabel ændret.
Tabel 4.2.2 Udvikling i den primære produktionskapacitet MJ/s, kontinuerlig last

B 2015
Primær produktionskapacitet
Nordjyllandsværket - NJVB3
I/S Reno-Nord Ovn 4
I/S Reno-Nord Ovn 3
Aalborg Portland VG 1
Aalborg Portland VG 2
Gandrup/Vester Hassing
I alt

437
41
0
26
12
-12
504

B 2016
437
41
0
26
12
-12
504

B 2017
437
41
0
26
12
-12
504

B 2018
437
41
0
26
12
-12
504

B 2019
437
41
0
26
12
-12
504

Som det ses i tabel 4.2.1 og 4.2.2, vil der med de anførte produktionsmuligheder normalt ikke være behov for
spidslastproduktion fra Varmeforsyningens egne anlæg, når de primære produktionsanlæg er til rådighed.
Kortvarige spidseffekter forudsættes at kunne dækkes af akkumuleringstankene.
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Dog vil der på varmecentraler i hhv. Svenstrup og Vadum kunne være behov for spidslastproduktion i kolde
perioder grundet manglende kapacitet i transmissionssystemet.

3.3. Forsyningssikkerhed
Forsyningssikkerhed er af stor betydning for Varmeforsyningen. Forsyningssvigt kan medføre betydelige
samfundsmæssige og økonomiske konsekvenser og vil være i strid med Varmeforsyningens målsætning om at
være en sikker og stabil leverandør. Varmeforsyningen har derfor etableret en betydelig egenreserve til erstatning
for udfald af de primære produktionsenheder.
3.3.1. Målsætning
Reserveproduktionen skal udbygges i henhold til Varmeforsyningens målsætning om en sikker produktionsreserve
i en ekstrem vintersituation med de to største enheder ude. Desuden skal mindst halvdelen af effekten være til
stede på Varmeforsyningens egne anlæg.
3.3.2. Reserve
De to største enheder er NJV B3 og I/S Reno-Nord ovn 4. Ved samtidigt udfald af disse to enheder skal varmen
produceres på Aalborg Fjernvarmeforsynings reservecentraler, Aalborg Portland, I/S Reno-Nord ovn 3 samt NJVs
hjælpedampkedel.
3.3.3. Effektbehov
Det dimensionerende effektbehov fastlægges som døgnmiddel ekstremmax., jfr. tabel 4.2.1, idet spidsbehov
forudsættes dækket ved brug af akkumuleringstanke.
Tabel 4.3.1 Reserveproduktion - MJ/s

B 2015
1, 4

Egen reserve
NJV – hjælpedamp5
Reno-Nord Ovn 32
AP VG 01 + VG 023
I alt sikker effekt
Effektbehov
døgnmiddel/ekstremmax.
Overskud

B 2016

B 2017

B 2018

B 2019

452
0
18
38
508
550

461
0
18
38
516
550

461
0
18
38
516
554

461
0
18
38
516
554

461
0
18
38
516
555

-43

-37

-37

-38

-39

1.
2.
3.
4.

Nominel effekt.
Ovnlinie 3 på I/S Reno-Nord forventes i drift ved udfald af ovnlinie 4.
Effekten fra AP er beregnet som årsmiddel.
Der er fra og med 2014 indregnet effekt fra den nye Reservecentral Nord på 75 MJ/S samt nedlæggelse af centralen på
Vikingevej. I 2016 er der indregnet forøget kedeleffekt på Højvangscentralen + 10 MJ/s
5. NJV hjælpedamp (30 MJ/s)er i 2014 taget ud af drift.
Som tidligere anført er effekten ab Aalborg Portland afhængig af produktionen af hvid cement.

3.3.4. Vedligeholdelse
Varmecentralerne bliver løbende tilset og vedligeholdt, således at de altid er startklare. Der vil i 2013-14 blive
udarbejdet en langsigtet vedligeholdelsesplan, der blandt andet vil omfatte udskiftning af brændere og
brænderstyring.
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3.4. Udbygning af reservekapacitet
Der forventes i 2015-16 at være installeret en ny kedel på Højvang Centralen på 15 MJ/s i stedet for
den eksisterende på 5 MJ/. Desuden planlægges centralen konverteret til naturgas.
Som det fremgår af tabel 4.3.1, mangler der ca. 40 MJ/s i, at der er reserveeffekt nok til den
fremtidige reservekapacitet. Det planlægges desuden på sigt at udfase de mindste og ældste
centraler.
Fremtidig udbygning af reserveeffekt, ud over den planlagte kedel på Højvang-centralen på 10 MJ/s i 2015, kan
placeres på Gasværksvej-centralen. I forbindelse med etablering af Gasværksvej-centralen er der udarbejdet
regionplantillæg med VVM-redegørelse for en central på 300 MJ/s. Regionplantillægget er godkendt i marts
2003. Effekten er i dag på 125 MJ/s. Alternativt kan der peges på en placering ved Nordjyllandsværket.
Varmeforsyningen vil snarest, i samarbejde med Vattenfall, undersøge mulighederne for at genetablere
reservemulighederne fra hjælpedampkedlen, samt i forlængelse heraf udarbejde en plan for udbygning af
reservekapaciteten.
3.5. Øget udnyttelse af overskudsvarme
Varmeforsyningen har løbende fokus på muligheden for øget anvendelse af overskudsvarme fra Aalborg Portland
samt øvrige potentielle industrivirksomheder mv. i kommunen.
Varmeforsyningen modtager i dag varme fra virksomheden Alfa Lavals nye testcenter. Formålet med testcenteret
er bl.a. at videreudvikle virksomhedens teknologier til rensning af udstødningsgas fra skibsmotorer. Anlægget er
opført i 2014 og vil ved 500 timers årlig drift kunne levere ca. 3,6 TJ varme til fjernvarmesystemet.
Herudover er der drøftelser med virksomhederne Fibertex A/S i Aalborg Øst og Colorprint A/S i Vadum om
modtagelse af overskudsvarme.

3.6.

Forsyningskatalog for alternative produktionsmuligheder

De fjernvarmeproducerende anlæg samt anlæg der leverer overskudsvarme til det centrale fjernvarmeområde i
Aalborg er i dag primært baseret på de fossile brændsler kul og naturgas. Anvendelse af fossile brændsler i el- og
varmefremstillingen forventes forbudt i Danmark efter 2035 og kul kan sammen med olie muligvis allerede blive
udfaset fra 2030 jf. Energiaftalen i Folketinget 2012. Baggrunden for udfasningen af de fossile brændsler skal dels
findes i ønsket om at reducere udslippet af drivhusgasser og dels at sikre en mindre afhængighed af udenlandske
brændsler gennem en omkostningseffektiv omstilling til vedvarende energikilder.
Aalborg Forsyning, Varme råder i dag over et robust og fleksibelt transmissionssystem, hvor det er muligt at
tilslutte nye varmeproducenter. Blandt interessante muligheder på kort og langt sigt kan især peges på følgende
vedvarende energikilder:






Øget udnyttelse af overskudsvarme
Biobrændselsanlæg (varme/kraftvarme)
Varmepumper til udnyttelse af især vindenergi
Anlæg med ny brændselsteknologi
Geotermianlæg

For at sikre den mest hensigtsmæssige udnyttelse af eksisterende og fremtidige produktionsanlæg og ikke mindst
en stigende mængde fluktuerende vedvarende energikilder vil anvendelse af storskala varmelagring (sæsonvarmelagre) være muligt.
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I bestræbelserne på at fremtidssikre fjernvarmeforsyningen således at den opfylder statens målsætning om at
udfase anvendelsen af fossile brændsler i el- og varmeproduktionen i Danmark inden 2035, har
Varmeforsyningen igangsat udarbejdelsen af et forsyningskatalog, hvor muligheden for anvendelse af
ovenstående varmeproduktionsteknologier løbende analyseres og vurderes.
Allerede på kort sigt vil især uudnyttede potentialer for overskudsvarme ved eksisterende og andre
potentielle varmeleverandører være interessante for varmeforsyningen. På Portland alene vurderes der som
tidligere nævnt stadigt at være store mængder overskudsvarme, der kan udnyttes til fjernvarme.
Store varmepumper forventes også at få en betydelig rolle i fjernvarmesystemerne i fremtiden ikke mindst i kraft
af den reguleringsfunktion de har i forhold til indpasningen af store mængder fluktuerende (vind)energi i el- og
varmesystemet. Afgiften på el til varmepumper blev i 2013 nedsat betydeligt, hvilket allerede på kort sigt kan
bidrage til en mere omkostningseffekt udnyttelse af teknologien i fjernvarmesystemerne.
Samtidigt kan de store varmepumper bidrage til udnyttelsen af flere lavtemperaturmedier (overskudsvarme mv.)
samt sikre gode synergimuligheder i forhold til et evt. fjernkølingssystem. Varmeforsyningen har i 2014 sammen
med en ekstern konsulent igangsat en analyse af mulighederne for anvendelsen af storskala varmepumper i
fjernvarmeforsyningen og resultatet forventes at blive indarbejdet i arbejdet med forsyningskataloget.
Varmelagring vil komme i fokus de kommende år, da det kan være med til at øge fjernvarmeforsyningens
robusthed overfor periodevise fluktuationer i energisystemerne. Samtidigt kan storskala-/sæsonvarmelagre være
med til at øge andelen af overskudsvarme i fjernvarmesystemet ved at overskudsvarme kan gemmes fra
sommermånederne til fyringssæsonen. Et varmelager kan således både være med til at øge
forsyningssikkerheden i systemet og samtidig udligne priserne over tid.
De geotermiske ressourcer ved Aalborg fremhæves af Energistyrelsen og GEUS som særdeles gode og er således
i Aalborg Kommunes Energivision 2050 udpeget som en mulig energikilde i fjernvarmesystemet på langt sigt.
Anvendelsen af geotermisk energi vil dog især afhænge af udviklingen i varmekøbsaftalerne og udsigterne for de
øvrige primære varmeleverandører til fjernvarmesystemet, hvor der i dag er langtidskontrakter på køb af varme.
Energistyrelsen er i øjeblikket i gang med en analyse af mulighederne for øget anvendelse af geotermisk energi i
fjernvarmen i fremtiden og resultatet af analyserne forventes offentliggjort i anden halvdel af 2014. Resultaterne
vil indgå i Varmeforsyningens arbejde med et nyt forsyningskatalog.
Biomassekraftvarme vinder i stigende grad indpas i de store kraftvarmesystemer i Danmark - både i forbindelse
med ombygning af de store centrale kraftvarmeværker men også i forbindelse med etablering af deciderede nye
anlæg, der ofte er konkurrencedygtige med de eksisterende anlæg. Mulighederne for anvendelse af biomasse på
Nordjyllandsværket i form at tilsatsfyring har været analyseret, men vurderes ikke at være hensigtsmæssigt med
de nuværende prisprognoser for især CO2 kvoter og kul. Anvendelsen af biomasse til fjernvarmeproduktionen
generelt forventes ligeledes behandlet i forsyningskataloget.

3.7.

CO2-kvoter

3.7.1. Definition
Kvoter er de særlige enheder, der benyttes inden for EU’s ordning for handel med emissioner. En kvote svarer til
et ton CO2-ækvivalent.
Driftslederen er forpligtiget til årligt at aflevere kvoter svarende til årets produktion.
Energistyrelsen administrerer tildeling af kvoter, kontrol med udledning af CO2 samt kvoteregisteret, hvor
registrering og handel med kvoter sker.
Varmeforsyningen har fem fjernvarmecentraler, der er omfattet af
Varmeforsyningens andel af CO2-udledningen på Nordjyllandsværket omfattet.

kvoteordningen.

Desuden

er
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3.7.2. Kvoteperiode 2008-12.
For perioden 2008-12 er der på baggrund af historiske data tildelt ”gratiskvoter” til de produktionsenheder, der er
omfattet af Lov om CO2-kvoter. Kvoter kan frit handles på ”kvotemarkedet”.
Der er endvidere fastsat særlige regler for tillæg af gratiskvoter, baseret på historiske udledninger, der kan
relateres til varmeproduktion til husholdninger, hvilket skal tilgodese, at disse ikke rammes uforholdsmæssigt
hårdt.
3.7.3. Varmecentraler
De fem største varmecentraler med en indfyret effekt > 20 MJ/S er omfattet af kvoteordningen.
Forbruget af kvoter afhænger af brændselstype. Der budgetteres med et forbrug af kvoter på ca. 11.200 /år
baseret på 90 % naturgas, 0 % bioolie og 10 % gasolie.
3.7.4. Nordjyllandsværket
Varmeproduktionen på Nordjyllandsværket er omfattet af kvoteordningen. De tildelte gratiskvoter skal fordels
mellem varmeaftagerne (Varmeforsyningen og GVHV) i forhold til varmeaftaget.
3.7.5. Regnskab og budget
I tabel 4.7.3 er regnskabet for varmekvoter angivet.
Tabel 4.7.3 Regnskab/budget for varmekvoter

R 2014

Nordjyllandsværket
Varmekøb

TJ

NJV - forbrug

B 2015

B 2016

B 2017

B 2018

B 2019

3.427

3.982

4.119

4.127

4.136

4.144

Ton CO2

260.339

302.784

313.044

313.652

314.336

314.944

NJV - Tildeling

ton CO2

264.518

216.570

172.592

134.930

114.003

93.760

Overskud/underskud

ton CO2

4.179

-86.214

-140.452

-178.722

-200.333

-244.419

B 2016

B 2017

B 2018

B 2019

VARMEFORSYNINGENVarmecentraler

R 2014

Varmeproduktion

TJ

AK Centraler - forbrug

B 2015

179

150

200

200

200

200

ton CO2

10.358

8.400

11.200

11.200

11.200

11.200

AK Centraler - tildeling

ton CO2

3.822

3.167

2.771

2.388

2.017

1.657

Overskud/underskud

ton CO2

-6.536

-5.233

-8.429

-8.812

-9.183

-9.543

3.7.6. Reduktion af kvoteforbrug
Forbruget af kvoter afhænger af årets varmebehov samt fordelingen af leverancer mellem varmeproducenterne.
Varmeforsyningens muligheder for at påvirke forbruget af kvoter:





Udnyttelse af mest mulig overskudsvarme.
Energibesparelser hos forbrugerne.
Reduktion af nettab.
Skift af brændsel på reservecentraler til biobrændsel.
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4.

Distribution, Det centrale forsyningsområde

Fjernvarmen sendes fra produktionsstederne ud til forbrugerne gennem isolerede frem- og returløbsledninger.
For at sikre tilfredsstillende trykforhold er der installeret pumper hos producenterne samt i pumpestationer ude i
ledningsnettet.
4.1.

Ledningsnet

4.1.1. Ledningsnet
Ledningsnettet udbygges løbende bl.a. i forbindelse med tilslutning af nye forbrugere. Desuden udskiftes den
ældste del af nettet under hensyn til forsyningssikkerhed og driftsøkonomi.
For at opretholde en tilfredsstillende temperatur hos de yderste forbrugere er der monteret omløb enten hos
forbrugerne eller i fjernvarmeskabe.
4.1.2. Vandtab
På grund af aftapning og utætheder i såvel ledningsnettet som hos forbrugerne skal der løbende tilsættes
spædevand. Spædevand er behandlet vand, der fremstilles på Varmeforsyningens vandbehandlingsanlæg på
Nordjyllandsværkets blok 3.
3

Forbruget af spædevand i det centrale kraftvarmeområde var i 2014 på 127.041 m mod det forventede på 110.000
m . Den hidtidige positive udvikling i forbrug af spædevand har tilsyneladende nået et leje, hvor det vil være
vanskeligt at reducere yderligere, alligevel fastholdes målsætningen på 110.000 m i 2015.
3

3

Det vurderes, at dette er et realistisk niveau for spædevandsforbruget. Målsætningen vil være at fastholde
spædevandstabet under dette niveau.
4.1.3. Nettab
Under transport af varmen ud til forbrugerne tabes varme til den omgivende jord. Varmetabet er primært
afhængigt af rørenes isolering og vandets temperatur. Nettabet udgør p.t. 18,2 % af den producerede energi, og
målsætningen er at fastholde nettabet under dette niveau på trods af de markante udbygninger af nettet til
omegnsbyerne.
Nettabet kan i % opgøres på to måder, idet det gøres op i forhold til den faktiske produktion og i forhold til
produktionen i et normalt år. I figur 5.1.2 er nettabet angivet, dels som en andel af den faktiske produktion og dels
som en andel af den graddagekorrigerede produktion.
I tabellen er det sidstnævnte angivelse, der er anvendt. Ved at anvende den graddagekorrigerede produktion
opnår man en bedre sammenlignelighed år for år.
4.1.4. Drift og vedligeholdelse
Ledningsnettet termograferes løbende for at lokalisere vand- og varmetab.
Fra begyndelsen af 90’erne er alle hovedledninger forsynet med alarmsystemer. I systemet er der ca. 4.000
målepunkter, der løbende gennemmåles for at spore lækager. Målsætningen er en gang pr. år.
I ledningsnettet er der indbygget ca. 3.550 brønde og ca. 3.850 skabe for afspærring, aftapning og påsætning af
vand.
4.1.5. Renovering af ledningsnet
En systematisk udskiftning af den ældste del af nettet blev påbegyndt i 1983. I perioden 1983–2014 er der udskiftet
ca. 700 km hoved- og stikledninger, hvilket har haft en positiv indflydelse på net- og vandtab. Dette har medført,
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at gennemsnitsalderen på ledningsnettet i dag er ca. 18,5 år.
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Fra 1981 er der anvendt fastskummede præisolerede rør. Ved udgangen af 2014 er der kun ca. 20 km ledninger ud
af det samlede ledningsnet på 1.482 km fra før 1981 (inkl. decentrale områder). Ca. 65 % af hovedledningsnettet er
overvåget af alarmsystemer. Den tekniske levetid af rør fra 1981 og senere vurderes at være minimum 50 år,
hvorimod der er mere usikkerhed omkring den del af mufferne, der er monteret i perioden fra ca. 1981 – ca. 2000.
Stigende energipriser m.v. kan evt. gøre det rentabelt at renovere ledningsstrækninger, der ikke er teknisk
udtjente.
Renoveringsbehovet vil de kommende år være meget begrænset, og der budgetteres med renovering af ca. 5
km/år i perioden 2017-19. Hertil kommer renovering af ledningsnettet i Nørresundby der planlægges renoveret
over 5 år. Omkostningerne til denne udskiftning er vurderet til 75 mio. kr. og forventes at blive indlagt i
driftsbudgettet.
Tabel 5.1.1 Renovering 2014-19

Nuværende AKF net
Længde
Udgift
Enhedspris

km
1.000 kr.
Kr./m.

Nørresundby net
Længde
Udgift
Enhedspris

km
1.000 kr.
Kr./m.

*B2015

B2016

B2017

B2018

B2019

5
12.500
2.500

5
12.500
2.500

5
12.500
2.500

5
12.500
2.500

5
12.500
2.500

*B2015

B2016

B2017

B2018

B2019

2
5.000
2.500

6
15.000
2.500

6
15.000
2.500

5
12.500
2.500

5
12.500
2.500

Der er i ovenstående ikke taget højde for eventuel yderligere overtagelse af ledningsnet i varmeværker uden for
forsyningsområdet.
Det forventes, at der i perioden 2017 – 19 vil være behov for en del ledningsomlægninger i forbindelse med anlæg
af en ny letbane i Aalborg. Det forventes at der afsættes 100 mio. kr. på driftsbudgettet til denne aktivitet over en
4 års periode.
Figur 5.1.2 Effekten af renoveringsindsatsen kan dokumenteres som nedenstående
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4.1.6. Netstatus

Tabel 5.1.3 Ledningsnet 2011-2015

Længde - primo
Vækst***
Længde - ultimo
Renovering
Vandtab
Vandtab
Vandtab*
Nettab (normalår)
Cirk. vandmængde
Solgt vandmængde
Udnyttelsesgrad **

R 2011

R 2012

R 2013

R 2014

B 2015

km
km
km
km
1.000 m3
m3/km

1.372,64
13,76
1.386,40
13,3
117
82

1.386,40
13,90
1.400,30
9,7
102
73

1.400,30
21,68
1.421,98
7,7
120
85

1.421,98
14,57
1.436,55
5,0
127
88

1.436,55
68,60
1.505,15
5,0
110
73

l/m2

147

127

151

151

157

%
mio. m3
mio. m3

19,3
36,9
35,0
0,95

19,6
38,4
35,6
0,93

19,0
37,6
36,4
0,97

18,2
34,5
33,2
0,96

18,0
37,6
36,5
0,97

Anm.: Udnyttelsesgraden, der er forholdet mellem solgt og cirkuleret vandmængde, er et mål for, hvor effektivt
fjernvarmevandet udnyttes. Et stort antal omløb giver en dårlig udnyttelsesgrad og dermed et større nettab og et
større elforbrug.
*
Vandtab i relation til overfladearealet af det samlede fjernvarmesystem.
**
I 2012 startede et projekt for optimering af omløb i ledningsnettet, hvilket på sigt vil påvirke udnyttelsesgraden i positiv
retning.
***
Fra medio 2015 indgår ledningsnettet i Nørresundby Fjernvarmeforsyning i det centrale ledningsnet.

4.1.7. Fremløbstemperatur
Fremløbstemperaturen fra produktionsstederne skal holdes lavest mulig under hensyn til sikring af forbrugernes
behov. Herved minimeres varmetabet i ledningsnettet.
Fremløbstemperaturen varierer med udetemperaturen. Fremløbstemperaturen ab værk varierer mellem 75C i
sommerperioden og 90C på de koldeste dage. Den typiske fremløbstemperatur i fyringssæsonen er 80C.
4.2.

Pumpestationer

4.2.1. Pumpestationer
Udpumpning af fjernvarmevand sker dels hos de store producenter, hvor der er installeret hovedpumper og dels
ude i nettet gennem 60 større og mindre pumpestationer.
Pumpestationerne udbygges og tilpasses i takt med ændringer i forsyningsforholdene. Der er i 2013-14
blevet udarbejdet en langsigtet vedligeholdelsesplan for udskiftning af pumper m.v.
Elforbrug til udpumpning, der er stærkt afhængig af årets varmebehov, optimeres løbende gennem overvågning
og styring af pumperne.
I forbindelse med renovering af pumpestationerne, er der fokus på at reducere elforbruget, dette gøres bla. Ved
at vurdere de eksisterende pumper mht. virkningsgrader. Der er endvidere indgået en aftale med en af
Fjernvarmeforsyningens pumpeleverandører om at gennemføre en test af reluctance-motorer (kl. IE4) med
henblik på reducering af elforbrug, dog skal der i denne forbindelse tages højde for pumpens totaløkonomiske
omkostninger i den forventede levetid.
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4.2.2. Elforbrug
En energiøkonomisk målestok for elforbruget kan være forbruget pr. m 3 cirkuleret vandmængde. Ledningsnettets
længde, årsvariationer i effektbehovet og varierende fremløbstemperatur påvirker elforbrugets størrelse.
Tabel 5.2.1 Elforbrug – ”Distribution” 2011-2014

AFF
AP + RN
I alt ”Distribution”*
Produktion
Cirk. Vandmængde
I alt, pr. GJ
VARMEFORSYNINGEN,
pr. m3 cirkuleret
vandmængde

R 2011

R 2012

R 2013

R 2014

MWh
MWh
MWh
TJ
Mio. m3
kWh/GJ

14.585
1.237
15.822
6.456
40,6
2,45

17.390
1.083
18.473
6.771
36,9
2,73

16.239
1.170
17.409
6.779
38,4
2,57

13.465
1.095
14.559
6.130
37,6
2,37

kWh/m3

0,395

0,471

0,423

0,358

* Ekskl. elforbrug til akkumuleringstanke og vandbehandlingsanlæg – alle regnskabstal er tilrettet, så de er sammenlignelige.

Tabel 5.2.2El-forbrug – ”Distribution” 2015-2019

Nøgletal
AFF
AP + RN
I alt
”Distribution”**
*
**

kWh/GJ
MWh
MWh

*B 2015
2,45
15.200
1.300

B 2016
2,45
15.200
1.300

B 2017
2,45
15.300
1.300

B 2018
2,45
15.300
1.300

B 2019
2,45
15.300
1.300

MWh

16.500

16.500

16.600

16.600

16.600

Revideret plangrundlag 2015.
Ekskl. elforbrug til akkumuleringstanke og vandbehandlingsanlæg.

Der er vurderet en målsætning om at elforbruget pr. distribueret varmemængde på sigt kan reduceres
4.3.

Driftsoptimering

4.3.1. Driftsoptimering
Varmetab i ledningsnet og el til pumper skal begrænses mest muligt. Endvidere skal det sikres, at produktion af
varme optimeres, bl.a. ved i størst mulig udstrækning at udnytte den til rådighed værende overskudsvarme.
Energibesparelserne har en meget høj prioritet, hvilket indebærer, at distributionssystemet løbende skal
optimeres gennem planlægning, nye anlæg, renovering, forbedring af styringsteknik og træning af personale.
Varmeforsyningen råder i dag over en række avancerede edb-værktøjer, der vil gøre det muligt at tilvejebringe en
økonomisk og miljømæssig optimal drift.
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Der vil i 2015-16 i sær være fokus på følgende tiltag:







Fortsat optimering af elforbrug til pumper (reducere elforbrug).
Mulighed for at sænke fremløbstemperaturen (reducere varmetab).
Optimering af dimensioner på stikledninger (reducere varmetab).
Reducere cirkuleret vandmængde gennem fortsat udskiftning af omløb (lavere elforbrug og varmetab).
Fortsat identificering og vejledning af kunder med dårlig afkøling (lavere elforbrug og varmetab).
Mulighed for øget overskudsvarme fra Aalborg Portland.

4.3.2. SRO-anlæg
Varmeforsyningens SRO-anlæg er en forudsætning for optimal produktion og distribution af fjernvarmen.
Anlæggets understationer, signalforbindelser og hovedstation udbygges og moderniseres løbende.
4.3.3. Fibernet
Aalborg Kommune råder i dag over et vidtforgrenet fibernet til intern kommunikation. Fibernettet ejes i
fællesskab af Aalborg Kommune og Aalborg Forsyning.
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5.

Decentrale kraftvarmeværker inden for forsyningsområdet

5.1. Overtagne kraftvarmeværker
Varmeforsyningen har siden 2001 overtaget en række decentrale kraftvarmeværker i Aalborg Kommune.
Overtagelserne er sket i henhold til principper godkendt af Aalborg Byråd.
Langholt, Grindsted-Uggerhalne og Tylstrup er efter overtagelse blevet tilsluttet forsyning med central
kraftvarme, mens de decentrale kraftvarmeværker i Hou og Farstrup-Kølby er bibeholdt.
Varmeforsyningen forhandler pt. med Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk og Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk om
eventuel overtagelse.

Tabel 6.1.1 Overtagne værker ultimo 2014

By

Antal
forbrugere

Langholt

325

Varmebehov
an net TJ

33,1

Status
Bemærkninger
Overtaget 1. februar 2002
Tilsluttet det centrale område ultimo
2008
Overtaget 1. februar 2003
Tilsluttet det centrale område ultimo
2008
Overtaget 1. februar 2006

Grindsted/Uggerhalne

358

33,9

Tylstrup

512

48,6

Hou

263

22,8

Overtaget 1. december 2008

Farstrup/Kølby

193

21,2

Overtaget 1. maj 2009

I alt overtagne

1.651

159,6

Tilsluttet det centrale område primo
2014

5.1.1. Regnskab
I forbindelse med overtagelse af decentrale kraftvarmeværker blev det nødvendigt at opdele Varmeforsyningens
aktiviteter i to regnskabsenheder:
 Bevillingsniveau 01.22.03.01, Varmeforsyningen
o Omfatter distributionen fra de decentrale værker og indgår i Varmeforsyningens normale
regnskab.


Bevillingsniveau 01.22.03.02, Decentrale kraftvarmeværker
o Omfatter produktion og salg af el og varme fra de decentrale værker, der regnskabsføres fælles
for alle overtagne værker i et særskilt regnskab i henhold til Årsregnskabsloven.
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5.2. Hou
Produktionen afvikles på en gasmotor.
Tabel 6.3.1 Data for forsyningsområdet Hou

R 2014
Antal målere – stk.
Beregningsareal - 1.000 m2

B 2016

B 2017

B 2018

B 2019

275

277

279

281

283

285

41

42

42

42

43

43

Ledningsnet – længde - km

12,9

13,0

13,1

13,2

13,3

13,4

Varmeproduktion - TJ

22,6

22,8

22,8

22,8

22,7

22,7

87

50

50

50

50

50

7

4

4

4

4

4

28

20

20

20

20

20

Vandtab, m3
Vandtab, m3/km
Vandtab, l/m2
Nettab - %

23,4

22,9

22,6

22,4

22,1

21,8

1.399

1.534

1.532

1.531

1.529

1.528

Naturgaskøb – 1.000 m3

771

784

784

783

782

781

Varmesalg – 1.000 m3

109

120

120

120

121

121

2,6

2,9

2,9

2,8

2,8

2,8

Elproduktion – MWh

3

2

Nøgletal m /m
*

*B 2015

Revideret plangrundlag 2015

5.2.1. Restmarked i Hou
Restmarked i Hou består ultimo 2014 af ca. 81 bygninger med et samlet areal på ca. 10.163 m2.
5.2.2. Driftsoptimering Hou.
Varmeforsyningen har via FleksEnergi-projektet og efterfølgende med assistance fra ekstern rådgiver undersøgt
mulighederne for anvendelse af biogas fra et nærliggende gårdanlæg på varmeværket. I beregningerne er
konsekvenserne ved fortsat anvendelse af det eksisterende motoranlæg, hhv. etablering af en ny og supplerende
motor til biogas eller udskiftning af den nuværende motor med en blandgasmotor, der både kan anvende biogas
og naturgas, belyst.
Analyserne viser, at der vil være god samfunds- og selskabsøkonomi i at benytte biogas til fremstilling af
kraftvarme i Hou. Analyserne viser endvidere at den bedste løsning vil være at fremføre biogassen til centralen i
Hou frem for at producere varmen på gårdanlægget.
Varmeforsyningen fik i januar 2013 mandat fra Forsyningsudvalget til at indlede forhandlinger med en mulig
biogasleverandør i området. Sideløbende med etablering af biogasforsyningen belyses mulighederne for at
etablere en ny biogasmotor på varmeanlægget. En ny motor forberedt til biogas vil medvirke til at sikre en høj
og omkostningseffektiv udnyttelsesgrad af biogassen og samtidigt at sikre en høj forsyningssikkerhed på
værket.
Grundbeløbet til elproduktion forventes at bortfalde i 2018, hvilket betyder en væsentligt højere produktionspris
på varmen.
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5.3. Farstrup-Kølby.
Produktionen afvikles på en gasmotor.
Tabel 6.4.1 Data for forsyningsområdet Farstrup-Kølby

R 2014
Antal målere – stk.
Beregningsareal - 1.000 m2
Ledningsnet – længde - km
Varmeproduktion - TJ
Vandtab, m3
Vandtab, m3/km
Vandtab, l/m2
Nettab - %
Elproduktion – MWh***
Naturgaskøb – 1.000 m3***
Varmesalg – 1.000 m3
Nøgletal m3/m2
*

195
32
11,9
17,3
93
8
25
28,1
1.538
645
92
2,9

*B 2015
197
32
12,0
18,5
100
8
30
28,4
1.671
670
98
3.1

B 2016
199
32
12,0
18,6
100
8
30
28,5
1.683
674
98
3,0

B 2017
201
33
12,1
18,7
100
8
30
28,6
1.694
679
98
3,0

B 2018
203
33
12,1
18,8
100
8
30
28,7
1.705
683
98
3,0

B 2019
205
33
12,2
19,0
100
8
30
28,8
1.717
688
98
2,9

Revideret plangrundlag 2015.

5.3.1. Restmarked i Farstrup-Kølby
Restmarked i Farstrup-Kølby består ultimo 2014 af ca. 75 bygninger med et samlet areal på ca. 13.517 m2.
5.3.2. Driftsoptimering Farstrup-Kølby
Varmeforsyningen har via Aalborg Kommunes projekt FleksEnergi undersøgt mulighederne for optimering af
driften og her peges der på forsyning med biogas eller halmvarme fra en nærliggende virksomhed med
eksisterende halmfyringskedel. Udnyttelse af halmvarmen er pt. ikke en mulighed i henhold til
projektbekendtgørelsens bestemmelser. Andre alternativer vil blive analyseret i forbindelse med Fase 2 af
varmeplan Aalborg 2030.
Der arbejdes videre med projekterne for driftsoptimering.
Grundbeløbet til elproduktion forventes at bortfalde i 2018, hvilket betyder en væsentligt højere produktionspris
på varmen.
5.4. Regulerkraft i Grindsted, Langholt og Tylstrup
De tre værker i Grindsted, Langholt og Tylstrup er bibeholdt, idet eleffekten er stillet til rådighed på markedet for
regulerkraft.
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6.

Varmemarked i Aalborg Kommune uden for forsyningsområdet

Potentialet for Varmeforsyningens udbygning i Aalborg Kommune uden for det nuværende forsyningsområde
består dels af eksisterende fjernvarmeværker og dels af større byområder med individuel opvarmning.
Udbygning kan ske ved overtagelse af varmeværker, idet der fortsættes med decentral produktion eller ved
etablering af transmissionsledning/gadenet og forsyning fra det centrale område.
6.1.

Varmeplan Aalborg 2030

6.1.1. Fase 1 - afgrænsning af det centrale forsyningsområde.
Byrådet godkendte den 22. april 2013 fase 1 af Varmeplan Aalborg 2030 – afgrænsning af det centrale
kraftvarmeområde.
Varmeplananalyserne viser, at det vil være samfundsøkonomisk mest rentabelt at etablere fjernvarmeforsyning
med central kraftvarme til mere end 19 byer, der i dag forsynes med fjernvarme fra decentrale
fjernvarmeselskaber og individuel forsyning med naturgas, olie mv.
Udbygning af det centrale kraftvarmeområde er opdelt i fem korridorer:
1.
2.
3.
4.
5.

Nord- korridoren (Tylstrup)
Sydvest-korridoren (Nibe)
Syd-korridoren (Ellidshøj-Ferslev)
Sydøst-korridoren
Nordøst–korridoren (Ulsted)

6.1.2. Konvertering af individuelt opvarmede bygninger
I korridorerne beskrevet ovenfor er mulighederne for konverteringer af byer/byområder, der i dag opvarmes med
individuelle opvarmningsanlæg baseret på naturgas, fyringsolie, el mv., behandlet
I områder udlagt til individuel naturgasopvarmning er en stigende andel af husene opvarmet ved andre
energikilder som eksempelvis varmepumper, fastbrændselsfyr med træpiller osv.
6.1.3. Fase 2 – omstilling til VE på kollektive varmeforsyningsanlæg
I fase 2 af Varmeplan Aalborg 2030, der pågår, vurderes mulighederne for omstilling af de kollektive
varmeforsyningsanlæg uden for det centrale kraftvarmeområde i Aalborg Kommune til vedvarende energikilder.
Analyserne vil ske med udgangspunkt i fase 1, hvor alle varmeværkerne i randen af det centrale
kraftvarmeområde er analyseret. I fase 2 vil der således bl.a. blive fokuseret på de kollektive
varmeforsyningsanlæg i Hou, Hals og Farstrup-Kølby.
I analyserne vurderes de økonomiske, miljø- samt energimæssige konsekvenser ved omstillingen af
fjernvarmeproduktionen til udvalgte vedvarende energikilder. Analyserne af de decentrale værker vil bl.a. ske med
udgangspunkt i analyserne udført i regi af Fleksenergi Netværket fra 2011, hvor omstillingen af værkerne har været
behandlet.
6.2. Model for udvidelse af forsyningsområdet til eksisterende byer og byområder
Varmeforsyningen har løbende overtaget en række decentrale kraftvarmeværker i Aalborg Kommune.
Den gældende model for overtagelse blev godkendt af byrådet den 16. december 2013. Modellen omfatter,
udover tilslutning og overtagelse af decentrale fjernvarmeselskaber også mulighed for konvertering af individuelle
naturgasområder mv. til fjernvarme, herunder etablering af nyt distributionsnet i disse byer. En oversigt over
byerne der vil få tilbud om tilslutning til det centrale fjernvarmesystem fremgår af kortbilag 2.
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Modellen bygger på samme hovedprincipper som tidligere modeller for overtagelse. Hovedprincippet er således,
at forsyning af de pågældende områder ikke må koste de nuværende forbrugere hos Varmeforsyningen noget,
idet de direkte og indirekte meromkostninger, der er forbundet med Varmeforsyningens forsyning af området
med central kraftvarme, skal betales af forbrugerne i det pågældende område.
Modellen indebærer, at forbrugerne i det aktuelle område i en periode på op til 20 år skal betale et særligt
kraftvarmetillæg som et tillæg til Varmeforsyningen faste effektbetaling. Kraftvarmetillægget skal dække
Varmeforsyningens meromkostninger ved forsyning af området over 20 år. Kraftvarmetillægget findes således
som forskellen mellem Varmeforsyningens udgifter til forsyning af området fratrukket Varmeforsyningens
almindelige takster, jf. Varmeforsyningens langtidsbudget. Kraftvarmetillægget kan ikke blive negativt.
Samtidig med modellen godkendte byrådet prioriteringsrækkefølgen for de byer der skal tilbydes forsyning med
central kraftvarme. Prioriteringsrækkefølge, antal forbrugere og nettovarmebehov fremgår af nedenstående
tabel:
Tabel. 7.2.1 Prioriteringsrækkefølge, antal forbrugere og nettovarmebehovet

By/byområde

Forsyning

Antal
forbrugere

Nettovarme-behov
TJ

Korridor

1 Tylstrup

Central kraftvarme

526

36

Nord

2 Ellidshøj-Ferslev

Fjernvarme

482

41

Syd

3 Sulsted

Individuel naturgas

576

38

Nord

4 Hostrup

Individuel naturgas

48

4

Nord

5 Ajstrup

Individuel naturgas

85

6

Nord

6 Storvorde

Individuel naturgas

1034

68*

Sydøst

7 Sejlflod

Individuel naturgas

222

-

Sydøst

8 Mou

Fjernvarme

508

30

Sydøst

9 Gudumholm

Individuel naturgas

311

19

Sydøst

10 Lillevorde

Individuel naturgas

113

8

Sydøst

11 Gudum

Individuel naturgas

47

4

Sydøst

12 Gudumlund

Individuel naturgas

60

4

Sydøst

13 Vaarst-Fjellerad

Fjernvarme

337

25

Sydøst

14 Nørholm/Restrup Enge Individuel olie, el mm.

189

14

Sydvest

15 Nibe

Fjernvarme

2161

148

Sydvest

16 Sønderholm

Fjernvarme

354

25

Sydvest

17 St. Restrup

Individuel naturgas

107

10

Sydvest

7160

412

I alt
*Samlet varmebehov for Storvorde og Sejlflod.

Udbygningen forventes at kunne gennemføres over en periode på min. 5 år afhængigt af interessen i de
respektive områder. Den samlede investering i ledningsanlæg og pumpestationer andrager 350 -400 mio.kr.
Ud over de nævnte områder/selskaber er henholdsvis Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning allerede i dag
forsynet med central kraftvarme. Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning har udtrykt ønske om at få belyst de
økonomiske konsekvenser af en eventuel overtagelse. Hvis Gandrup-Vester Hassing Varmeforsyning skulle ønske
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at blive overtaget af Fjernvarmeforsyningen, vil der blive taget konkret stilling til, hvor de skal ind i
prioriteringsrækkefølgen.
6.2.1. Nord-korridoren (Tylstrup)
Tylstrup er blevet tilsluttet central kraftvarme og Varmeforsyningen er pt. ved at etablere forsyning med central
kraftvarme i Sulsted, der tidligere var forsynet med individuel naturgas.
Projektforslag for forsyning af Ajstrup og Hostrup med central kraftvarme forventes godkendt medio 2015.
6.2.2. Syd–korridoren (Ellidshøj-Ferslev)
Ellidshøj-Ferslev Kraftvarmeværk vedtog på en ekstraordinær generalforsamling d. 11. marts 2015 bestyrelsens
indstilling om at indgå aftale med Varmeforsyningen om overtagelse.
Projektforslag for forsyning af Ellidshøj-Ferslev med central kraftvarme forventes udarbejdet medio 2015.
Overtagelsen forventes at ske pr. 1. juli 2016, hvor transmissionsledningen forventes etableret.
6.2.3. Sydøst-korridoren
Beregningerne i Varmeplan Aalborg 2030 omfattede en transmissionsledning fra Klarup til Storvorde-Sejlflod med
afgreninger til Mou, Vaarst-Fjellerad og Kongerslev. Transmissionsledningen gav samtidigt mulighed for forsyning
af Gudumholm, Lillevorde, Gudumlund, Gudum og Nr. Kongerslev.
Den eksisterende transmissionsledning til Klarup har kapacitet til forsyning af Storvorde og Mou, men ved
udbygning herudover skal eksisterende transmissionsledning til Klarup forstærkes.
Forsyning af Kongerslev og Nr. Kongerslev med central kraftvarme vil give anledning til en højere balanceret
varmeproduktionspris end den nuværende, hvorfor dette ikke anses som rentabelt.
Der vil umiddelbart være god samfundsøkonomi ved at forsyne Mou med varme fra det centrale
kraftvarmesystem i forhold til det nuværende produktionsanlæg. Mou Kraftvarmeværk er dog blevet optaget på
den seneste liste over barmarksværker, der lovgivningsmæssigt får lov til at etablere en biomassekedel med en
maksimal effekt på 1 MW og en maksimal årlig produktion på 8.000 MWh, hvorfor central forsyning ikke længere
er selskabs-/brugerøkonomisk rentabel.
Vaarst-Fjellerad forsynes pt. med biogasbaseret kraftvarme. Biogasleverancen til Vaarst-Fjellerad ophører dog
ultimo 2015, hvilket medfører, at forsyning med central kraftvarme vil være mere rentabel end alternativet med
ren naturgasfyring på kraftvarmeværket. Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk er dog blevet optaget på den seneste
liste over barmarksværker, der lovgivningsmæssigt får lov til at etablere en biomassekedel med en maksimal
effekt på 1 MW og en maksimal årlig produktion på 8.000 MWh, hvorfor central forsyning ikke længere er
selskabs-/brugerøkonomisk rentabel.
På baggrund af ovennævnte forventes det ikke, at byerne Kongerslev, Nr. Kongerslev, Vaarst-Fjellerad og Mou
kobles på det centrale kraftvarmesystem.
Varmeforsyningen forventer at igangsætte udarbejdelse af projektforslag for forsyning af Storvorde og Sejlflod
med central kraftvarme medio 2015.
6.3. Varmeværker uden for Aalborg Kommune
I fase 1 af Varmeplan Aalborg 2030 er mulighederne for at udvide det centrale fjernvarmesystem i Aalborg
Kommune til byer uden for kommunen kort beskrevet. Beskrivelsen omfatter en belysning af mulige
tilslutningspunkter men ikke en nærmere økonomiske vurderinger for disse byer.
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I marts 2014 blev der holdt møde med nabokommunerne omkring varmeplanen. Varmeforsyningen deltog i
mødet, hvor også mulighederne for at udvide fjernvarmesystemerne ud over kommunegrænsen blev diskuteret.
Planen for en evt. videre proces med værker i nabokommunerne er skitseret nedenfor:







Screening - nabokommunerne screener sammen med fjernvarmeværkerne i kommunerne mulighederne
for at blive koblet til det centrale system i Aalborg samt hvorvidt projekterne vurderes at leve op til
varmeforsyningslovens krav om positiv samfundsøkonomi. Varmeforsyningen leverer nødvendige data til
brug for analyserne, herunder marginale produktionsdata samt mulige tilslutningspunkter.
Model – Hvis der viser sig behov herfor, udarbejder Varmeforsyningen forslag til en engros-model for
levering af fjernvarme ud ad kommunen. Derudover gennemføres en juridisk vurdering af mulighederne
for at levere fjernvarme ud over kommunegrænsen, herunder etablering af direkte kundeforhold i disse
byer. Modellen skal behandles af Byrådet.
Dialog og analyser - Drøftelser mellem Varmeforsyningen og de konkrete værker omkring levering af
varme, herunder nærmere analyser, aftaleforhold, vilkår mv.
Aftale og myndighedsgodkendelser – der arbejdes videre med konkrete projekter, og
myndighedsbehandlingen koordineres mellem kommunerne.

Aktuelt har mere end 10 byer udvist interesse eller tidligere været behandlet f.eks. i forbindelse med konkrete
projekter, herunder bl.a. i Flexenergi-samarbejdet. Det vurderes, at kun en mindre del af disse vil være relevante at
arbejde videre med dels i forhold til de nærmere økonomiske vurderinger, dels i forhold til den aktuelle
situation/interesse på værkerne.
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7.

Organisation og personale

7.1. Generelt
Vores værdier i Miljø- og Energiforvaltningen bygger på det bærende grundlag i Aalborg Kommunes fælles
personalepolitik og ledelsesgrundlag.
Der vil i hele strategiperioden være fokus på at leve op til vores definerede værdier med særlig fokus på at udvikle
virksomhedens sociale kapital, der bygger på samarbejde, tillid og retfærdighed. Målinger af den sociale kapital
ved Varmeforsyningen viser typisk resultater der ligger langt over gennemsnittet for offentlige og private
virksomheder.
I efteråret 2013 gennemførte Aalborg Kommune den tilbagevendende klimaundersøgelse, og hos
Varmeforsyningen førte det til topkarakter på stort set alle spørgsmål, herunder spørgsmålene om ”tilfredshed”
og ”loyalitet”.
I 2015 gennemføres der som opfølgning på organisationsændringerne internt ved Varmeforsyningen samt i
forvaltningen generelt, to arbejdspladsvurderinger: En spørgeskemaundersøgelse af medarbejdernes trivsel i
foråret samt en række samtaler med medarbejdergrupperne hen over sommeren. På baggrund af
undersøgelserne vil der i MED-udvalg samt ledelsen efterfølgende blive taget stilling til en handlingsplan for det
videre arbejde.
Varmeforsyningen er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret, og som en del af denne certificering udarbejdes der treårige miljø- og arbejdsmiljøfokusmål, som virksomhedens arbejdsmiljøgrupper arbejder med. Varmeforsyningen er
i maj 2015 blevet re-certificeret for en ny 3-års periode.
Det daglige arbejde med arbejdsmiljø sker i arbejdssituationerne men er samtidigt forankret i
Arbejdsmiljøgrupperne (AMG) der bl.a. udarbejder handlingsplaner, til sikring af en positiv udvikling i forhold til de
definerede mål. AMG gruppen refererer til LMU/MED-udvalget, der ligeledes følger og koordiner
arbejdsmiljøaktiviteter.
7.2.

Personaleforbrug
Tabel 8.2.1 Personaleforbrug

Antal heltidsansatte
7.3.

R 2010

R 2011

R 2012

R2013

R2014

R2015

87,4

84,6

86,0

84,5

74

76,5

Personalebudget

Tabel 8.3.1 Personalebudget

Antal heltidsansatte

B2016

B2017

B2018

B2019

B2020

78,5

79,5

79,5

79,5

79,5

Personalebudgettet er udarbejdet ud fra en vurdering af den forventede opgaveportefølje som beskrevet i
følgende afsnit.
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7.4. Personalebehov
Gennemsnitsalderen for Varmeforsyningens medarbejdere er forholdsvis høj.
I de kommende år skal der tages stilling til personalebehov i forbindelse med generationsskifte, og der vil være
fokus på mulighederne for at klare den naturlige afgang med så få nyansættelser som muligt ved intern
omplacering og jobrotation.
Varmeforsyningens ledelse vil i strategiperiodens første del udarbejde en samlet plan for det store
generationsskifte med særlig fokus på ”nøglemedarbejdere”, der forventes at fratræde i strategiperioden. Der vil
således kunne opstå et behov for at ansætte nye medarbejdere på visse nøglepositioner inden de pågældende
medarbejdere fratræder for at sikre, at en naturlig vidensoverdragelse finder sted.
Det fremtidige personalebehov er vurderet ud fra følgende forudsætninger og tendenser:


Overtagelse af decentrale kraftvarmeværker samt udvidelse/udbygning af det centrale forsyningsnet. I
det vurderede personalebehov er der ikke taget højde for medarbejdere ansat ved decentrale
kraftvarmeværker, som skal overtages i henhold til Lov om virksomhedsoverdragelse. Der er heller ikke
taget højde for et evt. forøget personalebehov i forbindelse med gennemførelse af fremtidige
varmeplanprojekter.
 Renoveringsaktiviteten på det eksisterende ledningsanlæg vil falde og ændre karakter efter 2012 men vil
øges igen i takt med overtagelsen af ledningsnettet i Nørresundby samt omlægninger i forbindelse med
letbaneprojektet.
 Byggemodningsaktiviteterne er faldet de seneste år og forventes at forblive på et lavt, lidt stigende
niveau i strategiperioden.
 Aktiviteter omkring miljøledelse har været stigende gennem de seneste år, men forventes fremover at
være på et mere konstant niveau.
 Etableringen af et fjernkøleselskab forventes primært at ske med udlån og samarbejde med
Varmeforsyningen, men vil i praksis ske ved dele-ansættelser mv.
 Markant øgede aktiviteter i forbindelse med energibesparelser, produktions-/distributionsoptimering,
myndighedskrav om indberetninger, regnskaber, kvotehandel mv.
Varmeforsyningen ønsker som udgangspunkt, at personalebehovet tilpasses ved naturlig afgang, men vil i
strategiperioden kræve enkelte supplerende ansættelser.
7.5. Personaleudvikling
Personaleudvikling sikres gennem tilpassede nyansættelser eller jobrotation samt en løbende efteruddannelse og
kompetenceudvikling, der skaber rum for vidensdeling. Ledelsen skal derfor fremme en fleksibilitet og
omstillingsparathed blandt personalet.
Dette sikres bl.a. gennem fokus på medarbejdernes trivsel både fagligt, socialt og miljømæssigt. De kommende år
vil der grundet det ekstraordinært store antal projekter blive sat fokus på dels kompetenceudvikling i forhold til
projektledelse og dels en indsats for øget trivsel gennem forløbet ”den robuste arbejdsplads”. Sidstnævnte
afvikles i fællesskab med HR Arbejdsmiljø ved Aalborg Kommune. Som et led i trivselsprojekterne vil der hermed
også de kommende år blive sat fokus på samarbejde og holdånd for at styrke samarbejdet generelt og øge den
sociale kapital.
7.6. Teknologi
Varmeforsyningen er en teknologisk ”tung” virksomhed. Ny teknologi skal anvendes i takt med, at det fremmer
Varmeforsyningens mål. Dette gælder især for distribution af fjernvarme, hvor teknologianvendelse til optimering
af leverancesikkerhed, miljøhensyn og økonomi spiller en afgørende rolle.
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Varmeforsyningens fagsystemer (GIS, SRO, Termis og Infor EAM) skal udvikles, og størst mulig samspil mellem
systemerne skal sikres.
IT i marken er gjort tilgængelig for alle håndværkerne, og anvendelse af nye it-teknologier skal til stadighed sikres.
7.7. Ekstern beskæftigelse
Ud over eget personale beskæftiges indirekte et stort antal entreprenøransatte tillige med ansatte ved
underleverandører og rådgivere.
Personalebudgettet er lagt under forudsætning af uændret balance mellem intern/ekstern beskæftigelse, men der
vil til stadighed blive taget stilling til, om der vil være fordele ved at ændre på denne balance.
7.8. Arbejdslokaler
I forlængelse af organisationsændringerne i 2014 forventes en omplacering af en del af medarbejderne i 2015. Som
følge af ændringerne forventes OCG medarbejderne at fraflytte lokalerne på Hjulmagervej idet de flytter til
Stigsborg. Medarbejderne fra Energicenteret, der i dag er placeret på Østerbro, vil herefter flytte til Hjulmagervej
og dermed styrke samarbejdsrelationerne, til Varmeforsyningen. En arbejdsgruppen vil i 2015 belyse
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8.

Miljø og kvalitet

8.1. Miljø- og Arbejdsmiljøstyring
Forsyningsvirksomhederne vedtog i 2002 en overordnet miljøpolitik. Heri forudsættes, at alle virksomhederne
udarbejder en selvstændig miljøpolitik.
Varmeforsyningen blev i 2006 certificeret af Det Norske Veritas i henhold til ISO 14001 og OHSAS
18001. Certificeringen omfatter alt miljø- og arbejdsmiljøarbejde.
Miljø- og Arbejdsmiljøstyring i Varmeforsyningen handler om at etablere og vedligeholde en struktur og et
styringssystem, der sikrer, at virksomheden, og dermed alle medarbejdere, altid lever op til de valg, der er
truffet til gavn for miljø og arbejdsmiljø.
Miljø- og Arbejdsmiljøstyring handler også om at være forpligtet til løbende at gennemføre forbedringer med det
formål at nedbringe ressourceforbrug og at reducere påvirkninger af arbejdsmiljø og det eksterne miljø.
Miljø- og Arbejdsmiljøstyringssystemet vil få afgørende betydning ved gennemførelse af fremtidige
arbejdsopgaver, og det skal gennemføres med en høj grad af medvirken fra alle medarbejdere, idet dette er med
til at sikre en stor grad af forståelse og forankring.
8.2. Grønt Regnskab
Varmeforsyningen er overordnet set ikke omfattet af Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 og
har derfor ikke pligt til at indsende Grønt Regnskab. Dog gælder, at der skal udarbejdes Grønne Regnskaber for
fire af varmecentralerne, idet disse har en kapacitet på over 50 MJ/s. Varmeforsyningen har imidlertid udarbejdet
frivilligt Grønt Regnskab siden 1996 i lighed med de øvrige forsyningsvirksomheder, og vil fortsat gøre dette.
Grønne Regnskaber for hver af de fire varmecentraler og for øvrige decentrale kraftvarmeanlæg indgår
selvstændigt i det samlede Grønne Regnskab.
Varmeforsyningens væsentligste påvirkninger af det ydre miljø stammer fra:






Udledninger til luften (emission) i forbindelse med varmeproduktion, primært fra centrale kraftværker.
Elforbrug i forbindelse med distribution af varme.
Spædevand til ledningsnettet som følge af vandtab ved utætte ledninger, reparation m.v.
Bygge- og anlægsaffald i forbindelse med ledningsarbejder.
Udledning til luften (emission) i forbindelse med vognpark på ca. 50 biler.

8.3. Kvalitetsstyring
Varmeforsyningen søger gennem miljøstyring samt personalepolitiske målsætninger og værdier at motivere og
inspirere medarbejderne til at sikre det nødvendige kvalitetsniveau i arbejdet, så Varmeforsyningen kan fremstå
som en veldrevet, solid og harmonisk virksomhed.
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9.

Samfundsansvar (Corporate Social Responsibility)

I Aalborg Kommune er der udarbejdet en lang række politikker, der bl.a. udtrykker og fastlægger mål
og handlinger for alle kommunens ansatte i forhold til at arbejde med samfundsansvar og
bæredygtighed.
Aalborg Kommunes overordnede politikker danner grundlag for at drive Varmeforsyningen på en
samfundsansvarlig måde, idet de overordnede politikker er suppleret med virksomhedsspecifikke politikker og
retningslinjer. Der arbejdes således med samfundsansvar på flere niveauer inden for bl.a. områderne miljø og
arbejdsmiljø, hvilket i øvrigt fremgår af nærværende strategiplans forskellige afsnit samt virksomhedens Grønne
Regnskab.
I årsrapporten for 2013 er der i overensstemmelse med årsregnskabsloven redegjort for Varmeforsyningens
lovpligtige samfundsansvar.

10. Sammenhæng med kommuneplan
Aalborg Byråd godkendte i november 2013 Hovedstruktur 2013 – En Fysisk Vision 2025 for Aalborg Kommune.
Hovedstrukturrevision opfattes som en totalrevision af Aalborg Kommunes Kommuneplan, der indeholder en
fuldstændig revision af kommuneplanens hovedstruktur samt en genvedtagelse af kommuneplanens gældende
retningslinier, by-/bydelsbeskrivelser samt rammer. I den forbindelse er det tidligere afsnit om teknisk forsyning
overflyttet til kommuneplanens retningslinier.
For de ledningsbundne forsyningsarter - som f.eks. fjernvarme - er det teknisk, samfundsøkonomisk og
miljømæssigt bedst, hvis byudviklingen baseres på udfyldning/fortætning i de eksisterende forsyningsområder, så
kapaciteten i de eksisterende ledningsnet udnyttes fuldt ud.
Hvis der sker byudvikling i nye områder, er det vigtigt, at udbygningen har tæt sammenhæng til eksisterende
forsyningsområder, og at udbygningen i områderne sker fra det eksisterende forsyningsområde og udad, så store
investeringer med et lille afkast undgås.
I forhold til lavenergibyggeri/byggeri med integrerede, vedvarende energianlæg er det vigtigt, at denne type
byggeri placeres hensigtsmæssigt i forhold til områder med fjernvarme, da det er væsentligt at sikre, at
eksisterende kollektive forsyningsnet udnyttes optimalt.
I forhold til CO2-udledning vil det være ideelt at udlægge områder til lavenergibyggeri/bebyggelse med
integrerede, vedvarende energianlæg i områder, der i dag er udlagt til individuel varmeforsyning.
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