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Introduktion
Aalborg Byråd vedtog i forbindelse med beslutningen om købet af Nordjyllandsværket, at der skal udarbejdes en kort- og en langsigtet
strategi for, hvorledes den varme, der leveres af Aalborg Varme, kan blive fossilfri.
Som følge heraf igangsatte Aalborg Varme et dybdegående analysearbejde. Arbejdet er blevet gennemført i løbet af første halvår af
2016 og har involveret følgende arbejdspakker:
•
•
•
•
•
•
•

Beskrivelse af eksisterende varmegrundlag og –produktion
Ressource-/brændselskatalog
Fremtidigt varmebehov
Teknologikatalog
Scenarier og scenarieberegninger
Lokal-, selskabs- og samfundsøkonomi
Sammenskrivning, konklusion og anbefalinger

Dette Teknologikatalog både beskriver og vurderer de teknologier, der er i drift i dag, og udvalgte fremtidige varmeproduktionsteknologier, der med fordel kan anvendes i Aalborg Varmes centrale kraftvarmeområde med det sigte, at varmeproduktionen i 2035
skal være fossilfri. Teknologierne er vurderet i forhold til deres:
•
•
•

Relevans i Aalborg
Afgifter (det samlede afgiftsniveau)
Miljøbelastning (den samlede miljøbelastning)

Vurderingen af de enkelte teknologier efter ovenstående faktorer sker ved brug af et trafiklys-system. Teknologier, der overordnet set
er velegnet til at indgå i Aalborg Varmes centrale forsyningsområde får et “grønt lys” for relevansen. Teknologier med stor negativ
miljøpåvirkning markeres med et “rødt lys” vedr. miljøbelastningen osv.
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Varmebehovet pr. måned i 2015 for det centrale kraftvarmeområde i Aalborg.
Grundlast er det varmebehov, der er året rundt. Spidslast er varmebehovet i vintermånederne, når rumvarmebehovet er højt. Mellemlast er varmebehovet i forår/efterår.
Desuden er teknologierne vurderet i forhold til, hvorledes de kan passe ind i varmeforsyningen som grundlast, mellemlast eller spidslast,
samt reservelast - eller som back-up ved ikke planlagte stop på de varmeproducerende enheder. Rækkefølgen af teknologibeskrivelserne
i dette katalog er udvalgt efter to kriterier: 1) Relevans i Aalborg, 2) Miljøbelastning. Afgifterne indgår ikke direkte i denne prioritering,
da de er besluttet nationalpolitisk og derfor kan ændre sig over tid.
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Nordjyllandsværket
Nordjyllandsværket mellem Stae og Vester Hassing blev idriftsat
i 1967. Værket drives i dag primært med den kulfyrede Blok 3,
der ved idriftsættelsen i 1998 var verdens mest effektive kulfyrede
værk.

Træpiller. Det blev undersøgt, hvad konsekvensen var af at
afbrænde træpiller sammen med kul. Driftsudgifterne på værket
forventes ikke at påvirkes af en brændselsændring, men det vil
kræve en investering i værket.

Blok 3 er bygget med en levetid på 30 år - til og med 2028. Det
vurderes, at Nordjyllandsværket kan levetidsforlænges 10 år til 2038. Afhængigt af det konkrete projekt forventes det, at en
sådan levetidsforlængelse vil koste i størrelsesordenen 300 mio. kr.

Køling af røggas. Ved at køle røggassen yderligere og udnytte
varmen til fjernvarme vil man kunne opnå en forbedret udnyttelse
af brændslet. Der vil dog være en lille nedgang i elproduktionen,
og der vil være en større kondensatproduktion på op til 150.000
m³/år. Kondensatet kan delvis genanvendes på Nordjyllandsværket
til røggasrensning mv.

Nordjyllandsværket har en elektrisk effekt på 376 MW (svarer
til ca. 50 af de største havmøller) og en maksimal fjernvarmeydelse på 420 MW (kan opvarme hele Aalborg Vames centrale
forsyningsområde). Ud over el og varme producerer anlægget via
røggasrensningen også gips og flyvaske. Gipsen anvendes som
råvare i industrien, og flyveasken tilsættes beton.
Udfordringen ved kul er, at det er et fossilt brændsel med en stor
CO2-udledning i forhold til den tilførte energi. I 2012 blev der
gennemført en analyse af 3 relevante projektmuligheder for delvis
at skifte brændsel samt øge værkets varmeproduktion. I alle tre
scenarier vil CO2-udledningen fra værket blive reduceret. De tre
projekter er følgende:
1.
2.
3.

Anvendelse af 20-50 procent træpiller sammen med kul
Øget fjernvarmeproduktion ved øget køling af røggassen
Samproduktion af flydende brændsler baseret på
biomasse.

De tre projekter kan gennemføres alene eller i kombination.
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Ved investering i en termisk drevet varmepumpe vil røggassen
kunne køles yderligere. Denne investering er vurderet til i alt at
overstige 200 mio. kr. Endvidere stiger kondensatmængden til
det dobbelte pr. år., og dele af den skal evt. ledes til renseanlæg,
afhængig af kvaliteten.
Produktion af flydende brændsler. En produktion af
flydende brændsler (for eksempel etanol) til transportsektoren er
energikrævende og kunne med fordel etableres nær et kraftværk,
men en produktion af flydende brændsel er afhængig af efterspørgslen efter alternative drivmidler i transportsektoren.
Endvidere vil brændslet skulle konkurrere med el, natur- og biogas
samt brint mv. som alternativer til fossile brændstoffer.
Kombinationen af samfyring med træpiller og kul og en øget
varmeudnyttelse af røggasen vil mindske afgifterne på varme, da
den ekstra varmeproduktion får lavere afgifter.

Ulemper

Fordele

• Høj CO2 udledning og høje energiafgifter på

• Eksisterende og stabilt produktionsanlæg,

kulvarme.
• Gældende forhold for centrale kraftvarmeværker kombineret med lave el-afregningspriser kan medføre utilstrækkelig
rentabilitet ved el-produktion

uafhængig af sol og vind.
• Mulighed for kombination med biomasse-		
fyring.

Relevans i Aalborg
Kul
Biomasse
KR
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Affaldsforbrænding
I Danmark er der en lang tradition for at anvende affaldsforbrænding som alternativ til lossepladser ved håndtering af
husholdningsaffald og samtidigt udnytte forbrændingsvarmen
til varme- og elproduktion. I Aalborg Kommune er det RenoNord, der håndterer affald indsamlet i Aalborg Kommune og i
de omkringliggende kommuner. Reno-Nords nyeste affaldsovn 4
fra 2005 er en af landets mest effektive og omdanner energien
i affaldet til 27 procent el og 67 procent varme, hvilket er en
udnyttelse af brændslet på 94 procent. Kun 6 procent af energien
tabes gennem skorstenen.

I takt med, at der kommer større fokus på genbrug og recirkulering,
forventes affaldsmængderne til affaldsforbrænding at falde.
Der er formuleret såvel nationale som kommunale politiske
målsætninger på affalds- og genanvendelsesområdet. Aalborg
Kommune har i Affaldshåndteringsplan 2014-25 overtaget det
nationale mål om at 50 % af husholdningsaffalet skal genanvendes.
For at nå dette, skal bl.a. plast, metal og organisk affald i højere
grad genanvendes. Den resterende del af husholdningsaffaldet,
der ikke kan frasorteres, skal så vidt muligt brændes og indgå i
energiforsyningen.

Ved planmæssig vedligeholdelse af ovnlinje 4 samt ved kapacitets
mangel anvendes ovnlinje 3 (sat i drift i 1991), der også kan
producere el og varme og har en samlet udnyttelse af brændslet
på 83 procent. På Reno-Nords forbrændingsanlæg blev der
i 2015 brændt 180.000 tons affald og en mindre mængde
biomasseaffald. Den producerede el og varme svarer til ca. 22.000
husstandes årlige forbrug.

Samtidig er der en forventning i affaldsbranchen om, at mindre
affaldsforbrændingsanlæg med de nye EU krav til røggasrensning
vil blive urentable, og at affaldsforbrændingen bliver samlet
på større affaldsforbrændingsanlæg. Reno-Nord vil med sin
kapacitet og teknologi være et oplagt affaldsforbrændingsanlæg
i Nordjylland, også fremover. Varmeproduktionen fra Reno-Nord
forventes således at være uændret fremover.

Affaldet fra dagrenovationen, der forbrændes på Reno-Nord
i Aalborg, er det affald, der ikke frasorteres hos forbrugeren til
genanvendelse. Husholdningsaffaldet udgør ca. halvdelen af det
affald, der brændes på Reno-Nords forbrændingsanlæg i Aalborg.
Dette affald består af en organisk andel (fx madrester) og en fossil
andel (fx plast). På grund af den organiske del af affaldet, kan
husholdningsaffald ikke opmagasineres over længere perioder.
Derfor indgår Reno-Nord i grundlasten i Aalborg Varmes centrale
forsyningsområde.

Ved en fremtidig kildesortering af husholdningsaffaldet vil det i
princippet være muligt i højere grad at lagre øvrigt affald indsamlet
om sommeren, samt at emballere, lagre og afbrænde det i vinter
halvåret.

Desuden brændes storskrald fra genbrugspladserne, samt
brændbart affald fra virksomheder. Storskrald og affald fra
virksomheder kan oplagres til senere forbrænding.
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Der er en række afgifter pålagt affaldsafbrænding. I 2016 skal der
betales Affaldsvarmeafgift, Tillægsafgift, NOX-afgift, Svovlafgift
og CO2-afgift ved affaldsforbrænding.

Fordele

Ulemper

• Affaldsforbrænding løser et miljøproblem 		
med håndtering af affald
• Energiindholdet i affaldet nyttiggøres til elog varmeproduktion
• Det er muligt at lagre storskrald til senere
forbrænding

Relevans i Aalborg
KR

Afgifter
Miljøbelastning

• Affald, der er iblandet letfordærveligt 		
organisk husholdningsaffald, skal 		
brændes løbende, og kan ikke lagres til 		
vintersæsonen. En vis grundlast om
sommeren kan derfor ikke helt undgås.
• Materialer, der evt. kunne genanvendes, og
næringsstoffer i det organiske affald går 		
tabt.
• En andel af affaldet er fossilt.
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Overskudsvarme
I Aalborg er overskudsvarme fra både affaldsforbrænding,
industri, renseanlæg og krematorium blevet udnyttet gennem
mange år. Overskudsvarmen fra affaldsforbrænding på RenoNord er beskrevet i et selvstændigt afsnit.

Der arbejdes på at kunne udnytte overskudsvarme fra flere
virksomheder, samt køleanlæg mv. Der er således en række nye
potentialer, der som potentialet på Aalborg Portland vil stige i
takt med, at fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet reduceres.

Ved produktion af cement på Aalborg Portland opstår der
store mængder overskudsvarme. Dele af denne varme udnyttes
i dag, men potentialet er større og vil stige i takt med, at
fremløbstemperaturen i fjernvarmenettet sænkes. I 2014 leverede
Aalborg Portland 18 pct. af varmebehovet i Aalborg Varmes
centrale forsyningsområde.

Der vurderes at være store mængder overskudsvarme tilgængeligt
ved lav- og mellemtemperatur, fx fra serverrum, køleanlæg o.lign.
En stor del af denne overskudsvarme vil skulle hæves i temperatur
for at kunne nyttiggøres til fjernvarme. Dette har hidtil ikke været
rentabelt, idet der skal svares en overskudsvarmeafgift, svarende
til 33 % af det samlede vederlag, der betales for den leverede
overskudsvarme. Bruges en el-dreven varmepumpe, skal der
desuden svares en reduceret el-afgift for el-forbruget til drift af
varmepumpen.

Derudover modtages der i dag overskudsvarme fra Renseanlæg
Øst og Vest, Alfa Laval og Krematoriet. Overskudsvarmen fra
Alfa Laval stammer fra firmaets testcenter for røggasrensning
af skibsmotorer på Gasværksvej i Aalborg. Overskudsvarmen er
blevet udnyttet siden udgangen af 2014.
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Ulemper

Fordele
• Overskudsvarme belaster ikke Aalborg 		

• Nyttiggørelse af overskudsvarme kan skabe

Varmes miljøregnskab
• Medfører en mere effektiv anvendelse af de
tilgængelige energikilder
• Eksisterende overskudsvarmeprojekter
nyttiggør varme, der ellers ikke var blevet
nyttiggjort (fx internt i proces)
• Typisk en billig varmekilde, der kan være 		
med til at sænke varmeprisen

afhængighed af leverandøren. Forsyningen
skal igennem kontrakter sikre sig, at leverandøren ikke ændrer processen, flytter eller
lukker. Dette kan vise sig at være vanske-		
ligt.
• Visse overskudsvarmekilder er kun 		
tilgængelige om sommeren (fx fra kølehuse
eller serverrum), og nyttiggørelse vil 		
medføre, at overskudsvarme fortrænger
anden overskudsvarme.

Relevans i Aalborg
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Kilde: Johnson Controls

Varmepumper
Varmepumper er en velkendt teknologi, som bl.a. bruges i
køleindustrien og køleskabe. Den grundlæggende proces i
teknologien er den samme, som anvendes i køleskabe, idet alle
varmepumper har en ”kold” og en ”varm” side. For at den ”kolde”
side kan afkøles, må den ”varme” side opvarmes (og omvendt). I et
køleskab udnyttes den kølende effekt, ved at luften i køleskabet køles
ned. Dette gøres muligt af at luften i lokalet omkring køleskabet
varmes op. Varmepumper udnytter den anden side af processen,
fx i fjernvarmesammenhæng til at opvarme fjernvarmereturvand,
samtidigt med at en overskudsvarmekilde køles ned. Dette gøres
muligt af at cirkulere et kølemiddel og udnytte energien der frigives
ved at kølemidlet skifter fase (fra flydende til gasformigt til flydende
osv.).
Der findes to slags varmepumper, der begge kan være relevante i
fjernvarmesammenhæng:
•
•

El-drevne varmepumper (kompressordrevne varmepumper)
Varmedrevne varmepumper (absorptionsvarmepumper)

Det grundlæggende princip om en kold og en varm side gælder for
begge metoderne. Forskellen findes i den energikilde, der bruges
til at drive processen. I de el-drevne varmepumper bruges el, mens
de varmedrevne varmepumper bruger højtemperaturenergikilder,
såsom (overskuds-)damp eller et brændsel.
Effektiviteten af de el-drevne varmepumper afhænger af
temperaturen i fjernvarmen og i varmekilden. Jo tættere
temperaturen i varmekilden og fjernvarmen er, jo mere effektivt virker
varmepumpen. Samtidigt kan el-drevne varmepumper udnytte el
fra vindmøller og solceller, hvilket kan gøre el-drevne varmepumper
til en meget effektiv og grøn varmekilde. El-drevne varmepumper til
fjernvarme har normalt virkningsgrader på 3-400 %, men kan ved
gode forhold have betydeligt højere virkningsgrader.
Varmedrevne varmepumper har en ”fast” virkningsgrad på 170 %,
der modsat de el-drevne varmepumper ikke afhænger af de
10

tilgængelige temperaturer på varmekilde og fjernvarme. Idet der
kan bruges vedvarende brændsler (flis, halm, mv.) eller damp fra
overskudsvarme, kan varmedrevne varmepumper ligeledes være
meget effektive grønne kilder til fjernvarme.
Der er mange anvendelsesmuligheder for varmepumper i
fjernvarmesammenhæng. Bl.a. kan de anvendes til at nyttiggøre
lavtemperatur overskudsvarmekilder, som ikke umiddelbart kan
anvendes til fjernvarme. Desuden kan varmepumper sammentænkes
med kølebehov, fx til serverrum eller supermarkeder, således at
såvel den kølende og den varmende effekt udnyttes optimalt.
Som følge af gældende lovgivning, benytter Aalborg Varme i
øjeblikket ikke varmepumper i det centrale forsyningsområde.
Men gode erfaringer er f.eks. gjort i Hjørring Varmeforsyning,
hvor der er etableret en biomassekedel tilkoblet en varmedreven
varmepumpe. Biomassekedlen producerer hedt vand, der bruges
som drivvarme til varmepumpen. Varmepumpen optager varme
fra røggassen fra biomassekedlen, hvorved røggassen køles ned
til 9˚C. Virkningsgraden på biomassekedlen øges, og så godt som
ingen energi går til spilde. I Bjerringbro er der etableret en eldrevet
varmepumpe, hvor Grundfos udnytter kølingen, og Bjerringbro
Varmeværk udnytter den producerede varme.
I Aalborg er det overskudsvarme fra industri, der har de bedste
muligheder for at indgå som varmekilde til en varmepumpe, der
kobles på fjernvarmenettet. Geotermisk varme, grundvand eller
Limfjorden kan også bruges som kilde til en varmepumpe i Aalborg
Varme. Varmepumper er en veludviklet og driftssikker teknologi,
men varmeprisen ender ofte med at blive høj, bl.a. grundet den
nuværende afgiftsstruktur og investeringsomkostningerne.
Desuden er det jf. de nuværende juridiske rammebetingelser
ikke muligt at etablere el-drevne varmepumper i centrale
kraftvarmeområder, med mindre der søges dispensation hos
Energistyrelsen.

Ulemper

Fordele
• Giver mulighed for at nyttiggøre lavtempe-

• Stor investering

raturvarmekilder, der ellers ville være
spildvarme
• Kan anvendes i kombinerede systemer med
køle- og varmeforsyning
• Forholdsvis hurtig opstart, dog optimal 		
drift ved anvendelse året rundt
• God udnyttelse af brændsel/el (sammenlignet med fx kedler)

• Velkendt teknologi, men endnu begrænset
antal anlæg i fjernvarmesystemet
• Afgifter på el (for den eldrevne varmepumpe)
• Miljøbelastning af drivenergien (el for 		
el-drevne og brændsel/varmekilde for
varmedrevne)

Relevans i Aalborg
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Varmecentral på Lyngvej.

Kedelteknologier
Kedler til produktion af fjernvarme har været anvendt i årtier og
er en velkendt teknologi. Der findes kedler til mange forskellige
brændsler, såsom halm, træflis, kul, naturgas, olie mv. Kedler kan
opvarme vand til produktion af varme eller damp, der kan bruges
til at producere el og varme. Kedlers virkningsgrad kan hæves til
over 100 % af brændværdien i brændslet ved at afkøle røggassen
så meget som muligt.
Aalborg Varme råder i dag over flere kedelanlæg, der bruger olie
eller naturgas som brændsel. Disse har en samlet kapacitet på ca.
460 MW. Kedlerne fungerer som spids- og reservelastanlæg og er
placeret forskellige steder i det centrale forsyningsområde.
Der er stor forskel på miljøbelastningen ved forskellige
kedelteknologier. Som regel betragtes biomasse som CO2 neutralt,
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hvorfor denne anses som forholdsvis miljøvenlig. Naturgas er
mindre klimavenligt end biomasse, men dog bedre for klimaet
end fx kul.
Økonomisk er der også stor forskel på kedelteknologierne.
Investeringsmæssigt er naturgaskedler en relativt billig investering,
mens biomassekedler er forholdsvis investeringstunge. Det
forholder sig omvendt for omkostningerne for indkøb af brændsler.
Derfor anvendes naturgaskedler oftest til spids- og reservelast,
mens biomassekedler anvendes til grund- og mellemlast.
Biomassefyrede anlæg med en varmeeffekt på over 1 MW skal jf.
gældende lovgivgning etableres som kraftvarme. Dette begrænser
anvendeligheden af biomassekedler i Aalborg Varmes centrale
forsyningsområde betragteligt.

Ulemper

Fordele
• Kendt og afprøvet teknologi.

• I Aalborg Varmes centrale forsynings-

• Lave investeringsomkostninger ved natur		
gaskedler.
• Biomasse er CO2 neutralt.
• Der kan opnås høj udnyttelse af brændslets
energiindhold.

område skal nye enheder, også selv om de
etableres som biomassekedler, opføres som
kraftvarmeenheder, med mindre de indrettes
som spids- og reservelastenheder.
• Begrænsede mængder biomasseressourcer
omkring Aalborg.
• Relativt stor CO2 udledning ved brug af kul,
olie og naturgas.

Relevans i Aalborg
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Kilde: AEA

Elkedler

Elkedler til fjernvarme er en velkendt og afprøvet teknologi.
De har den fordel, at de hurtigt kan aktiveres, hvilket kan være
nødvendigt for at balancere elsystemet, hvor især elproduktionen
fra vindmøller og solceller varierer kraftigt.
Elkedler kan også nemt reguleres fra fuld effekt og ned til 2
procent af fuld effekt, så der er et stort spænd i den varmeydelse,
de leverer. Elkedler bruges allerede i dag på flere fjernvarmeværker,
hvor de typisk supplerer eller erstatter varmeproduktionen på
naturgaskedler eller -motorer.
Elkedler stiller krav til størrelsen af eltilslutningen, men derudover
er de hverken plads- eller pasningskrævende. Endvidere er der
ingen lokale emissioner ved anvendelsen af el, så den kræver
ingen skorsten. Elkedlers varmeproduktion er dog hverken mere
eller mindre grøn end den el der anvendes. Der kan derfor være
en miljøpåvirkning forbundet med elkedlers varmeproduktion,
hvis elektriciteten stammer fra elproduktion med anvendelse
af fossile brændsler. Miljøpåvirkningen skal også ses i lyset af
elkedlers forholdsvis lave effektivitet (sammenlignet med eldrevne
varmepumper).
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El til varmeproduktion er i dag kraftigt afgiftsbelagt, og elkedler
er derfor dyre i drift, medmindre der kan opnås en betaling for
at kunne balancere elmarkedet. Antal timer, hvor man kan opnå
betaling for balancering af elmarkedet, er meget varierende, og
påvirkes af udviklingen på den nordiske elbørs, herunder eksport
af el til udlandet.
Det er en fordel at opstille elkedlen et sted, hvor den nemt kan
tilsluttes det eksisterende elnet. Det vil kunne ske flere steder i
tilknytning til Aalborg Varmes centrale forsyningsområde, men
en placering nær ved Nordjyllandsværket vil være oplagt. I timer
med negative priser på elbørsen (der skal betales for at levere til
nettet) kan elkedler være med til at omsætte den minimalt mulige
elproduktion til fjernvarme, frem for at skulle levere el til nettet
med underskud.
Jf. de nuværende juridiske rammebetingelser er det ikke muligt at
etablere elkedler over 1 MW i centrale kraftvarmeområder, med
mindre de indrettes som spids- eller reservelast.

Ulemper

Fordele
• Hurtig aktivering

• Høje afgifter på varme produceret på el

• Kan bruges til at balancere elsystemet
(regulerkraftmarkedet)
• Kompakt enhed
• Ingen lokale emissioner

• 1 MWh el giver 1 MWh varme
• Miljøbelastning afhænger af den anvendte el
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Solvarme

I solvarmeanlæg omdannes energien i solstråler til varme, der
kan anvendes i elproduktionen eller direkte til fjernvarme.
Der er tre forskellige teknologier på markedet, men flade
varmeproducerende solfangere er de mest udbredte i Danmark.
Flade solfangere består af store sorte flader, som bliver opvarmet
af solens stråler. Bag disse flader cirkuleres en vandbaseret
væske, der varmes op og som dernæst bruges til at opvarme
fx fjernvarmereturvand til den ønskede temperatur. De flade
solfangere er mest effektive, jo tættere udetemperaturen og den
gennemsnitlige temperatur i solfangerne er på hinanden. Derfor
kan solfangernes effektivitet hæves ved at sænke temperaturen i
det tilsluttede fjernvarmesystem.
De flade solfangere kan både anvende den direkte solindstråling
og den diffuse stråling (solindstråling der er blevet brudt eller
reflekteret på vej til solfangeren). Dette bevirker bl.a., at solfangere
også kan producere varme på dage med et skydække. Flade
solfangere er derfor meget velegnede til de danske forhold. Her
kan de dække grundlasten i fjernvarmenettet til varmt brugsvand
og nettab og overflødiggøre anden varmeproducerende teknologi
om sommeren. Hvis solvarmen skal kunne dække varmebehovet
ud over denne periode, skal der etableres sæsonvarmelagring.
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Grundet teknologiudviklingen, et fald i prisen og rammebetingelserne for solvarme til fjernvarme, er solvarmeanlæg til
fjernvarmeformål blevet meget populære de senere år. Næsten
100 varmeforsyningsselskaber har pt. etableret et solvarmeanlæg
og totalt har disse installeret over 1.000.000 m2 solfangere. Disse
solfangere kan på årsbasis producere en varmemængde, der
svarer til ca. en fjerdedel af varmebehovet i Aalborg Varmes
centrale forsyningsområde.
En ulempe ved solvarmeanlæg er, at de er meget pladskrævende.
Det er nødvendigt med ca. 2-3 m2 grundareal pr. m2 solfangerareal.
Det kræver således omtrent 250 ha at opføre de beskrevne
1 mio. m2 solfangere.
Idet et solvarmeanlæg udnytter naturens energi og ikke benytter
brændsel, er solvarmeanlæg ligeså miljørigtige som vindmøller.
Samtidigt er der dog store overskudsvarmemængder fra både
affaldsforbrænding og virksomheder tilgængelige året rundt,
hvilket begrænser solfangeres egnethed i det nuværende centrale
system i Aalborg.

Ulemper

Fordele
• Miljøvenlig varmeproduktion

• Sæsonvariation i varmeproduktion

• Flade solfangere: Mange gode driftserfaringer i Danmark
• Soltrug kan producere både el og varme
• Kan supplere eller erstatte andre varmekilder i sommermånederne.

• Store overskudsvarmemængder om som-		
meren forudsætter sæsonlager for at kunne
integrere mest mulig solvarme i Aalborg
• Arealkrævende (ca. 2-3 m2 grundareal pr. 		
m2 solfanger)

Relevans i Aalborg
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Geotermiske anlæg
Geotermi stammer fra de græske ord geo (jord) og therme
(varme). Geotermiske anlæg udnytter energien fra underjordiske
vandreservoirer. Geotermi betragtes som vedvarende og er en
nærmest gratis energikilde, når produktionsanlæggene først er
bygget. Geotermi kendes mest fra områder med vulkansk aktivitet,
men kan også etableres i Danmark. Geotermisk energi vurderes
ifølge en rapport at kunne dække ca. en fjerdedel af Danmarks
fjernvarmebehov.
Et geotermisk anlæg er baseret på to boringer til reservoiret, som
typisk er i 800-3.000 meters dybde. Fra den ene boring pumpes
der geotermisk vand op ved 30-70˚C, og i den anden boring føres
det afkølede vand tilbage til reservoiret. Temperaturen på vandet
afhænger primært af boredybden. De højeste temperaturer opnås
kun ved de særligt dybe boringer, idet varmen tiltager, jo nærmere
man kommer jordens kerne.
Miljømæssigt er geotermisk energi fordelagtig, sammenlignet med
brugen af fossile brændsler, da der ikke er direkte udledninger af
drivhusgasser. Der udledes dog nogle drivhusgasser ved produktion
af den elektricitet, der bruges til at pumpe det geotermiske vand
op. Det samlede elforbrug til dette udgør
ca. 5 procent af den producerede varme.
Der er i dag tre anlæg i drift i Danmark: I Thisted, på Amager
og i Sønderborg. Alle steder bruges varmedrevne varmepumper
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til at udnytte den geotermiske energi. I princippet kan der også
anvendes en eldreven varmepumpe, men på nuværende tidspunkt
er dette ofte for dyr en løsning.
Undersøgelser viser, at der sandsynligvis også vil være et potentiale
for at udnytte geotermisk varme ved Aalborg og udnytte energien
ved brug af en varmedrevet varmepumpe. Det er relativt
omkostningstungt at lave nødvendige boringer, og det er usikkert,
om forholdene til potentialet er, som de indledende undersøgelser
har vist.
Der er en vis usikkerhed forbundet med de geotermiske
undersøgelser. Inden der gennemføres prøveboringer, kan det
ikke med sikkerhed siges, om de geologiske formationer man har
identificeret som potentielle varmekilder, i praksis er vandførende.
For at sikre sig, at et givent lag i undergrunden er vandførende
(og dermed udgør et geotermisk potentiale) skal der derfor
gennemføres prøveboringer.
Når anlæggene er i drift, skal de helst køre kontinuerligt på min.
20 % af den nominelle ydelse og grundet de store investeringer,
vil der typisk skulle mange driftstimer til at forrente anlægget.
Geotermiske anlægs vil derfor skulle indgå i grundlasten. Dette
begrænser deres anvendelighed i Aalborg, da de om sommeren vil
skulle konkurrere med overskudsvarme.

Ulemper

Fordele
• Lave driftsomkostninger.

• Meget forberedelse (herunder undersøg-

• Ingen direkte emissioner (dog nogle ved 		
elforbrug til pumpning).
• Forholdsvis stabil produktion.
• Lang levetid.
• Mulighed for at udnytte overskudsvarme
fra Aalborg Portland eller varme fra
Nordjyllandsværket som drivenergi.

elser af geologiske forhold).
• Risiko for spildte omkostninger til bo-		
ringer.
• Udfordringer med tilstopning af boringer,
hvilket begrænser ydelsen af anlægget.
• Investeringsomkostningen i selve anlægget
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Kilde: FW Rørteknik

15.000 m3 akkumuleringstank i stål ved det biomassebaserede kraftvarmeværk i Lisbjerg, inden isoleringen monteres.

Akkumuleringstanke
Mulighed for lagring af varme hen over ét eller flere døgn sikrer, at
varmeproduktion og forbrug kan fungere uafhængigt af hinanden.
Varmeforbruget er hen over et døgn størst om morgenen omkring
kl. 7 og om aftenen omkring kl. 18, svarende til de tidspunkter, hvor
der bruges meget varmt vand i husholdningerne. Forbruget mellem
disse tidspunkter er overvejende rumvarme og er primært bestemt
af udetemperaturen og fordeler sig jævnt over døgnets øvrige timer.

varme på hen over typisk 1-5 døgn. Disse tanke er således
gennemprøvet teknologi til varmelagring og har en lang levetid,
da fjernvarmevandet er behandlet, så det ikke indeholder den ilt,
der er i andet vand, og som kan skade tankene. Der er endvidere
meget få driftsomkostninger ved brug af ståltanke.
Aalborg
Varmes
centrale
forsyningsområde
varmeakkumuleringstanke, dvs. ståltanke, på hhv.

For at udnytte kapaciteten på de kedler, der producerer varme, er
det en fordel at have tilknyttet et varmelager, der opvarmes om
natten og i løbet af dagen, så spidsbelastningerne, der findes ca.
kl. 7 og kl. 18, kan dækkes af produktionsenheden og varmelageret.
Isolerede ståltanke er den mest almindelige måde at lagre

•
•

Kilde: Steeltank
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Kilde: Steeltank

24.000 m³ på Nordjyllandsværket
22.000 m³ ved Midtbyen-pumpestation

har

to

Ulemper

Fordele
• Billig energilagring ved korttidslagring (få 		

• Ståltanke er ikke rentable at bruge til sæ-		

dage).
• Velkendt og gennemprøvet teknologi.
• Mulighed for stor opvarmnings-/afkølingseffekt.

sonlagring.
• Varmetab (ca. 2 procent/uge).
• Visuel påvirkning, da tankene er ret store 		
anlæg.

Relevans i Aalborg
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Damvarmelageret i Dronninglund

Damvarmelager
Et damvarmelager er den billigste måde at lagre store
varmemængder og kan eksempelvis gemme solvarme fra
sommer til efterår/vinter. Damvarmelagre er i princippet store
”huller i jorden”, hvori det varme vand lagres. For at holde
anlægsomkostningerne nede, er de eksisterende anlæg opført
ved at anvende det udgravede materiale til sidevæggen og gerne
ved at udnytte en eksisterende grusgrav (fx Dronninglund). I
de eksisterende anvendelser bruges damvarmelagre til at hæve
andelen af solvarme i det pågældende fjernvarmesystem fra ca.
15-25 % (uden sæsonlager) til op til 50 %.
Teknologien er forholdsvis ny i fjernvarmesammenhæng, men de
eksisterende anlæg der findes, er opført i Danmark. Af de største
eksisterende damvarmelagre til fjernvarmeformål kan nævnes
Vojens (200.000 m3), Gram (110.000 m3), Marstal (75.000 m3)
og Dronninglund (60.000 m3). Til sammenligning har den store
ståltank ved Midtby pumpestationen i Aalborg et volumen på
22.000 m3.
Inden et projekt for et damvarmelager igangsættes skal det
sikres, at der er en egnet lokalitet, som anlægget kan opføres på.
Faktorer der er vigtige at tage højde for, er bl.a. jordbundstypen
(sand/ler er at foretrække), grundvandsforhold (så rindende
grundvand under/omkring lagret ikke nedkøler lagret) og afstand
til varmekilden og fjernvarmenettet (for at begrænse varmetab i
ledninger).
Et damvarmelager er indvendigt beklædt med en vandtæt dug, for
at holde på vandet. Hertil er forskellige materialer afprøvet, bl.a.
forskellige plastmaterialer (fx polyethylen). En central udfordring
med disse beklædninger er, at materialerne udsættes for høj
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temperatur over lange perioder, hvilket nedbryder materialet.
For at opnå lang teknisk levetid på lagrene er det derfor vigtigt
at holde temperaturen nede. Temperaturen kan dog hæves i
korte perioder, fx i forbindelse med solvarmes tilgængelighed om
sommeren.
Damvarmelagre lukkes i toppen med et flydelåg, typisk bestående
af den samme beklædning som siderne i lagret, en geomembran
og (mineraluld-)isoleringsmateriale. Det konkrete anlægsdesign
(inkl. valg af materiale og mængde af isolering) tilpasses det
pågældende projekt. Damvarmelagre kan desuden kombineres
med en varmepumpe, der mindsker varmetabet og øger lagerets
kapacitet, ved at nedkøle de kolde lag i lageret yderligere.
Resultaterne fra de første store lagre (Dronninglund og Marstal)
indikerer et tab på ca. 25 % af den total lagerkapacitet pr. år.
Tabet vil være mindre i større lagre.

Ulemper

Fordele
• Billig lagerteknologi ved store lagerstør-		

• Stort arealbehov.

relser.
• Relativt lavt varmetab.
• Mulighed for stor lade-/afladeeffekt.
• Udligning af sæsonale variationer i
produktion og forbrug.

• Ikke vedligeholdelsesfrit.
• Temperaturer er begrænset til 90°C.
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Grundvandslagring
I et grundvandslager udnyttes grundvandet i jorden til at lagre
varme, så det kan pumpes ned i den ene ende af lageret og op
i den anden ende. Lageret er derfor næsten energineutralt men
af hensyn til beskyttelse af grundvandsindvindingen er det
nødvendigt med en tæt dialog med myndighederne, inden et lager
planlægges, da de krav, som myndighederne stiller til den givne
placering, er afgørende for, om lageret vil være rentabelt.
I forbindelse med Teknologikataloget er der foretaget en screening
af muligheden for at etablere et grundvandslager i tilknytning til
Nordjyllandsværket, hvor det vurderes, at der kan placeres et lager
på op til 10 ha. Jf. den nuværende lovgivning er den maksimale
lagringstemperatur for grundvandslagre 20°C. Opnås der
tilladelse til temperaturer i jordlageret på maks. 70°C, vil varmen
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i store dele af året kunne anvendes direkte til fjernvarme.
Det er nødvendigt at gennemføre prøvepumpninger i området
for at kunne beregne investerings- og driftsudgifterne på den
givne lokalitet, da den kemiske sammensætning af grundvand og
strømning skal undersøges. Man er således underlagt lidt andre
ydre forhold end f.eks. ved et damvarmelager, men har mindre
investeringsudgifter. Grundvandslagring giver mulighed for
hurtigere at kunne lade og aflade lageret end et jordlager (tørt
lager uden grundvandsstrømning).
Tabene fra grundvandslagre afhænger af det konkrete projekt og
vil være mindst, hvis der ikke er strømmende grundvand i området.
Derudover afhænger det bl.a. af undergrundens beskaffenhed.

Ulemper

Fordele

• Driftsudgifter vil være påvirkelige af de fak-

• Relativt billigt i anlæg.
• Fleksibel tilpasning/udnyttelse af lagerkapacitet.
• Areal omkring boringer og ovenpå varmelageret kan anvendes til andre formål
(område 1: jorddeponi, område 2: land		
brug/vindmøllepark).
• Lang levetid.

Relevans i Aalborg
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Jordlagring
I et jordlager (også kendt som et borehulslager) lagres varmen
ved at opvarme jorden ved hjælp af et lukket rørsystem. Jordlagre
kan anvendes til at lagre fx sol- eller overskudsvarme fra om
sommeren til efterår/vinter og der er derfor tale om en form for
sæsonvarmelager.
Jordlagre består af lodrette boringer, der indeholder vandførende
rør. Lagret fyldes ved at det varme vand pumpes ned i de midterste
rør og herefter cirkuleres i rørene ud mod lagerets kant. Herved
opvarmes den omkringliggende jord gradvist. Når lageret skal
aflades, vendes cirkulationsretningen. Det tager længere tid både
at oplade og aflade et jordlager, set i forhold til damvarme- og
grundvandslager.
Jordlagre er ikke så effektive som lagre, hvor varmen lagres i
vand, men er til gengæld typisk billigere at etablere. De første
26

måleresultater fra et fuldskalaanlæg i Brædstrup indikerer et samlet
tab på ca. 20 % af den energi der er tilført lagret. Teknologien er
følsom over for det jord den etableres i, idet det ikke kan etableres
i undergrund, hvor der er strømmende grundvand.
Der er ét jordlager i Danmark, der er placeret i Brædstrup i
tilknytning til et solfangeranlæg. Der er boret rør fra overfladen
ned i 45 meters dybde. På overfladen er der etableret et låg, der
isolerer lageret mod varmetab til luften. I Brædstrup er der anvendt
50 cm muslingeskaller som isoleringslag oven på lageret samt 50
cm jord beplantet med græs. Arealet over selve lagret kan derfor
anvendes til andre formål, ligesom anlægget er mindre synlig end
fx. et damvarmelager.

Ulemper

Fordele
• Lave investeringsomkostninger.

• Trægt lager med begrænset lade-/aflade		

•
•
•
•

effekt (kræver buffertank).
• Skal kombineres med en varmepumpe, pga.
relativt lave temperaturniveau i lager.
• Der kan opstå uforudsigelige forhold for 		
etableringen (borearbejdet) pga. geologiske
variationer i undergrunden.
• Kan kun etableres i jord, hvor der ikke er
strømmende vand.

Forholdsvis lavt varmetab.
Etableringsfasen er robust over for vejrlig.
Begrænset visuel påvirkning.
Arealet over lageret kan anvendes til andre
formål.
• Lang teknisk levetid.
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Filskov Biogasanlæg

Biogas
Biogas består overvejende af metan, ligesom naturgas, og kan
produceres af forskellige biomasser som husdyrgødning, halm,
spildevand, madaffald mv. Biogassen dannes ved, at bakterier
nedbryder og omsætter dele af biomassen, men efterlader
næringsstofferne, der kan recirkuleres til landbrugsjorden.
Bakterierne, der danner biogas, findes naturligt, og der dannes
derfor fx biogas på bunden af søer, når alger og tang nedbrydes.
På et biogasanlæg er den biologiske proces optimeret, så
biogassen dannes i løbet af 15-20 dage. Biogas består af ca. 65
% metan og 35 % kuldioxid (CO2). Biogas kan ligesom naturgas
benyttes til produktion af el og varme, men kan også ved fjernelse
af kuldioxiden anvendes som brændstof til køretøjer eller bruges
direkte i naturgasnettet, hvor biogassen kan erstatte naturgas.
I Aalborg Varme forsyningsområde produceres der biogas på
renseanlæg Øst og Vest. Ved produktion af biogas med organisk
husholdnings- og industriaffald sammen med husdyrgødning i
biogasanlæg, opnås en række miljøfordele:
•
Der produceres en fornybar gas af restbiomasser, der kan
erstatte (fossil) naturgas.
•
Næringsstofferne Kvælstof (N), Fosfor (P) og Kalium (K) fra
organisk affald recirkuleres, og er jævnt fordelt i det afgassede
materiale, hvilket letter udspredning.
•
Kvælstof optages bedre af planterne efter afgasning i
biogasanlægget, hvilket erstatter kunstgødning, og reducerer
udvaskning til vandmiljøet.
•
Der udledes mindre metan- og lattergas (drivhusgasser) fra
markerne, og lugtgener reduceres kraftigt, når den afgassede
biomasse udspredes på markerne.
•
Eventuelle bakterier og vira i husdyrgødning nedbrydes i
processen.
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Biogasanlæg er en velkendt teknologi og består af en modtagehal,
modtagetanke, udleveringstank og gasmotoranlæg. Biogasanlæg
egner sig bedst til grundlast i en forsyning, da den biologiske
proces fungerer mest optimalt, når biogasproduktionen holdes
jævn hen over året.
Danmark er internationalt i front med teknologi og erfaring
med at behandle husdyrgødning i store biogasanlæg. I Aalborg
Kommune er det især husdyrgødning og halm, men også
organisk husholdningsaffald, der er potentielle ressourcer for
biogasproduktion.
Det er dermed både til gavn for samfundet, landmanden og
naboerne til de marker, der tilføres afgasset biomasse, at
husdyrgødning og organisk affald fra industri og husholdninger
har været behandlet i et biogasanlæg.

Ulemper

Fordele

• Store investeringer og typisk lang tilbage-		
betalingstid.
• Udgifter til transport af husdyrgødning og
organisk affald til biogasanlægget.
• Rentabilitet er afhængig af tilskud kommunalt eller nationalt.
• Fungerer bedst ved jævn gasproduktion året
rundt.

• Fornybar gasproduktion af rest-			
biomasser.
• Genanvendelse af næringsstoffer (N, P og
K) fra det organiske affald og god fordeling
af næringsstofferne i den afgassede biomasse.
• Kvælstof optages bedre af planter, hvilket 		
erstatter kunstgødning og giver mindre 		
udvaskning til vandmiljøet.
• Reduceret udledning af drivhusgasser og 		
lugt ved udspredning på markerne.
• Det afgassede materiale er fri for bakterier
og vira (hygiejnisering forudsat).

Relevans i Aalborg
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Elektrolyse

I en elektrolyseproces bruges elektricitet til at spalte vand i
brint og ilt. Den producerede brint kan anvendes til forskellige
energiformål, herunder transport eller kraftvarmeproduktion i
brændselsceller.
Elektriciteten, der skal drive elektrolysen, kan komme fra vind og
sol, hvorved elektrolysen bliver til en form for lagringsteknologi for
denne vedvarende el. Brinten der opstår ved elektrolysen er derfor
ikke mere eller mindre grøn end den elektricitet, der anvendes i
processen. Der findes forskellige elektrolyseprocesser, der har det
til fælles, at der opstår spildvarme, hvoraf dele vil kunne anvendes
til fjernvarme. Mængden og temperaturen af spildvarmen
afhænger af den pågældende elektrolyseproces.
Den mest udbredte elektrolyseproces er alkalisk elektrolyse, der
bl.a. oftest bruges i industriel fremstilling af brint. Hver kWh el der
bruges i alkaliske elektrolyseanlæg omsættes med en effektivitet
på ml. 43-66 % til brint. Resten af energien er spildvarme og ca.
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15 % af den anvendte el kan genanvendes som overskudsvarme.
Den anden elektrolyseproces er PEM-elektrolysen, hvor ca. 70 %
af el-forbruget omdannes til brint og yderligere ca. 18 % kan
genanvendes som overskudsvarme.
Derudover findes SOEC-elektrolysen. I SOEC-elektrolysen skal
der for én enhed el anvendes ca. 1/5 enhed damp ved meget
høje temperaturer. Processen er meget effektiv, idet ca. 98 % af
den anvendte energi (el+damp) omsættes til enten brint eller
overskudsvarme, der kan anvendes til fjernvarme. Der er tale
om en teknologi under udvikling og der findes pt. kun mindre
testanlæg, som dog viser lovende resultater. SOEC-elektrolysen
skal bl.a. demonstreres i et projekt i Skive, hvor der kan anvendes
overskudsdamp fra opgraderingsprocessen af biogas til biometan.
Der ligger således et potentiale for symbiose mellem elektrolysen
og dampproducerende processer i anvendelsen af SOEC-anlæg.

Ulemper

Fordele
• Spildvarme fra processen kan bruges til 		

• Store investeringer

fjernvarme
• Brint kan bruges til mange energiformål, fx
som brændstof.
• Brint kan bruges til opgradering af biogas
til biometan.

• Brints lave energitæthed gør det vanskeligt
at lagre brint (i større mængder)
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Energisystemet 2050 Kilde: Energinet.dk.

Nye teknologier i et integreret
energisystem i Aalborg
Energistyrelsen har i 2014 opstillet en række nationale scenarier
for, hvordan Danmark kan blive uafhængig af fossile brændsler i
2050 samtidig med, at vi opretholder en høj forsyningssikkerhed.
Energinet.dk og Ingeniørforeningen har også arbejdet med
scenarier for et fossilfrit energisystem. En vigtig forudsætning i
alle rapporter er, at energiforbruget løbende skal mindskes ved at
reducere tab og øge energieffektiviteten. For at opnå uafhængighed
af fossile brændsler er det også nødvendigt at skabe integration
på tværs af de enkelte forsyningsarter og med transportsektoren.
Dette skal ske for at oplagre overskydende energi og for at opnå
en effektiv udnyttelse af for eksempel overskudsvarme.

damvarmelagre og grundvandslagre. Det følgende afsnit fokuserer
derfor på produktion af brændstoffer til transport integreret med
el- og varmeproduktion.

Energinet.dk har illustreret, hvordan et næsten fossilfrit
energisystem i 2050 kan se ud (ovenstående figur). Illustrationen
giver et overblik over, hvordan et sammenhængende energisystem
kan udveksle energistrømme med hinanden og sikre en fortsat
høj forsyningssikkerhed og dækning af brændstofbehovet til
transport.

Produktion af brændstoffer til transport
Uanset om det drejer sig om naturgas (metan), benzin, diesel,
ethanol (husholdningssprit) eller metanol (træsprit), er alle
brændstoffer til transport sammensat af kulstof (C) og brint
(H). Biomasse indeholder kulstof og kan derfor omdannes
til biobrændstoffer ved hjælp af brint. El fra sol og vind kan
omdannes til ilt og brint ved elektrolyse. Tilsættes ren ilt til en
forbrændingsproces, udvikles røggassen som ren kuldioxid (CO2).
CO2 kan også udvindes af biogas der ud over metan består af
ca. 35% CO2. CO2 kan herefter tilsættes brint i en kemisk proces,
som danner biobrændstoffet biometan, der kan erstatte naturgas
Alternativt kan brinten bruges i andre processer og bruges til
fremstilling af transportbrændstoffer. Endelig kan brint bruges
direkte i brintbiler.

Aalborg Varmes Teknologikatalog indeholder en oversigt over,
hvordan el kan anvendes til varme ved hjælp af varmepumper og
elkedler, og hvordan man kan lagre sol-/overskudsvarme mv. i

Processer som elektrolyse og omdannelse til biobrændstoffer
udvikler varme. Temperaturen og mængderne af denne
overskudsvarme afhænger af den pågældende proces. Da anlæg til
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Biomethanol

Damp

(brændsel eller til
videreforarbejdning)

Biomethanolfabrik

Biogas

produktion af transportbrændstoffer ved hjælp af disse metoder
skal være store for at være rentable, skal de derfor etableres i eller
tæt ved en by med et stort varmebehov. En mulig placering af
et anlæg kunne derfor være ved Nordjyllandsværket, da der her
er arealer til rådighed, fjernvarmerør og adgang til kvalificeret
driftspersonale. Desuden er der et forskningsmiljø på Aalborg
Universitet, som kan være med til at optimere og udvikle et anlæg.
Udvalgte processer til transportbrændstofproduktionen afgiver
overskudsvarmen som damp, der kan anvendes i andre af de
nedenstående beskrevne processer eller til industrielle formål.

Overskudsvarme
(mellem temperatur)

store antal teknologier, er det fordi, det ikke er muligt i dag at
forudsige, om biobrændstofmarkedet vil blive præget af blot én
enkelt teknologi - eller flere af teknologierne.
Fælles for de forskellige teknologier er, at første trin i
biomassebehandlingen enten er fermentering (en rent biologisk
proces) eller forgasning (en termisk proces). De efterfølgende
trin kan enten producere gasformige biobrændstoffer (biometan)
eller flydende biobrændstoffer. Alle processer udvikler i større eller
mindre omfang CO2, der kan kombineres med brint og bruges til
produktion af biometan. Da biometan ligner naturgas, kan det
distribueres i det eksisterende naturgasnet.

Mange teknologier på vej
Der findes en række forskellige processer, som kan anvendes til
fremstilling af biobrændstoffer. 17 af dem er omtalt i en rapport,
Energistyrelsen udgav i 2013 (”Technology data for advanced
bioenergy fuels”). Når det er relevant at omtale dette forholdsvis
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6 af de relevante teknologier
Herunder omtales 6 af processerne og de produkter, de fører til.
Det er processer eller teknologier, som enten allerede anvendes i
dag, eller er på vej til at blive sat i anvendelse.
Biometan
Biogas kan produceres på restprodukter fra landbruget og
bl.a. industrien. Processen er beskrevet nærmere i kapitlet
herom. Biogas produceres typisk med et metanindhold på ca.
65 %. Resten er hovedsageligt CO2. Derfor har biogas en lavere
brændværdi end fx naturgas. Ved at fjerne CO2’en fra biogassen,
hæves brændværdien i gassen til noget der ligner naturgaskvalitet
og gassen kan tilføres naturgasnettet. Den opgraderede gas
betegnes derfor også ”biometan”.

Biometan kan erstatte naturgas til el- og varmeproduktion eller
til transportbrændstof. I Hobro er etableringen af en 1,25 MW
elektrolyseenhed i gang. Dette anlæg skal producere brint, som
skal anvendes til transport og industrielle formål. Fordelen ved
at omdanne brint til biometan er, at biometan har en større
energitæthed og kan distribueres via naturgasnettet, ligesom det
vil kunne lagres i de eksisterende naturgaslagre nær Viborg og
Sorø.
Produktion af metan hos GoBiGas, Göteborg
Göteborg Energi har etableret et træforgasningsanlæg, hvor en
efterfølgende proces renser forgasningsgassen og omdanner
den til biometan. Dette brændstof videredistribueres gennem
naturgasnettet. Anlægget blev taget i brug i 2014 og blev indkørt
med træpiller som brændsel. Planen er, at GoBiGas i løbet af
2016 skal skifte fra træpiller til træflis. Anlægsprisen har været
1,4 milliarder SEK (ca. 1,15 milliarder DKK). Der er ca. 33 MW
biomasse til rådighed som brændsel. Heraf omdannes de 65
procent til metan og de resterende 14 procent anvendes direkte
til fjernvarme. Ved hjælp af en varmepumpe kan den samlede
nyttevirkning øges til ca. 88 procent. Efter afprøvning i pilotskala
forventer GoBiGas at opføre et fuldskala-anlæg med en effekt på
80-100 MW metan.

HNM Gastankstation Aalborg Øst
8 af Danmarks 30 større biogasanlæg producerer biogas, der
opgraderes til biometan og distribueres videre til forbrugerne
gennem naturgasnettet. Samtidig er der i dag foreløbig opført
11 tankstationer for gas, hvor der kan tankes både naturgas og
biometan. Der er yderligere fem tankstationer for gas på vej. En
af de eksisterende gastankstationer findes i Aalborg Øst.
Brint
Brint produceres i dag overvejende af forarbejdet naturgas, men
kan også produceres ved hjælp af elektrolyse af vand. Ved brug af
el til elektrolyse af vand kan der således produceres et brændstof,
der fx kan anvendes i brintbiler. Brinten kan også anvendes
til at producere biometan. Det kan ske sammen med CO2,
som kan komme fra biogas eller fra afbrænding af biomasse.

Brinttankstation i Aalborg
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Gobigas
Produktion af biobenzin
Skive Fjernvarme etablerede i 2010 et træforgasningsanlæg,
som anvender træpiller som brændsel. Gassen renses i et anlæg,
der er leveret af Haldor Topsøe A/S, og anvendes i gasmotorer.
Resultatet er en produktion af 6 MW el og 11 MW varme.
Forgasningsgas kan også anvendes til brændstofproduktion.
Skive Fjernvarme har sammen med Haldor Topsøe A/S fået
støtte til et pilotprojekt, som skal demonstrere omdannelse af
forgasningsgas til (bio-)benzin. Omstilles forgasningsanlægget
til benzinproduktion, forventes det, at der kan produceres 6
MW benzin (svarende til 15.900 liter/døgn) og 7 MW varme.
Anlægstypen forventes ligeledes på sigt at kunne fungere med
træflis som brændsel, idet træflis er billigere end træpiller.

Skive forgasningsanlæg
INBICON Ethanolanlæg Kalundborg
Produktion af (bio-)methanol
Methanol (træsprit) udgør et andet alternativ inden for fremtidens flydende brændstoffer. Methanol kan både anvendes
direkte som brændstof eller i produktionen af diverse andre
(bio-)brændstoffer. Lovende muligheder vurderes særligt at ligge
i sidstnævnte, idet biomethanol sammen med fx rapsolie kan
bruges til biodieselproduktion, samt produktionen af andre
brændstoffer til transport.
I den mest afprøvede metode for methanolproduktion
omdannes en metankilde (typisk naturgas) ved hjælp af damp
til en syntesegas, der dernæst omdannes til methanol (ligeledes
ved hjælp af damp, samt ved højt tryk). Den mest energieffektive
produktion opnås, når metanen er så ren som mulig, men biogas
med et typisk metanindhold på 60-65% kan også anvendes
direkte i biomethanolproduktionen. Derudover kræver processen
en dampkilde. Biomethanolproduktionen er forholdsvis effektiv,
idet en stor del af overskudsvarmen kan nyttiggøres - enten til
fjernvarme eller i forbindelse med biogasproduktionen.

udvindes 60 MW ethanol og godt 35 MW biogas. Varmetabet kan
nedbringes ved hjælp af varmepumper, der producerer fjernvarme.
Projektet er dog i oktober 2016 blevet skrinlagt.
Bioolie
Der er som nævnt flere andre teknologier undervejs. Her skal kort
nævnes et projekt, som Aalborg og Aarhus Universitet har arbejdet
med i en del år, hvor biomasse under højt tryk og høj temperatur
omdannes til bioolie i en proces, der betegnes som Hydro
Thermal Liquefaction (HTL). I denne proces omdannes biomasse
til en bio-råolie, som kan sammenlignes med fossil råolie og kan
benyttes som fuelolie i skibe. Bioolien kan forarbejdes yderligere
til diesel, benzin eller jetbrændstof, hvilket kan ske i oliebranchens
eksisterende forarbejdningsanlæg.

Anvendelsesmulighederne for methanol minder på mange måder
om dem for ethanol. Den grundlæggende fordel ved methanol
findes i en højere energieffektivitet i fremstillingsprocessen,
ligesom der er en bredere vifte af anvendelsesmuligheder for
produktet.
Produktion af ethanol på Måbjerg Energy Center, Holstebro
En anden måde at fremstille flydende transportbrændstoffer ved
hjælp af biomasse er ethanolproduktion, fx på halm. Måbjerg
Energy Center ved Holstebro har længe haft planer om at
opføre et anlæg, som omdanner halm til ethanol. Ethanol kan
tilsættes eller helt erstatte benzin. Processen foregår ved at
halm forbehandles og omdannes til ethanol i en gæringsproces.
Restproduktet anvendes til biogasproduktion og forbrænding og
spiller således sammen med biogasanlægget og den halmfyrede
kedel på Måbjergværket. Processen er udviklet i Inbicon (DONG)
projektet i Kalundborg.

HTL-anlæg fra Steeper på Aalborg Universitet
I maj 2016 åbnede et større demonstrationsanlæg ved Aalborg
Universitets Institut for Energiteknik, og her vil der ligeledes blive
eksperimenteret med opgradering af olien. Aarhus Universitet
har planer om at opføre endnu et demonstrationsanlæg på deres
afdeling i Foulum

Den samlede investering til produktion af ethanol på Måbjerg
Energy Center forventes at blive 1,8 milliarder kr. i et anlæg,
hvor der skal anvendes 150 MW halm (300.000 tons/år) og
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KR
Relevans i MiljøAfgifter
Aalborg
belastning

Nordjyllandsværket - kul
Nordjyllandsværket - biomasse
Affaldsforbrænding
Overskudsvarme
Varmepumpe - el
Varmepumpe - varmedreven
Kedelteknologi - biomasse
Kedelteknologi - fossil
Elkedler
Solvarme med og uden lager
Geotermi
Akkumuleringstanke
Damvarmelager
Grundvandslagring
Jordlagring
Biogasteknologi
Elektrolyse
Nye teknologier - Bioraffinering/brændstoffer
Ovenstående liste viser en opsummering af den langsigtede vurdering af: Relevansen i Aalborg, Afgifter og Miljøbelastning
af de forskellige varmeproduktions- og varmelagerteknologier, beskrevet i denne rapport. Aalborg skal i denne sammenhæng forstås som Aalborg Varmes centrale forsyningsområde. Rækkefølgen på listen er dels valgt ud fra, hvilke varmeproduktionsteknologier, der er i dag, dels hvilke teknologier, der på langt sigt vil være relevante at gennemføre, i takt med
at fossile varmekilder udfases.
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