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1. Indledning og
konklusion
Indledning

Konklusion

Aalborg Byråd vedtog i forbindelse med køb af Nordjyllandsværket at udarbejde en kort- og en langsigtet strategi for fossilfri
varmeproduktion i Aalborg Varmes centrale forsyningsområde
og nedsatte samtidig et ”Råd for Grøn Energi”. Råd for Grøn
Energi fungerer som dialogforum i forhold til at få fastlagt
denne strategi.

Analysens hovedkonklusion er, at det er muligt at opnå en
næsten fossilfri varmeproduktion i Aalborg inden udgangen af
2028, hvor levetiden for Nordjyllandsværkets kulfyrede Blok 3
udløber.

Ca. 70 % af Aalborg Varmes varmeproduktion i dag er
baseret på fossile brændsler — 
primært fra den kulfyrede
blok 3 på Nordjyllandsværket, plastandelen af affaldsvarmen
og naturgasbaseret spids- og reservelast. Den resterende
varme kommer i dag fra ikke fossilt affald og industriel
overskudsvarme.
Aalborg Varme har på den baggrund og i samråd med
Råd for Grøn Energi udarbejdet en analyse, der beskriver
konsekvenserne af syv forskellige udviklingsscenarier frem
mod en fossilfri varmeproduktion. Fokus i nærværende
analyse ligger på varmeproduktionen. Mulige udviklinger af
varmedistributionsystmet mv. behandles derfor ikke.
I analysen er det valgt at se bort fra en række rammebetingelser
i nuværende lovgivning. Det drejer sig blandt andet om
fordelingen af omkostninger mellem el og varme på
Nordjyllandsværket og Varmeforsyningslovens krav om
samproduktion af el og varme.

Der vil samtidig kunne opnås høj forsyningssikkerhed, idet
fremtidens fjernvarme baseres på en række lokale energiressourcer og produktionsteknologier.
Den grønne omstilling af Aalborg Varmes varmeproduktion vil
endvidere kunne bidrage til at muliggøre yderligere indpasning
af vedvarende energi i det danske og nordeuropæiske elsystem — ved at aftage el til varmeproduktion på tidspunkter
med lave elpriser.
Konsekvensanalysen viser, at det er muligt at foretage en
løbende indfasning af ny fossilfri varmeproduktion
frem mod 2028 uden væsentlige forøgede selskabs- og
samfundsøkonomiske meromkostninger i forhold til at
forsætte den nuværende drift. Herudover vil det i denne proces
være muligt løbende at tilpasse strategien og teknologivalgene
i forhold til udviklingen i rammevilkår og teknologiudviklingen
generelt.
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Figur 1: Udvikling i CO2-udledningen - Fjernvarmescenarier

Ressourcer og teknologier
Konsekvensanalysen viser, at den grønne omstilling af
varmeforsyningen med fordel kan baseres på følgende
ressourcer og teknologier:

2028 i senarie 3.2, 4.2 og 5.2, hvorimod biomasse indregnes i
senarie 3.1, 4.1 og 5.1. Der henvises til kapitel 3 for en nærmere
gennemgang af scenarierne.

•
•
•

Resultater – CO2

•
•
•

Industriel overskudsvarme – højtemperatur
Affaldsvarme inkl. supplerende biomasse.
”El til varme” teknologier herunder primært varmepumper
til opgradering af mellem- og lavtemperatur
overskudsvarme og omgivelsesvarme.
Solvarme
Biomasse (på sigt kombineret med geotermi og/eller
forgasning).
Sæsonvarmelagring

Fælles for de nævnte ressourcer og teknologier er, at de leverer
varme uafhængigt af byens varmebehov. Introduktion af
sæsonvarmelagre er derfor et væsentligt element i fremtidens
fjernvarme for at udnytte disse ressourcer effektivt.

Fjernvarmescenarier
Analysen omfatter syv udviklingsscenarier, der er sammensat som kombinationer af ovennævnte ressourcer og
teknologier. Maksimal udnyttelse af overskudsvarme ved
høj temperatur fra industrien indgår i alle scenarier gennem
hele beregningsperioden: 2016–2035, mens sæsonvarmelagre, varmepumper og biomasse introduceres i forskellige
kombinationer fra og med 2021 i senarie 3.1-5.2. Solvarme
i kombination med meget store varmelagre introduceres fra
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Figur 1 viser CO2-udledningen gennem beregningsperioden
for de enkelte udviklingsscenarier. Den røde linje viser, at ved
maksimal udnyttelse af højtemperatur overskudsvarme kan
CO2-udledningen reduceres med 24 % frem i mod 2035. De
øvrige kurver viser, hvordan overskudsvarme i kombination
med varmepumper, sol og biomasse kan reducere CO2udledningen yderligere. Ved fuld implementering efter 2028
reduceres CO2-udledningen med 58 % i forhold til referencen.
Den primære grund til, at varmeproduktionen beregningsmæssigt ikke bliver helt fossilfri efter 2028 er følgende:
•
En del af varmen produceres ved affaldsforbrænding.
Affald har en fossil andel primært bestående af plast.
Plast må på sigt forventes genanvendt. I denne analyse
er plastandelen fastholdt efter 2016 og gennem
hele beregningsperioden og giver derfor stadig
beregningsmæssigt et CO2-bidrag efter 2028.
•
Varmepumpernes elforbrug tilskrives beregningsmæssigt
det gennemsnitlige CO2-bidrag, som strøm er behæftet
med. CO2-bidraget er bestemt ud fra Energistyrelsens
beregningsforudsætninger fra april 2016.
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Figur 2: Selskabsøkonomiske omkostninger over 20 år.

Forbruget af biomasse ønskes minimeret, da biomasse
må betragtes som en begrænset ressource. Analysen viser
imidlertid, at Aalborg Varme ud over affaldsforbrænding,
overskudsvarme og solvarme har behov for at etablere en
varmeproduktionsenhed, der kan producere varme tilpasset
varmebehovet efter udfasning af Nordjyllandsværkets blok 3.
I denne analyse er der beregningsmæssigt indregnet et
biomassebaseret kedelanlæg til at opfylde dette behov, idet
biomasse under de nuværende forudsætninger kan producere
fossilfri varme til en konkurrencedygtig pris. Det er dog
næppe sandsynligt, at dette bliver en realitet, idet andre
muligheder som f.eks. geotermi, forgasning af biomasse eller
overskudsvarme fra fremstilling af biobrændstof sandsynligvis
vil være mere hensigtsmæssige teknologier om ti år.

Økonomiske konsekvenser
De økonomiske konsekvenser for de enkelte fjernvarmescenarier er i analysen opgjort som en samlet selskabsøkonomisk omkostning i forhold til referencen over
beregningsperioden 2016 – 2035. Det skal bemærkes, at der
alene er set på de produktionsomkostninger, der ændrer sig,
og dermed ikke på de samlede produktionsomkostninger.

omstilling kan gennemføres udgiftsneutralt i forhold til
referencen.
Konsekvensanalysen viser ydermere, at den grønne omstilling
kan gennemføres for samfundsøkonomiske omkostninger, der
totalt set er på samme niveau som de samfundsøkonomiske
omkostninger, som er forbundet med at levetidsforlænge
Nordjyllandsværket efter 2028.

Robusthedsanalyser
Der er gennemført en række robusthedsanalyser for at
undersøge resultaternes robusthed over for ændringer i centrale
parametre, særligt energipriserne. Robusthedsanalyserne
viser, at scenarierne generelt set er robuste over for væsentlige
udsving i bl.a. el- og kulprisen. Samtidigt er konklusionerne
robuste over for stigninger i anlægsprisen til bl.a. det
forudsatte damvarmelager, samt en stigning i prisen på træflis.
Robusthedsanalysen gennemgås til sidst i denne rapport.

Figur 2 viser, at alle udviklingsscenarier udviser en
selskabsøkonomisk besparelse. Set i relation til de mange
forudsætninger og antagelser, som danner baggrund for
en analyse af denne karakter, vurderes det, at den grønne
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2. Målsætning og
rammer
Målsætninger

Rammer og forudsætninger

Målet for Aalborg Kommune er en omkostningseffektiv,
forsyningssikker, robust og bæredygtig varmeforsyning, der
opfylder kommunens målsætninger om at:

Fjernvarme reguleres under ”Lov om varmeforsyning”.
Varmeforsyningslovens formål er at fremme den mest
samfundsøkonomiske, herunder miljøvenlige, anvendelse af
energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand,
samt inden for disse rammer at formindske energiforsyningens
afhængighed af fossile brændsler. Varmeforsyningsloven
fastlægger samtidig, at ”tilrettelæggelsen af varmeforsyningen
skal ske med henblik på at fremme samproduktion af varme og
elektricitet mest muligt”.

•
•

•

Aalborg Kommune skal være fossilfri kommune senest i
2050 (jf. Bæredygtighedsstrategi 2016-2020).
Vedvarende energi skal i 2030 udgøre 60 % og i 2050
100 % af al energiforsyning (jf. Bæredygtighedsstrategi
2016-2020).
Udledningen af drivhusgasser (CO2) i Aalborg Kommune
skal reduceres med 40 % i perioden 1990 til 2020 (jf.
Covenant of Mayors)

Under den overordnede målsætning om, at Aalborg
Kommune skal være 100 % fossilfri i 2050, skal der udvikles
en forsyningsstrategi, der på både kort og lang sigt sikrer,
at målene opfyldes samtidig med, at forsyningssikkerheden
bevares.

På nuværende tidspunkt er det således ikke muligt at etablere
varmeproduktionsenheder (varmepumper, elkedler og
biomasseenheder), der ikke samtidig producerer el i Aalborg.
Der er til denne analyses formål valgt at se bort fra denne
binding, idet der regnes over en længere tidshorisont, hvor
kraftvarmens rolle reduceres, efterhånden som vind og sol
leverer hovedparten af elproduktionen i det danske net.
Analysearbejdet
beskrevet
i
denne
rapport
er
marginalbetragtninger, der beskriver de økonomiske
konsekvenser ved de forskellige fjernvarmescenarier
sammenholdt med en reference, der beskriver konsekvenserne
ved at fortsætte med de nuværende varmeproduktionsenheder.
Analysearbejdet tager udgangspunkt i en økonomisk
optimering af varmeproduktionen time for time hen over året,
hvor den marginalt billigste produktionsenhed altid vælges.
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Elpris, brændselspriser og CO2-kvotepris
i hovedberegningen
350

80

300

70

kr./MWh

50

200

40
150

30

100

kr./ton CO2

60

250

20

50

10
0

0
2016
Elpris

2018

2020

2022

Naturgaspris

2024

2026
Kulpris

2028

2030

2032

Træflispris

2034
CO2-kvotepris

Figur 3: Antagelser om energiprisudviklingen på el, naturgas, kul, træflis og CO2-kvoter. CO2-kvoteprisen
aflæses på den lodrette akse til højre, mens de øvrige priser aflæses på den primære lodrette akse til venstre.
Der er dog en binding i forhold til affaldsforbrændingen på
Reno-Nord, som betyder, at der skal afsættes en effekt til
fjernvarmesystemet hele året. Denne binding er fastholdt i
analysearbejdet.
Antagelser om energiprisudviklingen på el, naturgas, kul,
træflis og CO2-kvoter er vist i Figur 3. Afgifterne er beregnet
ud fra nuværende forhold — herunder ingen PSO-afgift.
Overskudsvarme er indregnet baseret på det nuværende
prisniveau, inkl. affaldsvarmeafgift og overskudsvarmeafgift.

Omkostningerne til varmeproduktionen betragtes som
omkostningerne til:
•
køb af varme
•
drift af varmeproduktionsenheder ejet af Aalborg Varme
•
kraftvarme fra Nordjyllandsværkets Blok 3 — fratrukket
indtjeningen på el-produktionen.
Et evt. over- eller underskud på Nordjyllandsværket vil således
tilfalde varmeforbrugerne jf. ”hvile i sig selv”-princippet. Der
er imidlertid på nuværende tidspunkt lovgivningsmæssige
bindinger, der adskiller økonomien på el- og varmesiden. Da
der er tale om langsigtede analyser, er der imidlertid set bort
fra dette i analysen, og der er taget udgangspunkt i ”hvile i sig
selv”-princippet.

7

3. Fjernvarmescenarier
Som et resultat af det procesforløb, der er gennemført i løbet
af første halvår af 2016, er der udarbejdet et grundlag for den
videre strategiproces hos Aalborg Varme. Grundlaget omfatter
en sammenhængende, opdateret beskrivelse af det nuværende
varmegrundlag og den nuværende forsyningsstruktur
i det centrale forsyningsområde, samt et overblik over
udviklingsmuligheder i form af:

med og uden fremtidig forsyning fra Nordjyllandsværkets blok
3 baseret på kulfyring.

•

Det samlede varmeproduktionsbehov i Aalborg Varmes
forsyningsområde er ca. 2.000 GWh pr. år og det kan
konstateres, at der er tilstrækkeligt biomasse, solvarme og
geotermiske ressourcer til stede i Aalborg Kommune til at dække
dette behov. De kendte potentielle overskudsvarmeressourcer
kan øge mængden af overskudsvarme til mere end det
dobbelte i forhold til den nuværende udnyttelse, mens
biomasseressourcer, opgjort som såvel tør biomasse som
i form af biogasser i Aalborg Kommune, vil kunne dække
omkring 50% af varmebehovet. Den mulige varmeproduktion
fra solvarme anslås til 2.200 GWh pr. år, dog med betydelige
arealkrav til følge. Varmebehovet i Aalborg Varmes
forsyningsområde kan således dækkes af en kombination af
overskudsvarme, solvarme, biomasse og geotermi.

•

•

Et ressource- og brændselskatalog, der danner overblik
over de energiressourcer, der ikke — eller kun i begrænset
omfang — anvendes til varmeproduktion hos Aalborg
Varme i dag. Kataloget giver en oversigt over potentialer
for overskudsvarme, tør biomasse, geotermi, solvarme,
biogasser og el-baseret varmeforsyning. Desuden
vurderes de mere langsigtede muligheder, der knytter sig
til bl.a. forgasning, produktion af biobrændstoffer og
synergier i det samlede fremtidige smarte energisystem,
da disse perspektiver bl.a. også åbner for nye
overskudsvarmepotentialer.
En varmeprognosemodel, der med udgangspunkt i det
nuværende varmebehov inden for forsyningsområdet
etablerer en oversigt over udbygningsmuligheder for
det centrale forsyningsområde via nye konverteringer til
fjernvarme og tilkobling af nye forsyningsområder. Det
fremtidige varmegrundlag er basis for tilrettelæggelsen
af
det
fremtidige
varmeproduktionsbehov
og
forsyningsstruktur.
Et teknologikatalog over eksisterende og mulige
fremtidige teknologiske løsninger for varmeproduktionen
i kraftvarmeområdet. For hver teknologi omfatter
kataloget en teknisk beskrivelse med nøgletal samt en
vurdering af udviklingspotentialer på kortere og på
længere sigt. Desuden angives relevante økonomiske
nøgletal og en kort vurdering af fordele og ulemper ved
teknologien i forhold til den aktuelle situation i Aalborg
Varmes centrale forsyningsområde.

De anbefalede teknologiske løsninger for såvel den kortsigtede
som den langsigtede udvikling er vurderet og rangordnet
under hensyn til nuværende udviklingsniveau og fremtidige
perspektiver.

Relevante tiltag
Der er gennemført produktionsanalyser, der belyser, hvorledes
forskellige kombinationer af produktionsteknologier kan
dække det samlede fjernvarmebehov inden for det centrale
forsyningsområde. De indledende økonomiske analyser
baseret på simuleringsmodellen viser, at nogle tiltag er mere
relevante for nærmere analyser end andre. De mest relevante
tiltag er:
1.
2.
3.

Der er via scenarieberegninger etableret et overblik over
potentialet for fremtidens varmeforsyning i Aalborg Varmes
forsyningsområde. ”Energistrategi for Aalborg Kommune frem
til 2030” bygger i udgangspunktet på kendte og afprøvede
teknologier. I forbindelse med scenarieberegningerne
analyseres, hvorledes systemet kan opbygges, henholdsvis

8

4.
5.

Øge mængden af overskudsvarme og udvide
lagerkapaciteten for varme.
Øge udnyttelsen af varmen fra affaldsforbrænding, inkl.
supplerende biomasse.
Introduktion af ”El til varme”-teknologier, herunder
primært varmepumper til opgradering af mellem- og
lavtemperatur overskudsvarme og omgivelsesvarme.
Producere solvarme i kombination med stort
sæsonvarmelager.
Producere varme ved hjælp af biomasse (på sigt fx anvendt
i kombination med geotermi og/eller forgasning).

Scen.

2016 - 2020

2021 - 2027

2028 – 2035 (Udfasning af NJV 3.1-5.2)

1

Reference

2

NJV + Overskudsvarme

3.1
3.2
4.1

NJV + Overskudsvarme

NJV + Overskudsvarme –
Varmepumpe – Mellemstort
damvarmelager – 50 MW biomasse

NJV + Overskudsvarme

NJV + Overskudsvarme –
Varmepumpe – Damvarmelager

NJV + Overskudsvarme

NJV + Overskudsvarme –
Varmepumpe – Mellemstort
damvarmelager

4.2
5.1
5.2

+60 MW Biomasse
Stort damvarmelager – Solvarme

130 MW Biomasse

Stort damvarmelager – Solvarme –
50 MW Biomasse
110 MW Biomasse
Stort damvarmelager – Solvarme –
50 MW Biomasse

Figur 4: Fjernvarmescenarier

Elkedler og geotermi anses som relevante varmeforsyningskilder
på længere sigt. Det er dog ikke muligt med nuværende
økonomiske forhold at indpasse elkedler som grund- eller
mellemlast i systemet. Under de nuværende forudsætninger vil
de udelukkende kunne indgå som reservelast.
På samme måde er der så stor usikkerhed om omkostningerne
til geotermi, at det ikke beregnes. Det er derfor valgt at indføre
ekstra kapacitet i form af en biomassekedel. Denne kan dog
erstattes med geotermi eller anden ny teknologi på længere
sigt.

Fjernvarmescenarier og perioder
Der er opstillet syv sammenhængende fjernvarmescenarier for
perioden 2016–2035 og en reference baseret på videreførelse
af den nuværende produktion. Hvert scenarie beskriver en
udvikling over tre beregningsperioder; 2016-2020, 2021-2027
og 2028-2035 som vist i Figur 4.
Perioden 2016–2020 kan betragtes som en beslutningsperiode,
hvor forudsætningerne for de langsigtede strategivalg skal
bearbejdes og konkretiseres nærmere. Analyserne viser, at der
umiddelbart er besparelser ved at gennemføre de identificerede
højtemperatur-overskudsvarmeprojekter i kombination med
en udvidelse af lagerkapaciteten. Dette forudsættes derfor
iværksat snarest mulig og inden for den første strategiperiode.

Perioden 2021–2027 illustrerer en situation inden for
Nordjyllandsværkets tekniske levetid. Scenarierne viser
forskellige udfasningsforløb for Nordjyllandsværkets blok 3
sammenholdt med eventuel levetidsforlængelse (Reference og
scenarie 2). Idet Nordjyllandsværkets blok 3 udfases i denne
periode, skal alternative varmeproduktions- og forsyningskilder etableres senest i denne periode.
Perioden 2028–2035 viser situationen efter, behovet for
levetidsforlængelse på Nordjyllandsværkets blok 3 er aktuel.
Situationen forudsætter, at der tidligt i strategiperioden
enten er truffet beslutning om at udfase produktionen på
Nordjyllandsværkets blok 3, eller om at have mulighed for at
kunne producere på værket efter 2028.
I et integreret system med mange overskudsvarmeleverandører,
der producerer kontinuerligt over hele året, er det relevant at
vurdere mulighederne for at optimere produktionsfordelingen
ved at muliggøre sæsonlagring. Billig varme der ikke kan
udnyttes om sommeren, kan således indgå på tidspunkter
med større varmebehov og dyrere varmeproduktion.
Fjernvarmescenarierne for både perioden 2021–2027 og for
perioden 2028–2035 illustrerer forskellige kombinationer af
lagerstørrelser og produktionssammensætninger.
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4. Konsekvensanalyser
Med henblik på at vurdere helhedsløsninger, der tilgodeser
Aalborg Kommunes mål, er der gennemført en række analyser,
der illustrerer konsekvenserne af udvalgte fjernvarmescenarier.
Scenarieanalyserne danner grundlag for udformningen af
forslag og anbefalinger til hvilke teknologiske løsninger, der
i en samlet forsyningsstruktur udviser positiv selskabs- og
samfundsøkonomi samt miljømæssig bæredygtighed på kort,
mellemlang og lang sigt.

Varmeproduktion
Produktionsfordelingen samt de ressource- og miljømæssige
konsekvenser i de opstillede scenarier for de tre perioder er
analyseret. Analyserne viser, at overskudsvarme alene (højog mellemtemperatur) kan bidrage væsentligt til at udfase
varmeproduktionen på Nordjyllandsværkets blok 3. Suppleres
dette med etablering af en ny produktionsenhed (baseret på
flis eller med en produktionspris svarende til kedelproduktion

på flis), udfases varmeproduktionen på Nordjyllandsværkets
blok 3 helt.
I det sammenhængende produktionssystem indgår
såvel el- som varmeproduktionen. Simuleringerne af
produktionssystemerne — baseret på timeværdier —
resulterer dermed i, at ændrede produktionsfordelinger
for varmeproduktionen har indflydelse på el-produktionen
— og dermed på det samlede brændselsforbrug til el- og
varme i det samlede forsyningssystem i Aalborg. Øgede
overskudsvarmeleverancer fortrænger kombineret el- og
varmeproduktion på Nordjyllandsværkets blok 3, men med
den forudsatte markedssituation i elmarkedet forbliver den
totale el-produktion på blok 3 uændret frem mod 2028, idet
kraftvarmeproduktion erstattes af ren el-produktion.

Varmeproduktion i 2028-2035
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Figur 5: Varmeproduktionsstruktur i 2028-35
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Figur 6: Brændselsforbrug til varmeproduktion i 2028-35

Brændselsforbrug og CO2-udledning

Med henblik på at vurdere brændsels – og miljøkonsekvenser
separat for varmesiden er det samlede brændselsforbrug
på Nordjyllandsværket og Reno-Nord opdelt i et
brændselsforbrug til el-produktion og et brændselsforbrug
til varmeproduktion. Ved beregningen af det marginale
brændselsforbrug til varme på Nordjyllandsværkets blok 3
anvendes normalt en marginal varmevirkningsgrad på 310%.
Det resulterende brændselsforbrug, dvs. brændselsforbruget
til varmeproduktionen, fratrukket den del af det samlede
brændselsforbrug, der henføres til elproduktionen på
Nordjyllandsværket i 2028-2035 er vist i Figur 6. CO2udledninger knyttet til varmeproduktionen alene fremgår af
Figur 7.
Brændselsforbruget reduceres, når der tilføres mere
overskudsvarme (scenarie 2), ligesom brændselsforbruget
reduceres i scenarierne med solvarme og stort
damvarmelager (scenarie 3.2, 4.2 og 5.2). I disse scenarier
udgør brændselsforbruget omkring 80 % af forbruget i
referencen. Brændselsforbruget øges i scenarierne med
større biomassekedeleffekt. Dette skyldes primært, at
brændselsforbruget til varmeproduktion for Nordjyllandsværket er regnet med en virkningsgrad på 310 %.
Brændselsmængden er derfor forholdsvis større på en
biomassekedel med en virkningsgrad på ca. 115 %. Det fossile
brændselsforbrug af kul og naturgas reduceres ved udfasning
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Figur 7: CO2-udledning fra varmeproduktion i 2028-35 fordelt på
de forskellige brændsler.

af Nordjyllandsværket. I scenarie 3.1 til 5.2 udgør den fossile
andel kun omkring 5 % (når der ses bort fra affaldet), mens det
udgør mere end 40 % i referencen. Affald indgår med ca. samme
andel i alle scenarier. I scenarie3.1 til 5.2 er CO2-emission fra
varmeproduktion i 2028 reduceret til 42 % sammenholdt med
referencesituationen.
Den primære grund til, at varmeproduktionen beregningsmæssigt ikke bliver helt fossilfri og CO2-neutral efter 2028,
er den fortsatte forbrænding af fossilt affald, som bygger
på Reno-Nords forventninger. Forbrændingen af fossilt
affald hos Reno-Nord vurderes at ske uagtet valg truffet i
Aalborg Energikoncern og en del af CO2-emissionerne fra
forbrændingen af den fossile affaldsfraktion tilskrives derfor
varmesiden.
Endvidere tilskrives elforbruget det gennemsnitlige CO2-bidrag,
som forventes ved den fremtidige udvikling i elproduktionen.
Da det ikke forventes, at elproduktionen bliver helt fossilfri
inden 2035, medfører el brugt i varmepumperne også en CO2udledning.
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Selskabsøkonomiske konsekvenser

Forbrugerøkonomiske konsekvenser

De selskabsøkonomiske konsekvenser af fjernvarmescenarierne
er analyseret, idet de samlede selskabsøkonomiske
omkostninger er opgjort år for år og som samlet nutidsværdi
over planperioden på 20 år.

Der er ikke lavet særskilte forbrugerøkonomiske konsekvensberegninger. Forbruger- og selskabsøkonomien er dog tæt
forbundne, idet eventuelle selskabsøkonomiske besparelser
eller meromkostninger, jf. ”hvile i sig selv”-princippet, vil
føre til hhv. en sænkning eller stigning af varmeprisen. Hvis
selskabsøkonomien holdes neutral ved omstillingen, påvirkes
forbrugerøkonomien derfor heller ikke af omstillingen. Det
samlede selskabsøkonomiske resultat — og dermed indirekte
også varmeprisen — er imidlertid afhængige af mange andre
faktorer som omkostninger til ledningsnet, administration,
afgifter mv. Hvorledes udviklingen af disse yderligere omkostninger påvirker varmeprisen, belyses ikke i denne rapport.

I Figur 8 sammenholdes de samlede selskabsøkonomiske
omkostninger med summen af CO2-udledninger over 20 år.
Totalt betragtet konkluderes det, at udfasning af
Nordjyllandsværkets blok 3 og indføring af øget udnyttelse
af overskudsvarme, biomasse og vedvarende energi i samspil
med varmelagring er en attraktiv løsning for den fremtidige
varmeforsyning i Aalborg Varmes forsyningsområde. Udfasning
af blok 3 efter 2028 kan gennemføres for omkostninger der
totalt set er på samme niveau som omkostninger forbundet
med øget overskudsvarmeudnyttelse og levetidsforlængelse af
Nordjyllandsværkets Blok 3 (scenarie 2).

De selskabsøkonomiske konsekvensberegninger giver således
ikke svar på udviklingen i varmeprisen, men indikerer, at der
ikke skal forventes væsentlige ændringer i varmeprisen, der kan
relateres til varmeproduktionssiden. Det er ikke undersøgt,
hvorledes prisen vil påvirkes af andre faktorer.
Analyserne er marginalbetragtninger over 20 år, der
beregner forskellen mellem en reference og forskellige
udviklingsscenarier. Referencen belyser de forventede
omkostninger til varmeproduktionen, hvis den nuværende
varmeproduktion forsætter uændret de næste 20 år — inkl.
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Figur 9: Samfundsøkonomiske omkostninger. De angivne tal er afrundede.

reinvesteringer på Nordjyllandsværket. Det skal dog nævnes,
at idet der er tale om marginalbetragtninger, er det kun
omkostningerne til det, der tænkes ændret, der er medtaget.
Resultaterne viser, at overgangen til fossilfri varmeproduktion
kan gennemføres for omkostninger, der totalt set er på samme
niveau som omkostninger forbundet med levetidsforlængelse
af Nordjyllandsværkets blok 3. Isoleret set indikerer dette, at
varmeprisen ikke vil blive påvirket som følge af omstillingen,
hvis det lykkedes at realisere denne — som skitseret i analysen.

Samfundsøkonomiske konsekvenser
For at klarlægge konsekvenserne for samfundet og dermed opnå
løsninger, der ikke kun er fordelagtige for forbrugerne, men
også for samfundet generelt, er det i Varmeforsyningslovens
formålsparagraf givet, at der skal vælges projekter, der er
samfundsøkonomisk fordelagtige. Derfor skal der udarbejdes
samfundsøkonomiske analyser, når der skal etableres
nye projekter. For at belyse de samfundsøkonomiske
konsekvenser af fjernvarmescenarierne, er der udarbejdet
samfundsøkonomiske konsekvensberegninger på baggrund af
Energistyrelsens forudsætninger.

Som vanligt er der regnet med en marginal virkningsgrad på
310 % til beregning af det marginale brændselsforbrug til
varme på Nordjyllandsværket. I Figur 9 fremgår de samlede
samfundsøkonomiske omkostninger i referencen samt i
fjernvarmescenarierne.
På baggrund af resultaterne vist i Figur 9 kan det konkluderes,
at de samfundsøkonomiske omkostninger ved udfasning
af Nordjyllandsværket og indføring af øget udnyttelse af
overskudsvarme, biomasse og vedvarende energi i samspil
med varmelagring, er på niveau med de samfundsøkonomiske
omkostninger, der er forbundet med referencesituationen,
inkl. levetidsforlængelsen af Nordjyllandsværket. Udfasning af
Nordjyllandsværket efter 2028 kan sandsynligvis gennemføres
uden at påføre samfundet øgede omkostninger.
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Figur 10: Samlet beskæftigelse angivet som en sum over 20 år.
Sumværdier er afrundede.

Figur 11: Effekten på kommuneskatter i Aalborg Kommune.

Lokaløkonomiske konsekvenser
Ved godkendelse af projekter kan det ligeledes være fordelagtigt
for Byrådet at kende de lokaløkonomiske konsekvenser af et
projekt. På denne baggrund er der udarbejdet en analyse af de
lokaløkonomiske konsekvenser af at udfase Nordjyllandsværket
og i stedet indføre øget udnyttelse af overskudsvarme,
biomasse og vedvarende energi i samspil med varmelagring.
De lokaløkonomiske analyser er centreret om effekter på
beskæftigelsen, økonomisk vækst (målt i bruttoværditilvækst)
samt på skatteindtægterne. Analyserne omfatter udelukkende
effekter på lokaløkonomien, der kan relateres til aktiviteter
inden for Aalborg Energikoncern. Den geografiske afgrænsning
for lokaløkonomien er Aalborg Kommune.
Den lokaløkonomiske vurdering er en prognose baseret på
selskabsøkonomiske forudsætninger og historiske data, bl.a.
fra Danmarks Statistik. Derfor er resultaterne også af statistisk
karakter og der er derfor en række usikkerheder forbundet med
resultaterne.
I Figur 10 fremgår det samlede antal fuldtidsansatte som
anlægsfasen og driftsfasen samlet giver anledning til over 20
år.
Af resultatet fremgår det, at referencescenariet giver
anledning til størst beskæftigelse i Aalborg Kommune,
hvilket hænger sammen med, at de selskabsøkonomiske
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omkostninger er størst her. Projekter med store
investeringer vil have den største beskæftigelseseffekt
koncentreret i årene, hvor anlægsinvesteringerne er størst.
Den beregnede værdiskabelse er større i referencen
sammenlignet med fjernvarmescenarierne, hvilket hænger
sammen med, at der er større omkostninger forbundet med
at bibeholde Nordjyllandsværket, hvorfor der kommer flere
penge ud i samfundet.
På baggrund af resultaterne i Figur 11 kan det konkluderes,
at udfasning af Nordjyllandsværket efter 2028 sandsynligvis
kan gennemføres uden, at det vil påvirke kommuneskatterne
i Aalborg Kommune væsentligt.
Til de ovenstående lokaløkonomiske effekter skal det nævnes,
at lokaløkonomiske effekter ved udnyttelse af overskudsvarme
fra f.eks. Aalborg Portland ikke er medregnet. Det har dog
en merværdi for disse virksomheder at kunne afsætte noget
varme til varmesystemet i Aalborg. Ydermere vil den forventede
reduktion i elproduktion på Nordjyllandsværket i medfør af de
fleste af scenarierne, resultere i en udbygning af bl.a. vindkraft
andre steder i energisystemet og muligvis inden for Aalborg
Kommune. Påvirkning på beskræftligelse og kommuneskatter
i medfør af disse udlignende aktiviteter er ikke medtaget i
næværende undersøgelse.
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Figur 12: Prisprognoser til robusthedsberegninger. Bemærk at de lodrette akser ikke har samme værdier.

Robusthedsanalyser
Med henblik på at vurdere robustheden i analyseresultaterne,
der skal danne grundlag for de strategiske valg på kort og lang
sigt, er der gennemført en række supplerende analyser, som
belyser de enkelte scenariers robusthed over for nogle af de
anvendte beregningsforudsætninger i de selskabsøkonomiske
konsekvensanalyser.
Nordjyllandsværkets blok 3 har en stor produktionskapacitet
og en omkostningsstruktur, som betyder, at udsving på elog kulpriser har stor indvirkning på anlæggets rentabilitet
— og dermed også for de samlede selskabsøkonomiske
omkostninger i de enkelte alternativer, hvor blok 3 indgår
i varmeproduktionen i mere end halvdelen af den 20 årige
beregningsperiode.
For at vurdere disse indflydelser er der gennemført
robusthedsberegninger hvor el-, kul-, naturgas-, flis- og
CO2-kvotepriserne indregnes med hhv. en høj og en lav
prisudviklingsprognose samt med en spejlvending af de
historiske priser.

er fluktuationen i elprisen, ligesom i hovedberegningen,
baseret på de faktiske elpriser i 2015.
Historisk har det vist sig at el-, kul-, naturgas-, flis- og CO2kvotepriserne, hverken er jævnt stigende eller jævnt faldende,
men at de fluktuerer over årene. For at belyse dette, er der
foretaget en robusthedsanalyse med historiske priser. I denne
robusthedsberegning er der taget udgangspunkt i historiske
fluktuationer i elprisen hen over de enkelte år.
På Figur 12 ses den anvendte fremskrivning af el- og
brændselspriser for de tre robusthedsberegninger (spejlvendte
historiske priser, Dansk Energi (høj) og 2016-niveau) samt for
hovedberegningen.
Resultaterne af robusthedsberegningerne over for disse
parametre er illustreret i Figur 13.

Til robusthedsberegningen med den høje prisudviklingsprognose er Dansk Energis høje prisscenarie fra ”Analyse nr. 20:
Elprisscenarier 2020-2035” anvendt. I robusthedsberegningen
med den lave prisudviklingsprognose er priserne i 2016
bibeholdt i hele perioden. I begge disse robusthedsberegninger
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Figur 13: Robusthedsberegninger - el-, brændsels- og CO2-kvotepriser.
I Dansk Energis høje fremskrivning stiger elprisen betydeligt
mere end brændselspriserne. Som det fremgår, er scenarierne
følsomme over for en sådan udvikling i prisprognoserne. Til
gengæld er scenarierne robuste over for en lav prisudvikling,
samt robuste over for de historiske priser.

Robusthedsanalyser gennemført over for investeringer i
damvarmelager og biomasse-priser/afgifter ændrer ikke på
de overordnede konklusioner. Det samme gør sig gældende
for robusthedsanalyser gennemført på markedsrenten på
investeringerne samt på elafgiften på varmepumpen.

Analysen
viser,
at
produktionsomkostningerne
på
Nordjyllandsværket er følsomme over for el- og kulprisens
udvikling. Den høje brændselsprisfremskrivning viser,
at der er et potentiale for at reducere de samlede
produktionsomkostninger i forhold til 2016-niveauet, hvis el-,
brændsel- og CO2-priserne udvikler sig som forudsat i Dansk
Energis høje scenarie.

Resultaterne af de gennemførte analyser indikerer således, at
det er muligt at opbygge et robust flerstrenget og bæredygtigt
forsyningssystem til erstatning af varmeproduktionen på
Nordjyllandsværkets blok 3.

Udviklingen i elprisen og kulprisen de næste 5-10 år kan således
have indflydelse på tidspunktet for udfasning af blok 3 som
elproduktionsanlæg — set ud fra en rent selskabsøkonomisk
synsvinkel.
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