Lars van Hauen

Geotermiens bidrag til
70% klimamålet

Bæredygtige varmeløsninger sammen med partnere
2005
E.ON overtager 63 produktionsanlæg
samt 8 varmenet fra NESA. E.ON
installerer samtidig sin første fliskedel på
værket i Lendemarke.

2012
E.ON installerer sin første el-kedel
på værket i Frederikssund.

2009
E.ON begynder divestment af ikkeoptimerbare anlæg. Porteføljen er ultimo
2016 på 37 produktionsanlæg og 4 varmenet.

2018-20
E.ON installerer nye træpille- og
solfangeranlæg og lancerer intelligent
elvarmepumpeløsning

2015
E.ON implementerer sit første projekt
med overskudsvarme i Frederikssund.
Projektet dækker over halvdelen af det
samlede varmebehov

DeepGeothermi i Malmø
•

Høje temperaturer (130-160 ºC) muliggør direkte
injectsering og elproduktion via ORC-process

•

Enestående mulighed for at omdanne en større bys
varmeforsyning til en bæredygtig og askefri
varmeforsyning

•

Stabil varmeforsyning og lave variable omkostninger

•

Testperiode i 2020-2021

•

Boredybde: 7 km

•

Forventet produktion i 2022 (Sveriges første
dybdeborende geotermiske anlæg)

•

•

40-50 MW

•

200-250 GWh per år (10% af Malmøs
varmebehov)
Projektet er et samarbejde med ledende eksperter
og forskere, der benytter den seneste teknologi
inden for geotermik. E.ON er systemoperatør.
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Vi fokuserer på tre indsatsområder
Skalering i Malmø

Skalering i Sverige

Skalering i Europa

2020

Indledende
testresultater

2022

Idriftsættelse af
fuldskalaanlæg

2028

Fem DeepGeo-anlæg i
Malmø

Vi udvikler en metodik med den målsætning at kunne skalere
indenfor følgende tre områder
Teknisk – Fokus på geologiske og hydrologiske egenskaber
Økonomisk – Fokus på marked- og omkostningsstruktur
Regulatorisk – Fokus på miljøbeskyttelse- og varmeforsyning
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Udgangspunktet fra 2020

Samlet
drivhusgasudledninger

Udledninger i ikkekvotesektoren
Energi til
bygninger
20%

Kvotesektor
29%

Transport
41%

Ikke-kvotesektor
71%

Landbrug og transporten skal levere
Der er allerede indgået klimaaftaler på
energi-, industri- og affaldsområdet. Nu
mangler transport og landbrug. Der er indtil
videre sammenlagt fundet 3,4 mio. ton CO2reduktioner frem mod 2030.
Affaldsdeponi,
spildevand og
industri (ikke
energi)

4%

Vi skal sænke CO2-udledningen med 20 mio.
ton inden 2030, hvis vi skal nå målet.
Landbruget og transporten udleder hhv. ca.
11 og 13 mio. ton.

Landbrug
35%
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Udfordringen frem mod 2030, mio. tCO2e
CO2-reduktionerne i 20’erne
Energistyrelsen forventer følgende
sektoropdelte CO2-udledninger i 2030:
Energi og industri står for 25 pct. af de
samlede udledninger, mens affald og
spildevand udgør 5 pct. Transport udgør 32
pct. og landbrug 25 pct. Endelig udgør optag
og udledninger fra jorde og skove (LULUCF)
12 pct. af de samlede udledninger.
Varmepakken forventes at mindske
drivhusgasudledningerne med 0,7 mio. tons
CO2 i 2030. Geotermi har et
reduktionspotentiale på ca. 1,2 mio. ton.
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CO2-udledninger, inklusiv afledte effekter
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Kilde: IPCC (2018), Working Group III Contribution to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

Fjernvarmepriser fordelt på brændselstype
Biobrændsler er fortsat afgiftsfrie
Det er generelt dyrere at få leveret varme
fra en fjernvarmeforsyning, som benytter
”Andet brændsel” (solvarme, geotermi,
varmepumpe m.v.) i produktionen med en
gennemsnitlig varmepris på 15.087 kr./år.
Den næstdyreste varmepris er for
varmeforsyninger, som anvender naturgas
som primær brændsel. Her er den
gennemsnitlige varmepris på 13.666 kr./år.
De resterende brændselstyper kul, affald,
biobrændsel og industriel overskudsvarme
leverer varme til en gennemsnitlige
varmepris i intervallet 12.305 til
12.813 kr./år med biobrændsler som det
laveste.
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Kilde: Forsyningstilsynets prisstatistik fra august 2019, som er baseret på varmeforsyningernes egne indberettede budget og prisanmeldelser til Forsyningstilsynet for 2019.

Geotermiens potentielle klimabidrag i Aalborg
Antages en varmeproduktion i Aalborg at være 5.500 driftstimer
ved syv brønde á 14,3 MW, er den årlige varmeproduktion
550.550 MWh.
En standardbolig på 130 kvm har et årligt varmeforbrug på 18,1
MWh. Geotermi forventes at kunne produceres i omegnen af 350
kr./MWh. Geotermisk varmeproduktion forventes således at
koste ca. 6.500 kr./år, eksl. afgifter.
Den uvægtede gennensnitslige fjernvarmepris for en
standardbolig er I dag 14.472 kr. pr. år. De 50 dyreste
fjernvarmeforsyninger leverer varme til 17.963-25.659 kr. pr. år.

Varme under fødderne
Hvis geotermi fortrænger
550.550 MWh naturgas
reduceres CO2-udledninger med
112.061 ton. Erstattes en
tilsvarende kulproduktion
mindskes CO2-udledningerne
med 186.385 ton, svarende til
halvdelen (53%) af den samlede
CO2-effekt fra klimaaftalen om
udfasning af olie- og gasfyr.
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Geotermi:
den oversete
vedvarende
energikilde

Geotermisk varme
1.

En vedvarende energikilde, der er CO2-neutral og sikrer en stabil energiforsyning.

2.

Geotermi er skalerbar og stiller ingen større krav til arealanvendelse.

3.

Geotermi kan lagre energi fra fluktuerende energikilder og levere energi, når de
fluktuerende energikilder ikke producerer, og derved bidrage til udviklingen af et
fleksibelt energisystem.

4.

Ifølge GEUS er det geotermiske varmeenergipotentiale mere end tre gange den
varmemængde, Danmark kan forvente at producere fra olie i Nordsøen. Geotermi
kan bl.a. forsyne 30-50 pct. af København Kommunes fjernvarmebehov.

5.

Effektiv varmeanvendelse (en kapacitetsfaktor på over 90 pct.).

Vigtigheden af tidligere anbefalinger er kun
steget med tiden
Klimakommissionen (2010):
”Biomasse, solvarme, geotermi og varmepumper skal
tilsammen levere energien til fjernvarmen. En stor del af
fjernvarmen skal produceres på store varmepumpeanlæg og
geotermianlæg”.

Ea Energianalyse (2015):
”Energistyrelsen har tidligere vurderet, (Energistyrelsen, maj
2010), at økonomien i geotermisk varmeproduktion kan ligge
på niveau med varme fra centrale og decentrale kraftværker,
og at geotermien i 2010 vurderedes som en konkurrencedygtig
varmeproduktionsform”.

Fordelingen af EU’s udgifter til forskning og
udvikling fra 1974-2007
Oil and gas; 4,10%
Coal; 5,90%

Nuclear (fusion); 12,50%

Wind; 2,40%

Solar; 5,60%
Biofuels (liquid, solid and
gas); 2,80%

Geothermal; 0,80%

Nuclear (fission); 66%

Samlet investeringer på €87 mia.
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Kilde: European Commission (2014), Subsidies and costs of EU Energy

Anbefalinger
Bedre koordinering af tildelingen af licenser

I dag modtager og behandler Energistyrelsen ansøgninger uden hensyntagen til hvilken ansøger forsyningsselskabet i
det pågældende område ønsker at indgå aftale med. Det er hensigtsmæssigt, hvis der først ansøges om tilladelse til
efterforskning og indvinding af geotermi, når der er indgået en aftale med et forsyningsselskab

VE-støtteordning

I det omfang man ønsker en hurtigere udrulning og varmeforsyningsloven antages at bibeholde den eksisterende form,
så er der god ræson i at afsætte midler til de indledende processer i forbindelse med udviklingen af geotermi

Indfør afgiftsligestilling med biomasse

I omstillingen fra naturgas og kul til grønnere alternativer spiller geotermi en central rolle. Geotermi underbygger
omstillingen henimod et lavemissionssamfund, hvor varmepumper spiller en større rolle og affaldsforbrænding er
minimal. I modsætning til biomasse kan geotermi samtidig fungere som energilager for en fluktuerende
strømproduktion.

Vedvarende energi, heriblandt geotermi, bør have forrang for fossil energi og affald
En af de største barrierer for udnyttelsen af geotermisk varme er investeringssikkerheden. For at øge
investeringssikkerheden, skabe bedre rammevilkår for Ressourcestrategien og fremme anvendelse af vedvarende
energikilder, bør der indføres en rangordningen, der prioriteringer vedvarende energikilder, f.eks. geotermi, over
affaldsbaserede og fossile energikilder.
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Sammen står vi stærkest
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Spørgsmål

