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Det smarte energisystem

IDAs Klimasvar: ser frem mod 2045
Danmark bør opfylde målsætningen om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 på en måde,
så den passer godt ind i at opnå 100 pct. vedvarende energi og CO2-neutralitet i
2045.
Det betyder:
• at vi frem til 2030 bør vælge de teknologier, som er hensigtsmæssige for at kunne
tage de næste skridt i årene efter 2030.
• at vi frem til 2030 bør have fokus på at udvikle de nye teknologier, som vi får brug
for i næste omgang, også selvom de ikke nødvendigvis gør den store forskel i
2030.

IDAs Klimasvar: - en del af Europa
Danmark bør opfylde målsætningerne om vedvarende energi og CO2-reduktion på en måde, så
det passer ind i, at resten af Europa og i sidste ende, at resten af verden kan gøre det samme.
Det betyder:
•

at vi skal forholde os til Danmarks andel af bl.a. den internationale fly- og skibstransport og
bidrage til at nedbringe klimagasser fra disse transportformer, også selvom de ikke er med i
FN-måden at opgøre vores forpligtigelser på.

•

at vi skal holde os inden for Danmarks andel af verdens bæredygtige biomasse ressourcer.

•

at vi skal bidrage med vores andel af både fleksibilitetsydelser og reservekapacitet på el-nettet
i en europæisk sammenhæng.

Klimaneutralt Danmark 2045

IDAs Klimasvar: 4 sektorer og 5 temaer

Varmeområdet i IDAs Klimasvar
•

Energieffektivitet
•
•
•

•

Sektorintegration
•
•
•
•
•
•

•

Træ, affald og biogas i kraft/varmeværker
Træflis og halm i fjernvarmekedler

Vedvarende energi
•
•
•
•
•

•

Olie- og gasfyr afvikles inden 2030 og erstattes med fjernvarme og individuelle
varmepumper
Fjernvarme udvides til 63 pct. af varmebehovet, primært på bekostning af
naturgasområder
Individuelle varmepumper, primært udenfor eksisterende naturgasområder
Overskudsvarme fra industri og datacentre
Overskudsvarme fra elektrolyse anlæg
Fjernvarme til biogasanlæg og industri - Store varmelagre, særligt i større fjernvarmenet

Biomasse
•
•

•

Besparelser i alle bygninger (12 pct. i 2030 og 30 pct. i 2045)
gradvis omlægning til 4G fjernvarme (halvt i 2030, helt i 2045)
Anvendelse af bygningsreglementets renoveringsklasser som mål for renovering

800 MW vindmøller til individuelle varmepumper
8-9 PJ solvarme til individuelle boliger til supplement af varmepumper
500 MW / 13-14 PJ geotermi til fjernvarme
500-600 MW vindmøller til store varmepumper i fjernvarmen
6-7 PJ solvarme til fjernvarme

Teknologiske udfordringer
•
•
•
•

Store sæson varmelagre, særligt i fjernvarmeforsyningen
Geotermi
Overgang til 4G fjernvarme systemer
Overskudsvarme fra datacentre og elektrolyseanlæg til fjernvarme

Varmeplan Danmark
har fire hovedpointer:
•

Energibesparelser i bygningsmassen er vigtige. Vi skal finde den rette balance
mellem energibesparelser og energieffektiviseringer og vedvarende energi. Det
betyder, at vi forsat skal satse på energirenovering.

•

Fjernvarmen bør udbygges i takt med at vi nedlægger naturgas og oliefyr. Uden
for fjernvarmeområderne bør varmen komme fra individuelle varmepumper .
Denne kombination giver den mest energieffektive og fleksible løsning, som
samtidigt mindsker behovet for biomasse og antallet af vindmøller.

•

I fjernvarmeforsyningen bør der satses målrettet på overgangen til 4.
generations fjernvarme med lavere temperaturer. Det giver de laveste
omkostninger og den mest effektive udnyttelse af geotermi, overskudsvarme,
effektiv elektrificering gennem store varmepumper og eksisterende og nye
varmelagre.

•

I fremtidens energisystem er der store potentialer for geotermi og
overskudsvarme fra industri, datacentre og Power2X. Disse muligheder bør
udnyttes.

At kunne opnå disse punkter kræver planlægning – og derfor opfordres alle kommuner
til at udarbejde en strategisk varmeplan, hvor bl.a. mulighederne for
fjernvarmeudvidelser og nye varmekilder undersøges.

Sektorintegration
IDAs Klimasvar opnår synergi og fleksibilitet fra sektorintegration:
Integration og lagring af vedvarende energi:
•
•
•
•

Store varmelagre på i alt 112 GWh.
Udnyttelse af de eksisterende naturgaslagre og etablering af brintlagre på i alt 40 GWh.
Overkapacitet på elektrolyseanlæg svarende til en 50 pct. udnyttelse.
Udnyttelse af sæsonafhængig overkapacitet på varmepumper samt elkedler for 700 MW.

• Udnyttelse af batterier (14 GWh) i el-køretøjer vha. intelligent opladning.
• Fleksibelt elforbrug (primært indenfor døgn) på ca. 2,5 TWh

Biomasse
IDAs Klimasvar nedbringer biomasseforbruget ca. 29 til
ca. 26 GJ/capita.
IDAs Klimasvar fokuserer på:
• at Danmark nedbringer sin afhængighed af biomasse,
• omlægger til primært indenlandske biomasse ressourcer
med prioritet til biomasse med lave CO2-emissioner, samt
• forbereder Danmark på at begrænse os til Danmarks andel
af mængden af et globalt bæredygtigt biomasseforbrug.

Vedvarende energi
IDAs Klimasvar omfatter følgende vedvarende energi ressourcer:
•
•
•
•
•
•
•

Solvarme i fjernvarmen svarende til 6-7 PJ.
Solvarme i individuelle boliger til svarende til 8-9 PJ.
500 MW geotermi med en fjernvarme produktion på 13-14 PJ.
Solceller på store tage udbygges fra nu ca. 1.000 MW til 5.000 MW i 2030.
Vindkraft onshore udbygges fra ca. 4.200 MW til mindst 4.800 i 2030.
Vindkraft offshore udbygges fra ca. 2.000 MW til 6.630 i 2030.
Bølgekraft (132 MW) (dog med vind som alternativ).
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Gassystemet
• Udfasning af Naturgas (fra nu 37 TWh/år)
• Varmebesparelser, konvertering til fjernvarme, grønne gasser
• Barrierer: Aktører, gæld og vedligehold, samfundsøkonomiske
beregningsforudsætninger – Aftalemodel?

• Vi har behov for gasnet i fremtiden, men udfordringen er

kompleks (mere kompleks end branchen hævder)
• biogas og forgasset biomasse bruges i industrien og fleksibelt kraft/varme
(hovedsageligt direkte)
• Brint, CO2, syntese gas til elektrofuels samt lagring

• Nye gassystemer og mere viden er nødvendig.

EnergiØ – en god vision, men en vision
• Hvad er en energiø?

• ”En ø er et landområde helt omgivet af vand ved normalvandstand, der er
mindre end et kontinent og større end en sten eller et skær. En lille ø
kaldes for en holm eller småø.”
+
• ”Energi er evnen til at udføre arbejde eller
opvarme noget. Energi kan omdannes fra
en form til en anden, men hverken opstå ud
af ingenting eller tilintetgøres. Den samlede
energi i universet er således konstant.”

EnergiØ – en god vision, men en vision
• Gængse opfattelser af, hvad en energiø er?

A. En stor koncentration af vindmøller et sted offshore (+10 GW)
- Kan give lavere priser på strømmen

B. + forbundet med flere transmissionsledninger, typisk flere lande.
- Skaber fleksibilitet for afsætning

C. + en fysisk ø tilknyttet (evt. flydende), hvor der produceres brint
på øen. Brinten transpores i land i stedet for strøm.
- Giver billigere transportomkostninger og bedre
mulighed for at udnytte vindmøllestrøm

D. + foruden brint laves et syntetisk brændsel/
elektrofuels, som så sejles/transporteres bort.
- Giver billigere transportomkostninger og bedre
mulighed for at udnytte vindmøllestrøm
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Teknologiske udfordringer:

Nye teknologier, der skal udvikles på
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