
Biomasse til energi
Derfor skal træpiller og flis 
erstatte kul og gas



Vi kan ikke undVære 
kraftvarmeværkerne i fremtidens 
energisystem
Mængden af el fra vind- og solenergi svinger meget og er afhængig 
af, om det blæser, og solen skinner. Kraftvarmeværkerne er en
forudsætning for, at vi har el i stikkontakterne.

samtidig udfylder kraftvarmeværkerne en vigtig rolle som leverandør af fjernvarme til 
de fleste danskere – den rolle kan vind- og solenergi ikke umiddelbart tage. Ved at skifte 
kullene ud med bæredygtige træpiller og træflis, bidrager vores kraftvarmeværker mar-
kant til danmarks grønne omstilling og den samlede Co2-reduktion. og det sker på en 
samfundsøkonomisk set billig og effektiv måde, hvor vi udnytter de effektive værker, 
vi allerede har frem for at bygge helt ny kapacitet. 

Hvis træpiller og træflis skal have den ønskede Co2-reducerende effekt, skal det 
komme fra bæredygtig skovdrift. for os er det ikke til diskussion, at den biomasse, 
vi anvender i dag og i fremtiden, skal være bæredygtig. 

Vi ønsker med denne pjece at give et faktuelt grundlag for, hvorfor det er fordelagtigt
at omstille kraftvarmeværkerne til bæredygtig biomasse, hvor den kommer fra, og 
hvad vi som branche gør for at sikre bæredygtigheden af biomassen.
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biomasse er et nØdVendigt 
supplement til sol og Vind

1 KILDE: ELSELSKABERNES FEjL- OG AFBRuDSStAtIStIK. 

strømmen fra kraftVarmeVærkerne skal Være grØn
Kul og naturgas erstattes af 
biomasse: træpiller, flis og halm

kraftvarmeværkerne 
kan leVere den strØm, 
som sol og Vind ikke kan

· I fREMTIDEN får vi mere strøm fra sol og vind

· Sol oG vIND er afhængig af vejrforhold

·  KRAfTvARMEvæRKERNE sørger for strøm i 
kontakten og varme i radiatoren, når solen ikke 
skinner og vinden ikke blæser

99,996%
AF tIDEN hAR 

vI StRØM I 
KONtAKtEN 1
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Biomasse gØr fJernvarmen Grøn

1 KILDE: DANSK FjERNvARME.      2  KILDE: ENERGIStyRELSEN ENERGIStAtIStIK 2012. 
3 KILDE: INtERvIEw MED KLIMA-, ENERGI- OG ByGNINGSMINIStER I ’FjERNvARME’ tILLæG tIL BØRSEN 23. jANuAR 2013. 

60.000 km
 fjernvarmerør sikrer varme til 1,6 mio. husstande
 Det er 63% af alle danske husstande1

3,4 mio.
DANSKERE hAR 
FjERNvARME 2

BlEv El oG vARME 
produceret hver for sig, 

ville Danmarks energiforbrug 
vokse med 11% 3

fjERNvARMEN 
ER ENERGI EffEKTIv, 
og kan gemme energi,
til der er brug for den

52% 
AF FjERNvARMEN 

ER I DAG GRØN
Med biomasse kan vi 

øge andelen markant 2
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1 KILDE: ENERGIStyRELSEN ENERGIStAtIStIK 2012 OG ENERGIpOLItISKE MåLSætNINGER.

Kraftvarmeværkerne 
skifter kul og naturgas ud 
med biomasse, og forbrugerne 
får grøn varme og komfort 
uden at skulle røre en finger.

fJernvarmen i dag og i 2035
fordeling af grønne og fossile brændsler 1

foranDrinGen 
sker på 
Værkerne

48% 
FOSSILE 
BRæNDSLER

52% 
GRØNNE 
BRæNDSLER

100% 
GRØNNE BRæNDSLER
I DANSKERNES EL- OG 
vARMEFORBRuG 

2012

2035
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biomasse er klimaVenlig

ved genplantning optager skoven den Co2, 
der udledes ved afbrænding af træpiller og flis

Som ved andre brændsler 
er der en Co2-udledning fra 
produktion og transport  af 
træpiller og flis. 
ved at erstatte kul og naturgas 
med bæredygtige træpiller og 
træflis, opnår man en cO2-reduktion 
på ca. 90%. Og det er inklusiv udled-
ning ved produktion og transport.1

ved skibstransport er 
Co2- udledningen mindst.
Danmark har mange egnede havne 
blandt andet placeret ved de største 
kraftvarmeværker. Derfor kan impor-
teret biomasse enkelt transporteres 
til Danmark.

Cyklus for afbrænding og genplantning af træ

cO2

tRæpILLER

1  KILDE:   Eu-KOMMISSIONEN, 2010: ”AccOMpANyING DOcuMENt tO thE REpORt FROM thE cOMMISSION tO thE cOuNcIL AND thE EuROpEAN pARLIAMENt 
ON SuStAINABILIty REQuIREMENtS FOR thE uSE OF SOLID AND GASEOuS BIOMASS SOuRcES IN ELEctRIcIty, hEAtING AND cOOLING”.
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HVad er biomasse?

BIoMASSE omfatter alle former for organisk materiale, 
som dannes ved planters fotosyntese.
Betegnelsen biomasse dækker således over produkter fra skovbrug, energi-
afgrøder og restprodukter fra landbruget samt bionedbrydeligt affald. 
Biomasse til energi omfatter primært træpiller, træflis og halm.

HvorDan 
fremstilles 
pillerne?

træpiller er et standardiseret, 
homogent biologisk brænd-
sel, der fremstilles ved at 
sammenpresse tørre spåner 
og smuld af rent træ.

der benyttes ingen lim eller andre 
kemiske tilsætningsstoffer i 
produktionsprocessen. alene det 
høje tryk sikrer pillernes styrke og 
holdbarhed. og derfor er de gode at 
transportere over længere afstande.

TRæflIS er sønderdelt 
træ med en længde 
på 5-50 mm. 
desuden indgår længere kviste 
(stikkere) og en finere fraktion 
(smuld).

1 KILDE: jOhANNSEN, v. K. (2013): INtERvIEw, KØBENhAvNS uNIvERSItEt.

skov er også 
en industri

at drive en skov er ikke meget ander-
ledes end landbrug – afgrøden er blot 
større og har en længere levetid. men  
i skov anvendes stort set ingen hjælpe-
stoffer som gødning og planteværn. 

skovens træprodukter er en kombina-
tion af gavntræ og træ til energi. den 
største værdi fås, når træet bruges til 
tømmer og møbler. det træ, der sælges 
til energi i danmark, er oftest de dårlige 
kvaliteter træ fra skovene – de skæve 
stammer og udtyndingstræer – som 
fældes for, at andre træer kan få lys 
og plads til at vokse op og danne gode 
stammer. 

derudover kommer træ til energi fra 
sankebrænde og resttræ fra bl.a. træ-
industri. endelig – så er der også skov-
områder, der ikke kun har produktion af 
træ som mål, men hvor natur, friluftsliv 
eller sikring af grundvand er de primære 
produkter.1

TRæpIllER er lavet 
af sammenpressede 
træspåner og savsmuld.
alle træarter kan laves til piller, 
men det er typisk nåletræer, der 
bruges.



I 2020 forventes det træ, 
der skal bruges til at dække 
Europas forbrug af træpiller 
at udgøre under 4% af den 
samlede globale andel af 
træ, der høstes til industriel 
produktion.1

< 4%
tRæ tIL tRæpILLER

96%
INDuStRIELt tRæ, DER GåR 
tIL ByGGERI, BOLIGER, MØBLER Mv.
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træpiller oG flis 
kommer fra skoVe i Vækst

FORvENtEt FORBRuG 
AF tRæpILLER I EuROpA

pRODuKtION

EuROpA

FORBRuG

NORDAMERIKA

forbruG oG proDuktion af træpiller
Millioner ton træpiller til at dække europæisk forbrug og forventet  
forbrug sammenholdt med træpillernes produktionssted 2

1 KILDE: FAO GLOBAL FORESt RESOuRcES ASSESMENt (2010).
2 KILDE:  pöyRy, 2013 “thE DyNAMIcS OF GLOBAL pELLEt MARKEtS 2013”.

EuRopA oG NoRDAMERIKA bliver fremtidens primære leverandører 
af træpiller og flis. her er skovene i vækst, og der er national 
lovgivning, der sikrer ansvarlig skovdrift.

11

4

FORvENtEt
pRODuKtION

15

20

2020

35

FORBRuG AF 
tRæpILLER I EuROpA

15

2012
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skovtilvækst i danske, europæiske 
og nordamerikanske skoVe 
fra 1990 til 2010
vedmassen i skovene vokser – også med 
stigende efterspørgsel efter træ 2

BæREDyGTIG SKovDRIfT

¼   salg af træpiller og flis til  
anvendelse i danmark sker  
på kommercielle vilkår og  
kommer fra skove, der drives  
som en forretning.

¼   Øget efterspørgsel skaber øget 
udbud og sikrer genplantning, da 
skovejernes forretning afhænger 
af at have nok træ til rådighed.

¼   træ til at dække europas samlede 
forbrug af træpiller udgør i dag 
2% af det træ, der globalt høstes 
til industrielt forbrug. i 2020 for-
ventes det at udgøre mindre end 
4%, hvis mængden af høstet træ 
er stabil.

1 KILDE: KØBENhAvNS uNIvERSItEt SKOv OG LANDSKAB (2013).      2  KILDE: FAO GLOBAL FORESt RESOuRcES ASSESMENt (2010).    
3 KILDE: pöyRy, 2013 “thE DyNAMIcS OF GLOBAL pELLEt MARKEtS 2013”.

AlENE I NoRDAMERIKA er tilvæksten i skovene 
400 mio. m3 pr. år. Den mængde svarer til  
150 mio. ton træpiller pr. år, hvilket er 10 gange 
Europas samlede årlige forbrug i dag.3

NoRDAMERIKA oG SKANDINAvIEN har 
oplevet et markant fald i efterspørgslen 
efter træ til papir. Det træ kan nu anven-
des til energi.

NORDAMERIKA 2EuROpA (EKSKLuSIv RuSLAND) 2DANMARK 1

+76%

+28%

+11%

1990 2010 1990 20101990 2010
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1  KILDE: tIMBERMARtSOuth 2013 OG DONG ENERGy ERFARINGStAL.   2   KILDE: EvANS, j. 2009 (ED.): pLANtED FOREStS. uSES, IMpActS AND SuStINABILIty. FAO/cABI.
* NOtE: ALLE pRISER ER ”StuMpAGE” – DEt vIL SIGE ”REt tIL At hØStE”. FOR pRODucENtER KOMMER DER hØSt OG tRANSpORt OvENI, FØR RåvAREN ER KLAR tIL FORARBEjDNING. 

niveau 4
biomasse 
til enerGi 

50 KR
niveau 3 
træ til papir 

60 KR

niveau 2
lavkvalitets 
tømmer 

100 KR

niveau 1
tømmer 

150 KR

Indkøbspris for nåletræ i 2010-priser (pr. ton) *

EKSEMpEL: tRæ FRA DEt SyDØStLIGE uSA 1

¼    træpiller vil i fremtiden udgøre den 
største del af biomassen i kraft-
varmeværker. træflis vil primært 
blive anvendt i små- og mellem-
store fjernvarmeværker, og vil 
overvejende komme fra danmark 
og nærområder. 

¼   skovindustrien leverer hovedsage-
ligt tømmer til boliger og møbler.

¼   prisen på tømmer er væsentlig 
højere end prisen på træ til energi.

¼   træ, der ikke anvendes til 
tømmer, møbler eller papir kan 
bruges til energiproduktion.

træpiller oG flis produCeres primært 
af restprodukter og udtyndings træ

viDste Du at … 
plantager, der udgør 7% af verdens 
skovareal, producerer op imod 2/3 af 
det industrielt anvendte træ, blandt 
andet til energiformål.2
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enerGibrancHen sikrer Bæredygtig  
dansk og importeret Biomasse

principper for ansVarlig 
skoVdrift og indkØB
Den danske energibranche ønsker kun at anvende
bæredygtig biomasse og baserer derfor sit indkøb og 
brug af træpiller og flis på følgende principper:

¼  opnå en markant Co2-reduktion i forhold til brugen  
af kul og gas på kraftvarmeværker. det indbefatter  
bl.a. at måle Co2-aftryk i hele værdikæden – fra skov  
til afbrænding.

¼  sikkerhed for at skovenes produktivitet bevares  
ved genplantning.

¼  drift af skove skal sikre minimal belastning af  
økosystemet og sikre sundhed og vitalitet i skovene.

¼ drift af skove skal sikre bevarelse af biodiversitet.

¼  Virksomheder og leverandører skal overholde lokal  
og national lovgivning.

DANMARK har i mere end 
20 år anvendt biomasse til 
el- og varmeproduktion på 
en bæredygtig måde. Det 
skal vi også i frem tiden, hvor 
træpiller og flis kommer til at 
udgøre en større del af denne 
produktion.

viDste Du at … 
en række europæiske energi selskaber 
herunder dong energy, Vattenfall  
og e.on har etableret sustainable 
Biomass partnership (sBp), og  
har bl.a. igangsat et arbejde med  
at udforme en certificering for  
produktion og indkøb af træpiller. 

Certificeringsordningen 
forventes at træde i kraft i 2014.
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Danmarks mål for reduktion af C02

enerGiaftalen, der BleV ind gået 
i 2012, skal sikre, at danmark 
reduCerer sin Co2-udledning 
med 34% i 2020 i forHold til 19901

BIOMASSE på 
KRAFtvARME -
væRKERNE ER 
Et AF DE StØRStE tILtAG 
tIL At Nå cO2-MåLEt

fREM MoD 2020 skal Danmark reducere 
sin cO2-udledning med 10,5 mio. ton cO2* 
for at nå målet om 34% reduktion i 2020.

biomasse er en 
Billig og effektiV 
måde at redu-
Cere Danmarks 
co2-uDleDninG

80
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40

30

20

10

0

DANMARKS cO2-uDLEDNING
MIO. tON

20201990

1  KILDE: ENERGIStyRELSENS ENERGIStAtIStIK OG ENERGIAFtALEN 2012.
* NOtE: DE 10.5 MIO. tON cO2 ER DIFFERENcEN MELLEM DANMARKS cO2-uDLEDNING I 2011 OG 34% REDuKtIONSMåLEt I 2020.

45,7

69,3
34%
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billiG grØn energi 

KRAfTvARMEvæRKER kan enkelt og 
omkostningseffektivt ombygges til at 
anvende biomasse, da man anvender 
eksisterende værker og infrastruktur.

prisen på elproduktion 1 

250

200

150

100

50

0
GRØNNE 
tEKNOLOGIER

pRODuKtIONSOMKOStNINGER FOR EN Kwh EL vED FORSKELLIGE tEKNOLOGIER
ØRE/Kwh

tRæpILLER (KRAFtvARME) SOLcELLER (StORE ANLæG)

1  KILDE: ENERGIStyRELSENS ENERGItEKNOLOGI-KAtALOG OG ENERGIStyRELSENS FREMSKRIvNING AF BRæNDSELSpRISER.

ANDRE GRøNNE 
løSNINGER kræver 
investeringer i helt 
nye anlæg.

hAvvINDMØLLERLANDvINDMØLLER
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DANMARK har erfaring med 
og stærke kompetencer inden 
for biomasse til energi på en 
bæredygtig måde:

¼   landbruget og skovindustrien 
optimerer udbyttet og leverer 
biomassen.

¼   energiselskaberne anvender 
biomassen på kraftvarme-
værkerne til el og varme og ud-
vikler avancerede biotekno logier.

¼     danske varmeværker har 
anvendt halm, træflis og 
træpiller til effektiv varme-
produktion siden 1980’erne.

¼   danske universiteter bidrager 
med førende forskning inden 
for området.

¼    Verdensførende danske biotek- 
virksomheder leverer proces-
teknologi, rådgivning og 
enzymer.

Biomasse til energi skaBer 
vækst, arbeJDsplaDser oG innovation

2G-biobrændstoffer
Transport

El / varme

Halm

Træ

Affald

Biomaterialer
Tekstiler / plastik

Bioraffinaderi

BIo

HAlM, TRæ oG AffAlD fødes ind i kraftvarmeværker, 
bio raffinaderier og biogasanlæg, og kommer ud som el, varme, 
2G-bioethanol, biobrændstoffer til skib og fly, samt avancerede 
biomaterialer, der kan erstatte olie og kemikalier i produkter 
som plastikflasker og tekstiler.

Kraftvarmeværk

Biogasanlæg
bio



læs mere om Biomasse til energi
www.DANSKENERGI.DK/BIOMASSE     i     www.FjERNvARME.DK
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spørGsmål om Biomasse til energi 

Hvorfor bruge biomasse og ikke bare  
sol og vind?
sol og vind er godt, men vi skal også have grøn strøm i 
kontakten, når solen ikke skinner, og vinden ikke blæser. 
det sikrer kraftvarmeværkerne med biomasse samtidig med, 
at de producerer grøn fjernvarme til 3,4 mio. danskere. 

Er der en Co2-besparelse ved at skifte 
kul og naturgas ud med biomasse?
Ja, der er en markant Co2-besparelse. når træer genplantes, 
optager skovene igen den Co2, der udledes ved afbrænding af 
træpiller og flis. træpiller og flis produceres primært af resttræ 
eller affaldstræ fra bæredygtig drevet skov, og optagelsestiden 
kan tage mindre end et år. Co2 fra fossile brændsler er derimod 
en ekstra tilførsel til atmosfæren, som bidrager til at skabe 
klimaforandringer.

Er der skov nok, når mange kraftvarmeværker 
begynder at bruge biomasse?
Ja, biomassen er til rådighed, så længe man anvender træpiller 
og flis fra skove, der er ansvarligt drevet, og hvor der genplan-
tes. europas forbrug af træpiller og flis produceres i europa og 
i nordamerika. Her er skovene i vækst, og i 2020 forventes det, 
at europas samlede forbrug af træpiller vil udgøre mindre end 
4% af den samlede mængde træ, der globalt høstes til indu-
strielt brug. 

Hvordan kan man sikre, at biomasse  
er bæredygtig?
energiselskaberne skal stille krav til ansvarlig skovdrift for  
at sikre, at skovene genplantes, og at naturen og nærmiljøet  
ikke belastes. i områder som europa og nordamerika, hvor  
produktionen af træpiller og flis finder sted, er der både lovgiv-
ning og tradition for ansvarlig skovdyrkning, der sikrer det. 

Hvor kommer biomasse som træpiller 
og flis til danske kraftværker fra?
i dag kommer størstedelen af forbruget af træpiller i europa 
fra europa. i fremtiden vil en stigende andel blive importeret 
fra nordamerika. træflis vil primært blive anvendt i små- og 
mellemstore fjernvarmeværker og vil overvejende komme fra 
danmark og nærområder.

Giver det mening at fragte træpiller 
hele vejen fra uSA?
Ja, der er store mængder biomasse til rådighed i usa, 
som dyrkes bæredygtigt, og Co2-udledningen fra produktion, 
transport og afbrænding af træpiller fra usa er markant 
lavere end Co2-udledningen ved at producere, transportere 
og afbrænde kul på kraftværker. træpiller transporteres fra 
usa på skib, hvilket er den transportform, der udleder mindst 
Co2, og danmark har mange egnede havne blandt andet 
placeret ved de største kraftvarmeværker.


