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Livscyklusvurdering af drivhuseffekt, efter 
Skærbækværket’s ombygning til indfyring 
med Træpiller 
  
 

Formål 

Formålet med denne Livscyklusvurdering (LCA) af Skærbækværket (SKV) er at  

sammenligne nogle miljøeffekter ved anvendelse af forskellige typer brændsler 

til at producere el og varme på SKV. Eksisterende koncept er naturgas som 

hovedbrændsel og olie som støttebrændsel; fremtidsscenariet er Træpiller, 

naturgas og olie eller 100 % Træpiller. 

 

LCA-værktøj og funktionel enhed 

I denne LCA-beregning foretages modelleringen ved hæjlp af LCA-værktøjet 

GaBi, og den funktionelle enhed for beregning er 1 kWh el produceret af SKV. 

Ved at vælge denne funktionelle enhed bliver det muligt at analysere 

miljøeffekterne, i dette tilfælde drivhuseffekten ved forskellige koncepter, dvs. 

brændselsvalg.   

 

Data 

Valget af koncepter eller scenarier kommer fra SKV’s gruppe for ombygnings-

projekter, som har også leveret data. Data for eksisterende koncept kommer fra 

grønne regnskaber fra 2004 til 2008. Data for fremtidige koncepter kommer fra 

procesberegninger af de valgte koncepter. På den baggrund er følgende kon-

cepter blevet vurderet: 

 
1. Eksisterende koncept: Naturgas og olie (data fra grønne regnskaber fra 

2004-2008) 

2. Fremtidshovedscenario/-koncept: Træpiller, naturgas og olie (data fra 

procesberegning fra projektgruppe).   

3. Fremtidskoncept: 100 % Træpiller (data fra procesberegning fra pro-

jektgruppe).  

Beregning af miljøeffektpotentialer  

Miljøeffekten beregnes ved at omregne emissioner af stoffer med betydning for 

hver miljøeffekt til en fælles enhed. For drivhuseffekten omregnes emissionen 

af alle stoffer, der kan bidrage til drivhuseffekten (CO2, metan, lattergas, SF6 

m.m.) til CO2-ækvivalenter.  
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Figur 1: LCA-baseret resultat for to mulige scenarier for SKV sammenlignet med SKV 

(2004-2008). SKV elproduktion, allokeret ved energiindhold
1
 

 

Sammenlignes resultaterne for drivhuseffekt for de forskellige koncepter (figur 

1), er det tydeligt, at træpiller har en markant fordel i forhold til at reducere driv-

huseffekten. Udledningen af drivhusgasser, omregnet til CO2 ækvivalenter, er 

således nedsat til hhv. 31 % i hovedscenariet og kun 3% i max biomassescena-

riet i forhold til udledningen i 0-scenariet.  

 

1. Betydning af importeret biomasse 

Hvad betyder et øget forbrug af importeret biomasse i Danmark for 

drivhusgasudledningen fra skibstransport? Som figur 2 viser, har transport af 

biomassebrændsler en drivhuseffekt, men den er af mindre betydning i 

hovedscenariet. Transport af biomasse fra USA eller Canada udgør for 

hovedscenariet kun godt 4 % procent af den samlede drivhuseffekt. Men figur 3 

viser, at transportafstanden af biomasse har stor betydning ved max træpiller 

scenariet. Her udgør transport af biomasse fra USA eller Canada 48 % procent 

af den samlede drivhuseffekt. Men stadig er betydningen dog meget lille 

sammenlignet med andre brændsler f.eks.  olie eller naturgas, da anvendelsen 

af biomasse til kraftvarmeproduktion har et relativt lavt potentiale for 

klimapåvirkning (se figur 2 og 3 for drivhuseffekten [g/kWh] ved de to scenarier). 

 

 

 

1
 Energiindholdsmetoden, denne allokeringsmetode fordeler miljøeffekterne ligeligt mellem el og varme. Dvs. 

1kWh samproduktion = 0,5el + 0,5 varme 



 
 
 
 

 Side 3/3 

 

Dok. nr. 737013 

 

 

Figur 2: Drivhuseffekt fra 1kWh el ved hoved scenario                Figur 3: Drivhuseffekt fra 1kWh ved100% Træpiller scenario       


