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Dagens forbrug af biomasse 

• Ca. 100 PJ fast biomasse i 2013 

• Udgør ca. 15 % af brændselsforbruget (ca. 20 % i el og fjv.) 

Kilde: Energistatistik 2013 



Biomasse i de kommende år 

• Ca. 125 PJ fast biomasse i 2020 

• Udgør ca. 20 % af brændselsforbruget (ca. 30 % i el og fjv.) 

Kilde: Basisfremskrivning 2014 



Biomasse på lidt længere sigt 

• 135-270 PJ fast biomasse i 2035 

• Udgør 33-47 % af brændselsforbruget 

Kilde: Energiscenarier frem mod 2020, 2035 og 2050 



Biomasseforbruget er vedholdende 

• Vi ser ind i et stigende forbrug af fast 
biomasse de næste 20 år 



Typen af biomasse 

• Frem mod 2020 

• Øget for brug af træpiller og træflis 

• Begge dele med øget import til følge 

• Frem mod 2035 

• Øget forbrug af halm (indenlandsk produktion) 

• I Bio og Bio+ vil øget forbrug af træflis 
medføre øget import 

• 2-5-dobling af dagens træpilleforbrug vil føre 
til øget import 

• Vi ser ind i at det stigende forbrug for en 
stor del dækkes af importeret biomasse 
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Forbruget af biomasse 
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Forbruget af biomasse 

• Frem mod 2020 

• Primært øget forbrug i centrale værker, men også decentrale 
værker og industrien bidrager 

• Frem mod 2035 

• I et energisystem på vej mod en langsigtet grøn omstilling vil 
der være biomasse indenfor mange sektorer i 2035 

• Selv hvis biomasseforbruget begrænses (Vind- og 
Brintscenariet), vil der være et stort forbrug til el og 
fjernvarme samt individuel opvarmning og 
biobrændstofproduktion 

 

• Selv massiv anvendelse af vindkraft og varmepumper kan 
ikke helt fortrænge forbruget af biomasse 



Samlet set  

• Vi ser ind i et stigende forbrug af fast biomasse de næste 
20 år 

• Vi ser ind i at det stigende forbrug for en stor del dækkes af 
importeret biomasse 

• Selv massiv anvendelse af vindkraft og varmepumper kan 
ikke helt fortrænge forbruget af biomasse  

 

• Udfordringer med bæredygtighed for 
biomasse bør fremadrettet være højt på 
dagsordenen. 


