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Fjernvarmen oplever en række store forandringer

•

Der er vedtaget en bred politisk aftale om, at fjernvarme skal spille en
væsentlig rolle i fremtidens forsyningssektor.

•

Bred politisk aftale om affaldssektoren ”Klimaplan for en grøn
affaldssektor og cirkulær økonomi”, der skal sikre genanvendelse og
afbrænding af mindre affald i Danmark.
Nye teknologier udvikler sig med hastige skridt og kan vinde indpas i
fremtiden, herunder:
§

Store varmepumper baseret på fx spildevand og havvand

§

Geotermi

§

Carbon Capture Storage og utilisation (CCS og CCU)

§

Overskudsvarme fra Power to X (PtX)-fabrikker
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Klimamålsætninger sætter rammen for fremtidens
fjernvarmesystem

• Fjernvarmen i hovedstadsområdet skal være CO2neutral fra 2025. (Bl.a. Københavns Kommune,
HOFOR, CTR og VEKS)
• Et drivhusgasreduktionsmål på 50-54 pct. i 2025 i
forhold til 1990. (Aftale om et indikativt
drivhusgasreduktionsmål for 2025, 2021)
• Danmark skal reducere drivhusgasser med 70%
inden 2030. (Klimaloven 2020)
• Danmark vil være et klimaneutralt samfund i senest
2050. (Klimaloven 2020)
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Ambitionen med FFH50 er, at skabe fælles grundlag for
fremtidige beslutninger i 26 kommuner og de fire selskaber

CTR, Vestforbrænding, HOFOR og VEKS har sammen:

• Opbygget en samlet visionsbåret
rammefortælling frem til 2050, der
understøtter en fremtidig konkurrencedygtig
og grøn fjernvarmeforsyning.
• Opbygget fælles billeder af udfaldsrummet
samt udfordringer og handlemuligheder ved at
udarbejde forskellige scenarier frem mod 2050
og suppleret med nedslag i 2025 og 2030.
• Forankret viden hos de fire selskabers
interessenter i forhold til ejerkredsen,
kommuner, myndigheder, producenter og
eksperter fra forskningsinstitutioner.
• Etableret et afstemt grundlag, der – på tværs
af de fire selskaber – bruges til at understøtte
beslutninger, som de fire selskaber står over
for i de kommende år.
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FFH50’s vision for fjernvarmen i hovedstadsområdet

”Fjernvarmen er CO2-neutral og er fortsat kundernes
foretrukne valg i 2050. Fjernvarmen bidrager aktivt og
fleksibelt til grøn omstilling og sektorkobling”

Hovedstadsområdets fjernvarmesystem som det ser
ud i dag
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FFH50 har haft fokus på to strategiske
hovedudfordringer
Forandringerne i fjernvarmen samt visionen for 2050 giver anledning til at fokusere på to udfordringer:
Strategisk udfordring 1 – Fremtidens kunder

• Vi vil gerne leve op til kundernes ønsker om grønne valg.
• Vi skal kunne levere løsninger, der er attraktive både i pris,
teknologi og bæredygtighed.
• Vi skal stå godt i konkurrencen med de individuelle
varmeløsninger.

Strategisk udfordring 2 – Fremtidens energisystem og teknologier

• Fremtidens grønne energisystem har mulighed for at udvikle
sig i mange retninger.
• En række teknologier er under udvikling. Det er usikkert,
hvornår de er markedsmodne, og hvad de kan. Det gælder fx
store varmepumper, geotermi, CCS og PtX. Der er også
fortsat udvikling i elteknologier som vind, sol og ellagring,
batterier, som også har stor betydning for fjernvarmen.
• Vi skal sikre lokal forankring, og bæredygtige byer går hånd
i hånd med fremtidens forsyning.
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Vi har 13 hovedkonklusioner vi præsenterer i dag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Potentialet for konvertering af naturgas til fjernvarme er stort og fjernvarmetarifferne bør omlægges for at
sikre fjernvarmens konkurrencedygtighed
Potentialerne for varmepumper til fjernvarmen er store, også for geotermi, som dog kræver billiggørelse
for at være relevant
Biomassen og affald kan reduceres frem mod 2050 i takt med at nye teknologier implementeres i større
udstrækning
Stort potentiale for CO2 -fangst og -lagring på affaldsanlæg og biomasseanlæg. Dog er der behov rammer
der sikrer at omkostningerne for CCS dækkes
Fjernvarmesystemet i hovedstadsområdet kan absorbere og nyttiggøre store mængder overskudsvarme
fra PtX, hvis det kommer
Lavtemperaturdrift er muligt i både transmissionsnettene og distributionsnettene med få investeringer i
ledningsnettet
Fjernvarmen går fra i dag at være elproducerende til i fremtiden at være overvejende elforbrugende
Fjernvarmen kan levere fleksibilitet til elsystemet via flerstrenget produktion og stor varmelagerkapacitet
Fjernvarmen kan være en aktiv spiller i sektorkobling og derigennem bidrage til et CO2-neutralt Danmark
Decentral produktion vinder frem, men central produktion fortsat nødvendig. Den decentrale produktion
kræver arealer
Fjernvarmenettet er stærkt og robust. Der kan indpasses nye teknologier, og fjernvarmen kan være en
aktiv spiller i sektorkobling
Spidslast kan blive CO2-neutral, men der er behov for udvikling, tilpassede rammer og prioritering af grøn
spidslast
Det er muligt at nå CO2-målsætningen om CO2-neutralitet i fjernvarmen i 2025, men det kræver
supplerende tiltag og det er endnu usikkert i hvilket omfang
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”Der skal være fokus på at fastholde
fjernvarmens konkurrencedygtighed fremover,
hvor der kan vælges andre varmeløsninger.”
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For at fastholde konkurrenceevnen skal arbejdet med
at fastholde og reducere varmepriserne intensiveres
• Fjernvarmens største konkurrent er individuelle luft til vand-varmepumper.
• Fjernvarmen er i dag konkurrencedygtig på pris ved rækkehuse og små parcelhuse, men i store
parcelhuse og større bygninger kan det være billigere for kunden at installere en luft til vandvarmepumpe.
Fjernvarmes konkurrenceevne ved små parcelhuse

25.000
Fjernvarmepris

Tilslutning

Varmepumpe

Naturgas

Elpatron

På figuren ses
fjernvarmepriserne for små
parcelhuse inkl. tilslutning for de
20 deltagende
distributionsselskaber, forsynet
fra hhv. CTR, VEKS og
Vestforbrænding, sammenlignet
med individuelle varmeløsninger;
luft til vand-varmepumpe,
naturgas og elpatron.

15.000
10.000

VEKS VEKS VEKS VEKS VEKS VEKS VEKS VEKS VEKS VEKS VEKS VEKS VEKS VEKS

Distributionsselskabernes konkurrenceevne ved små parcelhuse (118m2 og 17 MWh). Svarende til et
gennemsnitligt lille parcelhus (mindre end 150 m2) i hovedstadsområdet, jf. DK-statistik.

Vestforbræ ndi ng

Di stri butio nssel skab 14

Di stri butio nssel skab 13

Di stri butio nssel skab 12

Di stri butio nssel skab 11

Di stri butio nssel skab 10

Di stri butio nssel skab 9

Di stri butio nssel skab 8

Di stri butio nssel skab 7

Di stri butio nssel skab 6

CTR

Di stri butio nssel skab 5

CTR

Di stri butio nssel skab 4

CTR

Di stri butio nssel skab 3

Di stri butio nssel skab 5

CTR

Di stri butio nssel skab 2

Di stri butio nssel skab 4

CTR

Di stri butio nssel skab 1

HOFOR

0

Di stri butio nssel skab 2

5.000

Di stri butio nssel skab 1

Kr./år inkl. moms

20.000

VF

Det kan ses, at der er stor forskel
på konkurrencedygtigheden for
de enkelte distributionsselskaber
i hovedstadsområdet.
Alle priser for de individuelle
løsninger og fjernvarme er
baseret på 2020 priser.
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”Der er et stort potentiale for konvertering af
naturgas til fjernvarme, men potentialet realiserer
ikke sig selv.”
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Det samlede realistiske potentiale i
konverteringsområderne i hovedstadsområdet svarer til
et samlet mersalg på ca. 10% i forhold til i dag
Eksempel: Greve Kommune

Oversigt over varmeplanlagte områder og
bygningernes forsyningsform i Greve
kommune. Bemærk at bygninger opvarmet
med fjernvarme ikke fremgår af kortet af
hensyn til overskueligheden
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Fokus på salg og priser til nye og eksisterende kunder

Projektforslag, salg og kommunikation:

• Vi vil udarbejde projektforslag for at få nye
kunder
• Vi gennemfører salgs- og
markedsføringsaktiviteter for at få nye
kunder og fastholde de eksisterende
• Vi vil kommunikere mere om planer for
fremtiden, herunder for priser, teknik
og temperaturer etc.
Eksempler på kommunikation
Priser:

• Vi arbejder hele tiden på af sænke priserne
• Vi vil ændre priserne, så de afspejler de
reelle variable og faste omkostninger og
dermed bliver mere retvisende
• Vi vil lave tidsdifferentierede priser (fx
sæson eller månedsbaserede), så det
bliver tydeligt, hvad fjernvarmen koster at
producere henover året
Illustration af fjernvarmepriser i Helsingborg
17

Fjernvarmens prisstruktur skal tilpasses den nye
konkurrencesituation
Sammenligning af forbrugerøkonomi

• En af de største udfordringer for
konkurrencedygtigheden er, at
omkostningsstrukturen hos mange
distributionsselskaber er bygget op med en stor
andel af variable og en lille andel af faste
omkostninger, hvilket ikke afspejler den faktiske
fordeling.
• Det kan udfordre økonomien i
distributionsselskaberne ved svigtende salg og
også give nogle uhensigtsmæssige
incitamenter hos kunden.
• I udgangspunktet skal den samlede
fjernvarmepris til kunden være
konkurrencedygtig over for individuelle
varmepumper både i dag og fremover.

30.000
25.000
Årlige omkostninger inkl. moms [kr./år]

• Distributionsselskaberne i hovedstadsområdet
har forskellige priser, fordelings- og
incitamentsstrukturer og er derfor også i
forskelligt omfang påvirket af den nye
konkurrencesituation.

20.000
15.000
10.000
5.000
0
5

10

15

20

25

30

Varmeforbrug [MWh/år]
Fjern varme 1

Fjern varme 2

Indi vidu el varme pump e

Elp atron

Na tu rgas

På figuren ses varmeomkostningerne for et lille parcelhus med
fjernvarme med to forskellige prisstrukturer samt de konkurrerende
varmekilder som funktion af varmebehovet. Fjernvarme 1 har høje
variable omkostninger, mens Fjernvarme 2 har en ligelig fordeling
mellem faste og variable omkostninger.
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Samarbejde om udvikling af nye produkter og services
Nye produkter og services

•

Abonnements- og serviceordninger, med faste
lave omkostninger til D&V, minimal risiko og
optimeret drift af kundernes
fjernvarmeanlæg/varmecentraler (udvikles på
baggrund af analyse, der viser, at en stor del af
varmecentralerne kører dårligt).

•

Indføre digitalt lag: SMARTe og digitale
kundeløsninger som apps, benchmarks og
visualiseringer til energiovervågnings og –
styringsformål.

•

Illustration af muligt produkt- og servicetilbud med inspiration fra
Göteborg Energi.

Samarbejde og udvikling af koncepter for:
– Levering af overskudsvarme
– Levering af fleksibilitet (Flexumers)
– Intelligente energibesparelser pba. af analyser
af energiforbrugsdata
– Lokale boosterløsninger
– Etablering af energifællesskaber (hvor det giver
mening)
– Kombinerede varme- og køleløsninger
Eksempler på abonnementsordning og slutbrugerapp.
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Seks scenarier for Hovedstadens fjernvarme i 2050,
2030 og 2025
Scenarier

Termisk
baseret

Elbaseret

0

1

2

3

4

5

6

Ikke CO2neutral
(reference)

Høj andel
CCS med
biomasse
og affald

Lav CCS
med el, bio
og affald

Svingende
PtX med
el,
biomasse
og affald

Stabil PtX
med el,
biomasse
og affald

El og affald

Elbaseret

2050

4000

Kapacitet, MW

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

0. Ikke CO2-neutralt

Biogaskedler

1. Høj CCS med bio og
affald

Elkedler

Varmepumper

2. Lav CCS med el, bio og
affald

Geotermi

3. Svingende PtX med el, 4. Stabil PtX med el, bio og
bio og affald
affald

PTX

Biomasse-KV/kedler

5. El og affald

Biomasse-KV/kedler med CC

6. Elbaseret

Affald

Affald med CC
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Scenariemetodik og en-parameter-analyser

Scenariemetodik

Et nul-scenarie,
hvor den sidste
del af fossil
brændsel i
spidslast og
affald
fastholdes.
Fungerer som
reference.

Der opstilles
seks scenarier
fra termisk
baseret over
mod mere
elbaserede
scenarier og
med varierende
andel af CCS
og PtX.

Scenarierne er
CO2-neutrale
eller CO2negative.

Fokus på
sektorkoblingsteknologier –
varmepumper,
geotermi, CCS
og PtX.

Fokus på
spidslastteknologier som
elkedler, biogas
og bioolie.

Analyser af
energisystemsammenhænge,
økonomi, pris,
gennemførlighed mv.

Dertil enparameteranalyser.

En-parameter-analyser
Ændret elpris
•

20% højere elpris

•

20% lavere elpris

Højere CO2-pris på 1.000
kr./ton.

Ændret varmebehov
•

Højere varmebehov (+15
og +18% for hhv. 2030 og
2050)

•

Lavere varmebehov (-8% i
både 2030 og 2050)

Højere biomassepris - 15
kr./GJ
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Data og resultater på hjemmeside
LINK

https://varmeplanhovedstaden.dk/
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CO2-beregninger og -regnskab i FFH50

• Der regnes på fysisk grøn omstilling, og der anvendes
derfor ikke biogascertifikater eller certifikater for grøn
strøm.
• Der regnes med CO2 fra den fossile del af affaldet. Det
er forudsat, at CO2 fra affald falder over tid pga.
udsortering af plast.
• Med udgangspunkt i, at fjernvarmens biomasse er
certificeret bæredygtig og lever op til lovkrav om dette,
regnes der med, at biomasse er CO2 -neutral.
• Der regnes med gennemsnitsemissioner for
ledningsgas (blanding af naturgas og biogas).

Bæredygtighed af biomassen
•

Krav til bæredygtighed defineres bl.a. af EU’s direktiv om
vedvarende energi fra december 2018 samt dansk lovgivning,
som går videre end VE-direktivet og trådte i kraft i juli 2021.

•

Biobrændsler er certificeret, og dokumentation verificeres
uafhængigt af tredjepart og indrapporteres årligt til
Energistyrelsen.

•

Krav og dokumentation fokuserer på at sikre tilvækst i
skovene, at der kun anvendes restprodukter, ansvarlig drift af
skoven og beskyttelse af biodiversitet, CSR-krav til sociale
forhold samt mindst muligt forbrug af fossil olie, kul og gas til
forarbejdning og transport af biobrændsler.

• Der regnes med CO2 i el til varmepumper og elkedler i
2030 men ikke i 2050.
• Det er forudsat, at CCS på et enkelt affaldsanlæg CO2 regnskabsmæssigt er nok til at sikre, at den samlede
affaldsvarme i hovedstaden er CO2 -neutral.
• Det er forudsat i scenarierne, at negative CO2 emissioner belønnes med prisen på CO2 -kvoter.
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FFH50 hovedresultater

Scenarierne
hovedresultaterne for 2050
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Kapacitetssammensætning i scenarierne for 2050

• Betydelig variation mellem scenarierne – fra 0% til 85%
grundlastkapacitet på affald og biomasse.

4000

• Affaldsvarmekapacitet: Fra 0 MW i det elbaserede
scenarie til 350 MW i scenarie 1 og 5. I dag ca. 450
MW.

3500

• De fleste scenarier har CO2-fangst på ét affaldsanlæg.
I scenarie 1: CCS på fire affaldsovne og
to biomasseblokke.

3000

• Varmepumpekapacitet: Fra 200 MW i scenarie 1 til over
2.000 MW i det elbaserede scenarie.
• Flere forskellige varmekilder og både distributions- og
transmissionsniveau.
• I scenarier med PtX leveres hhv. 750 MW svingende
varmeproduktion og 375 MW stabil varmeproduktion.
• Spidslast er en blanding af elkedler og gaskedler med
biogas. I det elbaserede scenarie er det 100% elkedler.

Kapacitet, MW

2500

2000

1500

1000

500

0

04.03.2022

0. Ikke CO2- 1. Høj CCS 2. Lav CCS 3. Svingende 4. Stabil PtX
neutralt
med bio og med el, bio PtX med el, med el, bio
affald
og affald bio og affald og affald

Biogaskedler
Varmepumper
PTX
Biomasse-KV/kedler med CC
Affald med CC

5. El og
affald

Elkedler
Geotermi
Biomasse-KV/kedler
Affald

6. Elbaseret
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Systemomkostninger for 2050
130,0

4.000

110,0
3.119

2.940
3.000

2.625

2.798

2.687

2.834

• Omkostninger for CCS er meget afhængigt af
rammerne, ift. at det ikke-CO2-neutrale scenarie
er systemomkostningerne ved udbredt CCS:
• Ca. 30% højere med grundforudsætningerne.
• Ca. 70% højere, hvis rammerne ikke ændres,
så negative emissioner belønnes med CO2kvoteprisen.
• Ca. 30% billigere ved en forøgelse af CO2prisen til 1.000 kr./ton.
• Det elbaserede scenarie har 35% højere
omkostninger end det ikke-CO2-neutrale. 20%
højere i forhold til scenarie 2.
• ”En parameter”-analyser viser, at flerstrengede
systemer er mest økonomisk robuste.

Systemomk., mio. kr./år

2.318

89,0

83,9
2.000

90,0

74,9

79,9

76,7

80,9

70,0

66,2
1.000

50,0

0

30,0

-1.000

10,0

-2.000

Varmeomk., kr./GJ

• Omkostningerne for flere af de grønne
scenarier ligger på 75-80 kr./GJ. Scenarie 2 er
billigst.

5.000

-10,0
0. Ikke 1. Høj CCS 2. Lav CCS
3.
4. Stabil 5. El og
6.
CO2
med bio med el, Svingende PtX med aff ald Elbaseret
neutral og affald bio og PtX med el, bio og
aff ald el, bio og aff ald
aff ald

Kapitalomkostning
Variabel D&V
Indtægt elsalg
Afgifter
CO2-kvoter & negative emissioner
Ekstra omkostninger til biogas
Total

Fast D&V
Energiomkostninger
Eltariffer
Tilskud
CO2 transport/lagring
Alternativ omkostning til PtX
Gns. varmeomk.

Note: I system- og varmeomkostningerne indgår omkostninger til
CCS, som ikke kan forudsættes indregnet i varmepriserne.
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Negative CO2-emissioner i alle scenarier i 2030
og 2050
• Belønning for negative CO2-udledninger med CO2-kvoteprisen er ikke tilstrækkelig til
at stå mål med de øgede systemomkostninger der følger med investeringerne i CCS.
• Det er ikke muligt at opkræve de ekstra omkostninger via fjernvarmeprisen. Betalingen
kan komme fra en tilskudsordning eller fra andre sektorer.
• Ved en CO2-pris på 1000 kr./ton bliver de samlede omkostninger for scenariet med
stor udrulning af CCS lavere end i de øvrige scenarier – med de anvendte
forudsætninger.
• Er der betalingsvillighed for fx i andre sektorer eller tilskud, kan CCS lade sig gøre.
0,50
-0,50

0. Ikke CO2
neutral

1. Høj CCS
me d bio og
affald

2. Lav CCS
3. Svingende 4. Stabil PtX 5. El og affald
me d el, bio og PtX med el, bio me d el, bio og
affald
og affald
affald

6. Elbaseret

Mio. ton

-1,00
-1,50
-2,00
-2,50
-3,00
CO2 emissioner

CO2 emissioner el
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Fremtidens teknologier
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Følgende teknologier ………..

Varmepumper

CCS

Geotermi

Biomasse og
affald

PtX

Varmepumper

”Der er store potentialer for varmepumper
til fjernvarmen.”

Potentiale for varmepumper dækker mange typer – dog
størst for de uafprøvede typer
Varmepumper

* Potentialer for søvand er ikke vurderet.

Der er store potentialer for varmepumper i
hovedstadsregionen baseret på forskellige energikilder
Varmepumper

Varmepumpepotentialer (MW varme) i 2050
1200

1028

1000

800

600

387

400

215

200

165 165

191

375

363

165

115

100 100
43

43

0
Industriel
overskudsvarme
(inkl. datacentre)

Luft-vand

Spildevand

Totale potentialer per varmekilde

Grundvand

Drikkevand

Havvand på
eksisterende
kraftværkspladser

Havvand standalone-anlæg

Potentialer i distributionsnet per varmekilde

Mange typer af varmepumper er konkurrencedygtige, særligt
hvis de kan placeres tæt på fjernvarmenettet
Varmepumper

Oversigt over varmepumpers konkurrenceevne i 2050 ved 5000 fuldlasttimer
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Kapitalomkostning

Fast D&V

Variabel D&V

Energiomkostninger

Indtægt elsalg

Eltariffer

Afgifter

Tilskud

CO2-kvoter

CO2 negative emissioner

CO2 transport/lagring

Total

I figuren screenes varmeproduktionsomkostninger for forskellige varmepumpeteknologier ved 5000 fuldlasttimer, og illustrerer teknologiernes
indbyrdes konkurrenceevne ved et sæt af forudsætninger
34

Geotermi

”Der er store potentialer for geotermi, men
der er behov for teknisk udvikling
og yderligere billiggørelse.”
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Der er store potentialer for geotermi, men geotermi skal
gøres konkurrencedygtig
Geotermi

• De geotermiske ressourcer er til stede i
hovedstadsområdet.
• Geotermi er som udgangspunkt en god
teknologi i fjernvarmesystemet med en
stabil varmekilde og et godt supplement
ift. havvandsvarmepumper særligt i kolde
vintermåneder.
• Der er vurderet et teknisk geotermisk
potentiale på 740 MW i 2030.
• Geotermi og andre decentrale teknologier
”konkurrerer” om det samme
varmegrundlag.
• Geotermi er fortsat en investeringstung
teknologi at etablere. Også når der
indregnes storskalafordele ved at
etablere flere anlæg straks efter
hinanden.
• Geotermi er forbundet med en høj
risiko pga. mangel på erfaringer med
boringer langt nede i undergrunden.
• Der er behov for en afklaring af
geotermiens fremtidige rammevilkår samt
en plan for at komme i gang med
sk
oliti ber
geotermi i hovedstaden.
p
y
e: N decem
t
o
N le i
afta

Det tekniske potentiale for geotermi er opgjort efter at distributionsnettene skal kunne aftage 10
MW varme fra et geotermianlæg i mindst 5000 fuldlasttimer.
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Biomasse og affald

”I fjernvarmesystemet er der potentiale og
muligheder for at introducere nye teknologier i
stor udstrækning og dermed reducere
varmeproduktionen fra biomasse og affald frem
mod 2050.”
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Reduktion af biomasse kræver koordineret
planlægning
Biomasse og
affald

• Biomasse har været nøglen til en hurtig udfasning af kul i varme- og
elproduktionen i hovedstaden, og der er lagt store investeringer i disse anlæg.
• Kraftvarmeanlæg på biomasse er i dag grundlastanlæg i fjernvarmesystemet
og anlæggene bidrager i dag væsentligt til forsyningssikkerheden i elsystemet
• Fjernvarmens biomasse er certificeret bæredygtig. Der pågår en offentlig
debat om den mere overordnede tilgængelighed af bæredygtig biomasse og
om dens klimaeffekt.
• En forceret udfasning af al biomasse inden 2030 er ikke mulig. Det er
ikke muligt at erstatte al kapaciteten på kraftvarmeværkerne frem til 2030,
herunder at finde egnede pladser til varmepumper, hverken
teknisk, økonomisk eller planlægningsmæssigt.
• Der vil være en stor omkostning fra værdien af ikke-afskrevne
kraftvarmeanlæg.
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CCS

”Der er stort potentiale for CO2-fangst og
CO2-lagring på affaldsanlæg og
biomasseanlæg”

CCS

”CCS er investeringstung teknologi, og vi
mangler erfaring. Rammerne skal på plads for en
betaling, der kan dække omkostningerne for
CCS.”
”CCS kan yde et væsentligt bidrag til Danmarks
70% CO2-målsætning i 2030 med tilstrækkelig
betaling for CO2-reduktion.”
”CCS kan blive økonomisk rentabelt.”
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PtX

”Der er væsentlige usikkerheder forbundet med PtX –
men også muligheder.”
”Hovedstadens fjernvarme er et system, der kan
absorbere og nyttiggøre store mængder PtXoverskudsvarme”

Fjernvarmen kan absorbere store mængder stabil eller
svingende PtX-overskudsvarme
PtX

Gennemsnitlig værdi af PtX-overskudsvarme for
varmesystemet

Overskudsvarmeleverance i scenariet
med svingende PtX i 2050
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• Fokus på den samlede infrastruktur er afgørende (el, varme, brint, CO2)
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Fremtidens energisystem

Indflyvning

Teknologier

Scenarier

Temaer

Opsamling

Lavtemperatur

”Lavtemperaturdrift er muligt i
både transmissionsnettene
og distributionsnettene med få investeringer i
ledningsnettet.”
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Det kræver få investeringer i nettet at muliggøre
lavere temperaturer i fjernvarmen

• Muligheder og udfordringer ved ændringer
i fjernvarmesystemets transportkapacitet er kortlagt ved
lavtemperatur og ultra-lavtemperatur. Der er taget
udgangspunkt i transmissionssystemet, to udvalgte
distributionsnet og tre eksempler ift. bygninger.
• Hydraulisk vurderes det, at lavtemperaturfjernvarme vil være muligt i både
transmissionssystemet, og distributionssystemet
med begrænsede tiltag i ledningsnettet.
• Investeringsomkostningerne vurderes at være omkring
30 mio. kr. for transmissionssystemet og omkring 10
mio. kr. pr. distributionsnet, hvis investeringerne kan
indpasses over en årrække.
• Lavtemperatur fjernvarme forventes at være muligt med
få eller ingen tiltag i nyere bygninger.
• For ældre bygninger kan det være nødvendigt med
investeringer i opgradering af radiatorsystem og evt.
efterisolere facaden. De samlede omkostninger til dette
er ikke undersøgt i projektet.
• Ultra-lavtemperatur fjernvarme ser ud til at være
mindre attraktivt, da det kræver massive investeringer i
ledningsnettenet og i den eksisterende bygningsmasse.

Referencetemperaturer (som i dag):
Transmission: 115°C/55°C.
Distribution: 90°C/50°C.
Lavtemperatur:
Transmission: 90°C/45°C.
Distribution: 70°C/40°C.
Ultra-lavtemperatur:
Transmission: 65°C/40°C.
Distribution: 50°C/35°C.
Transmissionssystemet
Transmissionssystemet omfatter VEKS’ og CTR’s
transmissionsnet samt Vestforbrændings hedtvandsnet
(fra Lundebjerg til Bagsværd)
To udvalgte distributionsnet som cases:
1) 6,5 bars net forsynet af en af VEKS’ vekslerstationer,
der forsyner et område i Roskilde, primært med enfamilieshuse og erhvervsejendomme. Nettet har
mange ringforbindelser.
2) 10 bars net forsynet af en af CTR’s vekslerstationer,
der forsyner kvarter i København Nordvest med
etageboliger og erhvervsejendomme. Nettet har
ingen ringforbindelser.

Lavere temperaturer er centralt for at udvikle et effektivt
system – særligt i et system med mange varmepumper

9%
Figuren viser
besparelser i
varmeproduktions
omkostninger i pct.
ved sænkning af
temperaturerne i
fjernvarmenettene
til lavtemperatur.
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0. Ikke CO2 neutral

1. Høj CCS med bio og affald

2. Lav CCS med el, bio og affald

3. Svingende PtX med el, bio og affald

4. Stabil PtX med el, bio og affald

5. El og affald

6. Elbaseret

”Frem mod 2050 er en stor grad
af elbaseret fjernvarme mulig.”

Fjernvarmen går fra i dag at være elproducerende til i
fremtiden at være overvejende elforbrugende
Maksimale elproduktion og forbrug
2.000

1.500

1.000

MW

500

Dagens systemet

-500

0. Ikke CO2
neutral

1. Høj CCS med 2. Lav CCS med 3. Svingende PtX 4. Stabil PtX med
bio og affald
el, bio og affald med el, bio og el, bio og affald
affald

5. El og affald

6. Elbaseret

-1.000

-1.500
Ma ks elforbrug - høj COP MW

Ma ks elforbrug - lav COP MW

Ma ks produktion MW

• Til sammenligning: Det klassiske elforbrug i Østdanmark er ca. 2500 MW.
• BEHOV – særligt i det elbaserede scenarie.
• Et (ultra)stærkt eltransmissionsnet. En (ultra)stor udbygning af VE-elproduktion.
• Jo større fjernvarmens afhængighed af el, des større behov for at elkedler mv. er uafbrydelige.
• Flerstrengethed har en værdi. Spidslast kan være en kombination af biogas, bioolie og elkedler.
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”Fjernvarmen kan levere fleksibilitet til
elsystemet via flerstrenget
produktion og stor varmelagerkapacitet”

Markant udbygning med varmelagerkapacitet frem mod
2050 er rentabelt
40.000
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25.000

MWh
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15.000

10.000

5.000

0
1. Høj CCS med 2. Lav CCS med el, 3. Svingende PtX
bio og affald
bio og affald
me d el, bio og
affald

6. Elbaseret

Nye investeringer Ståltanke

Nye investeringer Damvarmelager

Eksisterende Ståltanke

Eksisterende Damvarmelager

• Giver særlig stor værdi i det elbaserede scenarie og i scenariet med svingende PtX
• Etablering af varmelagre forudsætter egnede arealer
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”Fjernvarmen kan være en aktiv spiller i
sektorkobling”

Fjernvarmen er et oplagt link til sektorkobling - det
kræver at fjernvarmen øger egen fleksibilitet
1. Fjernvarmen bliver grøn
2. Fjernvarmen kan mere
• Bidrage til den grønne omstilling i:
• Elsektoren
• Industrien
• Transportsektoren
• m.fl.
• Fjernvarmen skal øge egen fleksibilitet
• Varmelagre
• Fleksibelt varmeforbrug
• Flerstrenget produktionssystem
• Lavtemperatur
• Bedre udnyttelse af data og styring
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”Fremtidens system bliver en blanding mellem
central produktion på kraftvarmeværker og
overskudsvarme fra CCS og PtX samt elbaserede produktionsanlæg placeret centralt og
decentralt.”
”Decentral produktion vinder frem, men central
produktion fortsat nødvendig ”
”Tæt koordineret planlægning med kommuner og
distributionsselskaber – beliggenhed og
tilgængelige arealer er afgørende”
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”Fjernvarmenettet er godt rustet til at kunne
håndtere forskellige udviklinger af
produktionssystemet – også ved
lavtemperaturfjernvarme.”
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”Det er muligt at nå CO2-målsætningen om CO2neutralitet i fjernvarmen i 2025, men det kræver
supplerende tiltag og det er endnu usikkert i
hvilket omfang.”

Negative CO2-emissioner i alle scenarier i 2030
og 2050
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FFH50 – Opsamling og
konklusioner

Indflyvning

Teknologier

Scenarier

Temaer

Opsamling

Næste skridt

Indflyvning

Teknologier

Scenarier

Temaer

Opsamling

Næste skridt

Videre analyser
Energisystemets udvikling og integration af nye teknologier.

Kostægte tariffer
Samarbejde med producenter og distributionsselskaber.

CCS i hovedstaden
Blandt andet fortsætte samarbejdet i C4.

Sikre arealer
Samspil mellem energiplanlægningen hos varmeselskaberne
og den fysiske planlægning i kommunerne.
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Næste skridt

Samarbejde med Energinet
Sammenhæng mellem fjernvarmesystemet og elsystemet for at
sikre forsyningssikkerhed.

Udvikle varmelastsamarbejdet
Nye teknologier, lagre og mere fleksibilitet.

Road map for lavtemperaturfjernvarme
I samarbejde mellem distributionsselskaberne.

Påvirke en fremtidig regulering af varme
Understøtte omstillingen til et grønt, fleksibelt og flerstrenget
system med konkurrencedygtige priser.
60

Tak for i dag!

