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Hvordan kan varmesektoren bedst 
bakke op om de politiske mål ?
- 70% reduktion i klimagasserne i 2030
- Klimaneutralt Danmark i 2050

Hvor er balancen mellem varmebesparelser og varmeforsyning..?

Hvor skal der være fjernvarme og hvor skal det være individuelt..?

Hvad skal den individuelle varmeforsyning baseres på..?

Hvor skal fjernvarmen komme fra..?

Hvad er de innovative udfordringer ..?  (4. generations fjernvarme)

Hvordan hjælper varmesektoren bedst ift. fleksibilitet i hele energiforsyningen..?



IDA´s Klimasvar 2045
Et konkret bud på hvordan de politiske målsætninger kan nås

Inkluderer dansk andel af international skibs- og flytrafik

Holder sig indenfor Danmarks andel af bæredygtig biomasse

Realiserer den langsigtede målsætning allerede i 2045

Forholder sig til samspillet med landbrug, LULUFC og proces



Holistisk tilgang til det smarte energi system



Varmesektoren 
som en del af 
det samlede 
energisystem



Energy System Analysis Model
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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.



36-40% Energibesparelser i bygningsmassen. 
• Energibesparelser i bygningsmassen 

er vigtige. Vi skal finde den rette 
balance mellem energibesparelser og 
energieffektiviseringer og vedvarende 
energi. 

• Økonomisk ligger balancen ved 36% 
(besparelse på 1,1-1,3 mia. DKK/året)

• Presset på biomasse kan mindsket for 
en marginal ekstraomkostning ved at 
gå til 40%



Fjernvarmen bør udbygges til 63-70%
• Nuværende: Nuværende bygninger registreret med fjernvarme (~50%)

• Fortætning: Alle bygninger i områder udlagt til fjernvarme (~59%)

• Minimum udvidelse: Udvidelser til byområder med varmedensitet over 15 kWh/m2 (~63%)

• Anbefalet udvidelse: Udvidelser til byområder med varmedensitet over 10 kWh/m2 (~70%)

• Maksimum udvidelse: Udvidelser til byområder med varmedensitet over 5 kWh/m2 (~74%)

Naturgas konverteres:

• 260.000 til fjernvarme

• 115.000 til indv. varmepumper

Oliefyr:

• 44.000 til fjernvarme

• 70.000 til indv. varmepumper

Biomassefyr:

• 74.000 til fjernvarme

• 183.000 til indv. varmepumper



4. generations lavtemperatur fjernvarme
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.

http://www.sciencedirect.com/science/journal/03605442


Kortlægning af potentialer for geotermi og 
overskudsvarme



Store potentialer for geotermi og 
overskudsvarme

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



En del af en samlet løsning
En varmesektor under forandring



Kort fra Varmeplan Danmark 2021 
tilgængelige online

Findes på hjemmesiden:

https://energymaps.plan.aau.dk/

Her findes 4 forskellige kort:

1. Varmeforbrug på byområder

2. Fjernvarmeudvidelsesscenarier

3. Industriel overskudsvarme

4. Kort over ”ledig” grundlast i fjernvarmen

https://energymaps.plan.aau.dk/


Varmebehov i byområder Fjernvarmescenarier


