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2008
Et skelsættende år for den grønne omstilling i København

• Bestyrelserne i VEKS, CTR og HOFOR beslutter, at fjernvarmen 

i det storkøbenhavnske fjernvarmesystem i 2025 skulle være 

100 % CO2-neutral.

• Meget ambitiøs beslutning idet kun Avedøreværkets Blok 2 på 

daværende tidspunkt anvendte biomasse (træpiller) – og kun 

op til 75 % af kapaciteten på blokken.

• Amagerværket, blok 1 og 3 samt Avedøreværket, blok 1 fyrede 

på daværende tidspunkt med kul.



2010 - biomasse
Amagerværket, blok 1 konverteres til træpiller (250 MJ/s varme)

Blok 1

Op til 250.000 tons træpiller årligt



2012 - biomasse
VEKS køber Køge Kraftvarmeværk af DONG (80 MJ/s varme)

Op til 200.000 tons flis, savsmuld og støv årligt



2013 – affaldsenergianlæg
ARGO idriftsætter blok 6 (”Energitårnet”)



2014 - biomasse
Avedøreværket, blok 2 ombygges til 100 % fyring med træpiller

Blok 2

Op til 480 MJ/s varme fra træpiller



2016 - biomasse
Avedøreværket, blok 1 konverteres til 100 % fyring med træpiller

Blok 1Træpillelager for blok 1 og 2 – 70.000 tons



2019 - affaldsenergianlæg
ARC idriftsætter Amager Bakke

Foto: Hufton&Crow

Op til 247 MJ/s varme



2020 - biomasse
Amagerværket, blok 4 (BIO4) idriftsættes – blok 3 på kul nedlægges

Op til 550 MJ/s varme fra flis

Op til 1,2 mio. tons/år



2015-2020
Overskudsvarme, varmepumper, varmelager

• Overskudsvarme
• eksempelvis CP Kelco, NOVO, 

datacentre

• Varmepumper
• Hav- og spildevand (SVAF), 

grundvand

• Biogas
• Udnyttelse af biogas fra Solrød 

Biogas A/S

• Varmelager (Taastrup)
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Hvordan er det gået med udledningen af CO2?

Målsætning:
I 2025 skal fjernvarmen være 100% CO2-neutral



Facts……..

• At vi i VEKS har nået målet på 70% CO2-reduktion allerede i 2020, kan man 

være stolt af - stolt af at være del af et fællesskab, der gennem de seneste 30 år 

har haft vedholdende fokus på grøn omstilling. 

• Vi er i mål - og vi vil gøre det endnu bedre de kommende år. 

• I 1990 var CO2-udledningen fra en fjernvarmekunde i VEKS’ forsyningsområde 

209 kg/MWh, mens den i 2020 var reduceret til 50 kg/MWh. Det svarer til et 

fald på 76% siden 1990. 

• Er man naturgaskunde, er udledningen fra boligen fortsat 203 kg/MWh. Det 

svarer stort set til den CO2-udledning en fjernvarmekunde i VEKS’ 

forsyningsområde havde i 1990...
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Fremtidens fjernvarmeforsyning i 
hovedstadsområdet 2050

• Visioner og mulige udfaldsrum for fjernvarmen i 

hovedstadsområdet 2050 



Fjernvarmen oplever en række store forandringer
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• 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



Klimamålsætninger sætter ambitiøse rammer 
for fremtidens fjernvarmesystem

24

• Fjernvarmen i hovedstadsområdet skal 
være CO2-neutral fra 2025. (Bl.a. 
Københavns Kommune, HOFOR, CTR 
og VEKS)

• Et drivhusgasreduktionsmål på 50-54% 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 senest i 2050. (Klimaloven 
2020)



Ambitionen med FFH50 er, at skabe fælles grundlag 
for fremtidige beslutninger i 26 kommuner og de fire 
selskaber

25

• 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.

CTR, Vestforbrænding, HOFOR og VEKS har sammen:



Ambitionen med FFH50 er at kunne give svar på syv 
strategiske spørgsmål

26

1. Hvordan sikres de bedst konkurrencedygtige

varmepriser, samtidig med at de ambitiøse

klimamålsætninger nås?

2. Hvordan fastholder fjernvarmeselskaberne dét at 

være kundernes foretrukne leverandør i et 

konkurrencepræget marked? 

3. Hvad skal der til, for at hovedstadsområdets 

fjernvarmeselskaber kan indfri de politiske 

målsætninger? 

4. Hvor store er potentialerne ved forskellige 

teknologier? 

5. Hvilken betydning kan lavere temperaturer i 

fjernvarmenettene få?

6. Hvordan kan sammenhængen mellem central og 

decentral varmeproduktion blive fremadrettet?

7. Hvordan vil en stigende elektrificering af 

varmeproduktionen påvirke det samlede 

energisystem?

De analysespørgsmål, som FFH50 tager udgangspunkt i:
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Følgende teknologier har mulighed for at vinde 
indpas i de kommende år

Varmepumper Lavtemperatur

PtXCCS

Geotermi



”Der er store potentialer for varmepumper til 
fjernvarmen.”

Varmepumper



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

* Potentialer for søvand er ikke vurderet

Varmepumper



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

CCS



Carbon Capture Cluster Copenhagen = C4

• Ni virksomheder i hovedstaden har startet 
et klyngesamarbejde om at fange, lagre og 
anvende CO2 fanget fra energianlæg.

• Tilsammen er der i C4 potentiale for at 
reducere CO2-udledningen fra 
hovedstadsområdet med 3 millioner ton 
årligt ved hjælp af CO2-fangst. Det svarer 
til ca. 15% af det samlede danske 
reduktionsmål på 70% i 2030.

• C4-samarbejdet kan blive et af de største 
enkeltstående bidrag til den grønne 
omstilling i Danmark – et klimaambitiøst 
samarbejde.



”Der er væsentlige usikkerheder 

forbundet med PtX – men også 

muligheder.”

PtX
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Seks scenarier for Hovedstadens fjernvarme i 2050, 2030 og 2025
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Kapacitetssammensætning i scenarierne for 2050
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• Betydelig variation mellem scenarierne - fra 0% til 85% 

grundlastkapacitet på affald og biomasse.

• Affaldsvarmekapacitet: Fra 0 MW i det elbaserede 

scenarie til 350 MW i scenarie 1 og 5. I dag ca. 450 MW.

• Fleste scenarier har CO2-fangst på ét affaldsanlæg. 

I scenarie 1: CCS på fire affaldsovne og 

to biomasseblokke. 

• 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 100% elkedler. 0
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Markant forskel på varmeproduktion og 
brændselsforbrug i scenarier 2050
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• Varmeproduktionen fra varmepumper og 
geotermi varierer fra ca. 5% helt op til ca. 
95%.

• Biomasseforbrug fra 22 PJ i scenarie 1 ned til 
ingen biomasseanvendelse i scenarie 5 og 6. 
I dag anvendes godt 30 PJ.

• Der forbrændes mellem 0 og ca. 11 PJ affald i 
scenarierne, mest i scenarierne 1 og 5. 
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Allerede i 2030 ses en betydelig variation i varmeproduktionen
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• Betydelig varmeproduktion fra affalds- og 
biomassekraftvarme i de fleste scenarier. Flere 
eksisterende anlæg fortsat i drift.

• Varmeproduktionen på affald og biomasse 
varierer fra ca. 90% ned til ca. 50% i det 
elbaserede scenarie.

• Varmepumper og geotermis andel af 
varmeproduktionen: fra under 10% til ca. 45%.

• Biomasseanvendelse: mellem ca. 10 PJ og ca. 
30 PJ.

• Mellem 1,1 og 1,6 mio. ton affald forbrændes i 
2030. 42-62% af Danmarks affald forbrændes i 
hovedstadsområdet i 2030*.
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Negative CO2-emissioner i alle scenarier i 2030 og 2050
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• I alle grønne scenarier opnås 
CO2-neutral forsyning i 2030 og 
2050.

• Med CCS opnås negative 
emissioner.

• Med udbredt etablering af CCS 
opnås reduktion på helt op mod 
2,7 mio. tons/år.
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”CCS kan yde et væsentligt bidrag til Danmarks 70% CO2-
målsætning i 2030 med tilstrækkelig betaling for CO2-reduktion.”

40



CCS kan blive økonomisk rentabelt

41
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• 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.
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”Hovedstadsområdets fjernvarmesystem er stærkt og robust, så 
der kan indpasses nye teknologier, og fjernvarmen kan være en 
aktiv spiller i sektorkobling og derigennem bidrage til et CO2-
neutralt Danmark.”
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”CCS er investeringstung teknologi og vi mangler erfaring. 
Rammerne skal på plads for en betaling der kan dække 
omkostningerne for CCS”
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”Fremtidens system bliver en blanding mellem central produktion 
på kraftvarmeværker og overskudsvarme fra CCS og PtX, samt el-
baserede produktionsanlæg placeret centralt og decentralt”

45



Mange tak

Yderligere information

www.veks.dk

lg@veks.dk

http://www.veks.dk/

