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I denne rapport præsenteres fjernvarmens rolle i det danske samfund set i
forhold til økonomi og klima.
COWI A/S har bidraget med tal om vækst
og beskæftigelse, der bygger på data fra
Danmarks Statistik, fra Energistyrelsen,
fra en spørgeskemaundersøgelse blandt
virksomhederne i fjernvarmeindustrien
samt fra Dansk Fjernvarme.
I denne rapport anvendes følgende
definitioner:
Fjernvarmeværkerne: Virksomheder,
som leverer varmen ud til de danske
fjernvarmeforbrugere.
Fjernvarmeindustrien: Virksomheder,
som leverer og producerer alt fra
rådgivning til konkrete produkter som
fjernvarmerør, pumper, ventiler, vekslere
og solvarmeanlæg i storskala format til
fjernvarmeværkerne i ind- og udland.
Fjernvarmebranchen: Fælles betegnelse
for fjernvarmeværkerne og fjernvarmeindustrien.
Redaktionen er afsluttet i august 2014.

Fjernvarmen
er grøn og
fleksibel

Fra fossile til ikkefossile brændsler

Fjernvarmen går fra kul til biomasse
Historisk set har fjernvarmen altid været en central del af det
danske energisystem. Udviklingen fra 70’erne over 90’erne til
nutiden har dog budt på en basal ændring i fjernvarmeproduktionen. Fra primært at være baseret på gas og kul i 90’erne, er
der sket en betydelig brændselsomlægning i produktionen af
fjernvarme, dette i og med at fjernvarmeproduktionen i langt
højere grad i dag er baseret på ikke-fossil produktionsbasis.
Gennem de seneste 20 år er der samtidig sket en kraftig reduktion i forbrug af kul til fjernvarme (fra 44,2% til 18,3%). Dette
skyldes i høj grad den igangværende omstilling af energisystemet, hvor mange nye decentrale biomasseanlæg skyder op, og
hvor de store centrale kraftvarmeværker gennemgår en større
omstillingsproces - fra at være baseret på kul til at skulle være
baseret på bæredygtig biomasse.
Den fortsat relativt store andel af naturgas (26,7%) har over
de seneste år vist en faldende tendens. Med den ambitiøse
målsætning, at op til 75% af det danske varmebehov skal
dækkes af fjernvarme inden for en overskuelig fremtid, er det et
uundgåeligt scenarie, at mange gasfyr samt øvrige individuelle løsninger som oliefyr vil blive udskiftet med bæredygtig
fjernvarme.

Brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion, procentvis fordeling
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AVEDØREVÆRKET

Avedøre 2 har over en årrække gennemgået en konvertering fra olie/gas til
biomasse - en konvertering som er unik
i dansk og international sammenhæng.
I 2002 startede DONG Energy med at
konvertere blokken fra olie og gas til
biobrændsel. Biomassen vil snart stå for
næsten 100% af el og varmeproduktionen på Avedøre 2.
Avedøreværket nyder derfor også stor
interesse fra udlandet. Årligt har værket
omkring 5.000 besøgende. Men der er
også mange gode erfaringer at dele ud
af. Foruden den store knowhow omkring
træpiller og halm er Avedøre 2 et af verdens mest energieffektive kraftvarmeværker. Kun få steder i udlandet finder
man lignende værker, der kan hamle op
med de store mængder af biomasse,
som brændes hvert år.
50% af produktionen på hele Avedøreværket er i dag baseret på biomasse,
mens resten kommer fra primært
kul, men også olie og gas. Andelen af
biomasse bliver dog større i løbet af
dette år, hvor Avedøre 2 udvider brugen
af træpiller. Avedøreværkets blok 2
brænder årligt ca. 800.000 ton træpiller
af. Det svarer til et dagligt forbrug på
omkring 3-3.500 ton træpiller.

El til varmepumper, elpatroner

Kilde: Energistatistik 2012, Energistyrelsen

VE i varmeforsyningen er regeringens mål for 2035
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Fjernvarme
leverer
vækst til DK

BRÆDSTRUP FJERNVARME

Integrering af
energisystemer

En industri, der giver stor gevinst for
samfundsøkonomien, miljøet,
forbrugerne og eksporten
Omsætning øget med 47%
Siden 2007 er den samlede omsætning i branchen steget med
47% og udgjorde 34 mia. DKK i 2013. Omsætningen forventes
fortsat at øges med over 1 mia. DKK om året frem mod 2020,
hvor den skulle nå op på 44 mia. DKK. (Læs mere side 6).
Beskæftigelsen øget med 19%
Fjernvarmebranchen fortsætter den positive udvikling i
beskæftigelsen. I 2013 var der 10.900 direkte beskæftigede i
branchen, hvilket er 19% flere end i 2007. Fjernvarmebranchen
forventer, at den positive udvikling fortsætter, og frem mod
2020 forventes beskæftigelsen i den samlede danske fjernvarmebranche at øges med yderligere 13%. (Læs mere side 9).
Eksport øget med 36%
Eksporten af komponenter og rådgivning til udenlandske
fjernvarmeværker er øget med 36% siden 2007 og nåede op på
næsten 5 mia. DKK i 2013. Der er samtidig store forventninger til
en kraftig vækst i eksporten af fjernvarme- og fjernkølingsteknologi samt rådgivning, der vil runde knap 10 mia. DKK i 2020.
Der er således forventninger om en fordobling af eksportomsætningen frem mod 2020. (Læs mere side 11+12).
CO2-udledning reduceret med 44% pr.
fjernvarmeproduktionsenhed
Siden 1990 er fjernvarmeproduktionen steget med 46%. I
samme periode er CO2-udledningen fra fjernvarmeproduktionen
reduceret med 19%, hvilket primært skyldes ændret brændselsbasis og en optimeret varmeproduktion. Brændselsskiftet
fra olie og kul til naturgas og vedvarende energi samt en mere
effektiv fjernvarmeleverance har betydet, at der udledes stadig
mindre CO2 pr. forbrugt enhed brændsel. (Læs mere side 14).
Fjernvarme forbedrer forsyningssikkerheden
Uden fjernvarme ville Danmark ikke have været selvforsynende
med olie og gas i så mange år. Fjernvarmen udnytter overskudsvarme fra industriproduktion og el-produktion og bliver i
højere og højere grad produceret af indenlandske, vedvarende
energikilder såsom biomasse, affald og geotermi. Det mindsker
afhængigheden af individuel opvarmning med olie og gas og
dermed afhængigheden af at importere fossile brændsler.

1,6 mio.
husstande i DK har fjernvarme
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BRÆDSTRUP SOLVARMEANLÆG

Afgifter på naturgassen samt svingende priser på el har fået Brædstrup
Fjernvarme på nye og innovative tanker.
Fjernvarmeværket kombinerer varmen
fra solen og billig energi fra vindmøllerne
med anlæggets øvrige produktion. Ved
at integrere forskellige energikilder kan
Brædstrup Fjernvarme se frem til stabile
varmepriser, fleksibel varmeproduktion
og fossilfrie dage.
Hos Brædstrup Fjernvarme produceres
varmen af et 18.600 m² stort solvarmeanlæg med varmelager, en varmepumpe,
en el-kedel og et naturgasfyret kraftvarmeværk. Elkedlen og varmepumpen,
der begge er eldrevne, kører når vinden
blæser, og prisen på el er billig. Solanlægget producerer varme, når solen skinner,
mens naturgassen benyttes på de grå og
vindstille dage. Dertil kommer to akkumuleringstanke, som opbevarer varmen fra
sol og vind over en kortere periode.
Men først om godt et år ved Brædstrup
Fjernvarme, hvor uafhængige de kan blive af fossile brændsler, da de er ved at
undersøge tabet på sæsonvarmelagret,
som bør bringes ned på 20-25%. På det
tidspunkt har et såkaldt borehuls-varmelager med tilhørende solvarmeanlæg
kørt i over tre år. Varmen ledes ned i 45
meter dybe huller, der varmer 19.000 m³
jord, så solvarmen holder langt ind i de
kolde vintermåneder. Håbet er at dække
halvdelen af kundernes varmebehov
med den rene og billige solvarme. Når
først anlægget er oppe at køre og anlægsudgifterne er betalt, er det så godt
som gratis varme, da der er få driftsudgifter i solvarme. Derudover er solenergi
100% grøn varme.
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Fjernvarmens
omsætning
stiger jævnt

AALBORG FORSYNING, VARME

Udbygning af
fjernvarmen
til 20 nabobyer

Der er fremdrift i fjernvarmen både på
det danske marked og i udlandet
Den danske fjernvarmebranche består af godt 430 centrale
og decentrale fjernvarmeværker samt en række store som
små leverandører. Industrien udgør ca. 250 virksomheder, som
leverer alt fra rådgivning til konkrete produkter som fjernvarmerør, pumper, ventiler, vekslere og solvarmeanlæg i storskala
format. Hertil kommer mange tusinde underleverandører
som entreprenører og vvs’ere, der primært er lokalt forankret i
byerne. Omsætningen på fjernvarmeområdet fra denne gruppe
virksomheder fremgår ikke af denne analyse.

VOGNMAND PER THOMSEN, SULSTED, HAR
SKIFTET TIL FJERNVARME, SELVOM HANS GASFYR KUN ER 3 ÅR GAMMELT. HAN ER SIKKER PÅ,
DET ER EN GOD INVESTERING.

En af Danmarks billigste fjernvarmebyer
vil over den næste årrække tilbyde billig
varme til de omkringliggende 20 byer.
Fjernvarmen fra Aalborg Forsyning har i
mange år været attraktiv både på grund
af pris, forsyningssikkerhed og komfort.
I december 2013 godkendte byrådet i
Aalborg den økonomiske model for et
omfattende projekt, der har et udvidelsespotentiale på 20% ekstra tilslutninger. Varmen i Aalborg er baseret på overskudsvarme fra industrigiganten Aalborg
Portland samt på affaldsforbrænding og
kraftvarme fra Nordjyllandsværket.

Omsætningen hos fjernvarmeværkerne i Danmark er således
øget med godt 1 mia. DKK hvert år siden 2007. Forklaringen herpå
er dels en fortsat jævn udbygning af fjernvarmen – alene i år
2013 er 20.000 huse blevet tilsluttet fjernvarmen – dels højere
priser som følge af øgede afgifter og inflation. Industriens samlede omsætning vækster ligeledes med knap 1 mia. DKK om året,
hvoraf handlen i Danmark udgør ca. 60%, og 40% går til eksport.
Analysens resultat for 2013 viser en omsætning på 11,5 mia.
DKK inden for fjernvarmeindustrien – hvoraf 4,9 mia. DKK går til
eksport og 6,6 mia. DKK går til det danske marked. Men virksomhedernes billede af fremtiden tegner en positiv forventning om
en meromsætning på 1 mia. DKK pr. år udelukkende til eksportmarkederne. I 2020 forventes det således, at fjernvarmeindustrien
når en omsætning på 18,9 mia. DKK – hvor eksportdelen alene
udgør 10 mia. DKK. Samlet set når fjernvarmebranchen op på en
omsætning på 43,7 mia. DKK i 2020.
Kilde: Dansk
Fjernvarme og
spørgeskema
undersøgelse
af Fjernvarme
industrien,
foretaget af COWI
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Varmeplan Aalborg tæller i alt 6.500 nye
forbrugere til fjernvarmen, der kan få
gavn af den billige varme, og den lille
by Sulsted med ca. 600 indbyggere står
forrest i køen om at få tilbudt fjernvarme.
Mange takkede ”ja”, da fjernvarmen blev
introduceret på det lokale informationsmøde, der kunne lokke over halvdelen af
byens befolkning til. Aalborg Forsyning
kræver en tilslutning på 50%, inden projektet realiseres. Herefter går projektet
videre til næste by – målet er, at alle 20
nabobyer skal tilbydes fjernvarme inden
år 2020.

Siden 2007 er den samlede omsætning i branchen steget med
47% (det er gået fra 22,8 mia til 33,6 mia), hvoraf fjernvarmeværkernes andel udgør den største andel og udgør over 22 mia.
DKK i dag.
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7%
vækster fjernvarmen hvert år
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Beskæftigel
sen øges
fortsat

KAMSTRUP

Kamstrup
opgraderer
medarbejderstaben

Mange tusinde arbejder med
fjernvarme i Danmark
Fjernvarmebranchen fortsætter den positive udvikling i
beskæftigelsen. I 2013 var der 10.900 direkte beskæftigede i
branchen, hvilket er 19% flere end i 2007. Heraf arbejder der
7.700 i Danmark hos fjernvarmeværkerne, de direkte tilknyttede
underleverandører samt hos eksportvirksomhederne. 3.200
arbejder i udlandet for de danske eksportvirksomheder.
Fjernvarmebranchen forventer, at den positive udvikling fortsætter, og frem mod 2020 forventes den direkte beskæftigelse
i den samlede danske fjernvarmebranche at øges med yderligere 13% til ialt 12.300. Den del af beskæftigelsen, som ligger i
Danmark, forventes øget med 10%.

MÅLERE FRA KAMSTRUP

Fjernvarmeværkernes årlige investeringer i grøn omstilling skaber yderligere 3.000 indirekte jobs hos arbejdere og funktionærer hos byggematerialeproducenter, forhandlere af byggevarer,
transporterhverv, arkitekter, rådgivende ingeniører, advokater
og revisorer samt bygherrer m.v. Det estimeres således, at
der samlet set er mindst 10.700 beskæftigede med levering af
fjernvarme i Danmark.

Antal beskæftigede
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Kilde: Dansk
Fjernvarme og
spørgeskema
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af Fjernvarme
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foretaget af COWI
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Eksport: 5300
DK: 7000

10%

Den højteknologiske virksomhed Kamstrup forsyner Aarhus Kommune med
intelligente varmemålere i et projekt, der
skal gøre kommunens fjernvarmeforsyning til en af de mest effektive i verden.
De nye intelligente varmemålere giver
mulighed for at følge varmeforbruget
time for time, ligesom forbrugerne helt
slipper for den årlige selvaflæsning, der
fremover bliver indberettet automatisk.
Det intelligente fjernvarmesystem opfanger selv de mindste lækager i vandforsyningen, hvilket forventes at nedbringe
vandspildet med 45.625 kubikmeter om
året, når fjernvarmesystemet er fuldt
udbygget til samtlige af kommunens
53.500 fjernvarmeforbrugere fra starten
af 2017. Et fjernvarmeprojekt af denne
størrelse skaber arbejdspladser. Både
hos Kamstrup, AffaldVarme Aarhus og
installatørvirksomheden Intego.
Kamstrup oplever markant fremgang
inden for salg af fjernevarmeløsninger.
Det kan måles på både antallet af medarbejdere og på den stigende omsætning. I alt havde Kamstrup omkring 350
medarbejdere beskæftiget med fjernvarmemåling i 2012. I 2013 var antallet af
medarbejdere inden for dette arbejdsområde steget med ca. 7%, hvoraf langt
hovedparten af de nye arbejdspladser
var relateret til eksport. I samme periode
har Kamstrup løftet salget af fjernvarmeløsninger med cirka 5% på verdensplan
og har planer om at fordoble omsætningen med udgangen af 2020.

flere arbejdspladser i fjernvarmebranchen i 2020
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En voksende
eksport
industri

VÆKST I EKSPORTEN

Danfoss i kinesisk
væksteventyr

Leverandører af dansk fjernvarme
teknologi og knowhow kan se frem
til gyldne år
LUFTFORURENING OVER SHANGHAI

Eksporten af komponenter og rådgivning til udenlandske
fjernvarmeværker er øget med 36% siden 2007 og nåede op på
næsten 5 mia. DKK i 2013. Der er samtidig store forventninger til
en kraftig vækst i eksporten af fjernvarme- og fjernkølingsteknologi samt rådgivning, der vil runde knap 10 mia. DKK i 2020.
Der er således tale om en fordobling frem mod 2020.

Grøn energirenovering og lavere CO2-udslip i Kina går hånd i hånd med vækstmuligheder for Danfoss i Kina. Første
del af et storstilet fjernvarmeprojekt
i millionbyen Anshan blev sat i gang i
september 2013, og industrikæmpen
forventer en betydelig fremgang i omsætningen til Kina fremover.

Virksomhederne i fjernvarmeindustrien har med udgangspunkt
i det konkurrenceprægede danske marked udviklet sig til at
levere den absolut højeste kvalitet på fjernvarmerelaterede
produkter til resten af verden. Derfor er der blandt udenlandske
kunder stor interesse for at komme til Danmark og se effektive
højteknologiske fjernvarmeanlæg i drift.
De vigtigste aktører på eksportmarkederne er komponentleverandører og rådgivere. Flere af aktørerne er internationale med
en stor andel af deres samlede salg uden for landets grænser,
og eksporten udgør i gennemsnit 43% af omsætningen for de
danske komponentleverandører og rådgivere.

Virksomheden er netop nu i gang med at
energirenovere den første af op til 14 kinesiske millionbyer i provinsen Liaoning i
det nordøstlige Kina. Danfoss og ingeniørvirksomheden COWI har sammen med
lokale partnere i Anshan udviklet en
fjernvarmeløsning, der vil bidrage til at
nedbringe forurening og spare energi.
Danfoss har arbejdet intenst på projektet i fire år, og resultatet er lovende.

Fjernkøling, som erstatter individuelle køleanlæg er globalt set
et stærkt voksende segment, hvor de danske teknologiproducenter og rådgivere desværre ikke står så stærkt. Det skyldes,
at Danmark har dårlige rammevilkår for etablering af fjernkøling,
så fjernvarmeværkerne, som ellers har kompetencerne, ikke
kan etablere fjernkøling. Hermed går Danmark glip af store
CO2-besparelser, og de danske eksportvirksomheder går glip af
en international konkurrencefordel, som de eksempelvis har på
fjernvarmeområdet. Men der kommer fortsat mange besøgende til Danmark for at se på energiteknologi og lære om nye og
intelligente energisystemer.

Danfoss’ bestyrelsesformand Jørgen
Mads Clausen og divisionsdirektøren
Lars Tveen var i september 2013 i Kina til
det første officielle spadestik på projektet, der ved hjælp af overskudsvarme fra
det lokale stålværk Angang Steel skal erstatte kul og levere grøn energi til 1,8 mio.
mennesker i byen. Den årlige besparelse
for byen ventes at være omkring 82 mio.
RMB og med en forventet tilbagebetalingstid på projektet på under tre år.
Samlet
Kilde:
eksport
Spørgeskema
undersøgelse
af Fjernvarme
industrien,
foretaget af COWI
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Under besøget i Kina blev man enig med
guvernør Chen Zhenggao om, at hvis
Danfoss leverer som lovet, går virksomheden igennem provinsen Liaoning by
for by, indtil alle 14 millionbyer har fået
samme store renovering som Anshan
med hensyn til energieffektivitet.
Gennembruddet på det kinesiske
marked kommer i kølvandet på et stigende behov for klima- og energirigtige
løsninger i vækstøkonomien. Udviklingen
rummer store muligheder for flere danske virksomheder som COWI, Kamstrup,
Logstor og Rambøll.
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Største vækstmarkeder:
Rusland, Vesteuropa og Kina
Danmark leverer fjernvarmeteknologi til nogle af verdens største markeder
Den danske fjernvarmeindustri leverer produkter og ydelser
til mange lande i verden. Vesteuropa er fortsat det største
marked og modtager over 1/3 af den danske fjernvarmeteknologieksport, mens Rusland og CIS-landene følger skarpt efter
og modtager lige under 1/3. Herefter følger Østeuropa med 18%
og Kina med 10%.

Rusland er trods diverse politiske kriser fortsat et interessant
vækstmarked for de danske eksportører af fjernvarmeteknologi
og ydelser. Fjernvarmeselskaberne i dette land skal fortsat
renovere mange anlæg, og de skeler ikke så meget til, om det
er russisk eller importeret teknologi, men mere om produkterne
har den rette kvalitet og pris.

Eksportvæksten på 36% siden 2007 er især kommet fra Rusland og CIS-landene, hvortil eksporten er øget med næsten
1 mia. DKK, hvilket er en stigning på ikke mindre end 228%.
Derudover har der været en stor procentvis vækst til Kina på
178%. Markedet er dog fortsat forholdsvis lille for de danske
virksomheder.

I Vesteuropa er der stor interesse for forsyningssikkerhed, og
hvordan man kan blive mere uafhængig af import af gas fra
Rusland og andre lande. Derfor kommer energieffektivitet og
udnyttelse af de lokale energiressourcer til at spille en stor
rolle, hvilket nærmest er synonymt med fjernvarme. Fjernvarme
evner på en energieffektiv måde at udnytte ellers spildte energiressourcer fra eksempelvis affald, industriel overskudsvarme,
biomasse og ikke mindst overskudsvarme fra el-produktion.
Derfor er der store forventninger til en udvidelse af fjernvarmeproduktionen i Vesteuropa.

Når der kigges på de danske virksomheders forventninger
til eksporten fremover, så forventer fjernvarmeindustrien,
at eksporten fordobles fra 5 mia. DKK i 2013 til 10 mia. DKK i
2020. En stor del af væksten vil fortsat komme fra Rusland
og CIS-landene, hvor det forventes, at eksporten øges med 2
mia. DKK – svarende til en stigning på 232%. Men der er også
positive forventninger til Vesteuropa med 1 mia. DKK samt Kina
med 1 mia. DKK. Eksporten til Rusland og Kina vil således i 2020
udgøre cirka halvdelen af den samlede danske eksport af fjernvarmeteknologi og ydelser.

Kina er i dag verdens største fjernvarmemarked og etablerer
fortsat fjernvarme i mange af de nye byer og bydele, som skyder op i Nordkina. De danske eksportører er ved at få bedre fat
om markedet, omend der er hård konkurrence fra især lokale
producenter.

Fjernvarmeindustriens eksport fordelt på
hovedmarkeder 2007-2020
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Mere fjernvarme gør
Danmark grønnere
C02-udledningen er blevet reduceret som følge af udvidelse
af fjernvarmen
fjernvarme til 1,6 mio. husstande, hvilket svarer til 63% af hele
Danmarks befolkning. Dertil kommer, at 61% af alle offentlige
bygninger og private virksomheder opvarmes med fjernvarme.

Det danske klima nyder godt af fjernvarmens konstante
udbredelse. Fjernvarmen er nemlig en vigtig årsag til, at CO2-udledningen i Danmark ikke er steget, men tværtom er faldet markant. Faktisk er miljøet blevet sparet for 460 mio. tons CO2 siden
1972, hvor olien var en Danmarks primære opvarmningskilder.
Olien er blevet fortrængt af andre og renere energikilder, og
i fjernvarmeproduktionen er den blevet erstattet med f.eks.
biomasse, sol, affald, geotermi og overskudsvarme.

Danmarks samlede CO2-udledning er faldet med i alt 28%, hvilket i høj grad kan tilskrives de store CO2 reduktioner i fjernvarmen. På trods af at fjernvarmeproduktionen er øget med 46%
siden 1990, er CO2-udledningen fra den samlede fjernvarmeproduktion reduceret med 19%. Dette skyldes, at udledningen
fra fjernvarmen pr. produktionsenhed er faldet med hele 44%.
Dette er et resultat af, at fjernvarme kan levere en effektiv og
grøn varme fra en stor andel af vedvarende energikilder.

I dag er over halvdelen af fjernvarmemængden produceret
på vedvarende energikilder. Dette tal kan blive endnu højere,
da fjernvarme er et fleksibelt distributionssystem, der kan
bruge hvilken som helst energikilde, men det kræver først og
fremmest, at de politiske bindinger til naturgassen som fossilt
brændsel ophæves.

Som det ses af nedenstående graf er fjernvarmeprodukionen
steget jævnt, dog med en ekstraordinær stor produktion i 2010.

Mens det samlede danske energiforbrug ikke er steget siden
1990, er fjernvarmeproduktionen vokset til i dag at levere
110
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Kilde: Energistatistik 2012, Energistyrelsen samt beregninger fra COWI.
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Fjernvarmen dominerer
nu og fremover
Andelen af fjernvarme forudsættes at stige betragteligt indtil år 2035
I kølvandet på Energiaftalen i 2012 fik Energistyrelsen udarbejdet en analyse, der havde til formål at kortlægge ”Fjernvarmens
rolle i den fremtidige energiforsyning”. Analysen er udarbejdet i
samarbejde mellem COWI og Ea Energianalyse.

140
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Analysen er baseret på tre scenarier, som tager udgangspunkt i forventede rammestrukturer for fjernvarmen frem mod
2050. Analysen fastslår, at fjernvarmen, uanset scenarie, helt
sikkert har en rolle i fremtidens energisystem, og at det fra et
samfundsøkonomisk synspunkt vil være hensigtsmæssigt
at udbygge fjernvarmenettet fra i dag at dække ca. 50% af
det private varmebehov til mellem 62 og 69% frem mod 2035.
Analysens konklusioner er:
• det vil være rentabelt for alle ikke-fjernvarmeforsynede varmeforbrugere i eksisterende fjernvarmeområder at konvertere til fjernvarme
• det vil være rentabelt at konvertere en væsentlig del af de
varmeforbrugere, der ligger i byområder tæt ved eksisterende fjernvarmeforsyning.

Fjernvarme er billig
Konvertering til fjernvarme fra andre energikilder vil som regel
være økonomisk attraktivt for de danske forbrugere, idet
fjernvarmen allerede i dag er en del billigere end andre opvarmningsformer – og for at udvide markedet skal man kunne
bevise en brugerøkonomisk gevinst.
Dansk Fjernvarme har i sin årlige undersøgelse over fjernvarmepriser for 2013 analyseret prisen på fjernvarme i et enfamilieshus på ca. 130 m2 og sammenlignet denne med alternative
opvarmningsformer.
Baseret på priser oplyst fra 375 af landets fjernvarmeværker,
kan det ud fra en gennemsnitsberegning konkluderes, at
fjernvarme i dag er ca. halvt så dyr som olie og et par tusinde
kroner billigere end naturgas om året.

62-69%
af varmebehovet skal dækkes af
fjernvarme i 2035

Med målet om en fossilfri varmeforsyning i 2035 og set i lyset
af fjernvarmens åbenlyse fordele ift. fleksibilitet, energilagringspotentiale, miljøgevinst, pris og ikke mindst forsyningssikkerhed ift. alternative opvarmningsformer, er der altså mange
incitamenter, der taler for, at fjernvarmen også i fremtiden skal
være en central og integreret del af det danske energisystem.
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Det forudsættes, at fjernvarmen fortsat er og bliver en central,
integreret del af det danske energisystem. Set i et fremtidsperspektiv, vil fjernvarmeproduktionen således:
• indtil 2035 være domineret af kraftvarme på affald og biomasse samt solvarme
• efter 2035 og indtil 2050 primært være domineret af sol og
el (herunder varmepumper samt elpatroner) samt overskudsvarme.
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Barrierer for fjernvarmevækst i ind- og udland
Trods 100 års erfaring på fjernvarmeområdet kan det være vanskeligt
at udvikle markedet
Fjernvarmeindustrien spurgte sine medlemmer om, hvad de anser som værende de
væsentligste barrierer de kommende 5-10 år for deres branche i forhold til både udvikling af eksporten og salg til hjemmemarkedet.

Ingen væsentlige barrierer (11%)
Sektorens image (3%)
Manglende forsknings- og udviklingsaktivitet (8%)
Nyt bygningsreglement (13%)
Omlægning af produktion (fra fossilt brændsel
til C02-neutrale energikilder) (23%)
Prisen på andre opvarmningsformer (26%)
Mangel på kvalificeret arbejdskraft (28%)

Af analysen fremgår det, at den største hindring for vækst i DK er grundet
politiske forhold. Energiafgifterne og
fjernvarmens øvrige rammebetingelser
vanskeliggør fjernvarmens konkurrenceevne, og gør det muligt for alternative
opvarmningsformer at få succes.

Varmeværkernes tilbageholdenhed vedr.
konverteringsprojekter (30%)
Fjernvarmens rammebetingelser (38%)
Energiafgifter, der forringer fjernvarmens
konkurrenceevne (46%)

Barrierer på det danske marked

Ingen væsentlige barrierer (13%)
Manglende forsknings- og udviklingsaktivitet (5%)
Sektorens image (9%)
Ejerskabs- og organisationsstruktur (11%)
Mangel på kvalificeret arbejdskraft (21%)
Ingen ny udbygning af kraftvarme (27%)
Manglende finansiering (27%)
Pris og markedsføring af andre opvarmningsformer (34%)
Hård konkurrencesituation ift. udenlandske konkurrenter (34%)
Høje løn- og produktionsomkostninger i Danmark (38%)

De danske løn- og produktionsomkostninger anses for at være den største
barriere i forhold til eksporten, og lige
derefter kommer konkurrencesituationen
i forhold til udenlandske konkurrenter
samt prisen på og markedsføringen af
andre opvarmningsformer end fjernvarme. Finansiering i forhold til at igangsætte større projekter på nye markeder er
også en afgørende faktor.

Barrierer på det udenlandske marked

Kilde: Spørgeskemaundersøgelse af Fjernvarmeindustrien, foretaget af COWI
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Om Fjernvarmeindustrien
Fjernvarmeindustrien er resultatet af et strategisk samarbejde
mellem DBDH og FIF Marketing, som har til formål at fremme
de politiske, kommercielle og eksportmæssige interesser. Det
er en brancheorganisation med omkring 240 medlemmer, der
favner både industri- og rådgivningsvirksomheder samt for
syningsselskaber, der arbejder med fjernvarme og fjernkøling.
Vi vil gerne takke medlemmerne for deltagelse i denne analyse,
der tager afsæt i en spørgeskemaundersøgelse foretaget af
COWI juni 2014.
Fjernvarmeindustrien repræsenterer den samlede danske
fjernvarmeindustri. Se vores medlemsliste og læs mere på
fjernvarmeindustrien.dk.

