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Introduktion til analysen

Analytisk opdrag fra Faxe Kommune:

– Hvad vil det koste, hvis alle (som minimum boliger) i gasområder konverteres til fjernvarme?

MOE’s analyse:

• Kortlægning af varmebehovet og varmeforbrugstyperne i de nuværende naturgasområder ved brug 

af GIS og BBR data.

• Fjernvarme-scenarierne udgøres af varmecentraler med store luft-vand varmepumper, elkedler og 

varmeakkumuleringstanke, samt ledningsnet til forsyning af gasområderne.

• Ledningsnet for hver by dimensioneres ved termo-hydraulisk analyse værktøj (Termis).

• Anlægs- og driftsbudget opstilles for hvert fjernvarmescenarie.

• Der beregnes selskabsøkonomi, brugerøkonomi og samfundsøkonomi.

– På denne baggrund vurderes om fjernvarmescenarierne realistisk kan udføres (uden statsstøtte).
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Varmebehov og dimensionerende effekt
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Rapport: SBi 2021:08 – ”Varmebesparelse i eksisterende bygninger” 
(https://byggeriogenergi.dk/media/3336/varmebesparelse-i-eksisterende-bygninger-rapport-2021-08.pdf)

Baseret på 
BBR data

https://byggeriogenergi.dk/media/3336/varmebesparelse-i-eksisterende-bygninger-rapport-2021-08.pdf
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Alder på gasfyr

Baseret på 
Evida data
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Antagelser i økonomisk analyse

Prissætning

• Der er taget udgangspunkt i et scenarie, hvor  
anlægsomkostninger er faldet til ro igen

• Tillæg på 15 % i uforudsete anlægsudgifter

• Tilsvarende er der regnet med energipriser, som er 
faldet til ro, og på et niveau der er: 

– Lavere end i 2022

– Højere end i 2020

• Det er svært at spå om priserne om 2-3 år 

Forbrugertilslutning

• Der er regnet med høj tilslutning blandt alle bygninger 
med centralvarme (80-100 %)

• Bygninger med el-baseret varme er som udgangspunkt 
udeladt

Varmeproduktionsanlæg

• 2 elkedler (hver ca. 50 % af dim. effekt)

• Luft/vand varmepumpe (ca. 50 % af dim. effekt)

• Varmeakkumuleringstank

• Bygning

• Nettilslutning (og elkabler)

Fjernvarmenet

• Standard dobbeltrør med 70/35 °C frem/retur
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Termo-hydrauliske analyser
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Ledningsnet længder relativt til varmesalgs-potentiale
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Økonomi i projektforslag

1. Brugerøkonomi

2. Selskabsøkonomi

3. Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomi er som udgangspunkt den afgørende parameter,
og fungerer som beslutningsgrundlag for varmeplansmyndigheden.
Dog kan andre faktorer påvirke beslutningen, såsom miljø og varmepriser (borgernes økonomi)
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Lyskryds princip 
Grøn:  Højt fjernvarme potentiale 

- Forbedret forbruger økonomi

- Positiv samfundsøkonomisk fordel

Gul:  Bør undersøges nærmere

– Forbedret forbruger økonomi, men negativ 
samfundsøkonomisk fordel. 

– Positiv samfundsøkonomisk fordel, men  
forringet forbruger økonomi

Rød:  Lavt fjernvarme potentiale

– Negativ samfundsøkonomisk fordel

– Forringet forbruger økonomi
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Samlede økonomiske resultater
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Overblik over kommunens naturgasområder
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Perspektiv
Hvis interessen er stor blandt 
lokalbefolkningen er der stort 
potentiale for fjernvarme i
Faxe Ladeplads, Karise, Rønnede
og muligvis Dalby

+ Virker sandsynligt med den nuværende 
energisituation

Der er behov for hurtig handling for 
at undgå at grundlaget smuldrer 
som følge af individuelle 
varmepumper

- Udfordring med de nuværende 
anlægspriser, som opleves i 
fjernvarmebranchen
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Forslag til videre arbejde

Dialog med bygningsejere

Interessen for fjernvarme skal 
kvantificeres

Hvor meget er 
bygningsejerne villige til at 
betale for at få fjernvarme?

Virksomheder kan 
være nøglen

med henblik på

at lægge et godt 
varmegrundlag

at kunne integrere 
overskudsvarme 

Præcisering og optimering

Områderne skal 
afgrænses for at optimere 

anlægsomkostninger

Potentielle varmekilder til 
VP-optimering kortlægges

Solvarme kan være en 
mulighed for at reducere 

risiko ved energipris
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Resultater for hvert byområde
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Faxe

• Det dimensionerende varmebehov er 3 MW for 
Faxe Sydvest og 0,4 MW for Faxe Nord.

• Det forudsættes at eksisterende 
produktionsanlæg dækker grundlasten, hvorfor 
der ikke etableres varmepumper. 

• For Faxe Sydvest forudsættes varmen produceret 
på én ny 6 MW elkedel. 

• For Faxe Nord forudsættes der ikke etableret 
spidslastanlæg. Investeringen omfatter således 
alene ledningsanlæg, der inkluderer op-
dimensionering af eksisterende hovedledning, for 
at kunne levere spidslast-effekten til nye og 
eksisterende forbrugere i området.
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Faxe – Sydvest 

Analysen betegnes Faxe Sydvest og omfatter 157 bygninger. 
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Faxe – Nord (Nikolines Vej og Grønningen)

Analysen betegnes Faxe Nord og omfatter 25 bygninger
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Haslev

• Det forudsættes at det eksisterende produktionsanlæg 
dækker grundlasten, hvorfor der ikke etableres 
varmepumpe, men udelukkende en elkedel til spidslast.

• Der forudsættes tilslutning til eksisterende 
fjernvarmenet ved Skolegade, samt etablering af 
elkedel i udkanten af analyseområdet, der kan fungere 
som spidslast-produktion.

• Det dimensionerende varmebehov inkl. ledningstab er 
opgjort til 4 MW uden elvarmekunder og 7 MW med 
elvarmekunder. 

• For scenariet uden elvarmekunder forudsættes varmen 
produceret på én 6 MW elkedel, som supplement til 
den eksisterende varmeproduktionskapacitet ved 
Haslev Fjernvarme. 

• For scenariet med elvarmekunder forudsættes varmen 
produceret på én 7 MW elkedel, som supplement til 
den eksisterende varmeproduktionskapacitet ved 
Haslev Fjernvarme.
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Haslev – eksklusiv elvarmekunder
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784 boliger indgår i analysen, heraf 242 boliger med elvarme
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Haslev – Inklusiv elvarmekunder
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Rønnede

• Det dimensionerende varmebehov inkl. 

ledningstab er opgjort til 11 MW. 

• Varmen forudsættes produceret på en 5 MW 

varmepumpe og to 6 MW elkedler. 
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Rønnede

Analysen omfatter 882 bygninger.
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Dalby

• Det dimensionerende varmegrundlag for 

Dalby Indre er 6 MW, der forøges til 7 MW, 

hvis der etableres produktionsanlæg, som kan 

forsyne både det centrale Dalby samt Rode 

(Dalby Samlet). 

• I begge tilfælde forudsættes varmen 

produceret af en 3 MW varmepumpe og to 6 

MW elkedler.

Investering

ekskl. moms kr kr/stk kr kr/stk

Produktionsanlæg 65.269.000 65.269.000

Forsyningsledninger 61.170.000 73.812.000

Stikledninger, projekt 17.278.000 32.234 18.904.000 32.587

Stikledninger, efter projekt 42.979 43.450

Dalby Indre Dalby Samlet
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Dalby

Analysen betegnes Dalby Samlet og omfatter 647 bygninger.
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Faxe Ladeplads

• Det dimensionerende varmegrundlag for den 

nordlige del af Faxe Ladeplads er 9 MW, der 

forøges til 11 MW, hvis der etableres 

produktionsanlæg, som kan forsyne både den 

nordlige og den sydlige del. 

• For produktionsanlæg til den nordlige del 

alene forudsættes varmen produceret af en 4 

MW varmepumpe og to 6 MW elkedler. 

• Udvides forsyningsområdet til at omfatte den 

sydlige del, vil der være behov for at øge 

størrelsen på varmepumpen fra 4 MW til 5 

MW, mens 6 MW elkedlerne fastholdes.
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Faxe Ladeplads

Området indgår i en analyse, der betegnes Faxe 
Ladeplads Samlet, der omfatter 981 bygninger. 
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Karise

• Det dimensionerende varmebehov inkl. 

ledningstab er opgjort til 8 MW.

• Varmen forudsættes produceret på en 4 MW 

varmepumpe og to 6 MW elkedler.
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Karise

Analysen omfatter 771 bygninger.
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Olstrup

• Det dimensionerende varmebehov inkl. 

ledningstab er opgjort til 0,4 MW.

• Varmen forudsættes produceret på en 0,4 

MW varmepumpe.

• Der er ikke forudsat etablering af elkedler.

• Varmepumpen tilsluttes til elnettet som C-

forbruger.
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Olstrup 

Området omfatter 28 relevante bygninger.


