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1. Baggrund 

1.1 Energipolitiske målsætninger 
Den overordnede energipolitiske holdning fra EU er at reducere brugen af fossile 
brændsler på den mest omkostningseffektive måde, dels for at reducere CO2-
udslippet, dels for at øge forsyningssikkerheden. To af midlerne er, at der skal bru-
ges mere vedvarende energi i energiforsyningen, og at kraftvarmen skal fremmes. 
Det samlede mål for andelen af vedvarende energi i EU ligger på 20 % i 2020 – 30 
% hvis de øvrige industrialiserede lande følger trop. EU's målsætning er i øvrigt at 
kraftvarmepotentialet på europæisk plan skal udnyttes yderligere. 

Dette europæiske udspil har den danske regering valgt at følge op på ved at udforme 
et langsigtet mål om, at Danmark skal frigøre sig helt fra fossile brændsler og i ste-
det anvende vedvarende energi. På kort sigt vil regeringen have 20 % vedvarende 
energi i bruttoenergiforbruget i 2011. Foruden dette mål skal Danmark have 30 % 
vedvarende energi i 2020 som følge af byrdefordelingen af EU-målet på de 20 % VE, 
og altså endnu højere hvis de øvrige industrialiserede lande følger med. Det danske 
mål tænkes opfyldt gennem bl.a. energibesparelser og indførelse af mere vedvaren-
de energi. Energibesparelserne skal ske gennem øget effektiviseringer ved energisel-
skaberne samt reduktioner i slutforbruget.  

1.2 Fjernvarme i Danmark 
1.2.1 Dansk fjernvarme gennem 100 år 
I starten af 1900-tallet blev det første kraftvarmeanlæg etableret i forbindelse med 
Frederiksberg Hospital, og efterfølgende blev det første større kollektive system ud-
viklet i 1930’erne i København. I 50-60’erne blev fjernvarmeforsyningen udbygget i 
de fleste større byer, og oliekriserne i 70’erne satte skub i udviklingen af en egentlig 
national energipolitik. I 1979 fik Danmark den første varmeforsyningslov, som inde-
holdte regler om varmeplanlægningen. Formålet med varmeforsyningsloven var at 
fremme den kollektive varmeforsyning, hvor det er samfundsøkonomisk fordelagtigt 
at opnå en øget energieffektivitet, forsyningssikkerhed og oliefor-trængning. I denne 
lov fik kommunerne bemyndigelse til at pålægge bebyggelser tilslutningspligt til kol-
lektiv forsyning af varme.  For yderligere at fremme den kollektive varmeforsyning 
og effektivisere energiudnyttelsen blev der senere opstillet forbud mod at anvende 
elvarme. Andre værktøjer til regulering af varmesektoren i løbet af 70-80’erne var 
afgifter på brændsler til varmeproduktion, og i den forbindelse blev biomasse og 
biogas helt fritaget for afgifter.  

I 1990 blev varmeforsyningsloven ændret for at blive tilpasset de fremtidige ændrin-
ger i den danske varmeforsyning. Kommunerne fik større kompetence til at admini-
strere loven og amterne blev fritaget for yderligere varmeplanlægning. Et af midler-
ne var at fremme udbygningen af decentrale kraftvarmeanlæg gennem omlægning 
af eksisterende varmeværker og ydermere at omlægge brændslerne til naturgas og 
andre mere miljøvenlige brændsler. Disse tiltag skulle medvirke til at sikre økonomi-
en i naturgasnettet. I starten af 1990’erne blev der oprettet en del decentrale vær-



 

Ref. 0849529/D100255-1-PTRHError! Reference source not found. 2/49 

ker i de mindre byer for at give borgerne en kollektiv og effektiv varmeforsyning – 
på langt de fleste af disse værker produceres varmen som kraft-varme. I løbet af 
90’erne blev fokus rettet mere på vedvarende energi – især i form af anvendelse af 
biomasse i både centrale og decentrale anlæg og der blev bl.a. givet substantielle 
tilskud til anvendelse af VE kilder til produktion af el. 

1.2.2 Dansk fjernvarme efter oliekriserne 
I dag dækker den kollektive varmeforsyning i Danmark 60 % af alle husstande sva-
rende til 46 % af nettoenergiforbruget. 16 centrale værker og 415 decentrale værker 
sørger for, at kunderne forsynes med varme gennem fjernvarmerørene. I alt produ-
ceres 45 % af fjernvarmen på store centrale kraftvarmeværker, mens de decentrale 
kraftvarmeværker står for 22 %. Resten af fjernvarmen produceres på fjernvarme-
kedler samt hos private producenter, som bl.a. leverer overskudsvarme til fjernvar-
menettet. I løbet af 1980’erne og 1990’erne blev der satset på at ændre brændsels-
sammensætningen efter oliekriserne, hvorfor der blev anvendt kul og naturgas i ste-
det for olie. Herefter blev det endnu vigtigere at bruge vedvarende energi, og som 
det fremkommer af Figur 1.1, er vedvarende energi den største kilde i den nuværen-
de fjernvarmeproduktion. Heraf skal det nævnes, at 96 % af den vedvarende energi 
er affald og anden biomasse.  

Brændselsfordeling til fjernvarmeproduktion

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1980 1990 2007

%

Olie Naturgas Kul Affald, ikke bionedbrydeligt Vedvarende energi
 

Figur 1.1: Brændselsammensætningen i den danske fjernvarmeproduktion (Energistyrelsen 
2008) 

 

Som det ses i Figur 1.1 er sammensætningen af brændsler ændret gennem de  
seneste 25-30 år, hvor mængden af fossile brændsler er reduceret væsentligt til 
fordel for en øget anvendelse af vedvarende energi. Det forventes ydermere, at 
sammensætningen af brændsler fortsat vil ændres og blive mere miljøvenlig i frem-
tiden. 
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I dag sikres varmeforsyningen i Danmark gennem en stor, forskelligartet sektor med 
mange produktionsenheder af vidt forskellige størrelser. Næsten halvdelen af den 
producerede el og varme går til den kollektive forsyning. 

1.3 Energiforbrug til opvarmning 
Kravene til energiforbruget til opvarmning i nybyggeri er skærpet væsentligt de se-
neste 10-15 år, som det fremgår af Figur 1.2. I det politiske energiforlig fra februar 
2008 og regeringens oplæg til strategi for reduktion af energiforbruget i bygninger 
fra april 2009, er der endvidere fastsat mål til energirammen de kommende år, hvil-
ket også er illustreret i figuren. Skærpelserne af energikravene til nybyggeriet er 
desuden et af elementerne i implementeringen af EU-direktivet om Bygningers ener-
gimæssige ydeevne1.  

 

Figur 1.2: Energikravene i bygningsreglementet til nybyggeri hidtil og i de kommende år. Ener-
girammen i BR 08 er anvendt som reference (SBI) 

 

Skærpelsen af energikravene i bygningsreglementet til nybyggeriet udgør en væ-
sentlig forandring i rammebetingelserne for fjernvarmen og for varmeforsyningen af 
nye bygninger/boliger i det hele taget. Hvis opfyldelsen af energikravene i bygnings-
reglementet alene skal ske inden for de nuværende rammer i byggelov-givningen, 
betyder det alt andet lige bedre isolering af husene, generel anvendelse af mekanisk 
ventilation med varmegenvinding, mere udbredt anvendelse af individuelle varme-
pumper og energi produceret på bygningen i form af solvarme med solfangere til fx 
varmt brugsvand om sommeren og på lidt længere sigt nok også solceller til indivi-
duel elproduktion i bygningerne. Der er således stor risiko for at anvendelse af re-
sourceeffektiv fjernvarme i energiforsyningen vil blive substitueret af et større elfor-
brug til ventilation og varmepumper samt af solvarme på et tidspunkt af året, hvor 

                                               
1 Direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 



 

Ref. 0849529/D100255-1-PTRHError! Reference source not found. 4/49 

fjernvarme i stor udstrækning kan produceres på spildvarme fra fx affaldsforbræn-
ding. 

EU-direktivet om Bygningers energimæssige ydeevne siger i artikel 5 at: 

For nye bygninger med et samlet nytteareal på over 1 000 m2 sikrer medlemsstater-
ne tekniske, miljømæssige og økonomiske muligheder for alternative systemer, 
f.eks. 

 decentrale energiforsyningssystemer baseret på vedvarende energi 
 kraftvarme 
 fjernvarme- eller gruppeopvarmningsanlæg eller fjern- eller gruppekøleanlæg, 

hvis det er tilgængeligt 
 varmepumper under visse omstændigheder, 
 
er overvejet, og at der er taget hensyn hertil, inden byggeriet indledes. 

Reglen om fjernvarme og kraftvarme er i Danmark implementeret allerede før direk-
tivet blev opfundet i form af de eksisterende varmeplaner udarbejdet fra midt 
80'erne. I Danmark giver det således ikke mening at have krav i bygningsreglemen-
tet om individuel vurdering af anvendelse af fjernvarme og kraftvarme i relation til 
det enkelte nybyggeri, da det mere hensigtsmæssigt er fastlagt for området som 
helhed i varmeplanen. Forudsætningen er dog, at der er tilslutningspligt til fjernvar-
men og at den fastholdes, hvor det er relevant. Dette er dog under opblødning i rela-
tion til lavenergibygningsbestemmelserne i bygningsreglementet og regeringens 
strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger.  

EU direktivet om Bygningers energimæssige ydeevne er under den regelmæssige 5-
års revision, den såkaldte recasting. I udkastet til recast fra Kommissionen er regler-
ne om fjernvarme og kraftvarme i store træk uændrede. Det betones stadigt, at mu-
lighederne for udnyttelse af fjernvarme og kraftvarme i forhold til de enkelte nybyg-
gerier i et område skal vurderes. I udkastet til direktivet fremgår ligeledes af artikel 
3, at der skal benyttes en metode til beregning af bygningers energimæssige ydeev-
ne, som iht. direktivets appendiks 1 tager udgangspunkt i hvilken "reel" virkning 
driften har for det samlede energiforbrug og for miljøet – og at der derfor skal an-
vendes en indikator for primærenergi og en indikator for CO2 emissioner. Med ordly-
den i det nye direktiv efterlades der således ingen tvivl om, at der i medlemslande-
nes bygningsreglementer skal indgå primærressourcefaktorer for kollektive varmesy-
stemer.  

Set i et historisk perspektiv benyttes der i dag væsentlig mindre energi til at produ-
cere fjernvarmen pr. GJ end der gjorde for blot få årtier siden. Dette er vist i Figur 
1.3. Perioden 1980-1995, hvor udbygningen af fjernvarmesystemet og dermed det 
samlede fjernvarmeforbrug steg ekstra meget, var også tidspunktet, hvor energifor-
bruget per solgt GJ fjernvarme blev væsentligt reduceret. Hermed må det formodes, 
at en yderligere udbygning af fjernvarmenettet som minimum vil bevare den høje 
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effektivitet i varmeforsyningen – og især nu hvor et lavt varmebehov er opnået i 
bygninger. 

Der er to forhold, som underbygger denne antagelse: 

 Eksisterende energieffektive produktionsanlæg til fjernvarmen kan ikke nedlæg-
ges uden, at det dokumenteres i et projektforslag, at det er samfundsøkonomisk 
fordelagtigt. 

 Kommunerne og fjernvarmeforsyningsselskaberne skal løbende arbejde for at 
fremme samfundsøkonomisk fordelagtige projekter. 

 
Figur 1.3: Energiforbrug i GJ pr solgt GJ fjernvarme historisk set og i et fremtidigt perspektiv 
som anført i Varmeplan DK. 

 

I Figur 1.3 er der vist brændselssammensætningen for fjernvarme per leveret var-
meenhed til forbruger. Det ses bl.a. af figuren, at der i dag og fremover pga. kraft-
varmeandelen forventes et energiforbrug i fjernvarmen på ca. 0,8 energienhed pr. 
leveret varmeenhed. Blandt fjernvarmens primærenergikilder er industri-kølevarme, 
affaldskraftvarme, solvarme samt vindmølle-el til elkedler, ’overskudsenergi’ og CO2-
neutral energi, der stilles til rådighed for fjernvarmen, mens det egentlige ressource-
forbrug omfatter de fossile brændsler (kul, olie og naturgas) samt biomasse. Varme-
pumper har også et ressourceforbrug i form af el. 

Ved brug af kraftvarme er det lykkedes at få brændselsmængden per produceret 
varmeenhed under 1, hvilket skyldes fordelingen af brændsler mellem el- og varme-
produktionen. Disse allokeringer er yderligere beskrevet i afsnit 2.3. I Figur 1.3 er 
anvendt 200 % metoden.  

Historisk set er varmeforsyningen i Danmark effektiviseret væsentligt, mens mæng-
den af vedvarende energi er forøget. Set i lyset af ovenstående har den kollektive 
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forsyning spillet en væsentlig rolle i opnåelsen af den høje effektivitet og de helt 
overordnede nationale samt europæiske mål om at mindske udledningerne af CO2.  

1.4 Bygningsreglementet, BR08 
1.4.1 Energirammen 
I bygningsreglementet fra 2008 (BR08) er der et samlet krav til maksimal mængde 
af tilført energi til bygningen til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand 
samt belysning i ikke boliger pr. m² opvarmet etageareal, den såkaldte energiram-
me. For boliger er energirammen 70 kWh/m² pr. år tillagt 2200 kWh pr. år divideret 
med det opvarmede etageareal. Energirammen udtrykkes således: 70+(2200/A) 
kWh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede etageareal. Foruden de almindelige krav er 
der opført energirammer for lavenergiklasse 1 og 2. For de to lavenergiklasser hed-
der energirammerne således:  

 Lavenergiklasse 2: 50+(1600/A) kWh/m2 pr. år 
 Lavenergiklasse 1: 35+(1100/A) kWh/m2 pr. år 
 
Som bygningsreglementet er udformet i dag, er energirammen et udtryk for mæng-
den af energi, der må tilføres bygningen (matriklen) i form af fossile brænd-sler, 
biobrændsler, el, og fjernvarme. Energi, der ”fremstilles” på matriklen, som f.eks. 
solvarme og el modregnes. Al varme vægtes med en faktor 1,0, uanset hvordan den 
er produceret og leveret til matriklen. Tilsvarende vægtes el med en faktor 2,5, som 
afspejler den gennemsnitlige virkningsgrad i det danske elsystem inklusive både 
vindmøller og kulkraftværker. Uanset hvordan fjernvarmen eller blokvarmen, som 
krydser matrikelgrænsen, er produceret, vægtes den på linie med olie og naturgas 
med en faktor 1 i energirammeberegningen. 
 
Det betyder som eksempel, at en husejer, der bygger et nyt hus, som kobles på 
fjernvarme, skal investere lige så meget i isolering, mekanisk ventilation og individu-
elle VE-anlæg, som hvis huset f.eks. skulle opvarmes med en kondenserende gaske-
del, selv om fjernvarmen er produceret vha. VE kilder, affaldsforbrænding og kraft-
varme. 
 
Det forventes, at bygningsreglementets energikrav strammes i 2010, og lavenergi-
klasse 2 bliver den maksimale ramme for den tilførte energi. I 2015 og i 2020 
strammes bygningsreglementet yderligere, så det vi i dag kalder lavenergi-klasse 1 
bliver standard i 2015, og i 2020 vil standarden ligge med et meget lavt energifor-
brug på 25 % af den nuværende energiramme i BR08. 

1.4.2 Opgørelsesmetoden  
Den nuværende opgørelsesmetode for varmeforbruget i energirammen i bygnings-
reglementet tager således ikke højde for fordelene ved systemløsninger, hvor var-
men produceres på store centrale anlæg, ved hjælp af vedvarende energikilder, 
overskudsvarme etc. Hermed stilles meget højere krav til energieffektiviteten i byg-
ninger, der måske forsynes med varme baseret på kraftvarme eller industriel over-
skudsvarme i en kollektiv forsyning. I tilfælde, hvor en bygning kan få varme fra et 
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effektivt kollektivt system, kan det således resultere i suboptimeringer, idet slutbru-
gere ved at anvende elbaserede opvarmningsmetoder vil give anledning til et større 
bruttoenergiforbrug (primært kul) end den kollektive varmeforsyning bl.a. baseret på 
overskudsvarme. Dette ses f.eks. i Figur 1.4, hvor der er opstillet en række eksem-
pler på forskellige huse med forskellige opvarmningsmetoder.  

 

 

Figur 1.4: Ressourceforbrug i kWh pr. m2 (Varmeplan Danmark) 

 

I Figur 1.4 er det samlede ressourceforbrug ved forskellige opvarmningsmetoder for 
forskellige typer huse opgjort. Heraf ses det, at de laveste ressourceforbrug frem-
kommer i huse, der er bygget efter BR08, og som forsynes med fjernvarme. Det lave 
ressourceforbrug for husene med fjernvarme i forhold til lavenergihusene forsynet 
med varmepumper, kan forklares med brugen af en effektiv varmeforsyning i hoved-
stadsområdet, hvor der i praksis er kraftvarmeproduktion samt store mængder over-
skudsvarme til rådighed, mens elforsyningen marginalt set er baseret på kulkonden-
sationsværker.  

Forudsætningerne bag beregningerne i Figur 1.4 er, at eksemplet er for København, 
og fjernvarmen her har en PRF på 0,36. Det ældre hus har et varmebehov på 150 
kWh/m2, og det nyere hus har et varmebehov på 110 kWh/m2.  

I praktiske eksempler med byggerier, der opfylder lavenergiklasse 2, er det fundet, 
at reglerne i BR08 modarbejder den overordne målsætning i EU direktivet om byg-
ningers energimæssige ydeevne om mere udbredt anvendelse af fjernvarme og 
kraftvarme, hvor det kan give en miljøgevinst. De nuværende regler i BR08 blokerer 
bl.a. for at udnytte vedvarende energi fra fjernvarme i større omfang i ny bebyggel-
se, og fordelene ved fjernkøling med vedvarende energi overses. Dette fremkommer 
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bl.a., når varmen fra fjernvarme vægtes med 1 i energirammen uanset, hvad den er 
produceret med. I tilfælde af 50 % solvarme i fjernvarmeproduktionen, kunne fjern-
varmen vægtes med 0,5, og dermed ville der være større motivation for at anvende 
færre ressourcer totalt frem for at fokusere ensidigt på den enkelte matrikel. Ved at 
bruge lavressource fjernvarme burde der kunne spares på de ekstra installationer i 
huset fx mekanisk ventilation, varmepumper og solvarme samt "det sidste lag isole-
ring" af huset, men da dette ikke er en mulighed, indikerer det, at byggerier fordyres 
unødigt med BR08's nuværende regler for indregning af fjernvarme. Disse omstæn-
digheder antyder, at BR08s regler for håndtering af fjernvarme i energirammebereg-
ningen bør justeres snarest – især nu hvor regeringen prioriterer anvendelse af ved-
varende energi højt.  

BR08 fremmer således suboptimering af den enkelte bygnings varmebehov uden 
hensyntagen til evt. fordele ved nærliggende kollektive opvarmningssystemer og 
hæmmer således for samarbejdet om fælles bedste løsninger. I byområder med no-
genlunde tæt bebyggelse er højisolerede passivhuse en suboptimering, hvor der kan 
opnås en langt bedre ressourceudnyttelse ved at anvende helhedsorienterede løsnin-
ger. 

For at sikre at forsyningen af varme baseret på vedvarende energi og kraftvarme fra 
kollektive produktionsanlæg medtages i beregninger og energirammer for nyt bygge-
ri, kan der anvendes en metode til at skelne mellem forskellige opvarmnings-former 
og brændsler. Herved sikres, at energirammen tager højde for bruttoenergiforbruget 
af fossile brændsler på et niveau, der rækker ud over matriklen og dermed ”beløn-
ner” det mest miljøvenlige og omkostningseffektive alternativ. En metode til at vur-
dere disse hensyn er de primære ressourcefaktorer. Bygningsreglementet medtager 
dog primær energi på elsiden, idet elektricitet ganges med en faktor på 2,5 ved 
sammenligning med brug af gas, olie og fjernvarme i forbindelse med rumopvarm-
ning. 

Ved at anvende mere nuancerede primære ressourcefaktorer kan det være muligt at 
opgøre andelen af fossile brændsler i bruttoenergiforbruget, der når ud til forbrug-
eren til opvarmning. Hermed kan de primære ressourcefaktorer anvendes som et 
bedre redskab til generelt at mindske brugen af fossile brændsler i energiforsynin-
gen. 
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2. Primær Ressourcefaktor (PRF) 

2.1 Definition af primær ressourcefaktor (PRF) 
I dette notat benyttes udtrykket primær ressourcefaktor (PRF), der angiver for-
holdet mellem mængden af brændsel anvendt til fremstilling af den leverede enhed 
varme og den endelige varmemængde. I opgørelsen af den anvendte energi kan 
f.eks. indgå energi til udvinding og transport af brændsler, konvertering af energi, 
transport af varme osv. Begrebet 'primær ressourcefaktor' stammer fra det interna-
tionale 'Primary Resource Factor', idet det også er tænkt som en international måle-
stok og kan benyttes til 'benchmarking' på tværs af landegrænser. Der eksis-terer 
imidlertid flere metoder til opgørelsen af mængden af energi anvendt til fremstillin-
gen af varmen, herunder hvorvidt opgørelsen alene skal omfatte den anvendte 
mængde fossile brændsler, om affald, biogas og biomasse bør indregnes samt ikke 
mindst hvorledes brændselsforbruget ved samproduktion af varme og el bør forde-
les. Disse udfordringer er yderligere beskrevet i de følgende afsnit. 

Den europæiske forening af fjernvarmeforeninger, Euroheat and Power (EH&P), har 
arbejdet en del med begrebet primære ressourcefaktorer. Den danske brancheorga-
nisation Dansk Fjernvarme er medlem af EH&P. Formålet med EH&P er at opnå en 
miljøvenlig, kollektiv forsyning af el og varme fortrinsvist produceret på kraftvarme-
værker. Endvidere arbejdes der for at udfase fossile brændsler og at anvende mere 
vedvarende energi for derigennem at forbedre den primære ressourcefaktor. 

Eureheat and Power har opstillet en række faktorer i forbindelse med projektet Eco-
HeatCool, og disse faktorer, som ses i Tabel 2.1, ligger til grund for arbejdet i dette 
projekt. De opstillede faktorer er et udtryk for mængden af fossilt energi anvendt til 
fremstilling af selve brændslerne og kan betegnes PRFBr. De anvendte faktorer skal 
altså efterfølgende korrigeres for evt. tab i varmefremstillingsprocessen, transmissi-
onen mv. 

Brændsel Primær ressourcefaktor 
Brunkul 1,30 
Stenkul 1,20 
Olie 1,10 
Naturgas 1,10 
Overskudsvarme fra bl.a. industri 0,05 
Træ 0,10 
Affald, biogas fra deponi 0,00 
Elektricitet 2,50 
Tabel 2.1: Primære ressourcefaktorer i rapporten EcoHeatCool 

 

Som det fremgår af Tabel 2.1 er Euroheat & Powers faktorer for overskudsvarme og 
affald meget lave eller ligefrem 0, og for vedvarende energi er faktoren også 0. En 
værdisættelse af faktorerne for affald og biomasse så lavt er udtryk for det der sker 
(træet fældes, forbrændes og der genplantes ny skov, hvor træet alternativt ville 
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forrådne). Opgørelsesmetodens forslag om at affald og biomasse skal have så lav en 
faktor kan dog være problematisk, da motiverne for eksempelvis genbrug og reduk-
tioner af overskudsvarme i industrien samt affaldsmængderne i samfundet på læn-
geres sigt udhules. Endvidere må der formodes at indgå transport af affald, som ret 
beset må gøre faktoren højere end 0.  

Foruden problemer med motivationen og hensigter skal det tages i betragtning, at 
der er begrænsninger for alle brændslerne. Dermed menes, at der er begrænset 
mængde biomasse, og vinden blæser ikke altid, når der er behov for den. Især bio-
massen er der store overvejelser med, da den kan bruges til mange forskellige for-
mål. Anvendelse af disse arealer kan ske til fødevarer, dyrefoder, biobrændstof, 
energiafgrøder m.m.  

Andelen af landbrugsarealet, der benyttes til energiformål, udgør dog i dag en for-
svindende lille del sammenlignet med fremstillingen af foder til dyr samt konsum 
(fødevarer). Endvidere vurderes potentialerne for effektiviseringsforbedringer i netop 
disse to sidstnævnte sektorer at være så store, at en øget anvendelse af biomasse-
ressourcen til energiformål vil kunne ske uden problemer.2 

Den europæiske standard prEN 15603:2007 om energiforbrug i bygninger opstiller et 
andet sæt primære ressourcefaktorer, som for nogle brændsler adskiller sig væsent-
ligt i forhold til faktorerne fra EcoHeatCool. Faktorerne fra den europæiske standard 
ses i Tabel 2.2.  

Primær ressourcefaktor CO2-produktion 
Brændsel Ressource Total (kg/MWh) 
Fuelolie 1,35 1,35 330 
Gasolie 1,36 1,36 277 
Stenkul 1,19 1,19 394 
Brunkul 1,40 1,40 433 
Koks 1,53 1,53 467 
Træflis 0,06 1,06 4 
Træ 0,09 1,09 14 
Birketræ 0,07 1,07 13 
Fyrtræ 0,10 1,10 20 
Elektricitet, vandkraft 0,50 1,50 7 
Elektricitet, kernekraft 2,80 2,80 16 
Elektricitet, kulkraft 4,05 4,05 1340 
Elektricitet, europæisk mix 3,14 3,31 617 
Tabel 2.2: Primære ressourcefaktorer i den europæiske standard prEN 15603:2007 

 

En væsentlig forskel mellem de to sæt faktorer er, at der i den europæiske standard 
skelnes mellem ressourcedelen af faktorer og den totale faktor. Dette svarer til prin-
cippet bag faktorerne, som regnes med i dette projekt, og som ses i Tabel 3.10. 
Herudover er det især for de forskellige typer elektricitet, der har store forskelle.  

                                               
2 Claus Felby, Forskning i Bioenergi, 6. årgang, nr. 27, marts 2009. 
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Rapporten EcoHeatCool og de primære ressourcefaktorer heri har været til offentlig 
rådighed, og derfor er deres faktorer valgt som udgangspunkt.  

2.2 Systemafgrænsning 
Opgørelsen af primære ressourcefaktorer minder meget om fremgangsmåden for 
livscyklusvurderinger (LCA). LCA spænder over forbrug af ressourcer og miljø-
belastninger i alle faser af et givet produkt eller serviceydelses livscyklus, og udmøn-
tes i opgørelser af miljøpåvirkninger som f.eks. arealanvendelse, økotoxitet og også 
CO2-udledninger. Den primære ressourcefaktor der arbejdes med i dette notat foku-
serer på forbruget og effektiviteten af primær energi i forhold den producerede var-
me og omfatter ligeledes betragtninger om ”livscyklussen” for varmen – fra ”sol og 
jord til radiator”.  

Primær energi er den mængde (antal enheder) af brændsel, der indgår i produktio-
nen af 1 enhed nyttig varme hos forbrugeren. Fremstillingen af den nyttige varme 
kan illustreres ved hjælp af denne figur.  

 

Figur 2.1: De fem faser i primære ressourcefaktorer 

 

I Figur 2.1 er medtaget alle faser fra udvinding af råstoffer til den endelige varme, 
der ender ved forbrugerne. Ved at summere energien, der tilføjes i de forskellige 
faser, er det muligt at finde forholdet mellem bruttoenergien og den endelige mæng-
de nyttig varme. Det er dette forhold, der er den primære ressourcefaktor. Af tilført 
energi undervejs kan eks. nævnes energi til transport, pumper, opvarm-
ning/forarbejdning etc. 

Som systemafgrænsning er det valgt primært at fokusere på de tre sidste faser i 
figuren. Dette underbygges af Livscyklusvurdering af dansk el og kraftvarme (Eltra 
2000), hvori det fastslås, at selve produktionen af el og kraftvarme er årsag til de 
væsentligste miljøpåvirkninger. Over 90 % af bidraget til drivhuseffekten stammer 
fra driftsfasen, og dermed udgør udvindingen af brændsel samt transport af den un-
der 10 %. Denne opdeling ses i Figur 2.2.  
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Figur 2.2: Illustration af systemafgrænsning 

 

Ud fra denne betragtning kan systemet forenkles men stadig bevare den største del 
af bidraget til drivhuseffekten. For transmission og distribution er nettabene den vig-
tigste miljøpåvirkning (Eltra 2000).  

Afgrænsningen fra Udvinding og Transport betyder, at de primære ressourcefaktorer 
opstillet at EuroHeat & Power reduceres lidt, men dette belyses nærmere i afsnit 3.5. 
Dog skal det pointeres, at faktoren på 2,5 for elektriciteten ikke inkluderer hele kæ-
den, og derfor reduceres denne faktor ikke i de videre beregninger.  

2.3 Fordeling af brændsler og miljøkonsekvenser fra kraftvarme 
80 % af den danske fjernvarmeproduktion sker på værker med samproduktion af el. 
Andelen er forholdsvis stabil fra det ene år til det andet. Andelen af el der er produ-
ceret sammen med varme varierer mere fra det ene år til det andet på baggrund af 
elpriserne, hvilket er vist i Figur 2.3.  

 

Figur 2.3: Kraftvarmeandel af termisk el- og fjernvarmeproduktion (Energistatistik 2007) 

 

I 2006 var andelen 47 % og i 2007 53 %. Grundet samproduktionen er der debat 
omkring metoderne til opdelingen af brændslerne og dermed også af miljøbelast-
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ningerne, der derved tildeles hhv. el og varme. En metode til denne fordeling er at 
vurdere, hvilket af produkterne der er hovedprodukt, men dette har ændret sig gen-
nem udviklingen af el- og varmeproduktionen. Da udviklingen med at udnytte køle-
vandet fra de store centrale kraftværker startede, var varme spildproduktet, mens el 
var hovedproduktet. Men for de decentrale kraftvarmeværker, som er bygget de 
seneste 15 år, ser det anderledes ud. 

Kraftvarmeværker, der er bygget til at producere i modtryksdrift, producerer kun el, 
når der er et varmebehov, og dermed er varmen hovedproduktet. Den tætte sam-
menhæng mellem produktionen af el og varme på disse værker medfører, at der ofte 
produceres mere el med kraftvarmeværker (og vindkraft), end der er behov for i 
Danmark i vinterhalvåret. Dermed kan varmen betragtes som hovedproduktet, mens 
elektriciteten er biproduktet. 

Medregnes økonomi i forholdet mellem el og varme kompliceres situationen yderlige-
re. Prisen på el på den nordiske elbørs svinger meget afhængigt af mængden af 
vind, vand i Norge og Sverige, udbuddet fra øvrige værker og efterspørgslen inden-
for den enkelte time. Dette medfører store svingninger mellem timer, sæsoner og de 
forskellige år. 

Prisen på fjernvarme afhænger bl.a. af indtægten på el og udgifterne til brændsel. 
Der produceres kun varme på kraftvarmeenhederne, hvis elprisen er højere end 
marginalprisen, som er den pris, værkerne som minimum skal have for strømmen. 
Hvis elprisen er lavere end marginalprisen, produceres varmen på kedlerne. I våde 
år, hvor der er meget vand i magasinerne i Norge og Sverige, og priserne dermed 
generelt er lavere, vil der kun blive produceret el i de timer, hvor elprisen er højere 
end marginalprisen, eller når kedlerne ikke kan producere nok til at dække varme-
behovet. Dermed er efterspørgslen på varme i højere grad bestemmende for kraft-
varmeproduktionen i de våde år. 

I tørre år (og dermed kun lidt tilgængelig vandkraft) er der et marked for mere el fra 
kraftvarmeværkerne, og dermed vil elektriciteten i større udstrækning være hoved-
produktet. 

For den del af elproduktionen, der har mulighed for at producere el og køle varmen 
bort, er det i endnu høj grad elpriserne, der er bestemmende for om enhederne kø-
rer. 
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3. Forskellige metoder til fastlæggelse af PRF 

PRF begrebet er defineret i de foregående afsnit, og i de følgende afsnit vil forskellige 
aspekter ved anvendelsen af PRF i varmesektoren i DK blive beskrevet og vurderet.  

Anvendelse af primære ressourcefaktorer muliggør sammenligninger af forskellige 
produktionsformer og brændsler, og derved kan alternativet med det mindste brug 
af fossile brændsler findes og erstatte et mere forurenende system. Med denne gen-
nemskuelighed af produktionerne åbnes der op for flere muligheder for at nå Kyoto-
målene og en højere forsyningssikkerhed med mindre forbrug af fossile brændsler 
foruden en reduktion af forbruget af primær energi. 

3.1 Primære ressourcefaktorer i bygningsreglementet 
BR08 er et væsentligt element i implementeringen af EU-direktiv 2002/91 om Byg-
ningers energimæssige ydeevne, som primært sigter på besparelser i CO2-
udledningen knyttet til energiforbruget i bygninger. Bygningsreglementet fremmer i 
dag individuelle løsninger med påkrav om et lavt energiforbrug i den enkelte byg-
ning. Hvis energiforbruget overskrides, kan egenproduktion med f.eks. en solfanger 
modregnes og dermed få regnestykket til at balancere. Dette kan resultere i, at der 
selv i områder med fjernvarme fra en kollektiv forsyning installeres individuelle an-
læg for at kunne holde sig indenfor grænsen for energiforbruget. Selvom de indivi-
duelle anlæg ofte kan være en billigere metode til opfyldelse af energirammen end 
anvendelsen af eks. mere isolering, så er det langt fra altid den billigste metode til 
reduktion af brændselsforbruget. Set i et systemperspektiv vil f.eks. store solvarme-
anlæg være 5-6 gange billigere at installere end de mindre lokale anlæg. Derved 
medfører de nuværende regler i bygningsreglement at der som hovedregel vil ske en 
suboptimering ved fastlæggelsen af forsyningsformen. 

Bygningsreglement BR08 indebærer ligeledes en risiko for, at der anvendes el, som 
ofte er produceret af kul, frem for varme, der stammer fra en effektiv, kollektiv for-
syning. Med kravet fra bygningsreglementet prioriteres et lavt energiforbrug for et 
enkelt hus højere end et samlet lavt forbrug af fossile brændsler i et kollektivt sy-
stem. Dette kan være en god løsning for bygninger, der ligger så spredt, at den kol-
lektive forsyning med fjernvarme eller blokvarme ikke er samfundsøkonomisk fordel-
agtig. I mange nye, velisolerede bygninger er varmeforbruget pr. m2 allerede lavt, 
hvilket medfører, at den marginale økonomi ved fx mere isolering generelt er dårlig. 
Derfor er det nærliggende, at kigge på andre måder til at formulere kravene i byg-
ningsreglementet, så det medfører større CO2-besparelser med mindre udgift.  

3.1.1 Primære ressourcefaktorer benyttet på fjernvarme 
En mulighed for at fremme en miljøvenlig og omkostningseffektiv energiforsyning i 
bygningsreglementet kan være at anvende primære ressourcefaktorer på selve for-
syningen. Hermed kan der fastsættes krav til mængden af fossil energi og dermed 
CO2-udslip, der bruges i bygningen, men løsningen kan findes udenfor matriklen. 
Ved at bruge de primære ressourcefaktorer kan der findes en værdi for varmefor-
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syningen fra den kollektive forsyning, og den kan så sammenholdes med kravet fra 
bygningsreglementet. Overskrider værdien fra den kollektive forsyning den tilladte 
værdi ifølge bygningsreglementet, er der således metodefrihed til at finde den mest 
effektive metode, til at overholde kravet: 

 ved at forbedre den kollektive energiproduktion,  
 ved at investere mere i klimaskærm eller  
 ved at investere i individuelle produktionsanlæg på matriklen.  
 

Med effektiviseringer den kollektive forsyning kan energiforsyningen til mange byg-
ninger forbedres med samme investering. Foruden dette undgås det endvidere, at 
der bruges penge på at bygge nye individuelle varmeanlæg i et kollektivt forsynings-
område, som øger efterspørgslen af el frem for varme.  

I områder med ny samlet bebyggelse, der ikke kan forsynes med fjernvarme, bør 
det vurderes om et alternativ til den individuelle effektivisering er at udbygge med 
små kollektive blokvarmenet. Ved at udbygge den kollektive forsyning, hvor det er 
rentabelt, er det muligt at erstatte mindre ineffektive og evt. oliefyrede kedler med 
større og mere effektive værker med større fleksibilitet. Begge dele vil forbedre den 
primære ressourcefaktor for de inkluderede husstande.  

Specielt set i lyset af EnerginetDKs rapport om indpasning af vindenergi vil det være 
vigtigt at finde en metode, der tilgodeser de store fordele der er ved eksempelvis 
den mere fleksible blokvarme med varmepumpe i kombination med alternativ pro-
duktion og varmelager set i forhold til individuelle varmepumper3. 

3.2 Udenlandske erfaringer med primær ressourcefaktor 
Flere europæiske lande har erfaringer med anvendelse af primære ressourcefaktorer 
og arbejder mere eller mindre aktivt hermed for at reducere brugen af fossile 
brændsler. Euroheat and Power har i 2006 arbejdet på et projekt kaldet EcoHeatCool 
og i den forbindelse udarbejdet en rapport med vejledning i at evaluere effektiviteten 
af fjernvarme og –kølesystemer på europæisk plan. I denne forbindelse er der fast-
sat primære ressourcefaktorer for forskellige typer brændsler samt produktions-
anlæg for at kunne vurdere tab og besparelser fra energiproduktion til levering til 
slutbrugerne. De primære ressourcefaktorer inkluderer udvinding, transport, produk-
tion og distribution af energien. Overordnet set er den kollektive forsyning vægtet 
med lavere faktorer end individuel opvarmning i bygninger, hvilket er afledt af EU-
direktivet 2004/08/EC, som omhandler ”fremme af kraftvarmeproduktion på grund-
lag af en efterspørgsel efter nyttevarme på det indre energimarked og om ændring 
af direktiv”. Herudover har den kollektive forsyning mulighed for at anvende store, 
effektive værker og kan alt andet lige producere energi mere effektivt end små, pri-
vate kedler.  

                                               
3 Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark  
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På Sintef i Norge har man med baggrund i EU-direktivet 2002/91 om Bygningers 
energimæssige ydeevne og den senere udarbejdede EN-standard (EN 15316-4-5) 
opstillet forskellige beregningseksempler, som peger på, at den reelle primære res-
sourcefaktor i nogle tilfælde endog kan blive negativ, jf. fx "The Primary Energy Con-
sept", M. Berner og Rolf Ulseth. Det skyldes hensyntagen til, at man i et kraftvarme-
anlæg producerer el, der kan erstatte elektricitet produceret med en høj primærres-
sourcefaktor." 

3.2.1 Primære ressourcefaktorer i Tyskland 
I Tyskland er der anvendt primære ressourcefaktorer siden 2002 i forbindelse med at 
der blev lavet nye regler for energiforbruget i bygninger, Energieeinsparverordnung 
(EnEV 2002). Disse regler er siden ændret i 2007, øjensynligt for at bringe reglerne i 
overensstemmelse med EU direktivet om bygningers energimæssige ydeevne. Stan-
darden regulerer den maksimale mængde energiforbrug, der må forbruges ved nye 
bygninger og ombygninger. Omfanget af brugen af den primære ressourcefaktor er 
flyttet fra kun at omfatte den specifikke bygning til (i overensstemmelse med direk-
tivet) også at inkludere varmesystemet, som varmen leveres fra. Ved at bruge disse 
systemgrænser kan energibesparelser i bygninger sammenlignes med forbedringer 
af primære ressourcefaktorer i fjernvarmesystemet. For fjernvarme i Tyskland er den 
primære ressourcefaktor 0,7, hvis 70 % eller mere af fjernvarmen kommer fra kraft-
varmeværker. Hvis andelen af kraftvarme er lavere, er faktoren i stedet 1,3.  

Brugen af lokale primære ressourcefaktorer for hvert enkelt fjernvarmenet er frivillig. 
Det er ikke bestemt, hvor ofte den primære ressourcefaktor opdateres, men det sker 
ofte hvert 2. eller 4. år – nogle fjernvarmenet opdaterer endda hvert år. De lokale 
primære ressourcefaktorer bestemmes og certificeres ved en uafhængig ekspert.  

Ved at anvende primære ressourcefaktorer på denne måde reguleres den maksimale 
primære ressourcefaktor i energiforbruget i både nye bygninger og i ombygninger. 
For at kunne efterleve noget lignende i Danmark er det nødvendigt at ændre Byg-
ningsreglementet og gøre det primære energiforbrug styrende i stedet for mængden 
af tilført energi.  

Udover i Tyskland er der også interesse for problematikken med primære ressource-
faktorer i Sverige, hvor der arbejdes med forskellige tiltag og eksempelvis rapporten 
”Energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden” fra Svensk Fjärrvärme 2009. 
Rapporten har til formål at prioritere integrationen mellem energieffektiv bebyggelse 
og fjernvarme.  

3.3 Dynamisk anvendelse af primære ressourcefaktorer 
Produktionen af el og varme i Danmark sker meget forskelligt fra år til år og afhæn-
ger en lang række faktorer. Derudover ændres forsyningen over tid – hvor såvel 
efterspørgslen på el og varme ændres ligesom sammensætningen og driften af pro-
duktionsanlæggene modificeres. Brugen af primære ressourcefaktorer må nødven-
digvis ske som en dynamisk proces, der ændres i takt med udviklingen.  



 

Ref. 0849529/D100255-1-PTRHError! Reference source not found. 17/49 

Energiforbruget til fjernvarmen er faldet over de sidste 20-30 år samtidigt med, at 
den anvendte mængde fossile brændsler til fjernvarmen er reduceret væsentligt. 
Dette er sket i samme periode, hvor der har været en overgang fra kraftværker til 
kraftvarmeværker, og mange nye decentrale kraftvarmeværker er bygget.  

 

Figur 3.1:Primært brændselsforbrug per solgt MWh fjernvarme (Benchmarking statistik 2006-
2007, Dansk Fjernvarme) 

 

Faldet i energiforbruget samt hvor meget fossilt brændsel der er reduceret i fjern-
varmen fremgår af Figur 3.1. Her ses det, at hvor de fossile brændsler tidligere ud-
gjorde grundlaget for næsten al fjernvarmen er andelen nu mindre end 2/3. Dette 
forhold resulterer i, at den primære ressourcefaktor alt andet lige også er faldet i 
samme periode, hvilket historisk set ikke har været tilfældet tidligere. Hvor meget 
den primære ressourcefaktor er faldet med afhænger af typen af de anvendte 
brændsler.  

I forbindelse med energiforliget fra den 21. februar 2008 har Energistyrelsen udar-
bejdet basisfremskrivningen, som fremskriver bl.a. energiproduktionen og –
forbruget. Basisfremskrivningen er dannet på baggrund af uændrede adfærdsmøn-
stre men medregnet de fremtidige ændringer, som energiforliget lægger op til.  

Figur 3.2 viser Energistyrelsens fremskrivning af bruttoenergiforbruget fordelt på 
brændsler frem til 2025. I denne fremskrivning forekommer et fald i forbruget indtil 
2017, og derefter er det forholdsvis stabilt. Sammensætningen af brændsler vil ænd-
re sig i fremtiden, hvor forbruget af kul vil falde, mens andelen af vedvarende energi 
vokser. Mængden af olie stiger svagt i bruttoenergiforbruget, og dette skyldes pri-
mært stigninger i transportsektoren. Den stigende mængde af vedvarende energi i 
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bruttoenergiforbruget vil få den samlede primære ressourcefaktor til at falde, da den 
erstatter nogle af de fossile brændsler.  

 

 

Figur 3.2: Bruttoenergiforbrug fordelt på brændsler (Energistatistik) 

 

Med den stigende udvikling i andelen af vedvarende energi i bruttoenergiforbruget vil 
værdien af den primære ressourcefaktor falde løbende. En stigende mængde el pro-
duceret på vindmøller kan ligeledes medføre en ændret sammensætning af 
el/varmeproduktionen. 

Fremtidens varmeproduktion er der lavet et bud på i Varmeplan Danmark, og hvor-
dan brændselssammensætningen kan se ud fremkommer i Figur 3.3, hvor også de 
historiske data fra 1980 til 2006 er anført. Ved opgørelsen af brændselsbehovene til 
fjernvarmeproduktionen er 200 % metoden benyttet. 
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Figur 3.3: Fremtidig varmeproduktion fordelt på brændsler og andel af kraftvarme (Varmeplan 
Danmark)  

 

Forandringen i mængden af vedvarende energi i fjernvarmeforsyningen fremgår ty-
deligt af Figur 3.3, hvoraf det ses, at andelen af vedvarende energi i bruttoenergi-
forbruget kan stige til næsten 100 % i 2050. Et af målene i energiforliget er, at an-
delen af vedvarende energi af bruttoenergiforbruget skal ligge på 20 % i 2011. Målet 
for den vedvarende energi forventes at nås med øget anvendelse af vindmøller, stor-
skalasolvarme, biogas samt mere biomasse i kraftvarmeproduktionen. Af Figur 3.3 
fremgår det at mængden af vedvarende energi i varmeforsyningen langt overstiger 
de 20 % i 2011, og dette ”overskud” af vedvarende energi kan bruges til at opveje 
sektorer, som ikke har nået målet.  

Ved indførsel af primære ressourcefaktorer flyttes fokus fra mængden af anvendt 
varmeenergi til mængden af fossilt brændsel anvendt til fremstilling af varmen. I den 
forbindelse opstår andre overvejelser om fremtidig udvikling af forbedringer i varme-
sektoren. I stedet for at opstille krav til en maksimal mængde anvendt varme skal 
der stilles krav til brændslerne og hvordan den fremtidige produktion effek-tiviseres 
og gøres mere vedvarende. Hvordan kravene til størrelsen af fremtidige primære 
ressourcefaktorer skal lyde, kan der findes flere løsninger på. Der kan fastsættes en 
national værdi, som al varmeforsyning skal overholde, men for allerede veludviklede 
systemer kan det være en sovepude og lægge en dæmper på evt. forbedringer. Et 
alternativ kan være at tage udgangspunkt i de første, individuelle faktorer, der be-
regnes for systemerne og herefter fastsætte løbende procentvise reduktioner. Her-
med forbedres alle systemerne med samme rate men med forskellige mængder fos-
silt brændsel baseret på udgangspunktet. 
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3.4 Allokeringsmetoder 
For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte alloke-
ringsmodel. Energinet.dk opererer med flere forskellige beregningsmetoder til forde-
ling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme. Tre af disse metoder er: 
Varmevirkningsgradsmetoden ved anvendelse af varmevirkningsgrader på 125 % og 
200 % samt Energikvalitetsmetoden. Foruden disse metoder er merbrændselsprin-
cippet samt det, man kan kalde ”anlægstypemetoden”, mulig-heder, der rent fysisk 
afspejler brændselsforbruget ved kraftvarme i forhold til separat el- og varmepro-
duktion. Herudover er der også EuroHeat & Power’s egen metode. De forskellige me-
toder anbefales til forskellige anvendelser såsom beregning og fordeling af tilskud, 
afgifter, CO2-kvoter m.m. og især 125 % metoden er et udtryk for et politisk ønske 
om høj beskatning snarere end et reelt billede af virkeligheden. 

For at beregne de samfundsøkonomiske konsekvenser af et merforbrug af hhv. var-
me eller el er det nødvendigt at simulere det Nordeuropæiske elsystem med og uden 
de nævnte marginale forbrug af el og varme. Disse simuleringer kan simpli-ficeres til 
forskellige enkle modeller alt afhængig af elmarkedet. Det vil eksempelvis være ho-
vedreglen, at der vil være kulfyrede kondensationsværker i drift i Nordeuropa i man-
ge år frem i tiden. Mere effektiv kraftvarme vil derfor reducere kondensproduktionen 
og dermed kølevandsudslippet fra disse værket, hvilket er baggrunden for kraftvar-
meeffektiviteten. 

Tilsvarende vil simuleringer af ekstra elvarme vise, at denne stort set produceres på 
kulfyrede kondensværker. 

Anderledes forholder det sig med elkedler og varmepumper, som kun er i drift når 
elprisen er meget lav. Disse vil for en stor del være baseret på vindkraft, som ellers 
ville gå til spilde. 

Derfor fokuseres i det følgende på merbrændselsprincippet, varmevirknings-
gradsmetoden med 200 % samt energikvalitetsmetoden. I det følgende er de valgte 
metoder sammenlignet. Sammenligningerne af de forskellige metoder laves på bag-
grund af et fiktivt kraftvarmeværk med en elproduktion på 35 TJ (9,72 GWh), en 
varmeproduktion på 50 TJ og et brændselsforbrug på 100 TJ.  

3.4.1 Merbrændselsprincippet 
For at præsentere merbrændselsprincippet opstilles et tænkt eksempel. Dette gøres 
for at påvise den øgede mængde brændsel ved omlægning af produktionen fra el-
værk til kraftvarmeværk – heraf navnet merbrændselsprincippet. 

I eksemplet regnes på et varmeforbrug på 50 TJ produceret på et fjernvarmeværk 
samt et elforbrug på 35 TJ, der produceres på et elværk.  
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   Brændselsforbrug 
 Energibehov Virkningsgrad  Separat 

produktion 
Kombineret 
produktion 

Varme 50 TJ 90 % 55,6 TJ  
Elektricitet 35 TJ 40 % 87,5 TJ  
Kraftvarme 50 TJ 85 %  58,8 TJ 
Kraftvarme 35 TJ 85 %  41,2 TJ 
I alt   143,1 TJ 100,0 TJ 
     
Brændselsbesparelse: 43,1 TJ ~ 30 %   
Merbrændselsforbrug på ombygget elværk: 12,5 TJ  
Tabel 3.1: Ændringer i brændselsforbruget 

 

Som det ses i Tabel 3.1 spares der 43,1 TJ ved samproduktion af el og varme, og det 
svarer til ca. 30 % besparelse. Den reelle besparelse afhænger dog af den marginale 
elproduktion i elsystemet. 

Med et brændselsforbrug på 100 TJ fås i kraftvarmeproduktion 50 TJ varme og 35 
TJ el. Derved spares 35/0,4 = 87,5 TJ el på et kondensationsværk i Nordeuropa. 
Nettoresultatet er således at et forbrug på 50 TJ varme har kostet 100-87,5= 12,5 
TJ brændsel. Det svarer til en marginalvirkningsgrad på 50/12,5= 400 %. Alterna-
tivt ville et forbrug af 50 TJ elvarme have kostet 50/0,4= 125 TJ brændsel. 

Hvis kraftvarmeværket er et udtagsværk med en CV værdi4 på 0,1 fås direkte, at 50 
TJ varme koster et tab på 0,1*50=5 TJ el, svarende til 12,5 TJ brændsel. 

Det bemærkes, at forudsætningen for denne beregning er, at der er fossilt fyrede 
kondensationskraftværker på marginalen i det Nordeuropæiske elsystem. I perioder 
hvor dette ikke er tilfældet, for eksempel hvor der er overskud af vindkraft, gælder 
betragtningen kun for udnyttelse af varme fra de værker, der er i drift som rullende 
reserve og på den last, der er nødvendig af elmæssige grunde. 

Metoden kan desuden benyttes til de privatretlige aftaler mellem producent og afta-
ger, som baseres på parametre på selve værket (og ikke på forholdene i elsyste-
met).  

Merbrændselsprincippet kan tildele hele kraftvarmefordelen til varmen, som derfor 
får et ”brændselsforbrug” på 12,5 TJ, som er differencen på brændselsforbruget på 
elværket og kraftvarmeværket. Ved at varmen tildeles hele fordelen opnår varme-
siden hele brændselsbesparelsen, som er differencen mellem merbrændsels-
forbruget og brændselsbehovet til separat varmeproduktion. Virkningsgraderne ved 
brug af merbrændselsprincippet kan beregnes og er anført i Tabel 3.2. 

 

                                               
4 CV-værdi er udtryk for forholdet mellem bruttoelproduktion og bruttovarmeproduktion. 
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 Energibehov Brændselsforbrug Virkningsgrad 
Varme 50 TJ 12,5 TJ 400 % 
Elektricitet 35 TJ 87,5 TJ 40 % 
I alt  100,0 TJ  
Tabel 3.2: Virkningsgrader efter merbrændselsprincippet 

 

3.4.1.1 Den halve kraftvarmefordel 
I kraftvarmeaftalerne har man valgt at lade varmeforbrugerne betale mere end de 
faktiske omkostninger, typisk efter 12 år. Derved får elsiden en godtgørelse for at 
have lokaliseret værket, så varmen kunne udnyttes. Her har man valgt at udtrykke 
denne betaling som værdien af halvdelen af det sparede brændsel til produktion af 
varme set i forhold til produktion på en kedel. Det betyder, at varmen skal belastes 
med 12,5 TJ + ½ x (58,8-12,5) = 35,7 TJ. Det medfører en fordeling som vist i 
Tabel 3.3.  

 Energibehov Brændselsforbrug Virkningsgrad 
Varme 50 TJ 35,7 TJ 140 % 
Elektricitet 35 TJ 64,3 TJ 54 % 
I alt  100,0 TJ  
Tabel 3.3: Virkningsgrader efter en deling af kraftvarmefordelen 

 

Som det ses, er det samlede energiforbrug det samme som ved kombineret produk-
tion i Tabel 3.1. De forskellige anvendelser af merbrændselsprincippet ændrer dog 
ved den tildelte mængde brændsel og derfor også virkningsgraderne. Det giver dog 
ingen mening at benytte denne fordeling i en miljømæssig vurdering. 

3.4.2 Varmevirkningsgradsmetoden med 200 % 
Varmevirkningsgradsmetoden antager, at varmen er produceret med en given var-
mevirkningsgrad på kraftvarmeværket. Metoden med en varmevirkningsgrad på 200 
% er den metode, som Energistyrelsen har anvendt siden 1976 til de helt overord-
nede analyser og i energistatistikken. Desuden blev den brugt ved Energinet.dk’s 
Miljødeklarationen 2005 og de foregående år. 

Anvendelse af en varmevirkningsgrad på 200 % er efter anbefaling fra Energi-
styrelsen den metode, der fremover benyttes til CO2-beregninger, bl.a. i KL’s CO2-
beregner 

Det betyder, at miljømæssige konsekvenser beregnes efter samme metode, som en 
god tilnærmelse til de faktiske forhold, som kan beregnes ved at simulere elsyste-
met. 

Det betyder ligeledes, at miljøbelastningen ved et ekstra elforbrug, eksempelvis til 
individuelle elvarmepumper med en COP på 3 undervurderes, mens miljøbelast-
ningen fra kraftvarme fra et stort kraftvarmeværk med en CV-værdi med 0,15 (sva-
rende til en COP på 1/0,15 = 6) overvurderes en smule. 
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I Tabel 3.4 er vist fordelingsmetoden med en varmevirkningsgrad på 200 % i det 
fiktive kraftvarmeværk.  

 

Kraftvarmeanlæg 
Årlig elproduktion:  35 TJ   
Årlig varmeproduktion:  50 TJ   
Årligt brændselsforbrug: 100 TJ  
  

 Energibehov Brændselsforbrug Virkningsgrad 
Varme 50 TJ 50 TJ/200 % = 25 TJ 200 % 
Elektricitet 35 TJ 100 TJ - 25 TJ = 75 TJ 47 % 
I alt  100,0 TJ  
Tabel 3.4: Varmevirkningsgradmetoden ved 200 % 

 

3.4.3 Varmevirkningsgradsmetoden med 125 % 
Anvendelse af 125 %-metoden er alene politisk bestemt og begrundes bl.a. med at 
CO2-kvoterne fordeles på sammen måde. 125 %-metoden adskiller sig alene fra 200 
%-metoden på størrelsen af varmevirkningsgraden. Denne metodeændring betyder, 
at miljøpåvirkningerne fra kraftvarmeværkernes produktion af varme ligger på et 
højere niveau ved at bruge 125 %-metoden. Varmevirkningsgradsmetoden lægger 
en væsentlig del af emissioner m.m. ved samproduktion over på el. Ligeledes er det 
karakteristisk for varmevirkningsgradsmodellen, at alle tab ved samproduktion læg-
ges på elektriciteten. 

Kraftvarmeanlæg 
Årlig elproduktion:  35 TJ   
Årlig varmeproduktion:  50 TJ   
Årligt brændselsforbrug: 100 TJ  
  

 Energibehov Brændselsforbrug Virkningsgrad 
Varme 50 TJ 50 TJ/125 % = 40 TJ 125 % 
Elektricitet 35 TJ 100 TJ - 25 TJ = 60 TJ 58 % 
I alt  100,0 TJ  
Tabel 3.5: Varmevirkningsgradmetoden ved 125 % 

 

3.4.4 Energikvalitetsmetoden 
Ved at anvende energikvalitetsmetoden tillægges elektriciteten en større energi-
kvalitet (exergi) end varmen. Fordelen ved samproduktionen tillægges med denne 
metode varmen, som betragtes som et biprodukt. 

Det er denne metode, som er den helt korrekte tilnærmelse til simuleringen af el-
systemet, når kraftvarmeværket er et stort udtagsværk, som er konkurrence-dygtigt 
i elsystemet, selv uden kraftvarmeproduktion. Det vil sige, at det ville være i drift 
med høj belastning selv uden varmeproduktion. På et sådant værk vil akkumulatoren 
endvidere medføre, at varmen kan udtages på de mest gunstige tidspunkter. 
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Med energikvalitetsmetoden beregnes hvor meget el, der kunne være produceret, 
hvis varmeproduktionen var undladt. Forholdet mellem el og varme medfører, at det 
forudsættes at 1 kWh varme = 0,15 kWh elektricitet. 

Kraftvarmeanlæg 
Årlig elproduktion:  35 TJ   
Årlig varmeproduktion:  50 TJ   
Årligt brændselsforbrug: 100 TJ  
  

 Energibehov Brændselsforbrug Virkningsgrad 
Varme 50 TJ (50*0,15)/(35+50*0,15)*100 TJ = 17,7 TJ 282 % 
Elektricitet 35 TJ (35/(35+50*0,15))*100 TJ = 82,3 TJ 43 % 
I alt  100,0 TJ  
Tabel 3.6: Energikvalitetsmetoden 

 

Ud fra Tabel 3.6 ses det, at man ved brug af energikvalitetsmetoden og med en cv-
værdi på 0,15 får en varmevirkningsgrad på 282 %. 

Energikvalitetsmetoden kan også benyttes for et mindre effektivt naturgasfyret 
kraftvarmeværk, hvor elvirkningsgraden er en del mindre end elvirkningsgraden på 
et naturgasfyret kondensationsværk. Hvis værket kører i markedet, stopper det når 
elprisen er lav, og virkningsgraden vil formentlig være lidt under 2. Hvis værket ikke 
kører efter 3-ledstariffen og også producerer el, når der ikke er kondensationsel på 
marginalen, kan virkningsgraden formentlig nærme sig 1.  

3.4.5 EuroHeat & Power 
Anvendelsen af EuroHeat & Power’s metode kræver, at der opstilles en primær res-
sourcefaktor for brændslet, og i dette tilfældet anvendes faktoren 1.  

Fordelingen af brændslerne mellem el og varme tager udgangspunkt i den allokerede 
varmevirkningsgrad for værket. Denne findes ved at beregne den primære ressour-
ce-faktor for varmeproduktionen. Formlen for denne beregning ses forneden og for-
klares nærmere i appendiks 1.  

PRF
værkabvarme

2,5elsalgPRFbrændselPRFbrændsel brændselkedelbrændselkraftvarme 
  

25,0
 TJ50

2,5 TJ351 TJ100


  

Med en primær ressourcefaktor på 0,25 er varmevirkningsgraden på 400 % 
(1/0,25), og denne virkningsgrad bruges til at finde brændselsforbruget til varme-
produktionen, som er på 12,5 TJ. Dette resulterer i et brændselsforbrug på 87,5 TJ 
til elproduktionen og dermed en elvirkningsgrad på 40 %.   
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 Energibehov Brændselsforbrug Virkningsgrad 
Varme 50 TJ (50 TJ/400%) = 12,5 TJ 400 % 
Elektricitet 35 TJ 87,5 TJ 40 % 
I alt  100,0 TJ  
Tabel 3.7: Virkningsgrader beregnet efter EuroHeat & Power’s metode 

 

Virkningsgraderne beregnet efter EuroHeat & Power’s metode er de samme som med 
merbrændselsprincippet, men disse vil dog forandres efter hvilket type brændsel der 
anvendes, og dermed vil der regnes med andre primære ressourcefaktorer for 
brændslet.  

3.4.6 Anlægstypemetode 
Foruden allokeringsmetoderne bestemt af aktørerne i varmesektoren er det muligt at 
fordele brændslerne og dermed beregne virkningsgraderne på baggrund af anlægs-
typerne.  

I nedenstående beskrives en metode til bestemmelse af primære ressourcefaktorer 
for hvert af de enkelte fjernvarmesystemer, idet metoden baseres på anlægs-
specifikke parametre. Med denne metode skelnes der først og fremmest mellem for-
skellige typer værker, der ligger til grund for de forskellige beregninger. De to for-
skellige typer, der skelnes imellem, er: Modtryksanlæg og udtagsanlæg. 

Det skal dog gøres opmærksom på, at betegnelserne modtryks- og udtagsanlæg ikke 
er fuldt dækkende for kraftvarmeværkerne i Danmark. Begge typer værker forud-
sætter en produktion af damp, der ledes over i en turbine og derved producerer 
elektricitet. En række af de decentrale kraftvarmeværker er installeret med motor, 
generator og varmeveksler, og kan derfor ikke helt nøjagtigt betragtes som en af de 
tidligere nævnte typer af kraftvarmeværker. I tilfælde med motoranlæg vil der dog 
blive vurderet om værket minder mest om et udtags- eller modtrykværk, og denne 
beregningsmetode vil blive brugt.  

Udtagsanlæg 
Udtagsanlæg er kraftvarmeanlæg, der producerer både el og varme. Damp ledes ud 
af turbinen og ledes over i kondensatoren til varmeproduktion på samme måde som 
modtryksanlæg, men da den mængde damp, der ledes ud af turbinen kan varieres, 
er der ikke et fast forhold mellem el- og varmeproduktionen. Det medfører, at ud-
tagsanlæg er mere fleksible i forhold til modtryksanlæg. 

Modtryksanlæg 
For modtryksanlæg er forholdet mellem el- og varmeproduktionen konstant ved for-
skellige produktionsniveauer og bestemmes af den anlægsspecifikke Cm-værdi5. 
Elvirkningsgraden er mindre end ved kondenselværker, da en del af energien bruges 

                                               
5 Cm-værdien er en anlægsspecifik værdi for det faste forhold mellem brutto el- og varmepro-
duktion. 
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til fjernvarmeproduktion, men den totale virkningsgrad er markant højere, da spild-
varmen udnyttes. Decentrale kraftvarmeanlæg er normalt modtryksanlæg.  

For at beregne allokeringerne for et modtryksværk anvendes flere værdier for det 
fiktive værk end det tidligere har været påkrævet ved de andre allokeringsmetoder. 
En elproduktion på 35 TJ og en varmeproduktion på 50 TJ resulterer i en cm-værdi 
på 0,7 (35 TJ/50 TJ) og en totalvirkningsgrad på 85 % med et brændselsforbrug på 
100 TJ. Udover disse tekniske detaljer for kraftvarmeværket antages det, at der an-
vendes et brændsel med en primær ressourcefaktor på 1.  

Fordelingen af brændslerne mellem el og varme tager udgangspunkt i den allokerede 
varmevirkningsgrad for værket. Denne findes ved at beregne den primære ressour-
ce-faktor for varmeproduktionen. Formlen for denne beregning ses forneden og for-
klares nærmere i appendiks 1.  

25,0PRF5,27,01
%85

7,01
PRFPRFCmPRF

η
Cm1

PRF MMELBR
T

M 





  

Med en primær ressourcefaktor på 0,25 er varmevirkningsgraden på 400 % 
(1/0,25), og denne virkningsgrad bruges til at finde brændselsforbruget til varme-
produktionen, som er på 12,5 TJ. Dette resulterer i et brændselsforbrug på 87,5 TJ 
til elproduktionen og dermed en elvirkningsgrad på 40 %.   

 Energibehov Brændselsforbrug Virkningsgrad 
Varme 50 TJ (50 TJ/400%) = 12,5 TJ 400 % 
Elektricitet 35 TJ 87,5 TJ 40 % 
I alt  100,0 TJ  
Tabel 3.8: Virkningsgrader på et modtryksværk 

 

Som det fremkommer i Tabel 3.8 er virkningsgraderne de samme som for mer-
brændselsprincippet og med EuroHeat & Power’s metode, men dette ville være an-
derledes med en anden primær ressourcefaktor for det anvendte brændsel i eksem-
plet.  

 

3.4.7 Sammenligning af allokeringsmetoder 
Valget af allokeringsmetode mellem el og varme er en væsentlig usikkerhed ved be-
stemmelsen af brændselsforbruget og deraf miljøbelastningen ved produktionen af el 
og varme. For at fremhæve forskellene mellem de forskellige metoder er de samlet i 
nedenstående Tabel 3.9.  
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Fordeling af brændsel Andel til varme Andel til el 
Merbrændselsprincippet 12,5 TJ  87,5 TJ  
Merbrændselsprincippet, halv kraftvarmefordel 35,7 TJ  64,3 TJ  
200 % varmevirkningsgrad 25 TJ  75 TJ  
125 % varmevirkningsgrad 40 TJ  60 TJ  
Energikvalitetsmetoden 17,7 TJ  82,3 TJ  
EuroHeat & Power 12,5 TJ  87,5 TJ  
Anlægstypemetode 12,5 TJ  87,5 TJ  
Tabel 3.9: Forskellige allokeringsmetoder fra kraftvarme 

 
Som det fremgår af Tabel 3.9 er der forskelle på allokeringerne alt afhængigt af, 
hvilken metode der anvendes. Andelene for varmen afviger fra 12,5 % til 34 %, hvor 
den for elektriciteten ligger i intervallet 66-87,5 %, som også ses i Figur 3.4.  

 

Figur 3.4: Allokering af brændsler ved forskellige metoder 

 

Andelen af brændsler til varme svinger fra 12,5 % til 40 %, hvilket er en forholdsvis 
stor forskel. Dette understreger igen vigtigheden af at anvende en realistisk metode 
til allokeringerne. De første tre metoder i Figur 3.4 har det til fælles, at de enten 
betragter varmen som et biprodukt eller modregner mængden af produceret el i 
kraftvarmeproduktionen. Dermed belastes elektriciteten med en stor andel af 
brændslerne og miljøbelastningerne. I den modsatte side af figuren findes til gen-
gæld metoderne, som enten fordeler fordelen ved samproduktion ligeligt eller lige-
frem fastsætter en varmevirkningsgrad for produktionen.  

For at undgå for mange forskellige primære ressourcefaktorer for varmefor-
syningerne i beregningerne for specifikke varmesystemer, fravælges nogle af oven-
stående metoder. Metoderne, der vælges at arbejde videre med, er: Merbrænd-
selsprincippet, EuroHeat & Power’s metode, Anlægstypemetoden, 200 % varmevirk-
ningsgrad samt Merbrændselsprincippet med halv kraftvarmefordel til varmesiden. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

M
e
rb

ræ
n
d
se

ls
p
ri

n
ci

p
p
e
t

E
u
ro

H
e
a
t 

&
 P

o
w

e
r

A
n
læ

g
st

y
p
e
m

e
to

d
e

(m
o
d
tr

y
k
sv

æ
rk

)

E
n
e
rg

ik
v
a
lit

e
ts

m
e
to

d
e
n

2
0
0
 %

v
a
rm

e
v
ir

k
n
in

g
sg

ra
d

M
e
rb

ræ
n
d
se

ls
p
ri

n
ci

p
p
e
t,

h
a
lv

 k
ra

ft
v
a
rm

e
fo

rd
e
l

1
2
5
 %

v
a
rm

e
v
ir

k
n
in

g
sg

ra
d

Andel til varme Andel til el

Tekniske metoder Økonomiske/skattemæssige 
metoder 



 

Ref. 0849529/D100255-1-PTRHError! Reference source not found. 28/49 

Med disse fem metoder er det muligt at danne et bredt indtryk af varmesystemerne 
som samtidig er ganske forskellige fra hinanden.  

3.5 Faktorer for brændsler 
Der er anvendt to forskellige typer faktorer for brændslerne i beregningerne. Disse 
faktorer adskiller sig fra hinanden ved at den ene er en fossil ressourcefaktor, mens 
den anden er en ressourcefaktor. De fossile ressourcefaktorer tager udgangspunkt i 
EuroHeat & Power’s rapport EcoHeatCool, mens ressourcefaktorerne er bestemt ud 
fra, hvorvidt det er et egentligt brændsel eller en anden ressource, der anvendes. De 
fossile ressourcefaktorer adskiller sig dog fra EuroHeat & Power’s i Tabel 2.1 ved, at 
de 10 % fra systemafgrænsningen er fratrukket.  

  Primære ressourcefaktorer 
  Fossil ressourcefaktor Ressourcefaktor 
Stenkul 1,0 1,0 
Olie 1,0 1,0 
Naturgas 1,0 1,0 
Overskudsvarme 0,05 0,0 
Affald 0,0 1,0 
Biomasse 0,1 1,0 
Sol 0,0 0,0 
Biogas 0,1 1,0 
   
PRF for elektricitet 2,5 2,5 

Tabel 3.10: Fossile faktorer og ressourcefaktorer for brændsler 

 

De største forskelle mellem de to sæt faktorer, som er opstillet i Tabel 3.10, er, at 
brændsler som affald, biomasse og biogas, som ofte betragtes som gode brændsler i 
varmeproduktionen, værdisættes lige så højt som de fossile brændsler ved anven-
delse af ressourcefaktorerne. Denne forskel vil have stor betydning for de udregnede 
primære ressourcefaktorer for værker, som primært anvender disse brændsler.  

3.6 Levering an forbruger 
De anførte allokerings metoder til opgørelse af de primære ressourcefaktorer er fast-
lagt an net, og dermed er der ikke medregnet eksternt nettab. Ved netop at med-
regne dette, findes de primære ressourcefaktorer an forbruger, og dermed forringes 
den primære ressourcefaktor.  

Ved at medregne nettabet i den primære ressourcefaktor gives der muligheder for at 
forbedre den pågældende faktor ved også at effektivisere ledningsnettet.  

3.7 Ingen returret for en angivet ressourcefaktor 
I takt med ændringer af brændselssammensætningen i varmeproduktionen vil der 
ske store forandringer omkring anvendelsen af især fossile brændsler i fremtiden. 
Varmeforsyningsloven dikterer fjernvarmeselskaber at producere og sælge varme 
produceret på omkostningseffektiv og miljømæssig fornuftig facon med fokus på 
samfundsøkonomi, forsyningsikkerhed og uafhængighed af fossile brændsler. Det 
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afholder imidlertid ikke værker fra muligheden for evt. at øge anvendelsen af fossile 
brændsler på eksisterende produktionsanlæg, hvis det kan være befordrende for 
varmeprisen hos forbrugerne. Varmeforsyningslovens bestemmelser om godkendelse 
af nye varmeforsyningsanlæg mv. befordrer imidlertid kommunerne til at vægte de 
miljø-, energi- og samfundsøkonomiske bedste løsninger. 

Anvendelsen af primære ressourcefaktorer for fjernvarmen bør afskære varmevær-
ker fra at omlægge produktionen således at PRF forringes (øges). Varmeproduktio-
nen skal naturligvis ske inden for rammerne af det eksisterende produktionsapparat, 
og der må tages højde for nedbrud og udfald af anlæg.  

Gennem de nuværende regler om projektgodkendelse af nye varmeforsynings-
projekter iht. varmeforsyningsloven vil det være muligt at fastsætte betingelser om 
at værkernes PRF ikke må øges. Omvendt indeholder en byggetilladelse i dag ingen 
garanti for, at bygningsejeren ikke senere nedlægger de individuelle VE anlæg, ek-
sempelvis solfangere eller solceller, som var en forudsætning for godkendelsen in-
denfor energirammen og i stedet anvender anden installeret varmeproduktionskapa-
citet til fremstilling af varmen. 

Et system lignende det tyske kan anvendes til at bestemme faktoren for et sammen-
hængende fjernvarmenet. Ved at få den primære ressourcefaktor beregnet og verifi-
ceret af en uvildig konsulent eller ved et nyt godkendt projekt efter projektbekendt-
gørelsen, er der dannet et udgangspunkt for at sikre en bestemt primær ressource-
faktor i forsyningen på en matrikel.  

Ved at bestemme en primær ressourcefaktor og fastholde den er det muligt at bruge 
den i den fysiske planlægning, bygningsreglementet m.m. Men det kræver, at fakto-
ren er konstant i nogle år og derefter kun må forbedres.  

Afhængig af vind og vejr kan der være udsving i den opgjorte ressourcefaktor. Det 
kan være gældende for værker, som satser på at bruge overskudsstrøm til en central 
varmepumpe eller øget brug på spidslastkedlen i et koldt år. For at gøre værktøjet 
fleksibelt for sådanne udsving kan en faktor angives som en værdi +/- 10 % i mak-
simalt to år eller lign. Står et varmeværk overfor ombygninger eller lign. og må ty til 
kedlen i en periode, kan det indføres, at der skal søges dispensation derfor, og det 
skal opgives, hvad den forventede faktor vil ligge på i den angivne periode. Gives der 
afslag på dispensationen pga. en evt. dårlig begrundelse for at forværre den primæ-
re ressourcefaktor, kan værket være nødsaget til at opføre f.eks. solfangere som 
supplement til kedlen i perioden, hvis det alligevel ønskes at gennemføre det plan-
lagte indgreb. 

En sådan styring af varmeværkerne gennem anvendelse af primære ressource-
faktorer vil være et fornuftigt supplement til CO2 kvotelovgivningen. Kvotesystemet 
giver de større værker et økonomisk incitament til ikke at øge anvendelse af fossile 
brændsler hvilket fint harmonerer med ønsket om en stabil eller enddog faldende 
PRF. Samtidigt vil PRF systemet sikre at de mindre værker, der ikke er omfattet af 
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kvotesystemet, fastholder eller sænker anvendelsen af fossile brændsler til fremstil-
ling af varmen. 

3.8 Middel- og marginal ressourcefaktor 
Hvorvidt der tales om ”gennemsnitsvarme” eller marginalt produceret varme har 
betydning for opgørelsen af de primære ressourcefaktorer. Gennemsnitsvarmen kan 
være industriel overskudsvarme suppleret med kraftvarmeværker og nogle få pro-
cent fra oliekedel for at dække varmebehovet, mens marginalen kan være baseret 
på en større andel fra oliekedlen. Ved en udbygning af et fjernvarmeområde kan det 
omvendt også tænkes, at det ekstra behov dækkes ved at bruge kraftvarme-
værkerne yderligere eller ved at udnytte varme, der alternativt bortkøles. Dermed er 
den gennemsnitlige faktor en kombination af overskudsvarme samt kraftvarme, 
hvorimod den marginale faktor kun er baseret på varme fra kraftvarmeværkerne. 
Begge typer faktorer kan findes for alle systemer. Såfremt der er overskudsvarme til 
rådighed i systemet i sommermånederne, vil denne naturligt ligeledes indgå i det 
marginale varmeaftag.  

I Figur 3.5 er vist et simpelt eksempel på en varmeforsyning fra et fiktivt varme-
system. Her kan KV2 symbolisere en affaldsforbrænding, som producerer både el og 
varme og som udgør grundlasten i varmeforsyningen. Herudover er der et kraftvar-
meværk (KV1), som producerer når det er nødvendigt og økonomisk gunstigt, og 
sidst er der en kedel (K), som anvendes til spidslast.  

Kedel
KV1
KV2

 

Figur 3.5: Varmeproduktion på tre produktionsanlæg 

 

En beregning af den gennemsnitlige primære ressourcefaktor for den fiktive varme-
forsyning i Figur 3.5 vil betyde, at der beregnes et vægtet gennemsnit for en enkelt 
enhed varme under hensyntagen til produktionsform og brændselstype. Den margi-
nale primære ressourcefaktor er til gengæld den sidst producerede enhed og vil ofte 
være forskellig fra den gennemsnitlige.  

Vedrørende marginal og gennemsnits primære ressourcefaktorer er det vigtigt at 
skelne mellem tre forskellige forhold: 
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1. Vurdering af marginal- og gennemsnitsværdier ved tilslutning af nyt byg-
geri til eksisterende anlæg under antagelse af at forsyningen ikke udvides. 

2. Vurdering af marginalkonsekvensen ved tilslutning af nyt byggeri til eksi-
sterende anlæg samtidig med udvidelse af grundlasten, hvilket med-fører 
at den marginale forsyning forbliver lige så god som den eksisterende forsyning 
eller bedre. 

3. Udvidelse af fjernvarmemarkedet for en periode på de næste 60-100 år, 
hvor der løbende laves udbygninger af grundlasten i forsyningen hvert 15. år for 
at op- og nedjustere kapaciteten for tilpasning af relationen mellem besparelser 
og nytilslutninger. 

 
I relation til BR08 er det især forhold 2 og 3, der skal tages i betragtning. Ved tilslut-
ning af ny bebyggelse til eksisterende varmeforsyning er det vigtigt at betragte for-
syningen som en dynamisk faktor, der skal reguleres jævnligt. For at følge antallet af 
tilsluttede husstande er det påkrævet at op- og nedregulere kapaciteten for at kunne 
bevare den oprindelige primære ressourcefaktor.  

Da der i givet fald vil blive tale om primære ressourcefaktorer gældende for hele 
forsyningsområder, således at alle ændringer i det givne forsyningsområde kan vur-
deres, vil det være naturligt at tage udgangspunkt i gennemsnitsværdier ved fast-
sættelsen af PRF. Nye udstykninger kan således på kort sigt betyde en marginal for-
ringelse af PRF for et givent system ved at mere varme produceres på spidslast-
kedler, mens flere forbrugere på længere sigt kan danne grundlag for at få ny VE 
produktionskapacitet ind i systemet. I beregningerne, hvis resultater præsenteres i 
kapitel 3, er der regnet for gennemsnittene af varmesystemerne.  

Endelig bør det forhold indregnes, at der i de eksisterende forsyningsområder, som 
følge af Folketingets energiaftaler de seneste år, vil blive sparet en del på varme-
behovene. Varmeværkerne er således i fællesskab med naturgas- og elselskaberne 
blevet pålagt en række energisparekrav der ultimativt leder til et reduceret netto-
energiforbrug hos slutforbrugerne over de kommende år. Energibesparelserne bety-
der at der bliver ”plads” til nye kunder uden at ressourcefaktoren samlet set foran-
dres marginalt set. 

Som der lægges op til tidligere i afsnittet er tidsperspektivet også at tage i betragt-
ning i analysen af marginal eller gennemsnitlig primær ressourcefaktor. Ved netop 
ny bebyggelse, som kobles til fjernvarmenettet uden at dette udvides, kan det be-
tragtes som en marginal løsning, som kan virke i det korte perspektiv. Derimod vil 
løsningen i det lange perspektiv ofte være at udvide kapaciteten af den effektive 
produktion og dermed styrke den gennemsnitlige primære ressourcefaktor og hele 
varmeforsyningen i det lange løb.  



 

Ref. 0849529/D100255-1-PTRHError! Reference source not found. 32/49 

4. Beregning af PRF for dansk fjernvarme 

4.1 Forskellig detaljering af opgørelsesmetoder 
Beregning af primære ressourcefaktorer for fjernvarmen i Danmark kan gøres på 
flere forskellige måder afhængigt af detaljeringsgraden. Groft set kan opgørelserne 
opdeles på tre niveauer i den danske varmeforsyning: systemspecifik, kategorisk og 
landsfaktor. Inden de primære ressourcefaktorer kan beregnes, skal et af detalje-
ringsniveauerne vælges. Dette valg træffes med målet for øje, og hvilken detalje-
ringsgrad der er nødvendig for den ønskede anvendelse af analysen. 

4.1.1 Systemspecifik opgørelse 
De systemspecifikke opgørelser af primære ressourcefaktorer for fjernvarme opgøres 
på baggrund af oplysninger for det enkelte fjernvarmesystem baseret på mængder 
og typer af brændsler, der anvendes i varmeforsyningen. På denne måde kan der for 
et hvert fjernvarmesystem beregnes en primær ressourcefaktor, som blandt andet 
kan bruges i forbindelse med kommunens varmeforsyningsplanlæg-
ning/administration samt byggesagsbehandling. 

En systemspecifik opgørelse er den mest detaljerede og omfattende metode, hvor 
der skal medtages data fra alle værker i fjernvarmesystemet. Dermed kan der ud-
regnes en lokal/fokal faktor for varmesystemet.  

4.1.2 Kategorisk opgørelse 
I en kategorisk opgørelse inddeles de varmeproducerende enheder i en række over-
ordnede kategorier. I disse kategorier skelnes mellem forskellige typer brænd-sler 
samt størrelse af værkerne. Eksempler på disse kategorier er central kulkraftvarme, 
decentralt naturgasværk, halmbaseret fjernvarmeværk osv. 

De kategoriske opgørelser kan laves med forskellige grader af beregninger. Først og 
fremmest kan de laves uden beregninger, hvor der i stedet laves et tabelopslag 
blandt prædefinerede faktorer. Disse faktorer kan laves på baggrund af mængden af 
kraftvarme i den leverede fjernvarme, mængden af kedler osv. For eksempel kan en 
fjernvarmeforsyning med mindst 70 % kraftvarme få faktor a, er kraftvarmeandelen 
mellem 50 % og 70 %, kan faktoren være b osv. Dette resulterer i en primær res-
sourcefaktor, der er nem at opgøre, men ikke præcis for det enkelte værk, da virk-
ningsgrader ikke er medtaget. Det vil dog lette administrationen på værkerne og i 
kommunerne, og stadig give værkerne et incitament til forbedringer til et vist ni-
veau. 

En simpel beregning kan tage udgangspunkt i den producerede varme, og der be-
regnes et vægtet gennemsnit på denne baggrund. Varmeproduktionen kan f.eks. 
bestå af 40 % solvarme, 50 % gas-kraftvarme og 10 % gaskedler. Disse tre produk-
tionsformer benævnes med hver sin primære ressourcefaktor, som her kaldes a, b 
og c. Den simple beregning af den primære ressourcefaktor kan så være: (10 % * a) 
+ (50 % * b) + (10 % * c) = X 
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4.1.3 Landsgennemsnitlig opgørelse 
Et gennemsnit for den danske varmeforsyning kan opgøres baseret på mængden og 
typer af brændsler. Denne opgørelse kan laves på baggrund af data indberettet til 
f.eks. Dansk Fjernvarme eller Energistyrelsen, der har data over den samlede 
mængde produceret fjernvarme samt mængden og typer af anvendte brændsler. 

Med en sådan overordnet, landsdækkende faktor kan der dannes et sammenlignings-
grundlag til sammenligningen med andre lande og deres varmeforsyninger. Foruden 
sammenligninger kan disse internationale faktorer også anvendes i mere overordne-
de europæiske samarbejder eller udarbejdelser af regulering. 

En landsdækkende samlet faktor vil af ovenstående give værkerne det mindste inci-
tament til forbedringer og herunder anvendelse af mere VE i varmeproduktionen. 
Dog vil det være den letteste metode at administrere for alle parter. 

4.1.4 Yderligere generelle overvejelser 
I tillæg til ovenstående overvejelser bør følgende forhold indgå i overvejelserne ved 
fastsættelsen af opgørelsesmetoden: 

Gennem tiden har mange af de varmeproducerende værker ændret brændsels-
sammensætning, hvilket leder op til et spørgsmål om, hvorvidt der skal laves årlige 
opgørelser af primære ressourcefaktorer. Dette er også beskrevet tidligere i rappor-
ten som dynamisk anvendelse af primære ressourcefaktorer. Ved at indsætte en 
mere effektiv kedel, skifte brændsel eller opføre solvarme ændres et værks primære 
ressourcefaktor væsentligt.  

En teoretisk opgørelsesmetode kan være at inddrage kapaciteten i betragtningerne. 
Et kraftvarmeværk kan producere størstedelen af varmeforbruget med gas i combi-
ned-cycle og dermed have en motor, der kører på baggrund af den aktuelle elpris. 
Herudover er der måske en gaskedel, der anvendes til at levere varme som spidsbe-
lastning. Kedlens produktion af varme udgør måske en lille del af det sam-lede var-
meforbrug, mens der kan være lige så meget kapacitet som i de andre anlæg. Der-
med er forsyningssikkerheden sikret i tilfælde af nedbrud.  

Som beskrevet tidligere i kapitel 2.3 er der en række forskellige allokeringsmetoder 
til at fordele de anvendte brændsler til varme- og elproduktion fra kraftvarme-
værkerne. Disse forskellige metoder medfører, at der er flere forskellige metoder til 
at beregne primære ressourcefaktorer på baggrund af de samme data. Med henblik 
på at forsimple beregningerne af primære ressourcefaktorer er der udvalgt en hånd-
fuld metoder til de forskellige beregninger. Disse metoder er: Merbrændselsprincip-
pet, EuroHeat & Power’s metode, Anlægstypemetoden, 200 % varmevirkningsgrad 
samt Merbrændselsprincippet med halv kraftvarmefordel til varmesiden. Dermed kan 
der gives et bredt indtryk af, hvilken betydning de forskellige metoder har på udfal-
det af beregningerne. Hvordan disse metoder anvendes, gennemgås i appendiks 1.  
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5. PRF-beregningsresultater for dansk fjernvarme 

5.1 Brug af primære ressourcefaktorer på Varmeplan Danmark 
Gennem beregninger af primære ressourcefaktorer for de danske fjernvarme-
forsyninger kan der dannes et overblik over niveauet af fossile brændsler i det sam-
lede danske fjernvarmesystem. Ved opstilling af et gennemsnit kan de forskellige 
forsyninger, der har en højere ressourcefaktor, bruge gennemsnittet som motivati-
onsfaktor til at reducere sin primære ressourcefaktor. Ved løbende at sænke kravet 
til gennemsnittet skabes der også motivation til fjernvarmenettene med en lavere 
primær ressourcefaktor end gennemsnittet. Den primære ressourcefaktor kan udgø-
re et grundlag for en effektivisering af fjernevarmeforsyningen samt yderligere brug 
af vedvarende energikilder.  

I forbindelse med Varmeplan Danmark er der lavet en opgørelse over de danske 
fjernvarmeværker, og på baggrund af deres opgivet brændselsforbrug og varme-
produktion er der beregnet primære ressourcefaktorer for dem. De primære ressour-
cefaktorer for værkerne ses i Figur 5.1 og Figur 5.2 med de laveste faktorer til ven-
stre og stigende mod højre.  

 

Figur 5.1: PRF for danske fjernvarmeværker inkl. decentral kraftvarme opgjort efter anlægsty-
pemetoden (2006) 

 

Som det fremgår af Figur 5.1 har værkerne med de laveste faktorer en negativ fak-
tor. Det skyldes, at den omfatter fjernvarmeværker inkl. decentral kraftvarme, hvor 
den anvendte biomasse opgøres med faktoren 0, og elektriciteten produceret på 
værkerne marginalt fortrænger el fra kondensværker, der anvender kul. Dermed skal 
brændslerne til varmeproduktionen ganges med en faktor og herfra trækkes elpro-
duktionen ganget med 2,5, og derfor fremkommer de negative værdier. 
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Figur 5.2: PRF for danske fjernvarmeværker inkl. decentral kraftvarme opgjort efter 200 % 
metoden (2006) 

 

I Figur 5.2 er der ingen negative værdier som i Figur 5.1, hvilket skyldes, at 200 % 
metoden ikke omfatter elproduktion på kraftvarmeværkerne og derfor ikke med-
regner marginal-el, som fortrænges. De laveste faktorer fremkommer derimod ved 
brug af både kedler og/eller motorer, der bruger affald eller biomasse.  

Det bemærkes, at stort set alle værker med dårlig PRF faktor i begge figurer er hav-
net i denne mindre attraktive position på grund af den gældende bestemmelse i pro-
jektbekendtgørelsen om, at værket ikke må skifte fra naturgas til afgiftsfrit brænd-
sel.  

I beregningerne bag både Figur 5.1 og Figur 5.2 er der medtaget et nettab på 20 %. 
Herudover er de anvendte PRF for biomasse og affald på hhv. 0,1 og 0. Dette er ikke 
hensigtsmæssigt på lang sigt, da det forventes at biomasse bliver efterspurgt til an-
dre formål, og der skal reduceres i affaldsmængderne.  

I Energistatistik, som udgives af Energistyrelsen, ligger det vægtede gennemsnit på 
ca. 0,8 ved brug af 200 % metoden. Denne afvigelse fra Figur 5.2 skyldes, at der er 
anvendt forskellige faktorer, bl.a. biomasse.  

I relation til bygningsreglementet vil det også være relevant at se på en tilsvarende 
kurve, hvor de primære ressourcefaktorer for anvendte brændsler sættes til 1 inklu-
siv faktoren for biomasse. 

En samlet, national primær ressourcefaktor kan yderligere anvendes som et grund-
lag for internationale sammenligninger og inddrages i reguleringer på europæisk 
niveau. Kurven i Figur 5.1 indeholder systemafhængige faktorer, der er vurderet 
overslagsmæssigt, hvorfor kurven kun skal betragtes som omtrentlig og til illustrati-
on. Metoden bag udarbejdelsen af denne kurve beskrives i kapitel 3. 
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Da de primære ressourcefaktorer i stor udstrækning er et udtryk for hvor meget fos-
silt brændsel, der indgår i produktionen af en varmeenhed, er der en tæt sammen-
hæng mellem CO2-udledningen og den primære ressourcefaktor. Der kan dog fore-
komme variationer mellem udledningerne af CO2 ved forskellige typer fossile 
brændsler. 

 

Figur 5.3: Primære energiforsyninger for forskellige opvarmningsformer 

 

I Figur 5.3 ses primære ressourcefaktorer fra forskellige opvarmningsformer. Umid-
delbart falder det i øjnene, at fjernvarmeforsyningen har en lavere primær ressour-
cefaktor end de individuelle opvarmningsløsninger. Dette skyldes det lavere brutto-
energiforbrug samt muligheden for at bruge vedvarende energi.  

5.2 Landsdækkende PRF beregning 
En primær ressourcefaktor på landsbasis er beregnet, og som vist i Figur 5.1 er det 
vægtet gennemsnit af de primære ressourcefaktorer 0,2. Dette tal fremkommer på 
baggrund af el, der produceres på kraftvarmeværkerne og fortrænger el produceret 
på kulfyrede kondensværker.  

5.3 Anlægsspecifikke PRF beregninger 
For en række danske værker er der samlet data for varmeproduktionen i 2005, 2006 
og 2007 for at lave en sammenligning mellem 2007 og et gennemsnit af de tre år. 
Derved kan den nuværende primære ressourcefaktor beregnes, og den kan sam-
menlignes med gennemsnittet for de seneste tre år for at vurdere, om den har ænd-
ret sig gennem de seneste år. 
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Til at vurdere de forskellige metoder til udregning af primære ressourcefaktorer af 
den danske varmesektor er der udvalgt en række danske varmesystemer som ek-
sempler. De er alle af forskellige karakterer i form af forskellige størrelser, mængder, 
anlæg samt brændsler. Resultaterne af beregningerne for de specifikke værker fin-
des i appendiks 1.  

Ved at opstille de mange resultater for allokeringsmetoder for hvert analyseret var-
mesystem er det muligt at sammenligne de primære ressourcefaktorer i et gennem-
snit over de tre år fra 2005-2007. Denne sammenligning ses i Figur 5.4, hvor der er 
vist primære ressourcefaktorer an kunde med både fossil ressourcefaktor og res-
sourcefaktor.  

 

Figur 5.4: Primære ressourcefaktorer for fem danske fjernvarmesystemer med forskellige 
produktionsformer og opgørelsesmetoder 

 

De store svingninger mellem negative og positive værdier for samme metode for 
både Sønderborg og Herning skyldes, at der skelnes mellem fossile og ressource-
faktorer. Det medfører, at både biogas, flis og affald næsten ikke tæller med i regn-
skabet for de fossile faktorer, mens de vejer lige så tungt som de andre brændsler i 
opgørelsen med ressourcefaktorer.  

5.4 Opsamling 
I de to nationale opgørelser af primære ressourcefaktorer med både anlægstype-
metoden og 200 % metoden i Figur 5.1 og Figur 5.2 fremkommer det, at det gene-
relt er værker med CO2-neutralt brændsel, som resulterer i de laveste faktorer og de 
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små gasmotorer og –kedler, producerer varme med de højeste primære ressource-
faktorer. Dette giver også sig selv taget metoderne i betragtning. I opgørelserne for 
de fem danske værker fremkommer det endvidere at metodevalget for beregnings-
metode samt faktorer for brændsler er meget vigtige overvejelser. 

Resultaterne med de negative faktorer for varmeforsyningen skyldes at fjernvarmen 
i dag er gunstig grundet kraftvarmefordelene, men dette ændres selvfølgelig i frem-
tiden med en mere VE-orienteret elproduktion.  

I et fremtidigt energisystem med mere vedvarende energi vil de primære ressource-
faktorer ligge på et lavere niveau end de gør i dag. Dog skal det bemærkes at med 
metoderne, hvor elproduktionen modregnes, skal der modregnes et mindre tal, da 
faktoren for el vil falde med mere vedvarende energi.  

Overordnet set kan det konkluderes, at det er berettiget at nedjustere faktorer for 
fjernvarme fra 1 til niveauet omkring 0,7-0,8. Dermed tages især kraftvarmefordelen 
med i betragtningerne. 
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6. Økonomi ved anvendelse af primære ressourcefaktorer 

I regeringsgrundlaget fremgår det tydeligt at det langsigtede mål for energi- og 
varmesektoren er at Danmark skal være 100 % uafhængig af fossile brændsler. 
Desuden er det vedtaget at 30 % af det samlede danske energiforbrug i 2020 skal 
komme fra vedvarende energi.  

I tråd med disse målsætninger er Varmeplan Danmark bl.a. kommet frem til, at det 
er muligt at halvere CO2-udledningerne fra varmesektoren allerede inden 2020, og 
inden 2030 kan sektoren være CO2-neutral. Begge målsætninger kan gennemføres 
med samfundsøkonomiske gevinster.  

En vigtig del af at nå de ovenstående mål er at udbygge fjernvarmen og også forsy-
ne nybyggeri med fjernvarme eller de mest optimale individuelle løsninger. Ved at 
udbygge den kollektive forsyning og sammenkoble fjernvarmesystemerne bliver det 
nemmere at udnytte overskudsvarme samt vedvarende energi med fluktuerende 
produktion.  

Sideløbende til Varmeplan Danmark findes EU-direktivet om bygningers energimæs-
sige ydeevne, som lægger op til metodefrihed til at vælge en omkostningseffektiv 
reduktion af fossilt brændsel til opvarmning. Dette direktiv påpeger også, at der skal 
tages hensyn til lokale forhold såsom fjernvarme, blokvarme, kraftvarme samt ved-
varende energi. Med dette i baghovedet kan det være nærliggende at overveje, om 
det er hensigtsmæssigt at investere i individuel opvarmning i et område med fjern-
varme, som anvender en mindre mængde fossilt brændsel.  

For at vurdere de mest optimale opvarmningsformer vedrørende samfundsøkonomi-
ske omkostninger og drivhusgas-emission over 20 år opstilles der en række alterna-
tiver, som sammenlignes.  

Disse varmeforsyningsalternativer er: 

1. Individuel varmepumpe 

2. Individuel varmepumpe+solvarme 

3. Fjernvarme (75 % VE): 50 % solvarme, 25 % varmepumpe og 25 % bio-
massekedel 

4. Fjernvarme (55 % VE): Marginal fjernvarme med 45 % biomassekedel, 45 % 
varmepumpe og 10 % solvarme 

5. Fjernvarme (KV, kul): Marginal kraftvarme 
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Disse sammenligninger er lavet for nyudstykning af 100 parcelhuse, 100 rækkehuse 
og 100 lejligheder i boligblokke.  

For hvert alternativ beregnes de samfundsøkonomiske omkostninger og CO2-
emissionen ved at parcelhusene opføres med 160 m2, rækkehusene med 110 m2 og 
lejlighederne med 80 m2. Der regnes for boligerne opført som henholdsvis stan-
dardhuse, lavenergiklasse 2 og lavenergiklasse 1 jr. det forventede BR10. 

Alternativerne vurderes over en 20-årig periode vha. Energistyrelsens forud-
sætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet.  

6.1 Forudsætninger 
Området, der skal varmeforsynes, er en udstykning på i alt 100 boliger. Det antages, 
at de alle opføres i det første år af beregningerne.  

Beregningerne i dette notat bygger på, at alle boligerne i området enten følger Byg-
ningsreglement 2010 (BR10) standard huse, Lavenergi klasse 2 huse eller Lavenergi 
klasse 1 huse, samt at alle boligerne i området bruger samme type varmesystem: 
individuel forsyning eller fjernvarme. 

Bemærk: Alle priser i dette afsnit er faktorpriser jf. Energistyrelsens forudsætninger. 

6.1.1 Varmebehov og klimaskærm 
I dette projekt er der antaget varmeforbrug, som følger BR10 per parcelhus: 

Standard: (50-15+1600/160)*160 
LE2: (35-15+1100/160)*160 
LE1: (25-15+700/160)*160 

For rækkehusene er der beregnet for 110 m2 og for lejlighederne i boligblokke er der 
beregnet for 80 m2.  

Varmeforbruget i et standardhus er 75 * (50/70) = 54 kWh/m2. For lavenergihuse er 
der et lavere varmeforbrug, der i dette projekt er skaleret ned efter energirammen i 
BR10. Varmeforbruget i lavenergiklasse 2 huse er hermed 75 * (35/70) = 38 
kWh/m2, og for lavenergiklasse 1 er det 75 * (25/70) = 27 kWh/m2. 

Da jord/vandvarmepumpen har en højere COP-faktor end omregningsfaktoren på 2,5 
mellem el og varme, kan boliger med varmepumper have en klimaskærm med et 
større varmetab end boliger med oliefyr og blokvarme og stadig overholde energi-
rammen, som beskriver tilført bruttoenergi. For de forskellige typer huse er forskelli-
ge minimumsstørrelser af varmepumpe nødvendige for at producere den fornødne 
varme. Men der findes ingen øvre grænse for størrelsen af de anvendte varmepum-
per, og de kan i princippet være de største, der er på markedet. 

Tabel 11 viser energiramme og antaget varmebehov for boliger af 160 m². 
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 Varmeforbrug 

kWh/m² Fjernvarme/naturgas Varmepumpe 

Standard 54 54/2,5 * 3,2 = 69 

Lavenergiklasse 2 38 38/2,5 * 3,0 = 49 

Lavenergiklasse 1 27 27/2,5 * 2,6 = 35 
Tabel 11: Varme til rådighed i de forskellige typer bebyggelser 

 
Som tidligere beskrevet og vist i Tabel 11 kan boliger med varmepumper have en 
dårligere klimaskærm eller større varmeforbrug pga., at jord/vandvarmepumpen har 
en højere COP-faktor end omregningsfaktoren på 2,5 mellem el og varme, og boli-
gerne kan stadig overholde energirammen, som beskriver tilført bruttoenergi. Det er 
dog forbundet med nogle ekstra omkostninger, når boligernes klimaskærm skal for-
bedres, så husene kan klassificeres som lavenergiklasse 2 eller lavenergiklasse 1. 
Samtidig vil klimaskærmen for boliger med varmepumpe i henhold til Tabel 11 være 
billigere end boliger med fjernvarme og samme energiramme. 
 
Meromkostningerne/besparelserne til klimaskærm er medtaget i de samfunds-
økonomiske beregninger. Der er taget udgangspunkt i, at et standard BR08 hus med 
fjernvarme koster 10.000 kr./m² ekskl. moms at bygge. Tabel 12 viser både pro-
centmæssige og absolutte besparelser og merpriser, der er anvendt i beregningerne. 
Der er regnet med en gennemsnitlig teknisk levetid på 50 år for klimaskærmen 
(gennemsnit af levetid for vinduer, isolering m.m.).  
 
 Varmepumpe Fjernvarme/naturgas 

 kr. pr. m² % kr. pr. m² % 

Standard BR10 -200 -2 0 0 

Lavenergiklasse 2 200 2 400 4 

Lavenergiklasse 1 900 9 1.000 10 
Tabel 12: Besparelse og meromkostninger ekskl. moms i klimaskærmen i forhold til standard 
BR10 med fjernvarme. 

 

Som det ses i Tabel 12, er det muligt at spare penge på klimaskærmen ved at bruge 
en varmepumpe på et standard BR08 hus. Ved opførsel af lavenergihuse bliver kli-
maskærmene dyrere end for et standard BR08 hus.  

6.1.2 Varmeinstallationer 
Der er regnet med, at boligerne opvarmes ved et vandbåret gulvvarmeanlæg.  

Varmepumpe 
Den bedste, billigste og mest stabile virkningsgrad opnås ved at installere en væ-
ske/væske varmepumpe med nedgravede ledninger i jorden. Da dette er muligt, 
antages det, at der installeres væske/væske varmepumper til opvarmning af boligen 
samt til opvarmning af varmt brugsvand. I løsningen indgår en elpatron til reserve- 
og spidslast. Udover selve varmepumpen skal der også være en varmtvandsbeholder 
til det varme brugsvand. 
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Varmepumpe DHP-H8; Nominel effekt: 7,2 kW; COP 3,2: 52.100 kr. 
Installation og jordslagning: 47.900 kr. 
Total: 100.000 kr. 
 
Ovenstående oplysninger stammer fra Danfoss. 

Levetid for varmepumpen er 20 år, og jordledningerne bliver afskrevet på 50 år. 

Vedligeholdelsesomkostninger: Et årligt eftersyn, pris: 1.200 kr./år. 

De angivne virkningsgrader (COP) er årsgennemsnitsværdier. I COP er der taget 
højde for en marginal udnyttelse af den indbyggede elpatron til reserve/spidslast. 
Varmepumpen kører legionellasikring én gang om ugen, så der er ikke behov for at 
opvarme brugsvandet til mere end 50 °C. 

Fjernvarme 
Ved fjernvarmeforsyning er det antaget, at der er tale om installation af direkte 
fjernvarme med beholder. Der er ved alle boliger taget udgangspunkt i etablering af 
en standard fjernvarmeunit. Der vil i praksis kunne opnås besparelse i såvel etable-
rings- som driftsfasen ved LE1 og LE2 husene ved dels at kunne etablere mere til-
passede løsninger (mindre dimensioner) og dels ved at kunne dimensionere syste-
met til lavtemperaturdrift. Disse besparelsesmuligheder er IKKE indregnet i projek-
tet. Der er således anvendt same type unit og samme investeringer i de forskellige 
typer huse.  

Investering: 16.000 kr. 
Vedligeholdelsesomkostninger: Et årligt eftersyn, pris: 500 kr./år. 

Foruden den anvendte fjernvarmeunit er der medregnet stikledninger på 25 m. per 
parcelhus. Prisen for disse er 21.250 kr. For rækkehusene er der afsat 5.000 kr. til 
stikledninger, og til boligerne i boligblokkene er der afsat 600 kr./bolig til stiklednin-
ger. 

Levetiden for den anvendte fjernvarmeunit er sat til 20 år, og tilslutningen bliver 
afskrevet på 40 år. 

Varmeinstallationsoversigt 
Nedenfor i Tabel 13 ses de i undersøgelsen anvendte omkostninger (inkl. montering, 
ekskl. moms) til varmeinstallationerne. Tabellen viser også teknisk levetid og virk-
ningsgrad. 

 Investering Teknisk levetid  Virkningsgrad 

Varmepumpe 100.000 kr. 20 år / 50 år 320 % 

Fjernvarmeunit 16.000 kr. 20 år / 40 år 100 % 
Tabel 13: Nøgletal for varmeanlæg. 
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6.1.3 Ledningsanlæg 
For fjernvarme er der regnet med, at ledninger føres i jord langs boliger med selv-
stændig stikledning til hver bolig. Udgifterne til hele distributionssystemet falder det 
første år, hvor også alle boligerne bygges. Prisen for ledningsnettet er sat til 
2.000.000 kr.  

BEMÆRK: Selvom der skal leveres mindre varme til området, hvis der bygges lav-
energi klasse boliger i forhold til standard BR08 boliger, antages det, at distributi-
onsnettet til lavenergihuse ikke er billigere at anlægge. I praksis vil etableringsom-
kostningerne såvel som driftsomkostningerne for ledningsnettet (varmetab og pum-
peudgifter) dog være mindre, hvis anlægget dimensioneres mere præcist til et lavere 
energiforbrug eller eksempelvis lavtemperaturdrift. 

For fjernvarmeledninger er der regnet med en teknisk levetid på 50 år. 

6.1.4 Produktion af fjernvarme 
Den planlagte produktion af fjernvarme foregår på to forskellige måder: 

 

Fjernvarme (75 % VE) 

 Feltsolfanger Varmepumpe Biomassekedel 
Virkningsgrad 100 % 320 % 97 % 

Varmeandel 50 % 25 % 25 % 
Tabel 14: Produktion af varmen i fjernvarmesystemet med 75 % VE 

 

 Feltsolfanger Varmepumpe Biomassekedel Distributionsledning 

Investering 6.193.000 kr. 600.000 kr. 1.300.000 2.000.000 kr. 

Levetid 30 år 20 år 20 år 50 år 
Tabel 15: Investeringer til fjernvarmesystemet med 75 % VE (Prisen for feltsolfanger indehol-
der solfangere, unit med veksler + sekundær side, akkumuleringstank samt styring.) 

 

Fjernvarme (55 % VE) 

 Feltsolfanger Varmepumpe Biomassekedel 
Virkningsgrad 100 % 320 % 90 % 

Varmeandel 10 % 45 % 45 % 
Tabel 16: Produktion af varmen i fjernvarmesystemet med 55 % VE 

 

Dette fjernvarmesystem betragtes som om, det kobles til et eksisterende system, og 
derfor bliver det en marginalbetragtning uden investeringer i produktionsanlæg. Der 
er dog investeringer i en distributionsledning. 
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 Distributionsledning 

Investering 2.000.000 kr. 

Levetid 50 år 
Tabel 17: Investeringer til fjernvarmesystemet med 55 % VE 

 

Fjernvarme (KV, kul) 

 Kulkraftvarme 
Virkningsgrad 300 % 

Varmeandel 100 % 
Tabel 18: Produktion af varmen i fjernvarmesystemet med kulkraftvarme 

 

Dette fjernvarmesystem betragtes som om, det kobles til et eksisterende system, og 
derfor bliver det en marginalbetragtning uden investeringer i produktionsanlæg. Der 
er dog investeringer i en distributionsledning. 

 

 Distributionsledning 

Investering 2.000.000 kr. 

Levetid 50 år 
Tabel 19: Investeringer til fjernvarmesystemet med 55 % VE 

 

Varmetab fra fjernvarmenet 

Varmetabet fra fjernvarmeledningerne er naturligvis afhængige af, hvor meget var-
me der er i rørene, og derfor opdeles de på boligtyperne. Varmetabet fastholdes, 
selvom der leveres mindre varme til lavenergiboliger.  

Hustype Varmetab (MWh/år) 

Parceller 180 

Rækkehuse 136 

Boligblokke 110 
Tabel 20: Oversigt over det årlige varmetab fra blokvarmedistributionsledningerne ved forskel-
lige hustyper. 

6.2 Samfundsøkonomisk vurdering og drivhusgas-emissioner 
De samfundsøkonomiske og miljømæssige konsekvenser ved de forskellige varme-
forsyningsalternativer er vurderet i henhold til Energistyrelsens vejledning af maj 
2009. 

6.2.1 Samfundsøkonomisk vurdering 
De samfundsøkonomiske omkostninger beregnes ved en nutidsværdi med kalku-
lationsrente på 6 % i en planperiode på 20 år (2009 – 2028). 
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Ved tekniske levetider længere end 20 år er der indregnet en scrapværdi, mens der 
ved tekniske levetider mindre end 20 år er indregnet reinvestering og en eventuel 
scrapværdi efter 20 år. 

De nedenstående grafer viser de samfundsøkonomiske omkostninger ved de for-
skellige alternativer. I begge figurer ses det, at de samfundsøkonomiske omkostnin-
ger for begge varmeforsyningsalternativer stiger, når kravene til varmeforbruget 
bliver skrappere.  
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Samfundsøkonomisk sammenligning af opvarmningsalternativer, 
rækkehuse
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Samfundsøkonomisk sammenligning af opvarmningsalternativer, 
boligblokke
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Samfundsøkonomiske omkostninger (mio. kr.) ved de forskellige varmeforsyningsalternativer. 
Betegnelserne ’BR10’, ’LE2’ og ’LE1’ angiver henholdsvis Standard energiramme, lavenergiklas-
se 2 og lavenergiklasse 1. 

 

Det fremgår af ovenstående figurer, at det generelt er billigere at bruge fjernvarme-
alternativerne til at dække varmebehovet. Fjernvarmen produceret med kul er de 
billigste alternativer, men det skal nøje overvejes om den fremtidige varmeforsyning 
skal bindes op på fossile brændsler. 

 

6.2.2 Drivhusgas-emissioner 
Det bemærkes, at de samfundsøkonomiske omkostninger inkluderer de samfunds-
økonomiske værdisættelser af drivhusgasudledninger i henhold til kvotesystemet. 
Det betyder, at drivhusgasemissioner ikke i sig selv bør tillægges samme betydning 
som den overordnede samfundsøkonomiske vurdering. 

Nedenstående figurer viser drivhusgasemissionen i ton CO2-ækvivalenter ved de 
forskellige opvarmningsalternativer. Drivhusgas-emissionen for varmepumperne er 
beregnet på baggrund af drivhusgasemission ved elektricitet an forbruger som angi-
vet i Energistyrelsens forudsætninger. 

Sammenligning af udledninger af CO2-ækvivalenter for 
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Sammenligning af udledninger af CO2-ækvivalenter for 
opvarmningsalternativer, rækkehuse
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Sammenligning af udledninger af CO2-ækvivalenter for 
opvarmningsalternativer, boligblokke
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Af de ovenstående figurer fremgår det, at de laveste drivhusgasemissioner opnås 
med den undersøgte fjernvarme. Det skal dog bemærkes, at ingen af udledningerne 
indeholder drivhusgasemissioner fra produktionen af varmeinstallationer og ekstra 
isolering. De individuelle varmepumper udleder flere drivhusgasser, hvilket skyldes 
den store mængde elektricitet, der anvendes. Elforbruget er også årsagen til den 
store forskel på BR10-husene, der er forsynet med fjernvarme i de to scenarier. 

6.3 Resumé og perspektivering 
Der er gennemført analyser af samfundsøkonomiske konsekvenser samt drivhusgas-
emissioner ved forskellige varmeforsyningsformer af 100 boliger med størrelserne: 
160 m² (åben-lav), 110 m2 (tæt-lav) eller 80 m2 (etage).  

De 5 relevante varmeforsyningsalternativer er: 

1. Individuel varmepumpe 

2. Individuel varmepumpe+solvarme 

3. Fjernvarme (75 % VE): 50 % solvarme, 25 % varmepumpe og 25 % bio-
massekedel 

4. Fjernvarme (55 % VE): Marginal fjernvarme med 45 % biomassekedel, 45 % 
varmepumpe og 10 % solvarme 

5. Fjernvarme (KV, kul): Marginal kraftvarme 

Beregningerne er foretaget for de tilfælde, at boligerne opføres i henhold til Byg-
ningsreglementet 2010 (BR10) som standardhuse, lavenergiklasse 2 huse eller lav-
energiklasse 1 huse. I opgørelserne af de samfundsøkonomiske konsekvenser er der 
medtaget meromkostninger til klimaskærmen ved at opføre husene som lavenergi-
klasse 2 hhv. lavenergiklasse 1 frem for standard. 
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De samfundsøkonomiske forskelle på opvarmningsformerne afhænger meget af 
energirammen for boligerne, men overordnet set fremkommer det, at det er billigst 
at forsyne dem med fjernvarme. Herudover er det også fjernvarmealternativerne, 
der resulterer i mindste udledninger af drivhusgas.  

Samlet set kan det konstateres, at opvarmningsmetoden har væsentlig større betyd-
ning for mulighederne for at reducere udledningen af drivhusgasser på en omkost-
ningseffektiv facon, frem for valget af energiklasse, efter de nuværende regler i byg-
ningsreglementet. 

I Varmeplan Danmark er det antaget, at ny bebyggelse på landsplan fordeler sig som 
følger: 

 40 % etableres som fortætning af eksisterende byområder og forsynes med-
fjernvarme. 

 30 % etableres i gennemsnit som tæt lav bebyggelse og forsynes med fjern-
varme eller blokvarme. 

 30 % etableres som individuelle ”passiv huse”, hvor det ikke umiddelbart er 
økonomisk fordelagtigt at forsyne dem med fjernvarme eller blokvarme. 

 
Denne fordeling mht. forsyningstyper er optimal for at sikre den mindste udledning 
af drivhusgas samt for at undgå suboptimering og dermed for store samfundsøko-
nomiske omkostninger.  

Indførsel af en PRF i Bygningsreglementet på 0,8, som det hidtil er foreslået af rege-
ringen, kan få stor betydning for opførelsen af nye huse og tilslutningen til de kollek-
tive systemer i fremtiden. 

I 2008 var opførelsen af boliger i Danmark som følger: 

1.000 m2 
Fritliggende 

enfamiliehuse 
Række-, kæde- og 

dobbelthuse 
Etageboligbebyggelse 

 2.122 656 615 
 

Med udgangspunkt i ovenstående samfundsøkonomiske beregninger er det muligt at 
beregne den samfundsøkonomiske pris per m2 i hver af de tre boligtyper for de tre 
forskellige energirammer. Med denne pris per m2 er det muligt at estimere de sam-
fundsøkonomiske effekter over en 20-årig periode ved opførelsen af byggeriet i ét 
udvalgt år. En sådan simpel beregning er foretaget i følgende tabel. 

 

 

 



 

Ref. 0849529/D100255-1-PTRHError! Reference source not found. 49/49 

 

  Kr./m2 Årlig effekt af udbygning (mia. kr.) 

   Parcel Række Blok Parcel Række Blok Total 

Indi. varmep. 1.806 2.275 2.837 3,832 4,827 6,020 14,680 

Indi. sol+vp. 1.811 2.396 3.097 3,844 5,083 6,571 15,498 

75 % VE 1.330 1.632 2.056 2,823 3,463 4,363 10,649 

55 % VE 1.231 1.358 1.573 2,611 2,882 3,338 8,831 

BR10 

KV, kul 434 481 600 0,921 1,022 1,273 3,216 

Indi. varmep. 1.732 2.160 2.674 3,675 4,584 5,675 13,934 

Indi. sol+vp. 2.418 2.972 3.637 5,131 6,307 7,717 19,155 

75 % VE 1.730 2.020 2.430 3,671 4,287 5,156 13,114 

55 % VE 1.513 1.620 1.809 3,211 3,437 3,839 10,486 

LE2 

KV, kul 973 1.270 1.137 2,065 2,696 2,412 7,173 
Indi. varmep. 2.238 2.646 3.136 4,748 5,615 6,654 17,018 

Indi. sol+vp. 3.476 4.006 4.641 7,376 8,500 9,849 25,725 

75 % VE 2.177 2.458 2.856 4,620 5,215 6,060 15,895 

55 % VE 1.879 1.969 2.138 3,987 4,178 4,537 12,702 
LE1 

KV, kul 1.516 2.063 1.678 3,218 4,379 3,560 11,157 
 

Ud fra ovenstående samfundsøkonomiske opgørelser fremgår det tydeligt, at der 
årligt er milliarder at spare på landsplan ved at vælge den mest optimale varmefor-
syningsløsning (afhængigt af hvilken kontekst bebyggelsen opføres i). Derudover 
fremgår det ligeledes tydeligt, at et ubetinget krav om at nye boliger skal opføres 
efter en given lavenergiklasse, som det sker i flere kommuner, kan have en markant 
negativ samfundsøkonomisk effekt – uden at der vel at mærke opnås betydelige 
miljø/klimatiske gevinster – tværtimod nærmest. 


