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1. Oversigt over denne delrapport for arbejdspakke 4 i Energiplan Fyn
Denne delrapport for arbejdspakke 4 er udarbejdet som en del af projektet Energiplan Fyn.
Energiplan Fyn er et samarbejde mellem de ni fynske kommuner: Assens, Faaborg-Midtfyn,
Nordfyns, Nyborg, Kerteminde, Langeland, Odense, Svendborg, Ærø, samt Syddansk Universitet,
Energi Fyn, Naturgas Fyn, Fjernvarme Fyn, landbrugets organisation Centrovice, FFV- Energi og
Miljø og erhvervsfremmeselskabet Udvikling Fyn A/S. Se mere om projektet på
http://energiplanfyn.fmk.dk
Denne delrapport tager afsæt i den gennemførte kortlægning af fjernvarmenet og gasnet på Fyn,
som er gennemført i Energiplan Fyn og som kan findes på http://energiplanfyn.fmk.dk.
Delrapporten skal læses som en uddybelse af afsnit i "Energiplan Fyn – en rammeplan", visionen
for Fyn´s omstilling til vedvarende energi, som også findes på http://energiplanfyn.fmk.dk.
I visionen er der lagt vægt på at Fyn´s mange små og mellemstore byers fjernvarmenet og -værker
har en afgørende rolle i Fyn´s omstilling til vedvarende energi. I Rammeplanen er der forudsat
betydelige energibesparelser. Således er der forudsat at energiforbruget per leveret
energitjenesteenhed er 30-35% lavere i 2050 end i dag. Energibesparelserne i bygningerne vil ske
gennem energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, herunder energirenovering af de
kommunale bygninger, høje energikrav til nye bygninger og gennem energiselskabernes
energispareforpligtelse. I runde tal betyder det, at fynske fjernvarmeværker kan se ud i en fremtid
hvor de alt andet lige skal sælge 30-35% mindre fjernvarme. En af mulighederne for at undgå
denne reduktion i salget, er ved at udbrede fjernvarmen i naturgas- og olieopvarmede områder.
Der skal være fokus på at genindvinde procesvarme fra fynske virksomheder, som i dag ikke
anvendes fuldt ud - ofte kan afgiftspolitikken være en barriere – den barriere skal bearbejdes
politisk.
Rammeplanen lægger op til, at det enkelte fjernvarmeværk igangsætter en strategisk planlægning,
hvor værket kigger ud i årene 2020, 2035 og 2050, under hensyntagen til, at rådighedsbetalingen
for kraftvarmekapacitet er bortfaldet i 2020, samt at det er planlagt at el- og varmeproduktion i
2035 er fossilfri. Rammeplanen kan inspirere til denne strategisk planlægning, ligeledes kan denne
delrapport for arbejdspakke 4 inspirere.
I afsnit 3 er vist Energiplan Fyn´s scenarie for 100% vedvarende energi på Fyn. Det er lidt
tankevækkende, at når vi taler om at fynske fjernvarmeværker skal omstille til varmepumper, skal
det dog ses i lyset af at i 2050 vil der være en betydelig leverance af varme fra
brændstoffabrikkerne (som også omfatter brændstofproduktion på ca. 10 biogasanlæg). Således
skal de fjernvarmeværker, som ligger tæt på biogasanlæggene, i mere begrænset omfang omstille
til varmepumper.
I afsnit 4 er det sat til debat om et værk skal have solvarme eller varmepumpe/overskudsvarme.
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Der er en tendens til at værkerne i øjeblikket ensidigt fokuserer på at etablere solvarme, i stedet
for grundigt at overveje at etablere varmepumper og udnytte overskudsvarme - selv om vi har
rigtig meget brug for at få et hjemmemarked for store varmepumper, som kan give os vigtige
driftserfaringer med varmepumper. I dette afsnit er vist at Faaborg Fjernvarme vil have en
betydelig større økonomisk fordel af en varmepumpe end af et solvarmeanlæg.
En varmepumpe med en elkapacitet på 1 MW kan givetvis alt ialt købes til 15 mio. kr og et
solfanger anlæg med størrelsen 15.000 m2 koster ca. 30 mio. kr.
For Faaborg Fjernvarme er den årlige fordel vist i nedenstående tabel for disse to alternativer. I
tabellen angiver OV, at der modtages 30 grader varmt overskudsvarme til varmepumpen til den
angivne pris per GJ-leveret varme.
Alle beløb i 1000 kr

Reference
Solfanger
Varmepumpe, havvand
VP, OV = 54 Kr/GJ
VP, OV = 46 Kr/GJ
VP, OV = 38 Kr/GJ

Årlig
Årlig sparet
produktionsom- produktionsomkostning
kostning
Ydelse på lånet
26.083
NA
22.241
3.842
2.207
23.016
3.067
1.104
23.525
2.558
1.104
22.738
3.345
1.104
21.949
4.134
1.104

Alternativets
årlige fordel
1.634
1.963
1.454
2.242
3.030

I afsnit 5 er inspirereret til udnyttelse af overskudsvarme. En stor kortlægning af fynske
virksomheder udført af Udvikling Fyn (2014) viser et stort potentiale for genindvinding af
procesvarme. Værkerne skal løbende være «på jagt» efter denne overskudsvarme fra
virksomhederne – selv de «små mængder» skal ikke gå fri. F.eks. kan der også genindvindes
fjernvarme fra butikkers kølekompressorer.
I afsnit 6 er understreget at kommunerne kan facilitere udnyttelsen af overskudsvarme til
fjernvarme
I afsnit 7 er givet inspiration til sammenlægning af fjernvarmenet
I forbindelse med gennemførelsen af Energiplan Fyn, har et omfattende antal studerende valgt
afgangsprojekter, der vedrører udfordringerne i Energiplan Fyns rammeplan. Det er vist i afsnit 8.
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2. Energiplan Fyn´s scenarie for 100% vedvarende energi på Fyn
Der er i Energiplan Fyn blevet opstillet en energibalancemodel, som viser hvorledes
energiforsyningen på Fyn kan se ud i 2050, omstillet 100% til vedvarende energi.
En væsentlig del af forudsætningerne i energibalancemodellen er hentet fra Energinet.dk´s
analyser af Danmark omstillet 100% til vedvarende energi i 2050. Energinet.dk´s delanalyser for
Fyn er vist i Figur 1. Her skal især bemærkes at Transportarbejde kan forekomme lavt i forhold til
f.eks. fjernvarmeproduktionen. Transporten energiforbrug vejer tungt i en omstilling til
vedvarende energi. Men i Energinet.dk´s simuleringer er transporten energiforbrug angivet som
netto, altså akselenergiforbruget efter at brændstoffet i en motor er konverteret til akselenergi.
Da en motor typisk kun konverterer 1/3 af energien i et brændstof til nyttig energi, kan man få en
mere retvisende billede af transporten energiforbrug ved at gange med en faktor 3.

Figur 1: Energinet.dk´s simulering af Fyn omstillet 100% til vedvarende energi i 2050.

Energiplan Fyn´s energibalancemodel, som viser hvorledes energiforsyningen på Fyn kan se ud i
2050, omstillet 100% til vedvarende energi, er visualiesret i nedenstående to sankey-diagrammer.
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Figur 2 viser hoved energi-flowet for Fyn som det er i dag (2014) og Figur 3 viser hoved energi-

flowet for det fynske vedvarende energisystem i 2050. Fra i 2014 at være eleksporterende bliver
Fyn i 2050 brændstofeksporterende (brændstof er et mere højværdigt produkt end el), ved at vi
har antaget at en af Danmarks brændstoffabrikker placeres ved Odense.
Det er lidt tankevækkende, at når vi taler om at fynske fjernvarmeværker skal omstille til
varmepumper, skal det dog ses i lyset af at i 2050 vil der være en betydelig leverance af varme fra
brændstoffabrikkerne (som også omfatter brændstofproduktion på ca. 10 biogasanlæg). Således
skal de fjernvarmeværker, som ligger tæt på biogasanlæggene, i mere begrænset omfang omstille
til varmepumper.

Figur 2. Sankey-diagram over hovedenergistrømmene i Fyn’s energiforsyning i 2014
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Figur 3. Sankey-diagram over hovedenergistrømmene i Fyn’s energiforsyning for 100% VE-senarie
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3. Forslag til fokusområder for værkernes strategiske planlægning
Som nævnt er der lagt op til, at fjernvarmeværkerne igangsætter en strategisk planlægning, hvor
værkerne kigger ud i årene 2020, 2035 og 2050, under hensyntagen til, at rådighedsbetalingen for
kraftvarmekapacitet er bortfaldet i 2020, samt at det er planlagt at el- og varmeproduktion i 2035
er fossilfri. Ud over at satse på energibesparelser og genindvinding af procesvarme fra fynske
virksomheder, er der i nedenstående tabel givet forslag til fokusområder for de enkelte fynske
værker.

Forslag til fokusområder på de enkelte fjernvarmeværker
Værker
Assens Fjernvarme
Bogense Fjernvarme
Davinde Fjernvarme
Ejby Fjernvarme
Ferritslev Fjernvarme
Faaborg Fjernvarme
Gelsted Fjernvarme
Glamsbjerg Fjernvarme
Kerteminde Fjernvarme
Haarby Fjernvarme
Kværndrup Fjernvarme
Lohals Fjernvarme
Marstal Fjernvarme
Nyborg Fjernvarme
Nørre Broby Fjernvarme
Nørre-Aaby Fjernvarme
Odense Fjernvarme
Ringe Fjernvarme
Rudkøbing Fjernvarme
Skårup Fjernvarme
Stenstrup Fjernvarme
St. Rise/Dunkær
Svendborg Fjernvarme
Sydlangeland Fjernvarme
Tommerup Fjernvarme I/S
Tullebølle Fjernvarme
TVIS (Fyn)
Vissenbjerg Fjernvarme
Ærøskøbing Fjernvarme

Etablering af
solfangere
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Etablering af
varmepumpe

Konvertering af
individuel gas til
fjernvarme

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x
x
x

Sammenlægning
af fjernvarmenet

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

Tabel 1. Forslag til fokusområder for de fynske fjernvarmeværker
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4. Skal værket have solvarme eller varmepumpe/overskudsvarme
Der er en tendens til at værkerne i øjeblikket ensidigt fokuserer på at etablere solvarme, i stedet
for grundigt at overveje at etablere varmepumper og udnytte overskudsvarme - selv om vi har
rigtig meget brug for at få et hjemmemarked for store varmepumper, som kan give os vigtige
driftserfaringer med varmepumper.
I dette afsnit er vist at Faaborg Fjernvarme vil have en betydelig større økonomisk fordel af en
varmepumpe end af et solvarmeanlæg.
En varmepumpe med en elkapacitet på 1 MW kan givetvis alt ialt købes til 15 mio. kr og et
solfanger anlæg med størrelsen 15.000 m2 koster ca. 30 mio. kr.
For Faaborg Fjernvarme er den årlige fordel vist i nedenstående tabel. I tabellen angiver OV, at der
modtages 30 grader varmt overskudsvarme til varmepumpen til den angivne pris per GJ-leveret
varme.
Alle beløb i 1000 kr

Reference
Solfanger
Varmepumpe, havvand
VP, OV = 54 Kr/GJ
VP, OV = 46 Kr/GJ
VP, OV = 38 Kr/GJ

Årlig
Årlig sparet
produktionsom- produktionsomkostning
kostning
Ydelse på lånet
26.083
NA
22.241
3.842
2.207
23.016
3.067
1.104
23.525
2.558
1.104
22.738
3.345
1.104
21.949
4.134
1.104

Alternativets
årlige fordel
1.634
1.963
1.454
2.242
3.030

I analysen fokuseres der på hvordan investeringer i enten en varmepumpe eller et solfanger anlæg
vil påvirke den årlige varmeproduktionsomkostning for Faaborg fjernvarme. Der opstilles først en
reference model af det nuværende fjernvarmesystem, som dernæst anvendes til at bestemme den
årlige besparelse ved de forskellige investeringer.
Analyserne tager alene udgangspunkt i oplysningerne i den gennemførte kortlægning af
fjernvarmenet og gasnet på Fyn, som er gennemført i Energiplan Fyn, og bør derfor detaljeres.
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Beskrivelse af Faaborg Fjernvarme
Et billede af fjernvarmeområdets geografiske placering samt detaljeret udstrækning er vist på
Error! Reference source not found. og Error! Reference source not found..

Figur 4. Geografisk placering af Faaborg Fjernvarme

Figur 5. Udstrækning af Faaborg Fjernvarme område

Informationer omkring Faaborg Fjernvarme med nøgletal for området fremgår af tabellen
nedenfor.
Nøgletal
Gns. årlig fjernvarmeproduktion [GJ]
205.200
Gns. ab værk leverance om sommeren [MW]
2,3
Gns. årligt nettab [GJ]
34.920
Antal forbrugere
2.100
Tabel 2. Nøgletal for Faaborg Fjernvarme

Produktionsanlæg
Fjernvarmen produceres ved brug af to naturgasfyrede forbrændingsmotorer, som suppleres af
fem kedler fortrinsvis naturgasfyrede kedler.

Indfyret kapacitet [MW]
Varmekapacitet [MW]
Elkapacitet [MW]
Varmevirkningsgrad
Elvirkningsgrad
Samlet virkningsgrad
Brændselstype

FFV Varme A/S
Forbrændingsmotor
9,8
4,7
3,8
48,0 %
38,1 %
86,1 %
Naturgas

Forbrændingsmotor
9,8
4,7
3,8
48,0 %
38,1 %
86,1 %
Naturgas

Kedel
7,5
7,8
104,0 %
104,0 %
Naturgas

Kedel
5,2
4,7
90,4 %
90,4 %
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Indfyret kapacitet [MW]
Varmekapacitet [MW]
Elkapacitet [MW]
Varmevirkningsgrad
Elvirkningsgrad
Samlet virkningsgrad
Brændselstype

Kedel
13,3
13,6
102,1 %
102,1 %
Naturgas

Varmelager [m3]

2200

Kedel
4,1
3,7
90,0 %
90,0 %

Kedel
4,0
4,1
102,0 %
102,0 %
Naturgas

Tabel 3. Tekniske nøgletal for Faaborgs produktionsenheder.

energyPRO simuleringer
I analysen simuleres i energyPRO en reference og tre alternativer:
 Reference: Model af det nuværende fjernvarmeværk
 Varmepumpe, havvand: Model af det nuværende værk plus en varmepumpe med havvand
som lavtemperatur varmekilde
 Varmepumpe, overskudsvarme: Model af det nuværende værk plus en varmepumpe med
overskudsvarme som lavtemperatur varmekilde
 Solfanger: Model af det nuværende værk plus et solfanger anlæg
Forudsætninger
Følgende forudsætninger anvendes i simuleringerne.
Varmebehov
Den årlige fjernvarmelevererance er sat 205.200 GJ. For at beregne en årlig forbrugsprofil, opdeles
behovet i et graddøgns afhængigt forbrug (GAF) og et graddøgns uafhængigt forbrug (GUF). Fra
tabellen på foregående side er det angivet at Faaborg fjernvarme i gennemsnit leverer 2,3 MW
varme om sommeren. Det antages at dette forbrug er uafhængigt af udetemperaturen.
GUF svarer således til 35,3% af det samlede forbrug1. De resterende 64,7% er GAF, som fordeles
ud fra DMI’s udetemperaturer i et dansk normalår. Dette giver følgende årsprofil:

1

Beregning af GUF: (2,3 MW * 8760 timer * 3,6 GJ/MWh) / 205.200 GJ = 35,3%
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Figur 6. Varmebehovs profil for Faaborg fjernvarme
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Produktionsanlæg
De tekniske forudsætninger for de eksisterende enheder i Faaborg fremgår af Tabel 3. For at
simplificere simuleringerne, er de 3 naturgasfyrede kedler slået sammen til én stor naturgas fyret
kedel, med en virkningsgrad på 102,8% - svarende til det vægtede gennemsnit af kedlernes
virkningsgrader.
Figur 7 nedenfor viser et overblik over reference modellen.

Figur 7. Grafisk overblik over de tekniske forudsætninger for model af Faaborg Fjernvarme.

I alternativet "Varmepumpe, havvand" ogi alternativet "Varmepumpe, overskudsvarme modelleres
varmepumpen som en Lorentz-varmepumpe med et elforbrug på 1 MW og en variabel COP. Den
maksimale Lorentz COP-faktor beregnes ud fra fremløb- og retur temperaturene i
fjernvarmenettet, samt temperaturen af varmekilden (hhv. havvand og overskudsvarme):
𝑀𝑎𝑥 𝐿𝑜𝑟𝑒𝑛𝑡𝑧 𝐶𝑂𝑃 =
hvor
𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ𝑀𝑒𝑎𝑛 =

og
𝑇𝑙𝑜𝑤𝑀𝑒𝑎𝑛 =

𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ𝑀𝑒𝑎𝑛
𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ𝑀𝑒𝑎𝑛 − 𝑇𝑙𝑜𝑤𝑀𝑒𝑎𝑛

𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ𝑂𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡 − 𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ𝐼𝑛𝑙𝑒𝑡
𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ𝑂𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡
ln(
)
𝑇ℎ𝑖𝑔ℎ𝐼𝑛𝑙𝑒𝑡
𝑇𝑙𝑜𝑤𝐼𝑛𝑙𝑒𝑡 − 𝑇𝑙𝑜𝑤𝑂𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡
𝑇𝑙𝑜𝑤𝐼𝑛𝑙𝑒𝑡
ln(
)
𝑇𝑙𝑜𝑤𝑂𝑢𝑡𝑙𝑒𝑡

Det er antaget at varmepumperne i ”Varmepumpe, havvand” og ”Varmepumpe, overskudsvarme”
har en virkningsgrad på hhv. 45% og 42% af den maksimale Lorentz COP. Virkningsgraden er
baseret på Energistyrelsens og Energinet.dk’s teknologikatalog.
I alternativet, hvor der anvender overskudsvarme, er det antaget at kilden er 30 grader varm.
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I alternativet med havvand som varmekilde, er temperaturen baseret på DMI’s målinger af
vandtemperaturen ved Nyborg. De månedlige middel havvandstemperaturer ved Nyborg
er vist nedenfor.
Måned
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

Vandtemperatur
2
2
2
5
10
14
17
18
15
12
8
3

I alternativet, Solfanger, tilføjes et solfanger anlæg med størrelsen 15.000 m2.
En anden forudsætning for alternativerne er, at solfangeren og varmepumpen kan sende
produktion til akkumuleringstanken.
Økonomiske forudsætninger
Naturgas
Energiafgift for motorer (naturgas)
Energiafgift for kedler (naturgas)
Refusion af energiafgift naturgas
CO2-afgift for motorer
CO2-afgift for kedler
CO2 kvoter
NOx afgift motorer
NOx afgift kedler
Metan afgift
El-afgift
Nettarif (transmission)
Nettarif (distribution)
PSO tarif
Indfødningstarif
Drift og vedligeholdelse motorer
Drift og vedligeholdelse kedler
Drift og vedligeholdelse varmepumper
Drift og vedligeholdelse solfangere
Vederlag for overskudsvarme
Elpris

2,50
2,158
45,4
2,158
0,384
13,5
60,0
0,146
0,042
0,066
380
69,0
133
211
3,0
60,0
10,0
15
5
54
Variabel

Kr/Nm3
Kr/Nm3
Kr/GJ varmeproduktion
Kr/Nm3
Kr/Nm3
Kr/GJ varmeproduktion
Kr/ton CO2
Kr/Nm3
Kr/Nm3
Kr/Nm3
Kr/MWh
Kr/MWh
Kr/MWh
Kr/MWh
Kr/MWh elproduktion
Kr/MWh elproduktion
Kr/MWh varmeproduktion
Kr/MWh varmeproduktion
Kr/MWh varmeproduktion
Kr/GJ varme leveret
Spot priser 2014
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Resultater
En simulering af driften i referencen og alternativerne viser hvordan solfangeren og varmepumpen
kører grundlast og således primært erstatter naturgasfyret varmeproduktion. For at få et indblik i
den daglige drift, er der i det følgende vist en grafisk præsentation af en typisk uge om sommeren
for referencen og alternativerne.
I referencen for den d. 15-06-15 til d. 22-06-15 er det hovedsagligt gaskedlerne der producerer
varmen.

Figur 8

I Figur 9 er vist at i Solfanger modellen for den samme uge kan solfangeren ved hjælp af
akkumuleringstanken alene dække størstedelen af varmebehovet i løbet af ugen. Den ene motor
starter en enkelt gang pga. høje spotpriser og senere på ugen startes kedlen, da solfangeren ikke
kan dække varmebehovet.
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Figur 9

Driften i den samme uge for modellen; Varmepumpe, overskudsvarme kan ses i Figur 10. Her ses
det at varmepumpen kører fuldlast i blokke af minimum 3 timer. Akkumuleringstanken gør det
muligt at optimere driften af varmepumpen, således at den primært kører i de timer hvor spot
priserne er lavest.
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Figur 10

De årlige nettovarmeproduktionsomkostninger for hvert alternativ sammenholdes med den årlige
nettovarmeproduktionsomkostning for referencen. Forskellen i årlige
nettovarmeproduktionsomkostninger mellem referencen og alternativerne anses som en årlig
besparelse. Den opnåede årlige besparelse (eksklusiv finansieringsomkostninger) for hvert
scenarie fremgår af Figur 11.

Figur 11. Årlig besparelse i nettovarmeproduktionsomkostninger (eksklusiv finansieringsomkostninger) ved de forskellige
alternativer i forhold til referencen. Den årlige besparelse afhænger af betalingen for den leverede overskudsvarme.
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Af Figur 11 fremgår det, at Faaborg Fjernvarme kan reducere dets årlige varmeproduktionsomkostninger med omkring 2,5-3,8 mio. Kr. ved at investere i enten en varmepumpe eller et
solfanger anlæg – under de før nævnte forudsætninger.
Figuren viser desuden hvordan en lavere pris for overskudsvarme vil betyde at den årlige
besparelse bliver større. Reduceres prisen på overskudsvarme til 46 Kr/GJ, fås en årlig besparelse
på ca. 3,3 mio. Kr. Med en yderligere reduktion til 38 Kr./GJ opnås en årlig besparelse på ca. 4,1
mio. Kr. Tilsvarende vil en højere pris på overskudsvarme forringe den årlige besparelse. Hvis
prisen overstiger 54 Kr./GJ, vil anvendelse af havvand som varmekilde være en mere attraktiv
løsning.
Bemærk at Faaborg Fjernvarmes mulighed for at betale mere for overskudsvarme end blot at
hente lavtemperaturvarmen "gratis" i havet – skyldes at varmepumpens COP forøges væsentlig
når lavtemperaturvarmen året rundt kan leveres ved 30 grader.
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Set fra industrivirksomheden er det meget
begrænset hvor meget af den leverede
overskudsvarme, som der skal betales
"affaldsvarmeafgift af".
Eksempel fra:
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=2062257

OVERSKUDSVARMEAFGIFT
Ved industriel overskudsvarme som
lavtemperaturvarmekilde, skal der betales
overskudsvarmeafgift.
Overskudsvarmeafgiften betales indirekte ved,
at virksomhedens adgang til afgiftsgodtgørelse
nedsættes.

Satsen for nedsættelse af godtgørelsen for
varme, der afsættes, udgør 50,0 kr./GJ (2015niveau). Nedsættelsen kan dog højst udgøre
33,0 pct. af det samlede vederlag for
varmeleverancen.
Hvis nyttiggørelsen sker ved eldrevne
varmepumper, der er omfattet af ELAL § 11,
stk. 3, 7. pkt., nedsættes godtgørelsen kun for
den del af den nyttiggjorte varme, der
overstiger 3 gange elforbruget i varmepumpen.
Se ELAL § 11, stk. 9, GASAL § 10, stk. 9, KULAL §
8, stk. 8 og MINAL § 11, stk. 9.
Eksempel:
Nyttiggjort varme målt ved udgang
fra varmepumpe:

15,0 GJ

- Elforbrug * 3 =

10,8 GJ

Reduktion i godtgørelsen for:

4,2 GJ
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5. Udnyttelse af overskudsvarme
En stor kortlægning af fynske virksomheder udført af Udvikling Fyn (2014) viser et stort potentiale
for genindvinding af procesvarme.
Udvalgte potentialer fre denne kortlægning er i anonymiseret form vist nedenfor.

Kerteminde Kommune:
4 virksomheder
5.250.000 KWh
1 LORC
800.000 KWh (virksomhedes eget estimat, som forventes at
være betydeligt under det korrekte)
Assens Kommune:
1 virksomhed
15.700.000 KWh
Faaborg-Midtfyn:
1 virksomhed
2.200.000 KWh ( resultat fra tidligere energirapport men den
indeholder mere overskudvarme)
Svendborg by:
12 virksomheder
6.400.000 KWh
Rensningsanlæg
78.000.000 KWh ( virksomhedens egen beregning )
Vandværk
500.000 KWh ( virksomhedens egen beregning )
SUM

108.850.000KWh

En win-win situation om overskudsvarme Energinet.dk HDVC-anlæg
Fjernvarme Fyn A/S har fået godkendt at udnytte overskudsvarme fra Energinet.dks
transformerstation Fraugde til levering på Fjernvarme Fyns fjernvarmenet
i det sydøstlige Odense.
Det forventes, at der fra varmepumpen årligt kan leveres 6.125 MWh an fjernvarmenet.

Årligt dækket varmebehov i henholdsvis projekt for overskudsvarme og reference.

22

Totale emissioner for henholdsvis projekt for overskudsvarme og reference i perioden 20162035.

Figur 12. Investeringsomkostninger ved at udnytte overskudsvarme fra Energinet.dks transformerstation Fraugde.
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Rensningsanlæg et oplagt sted at hente overskudsvarmen
Det er betydelige varmemængder, der med varmepumper kan hentes på rensningsanlæggene. I
Energiplan Fyn er der indsamlet detaljerede oplysninger om temperatur og spildevandsmængder.
Et eksempel herpå er vist i nedenstående tabel for Nordøstanlægget i Odense.
Navn på rensningsanlæg:

Varmepumpens COP
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December

3,0
3,0
3,0
3,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0
3,5
3,0

Nordøstanlægget, Bullerupvej 84A, Odense
Månedlig
spildevandsmængde

Spildevandets
temperatur

Varmepumpens
forbrug af el

Varmepumpens
produktion af varme

[m3/måned]

[°C]

[MWh-el]

[MWh-varme]

278.118
186.287
151.811
126.279
147.041
116.306
102.584
120.237
115.892
140.989
113.217
268.112

9,3
9,1
10,1
11,5
13,6
16,0
18,2
17,9
17,1
15,7
13,6
10,7

Muligt årlig varmepumpeproduktion
Tilhørende elforbrug på varmepumpen

693
442
448
475
488
494
523
599
542
582
451
885

2.078
1.327
1.345
1.426
1.953
1.976
2.091
2.396
2.170
2.330
1.579
2.655

23.326 MWh-varme
6.624 MWh-el
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6. Kommunal facilitering af udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme
I Energiplan Fyn er undersøgt om kommunerne kan facilitere et samarbejde mellem
fjernvarmeværkerne og relevante virksomheder i kommunen, for at få belyst om der er potentiale
for udnyttelse af overskydende overskudsvarme.
Det er besluttet, at bruge den ERFA-gruppe der eksisterer omkring varmeplansgodkendelser i
kommunerne på Fyn til at arbejde med denne facilitering.

Erfa Varmeplan 2015
Navn
Kontaktoplysninger
Pia Damkjær Pedersen, Assens Kommune, pidpe@assens.dk
Finn Granhøj, Langeland Kommune, figr@langelandkommune.dk Tlf. 6351 6047
Lars Lindbøg, Kerteminde Kommune, lli@kerteminde.dk tlf. 6515 1482
Helge Müller, Faaborg-Midtfyn Kommune hm@faaborgmidtfyn.dk Tlf.7253 2002
Jess Heinemann Ærø Kommune jhm@aeroekommune.dk Tlf. 6352 5025
Per Jürgensen, Nyborg Kommune pju@nyborg.dk Tlf. 6333 7154
Vicki Schmidt, Middelfart Kommune Vicki.schmidt@middelfart.dk Tlf. 8888 4872
Lisbeth Nielsen, Middelfart Kommune lisbeth.nielsen2@middelfart.dk Tlf. 8888 4830
Lene Jultved Svendborg Kommune lene.jultved@svendborg.dk Tlf. 6223 3420
Karen Frænde Jensen Svendborg Kommune karen.fraende.jensen@svendborg.dk Tlf. 6223 3443
Christoffer Kirk Strandgaard, Odense Kommune CHRKS@odense.dk Tlf. 6551 2457
Rudi Saltofte, Nordfyns Kommune rso@nordfynskommune.dk Tlf. 6482 8111
Maria Duvander Pedersen Nordfyns Kommune mdp@nordfynskommune.dk Tlf. 6482 7918
Ingelise Nielsen, Nordfyns Kommune lisn@nordfynskommune.dk Tlf: 64828112

Det blev besluttet i arbejdsgruppen at bruge Svendborg Kommune som testforum.
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Det blev besluttet i arbejdsgruppen for overskudsvarme, at der skulle afholdes et infomøde i
Svendborg Kommunens regi i samarbejde med Palle Mathisen fra Udvikling Fyn. Formålet med
mødet var at fremlægge generelle grundlæggende potentialer for overskudsvarme i virksomheder,
samt at diskutere muligheder og faldgruber ved at udnytte overskudsvarme på virksomhederne.
Desuden var formålet også at skabe et forum hvor virksomhederne kunne møde hinanden. I første
omgang blev der inviteret relevante virksomheder indenfor de nuværende tre fjernvarmeområder.
Enkelte relevante store virksomheder udenfor fjernvarmeområderne samt fjernvarmeværkerne
blev også inviteret. Svendborg Kommunes rolle i mødet var at facilitere kontakten mellem
virksomheder og Udvikling Fyn.
I praksis viste det sig, at kun én af de virksomheder som Kommunes industrifolk fandt frem til lå
indenfor fjernvarmeområderne. Svendborg Kommune lavede derfor en liste via programmet
EjdExplorer over CVR-noterede virksomheder indenfor fjernvarmeområderne. Der viste sig
følgende resultat:
Skårup Fjervarme: 95 virksomheder indenfor fjernvarmeområdet
Stenstrup Fjernvarme: 76 virksomheder indenfor fjernvarmeområdet
Svendborg Fjernvarme: 575 virksomheder indenfor fjernvarmeområdet
Palle Mathisen og Annie Lauridsen fra Udvikling Fyn gennemgik listerne, og fandt 25 potentielle
store virksomheder. Der blev sendt målrettede indbydelser (via mail) ud til disse virksomheder
med informationer om mødet. De tre fjernvarmeværker samt Svendborg Kraftvarme, Svendborg
Vand og Affald, Sydfyns Elforsyning samt Go2green blev desuden inviteret til mødet, foruden
kommunes fire industrifolk.
Nogle generelle erfaringer:








Det opleves at afgifter står i vejen for aktiv udnyttelse af en stor del af overskudsvarmen
Der er i forvejen vendt mange tanker i firmaerne omkring overskudsvarme
Der var en positiv og debatterende stemning på det afholdte møde
Det er generelt et problem at udnytte overskudsvarme på et fjernvarmeværk hele året
rundt, da der ikke skal bruges så meget varme om sommeren
Det er svært at trække virksomheder (specielt dagligvareforretningerne) til et infomøde
Man skal være opmærksom på at der kan opstå en konflikt mellem de deltagende
energiselskaber, om hvilket selskab der får godskrevet energibesparelsen, og at der
allerede kan være et energiselskab involveret i energibesparelser på en virksomhed
Husk at have et møde med fjernvarmeværkerne før mødet med virksomhederne, for at
afstemme forventninger.
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Det kan overvejes at lave et møde for virksomheder udenfor fra fjernvarmeområderne,
hvor det også kan være relevant at se på overskudsvarme mellem virksomhederne.

7. Sammenlægning af fjernvarmenet
Det bør som nævnt overvejes om der er fordele ved at sammenlægge fjernvarmenet. Til
inspiration er der i dette afsnit er givet et eksempel på en netop godkendt sammenlægning af
fjernvarmenet, samt forslag til en sammenlægning der bør overvejes.

Godkendt transmissionsledning fra Odense SØ til Ferritslev
Ferritslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. har henvendt sig til Fjernvarme Fyn A/S med henblik for at
få undersøgt muligheden for at modtage varmeforsyning fra Fjernvarme Fyn A/S. Denne
sammenlægning af Ferritslev fjernvarmenet med Fjernvarme Fyn er blevet godkendt.
Forbindelsesledningen til Ferritslev etableres langs med Ørbækvej fra en eksisterende
distributionsledning ved Motorvejen. Ledningen vil passere gennem Birkum og Rolfsted, der begge
i dag er forsynet med naturgas. Projektforslaget omfatter, udover en forbindelsesledning,
etablering af stikledninger til ca. 40 ejendomme langs med Ørbækvej uden for områder med
naturgasforsyning samt fjernvarmedistributionsnet og stikledninger til i alt ca. 410 ejendomme i
Birkum, Rolfsted og dele af Ferritslev, der i dag er forsynet med naturgas.

Projektforslaget for Birkum, Rolfsted og Ferritslev giver et samfundsøkonomisk overskud på 37,3
mio. kr. kr. i 2012-priser eller 35 % opgjort som nutidsværdi over 20 år i forhold til de nuværende
forhold i området.
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Ledningslængde: 9,2 km
258 eksisterende fjernvarmekunder i Ferritslev
Ca. 400 ejendomme i Birkum, Rolfsted og Ferritslev med individuel opvarmning, heraf naturgas:
249 ejd. og olie: 103 ejd. Ca. 10.600 m2 skole og hal med individuel naturgas.
Anlægsudgift forbindelsesledning: ca. 25 mio. kr.
Anlægsudgift distributionsnet: ca. 25 mio. kr.

Forslag om at overveje sammenlægning af Skårup og Svendborg Fjernvarmenet
Eksempelvis vil det med en udvidelse af Svendborg’s fjernvarmeområde til det individuelt
forsynede område i den nordøstlige del af byen samtidig være naturligt at overveje en
transmissionsledning til Skårup Fjernvarmenet.
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Figur 13. Svendborg’s og Skårups fjernvarmenet med (rød) samt individuelt forsynede områder (grøn).
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8. Syddansk Universitet og Energiplan Fyn
I forbindelse med gennemførelsen af Energiplan Fyn, har et omfattende antal studerende valgt
afgangsprojekter, der vedrører udfordringerne i Energiplan Fyns rammeplan.
Students &
EDUCATION

Title in English and Danish
(reporting language in bold)

RESEARCH FIELD & related
projects

Marianne Rothmann
marot10@student.sdu.dk

Environmental assessment of
alternative treatment options of
household waste post collection from
the region of Funen, Denmark

WASTE & RESOURCE
MANAGEMENT

ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Mathias Green
mgree12@student.sdu.dk
Alexander Petersen
alpet12@student.sdu.dk

Miljømæssig vurdering af alternative
behandlingsmuligheder af
husholdningsaffald på Fyn, Danmark
The socio-economic potential of
separating and using the bio-fraction
from municipal solid waste as feedstock
for biogas or bio-fuels
Det samfundsøkonomiske potentiale ved
at separere og bruge den organiske
fraktion af kommunalt affald som råvare
til biogas eller biobrændsler

ENERGY TECHNOLOGY
Kim Schroll Nielsen
kimsn10@student.sdu.dk

ENVIRONMENTAL ENGINEERING

…Have/park affald biogas versus
kompostering.

Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk
TOPWASTE
www.topwaste.dk
WASTE & RESOURCE
MANAGEMENT
Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk
TOPWASTE
www.topwaste.dk
Urban Energy

WASTE & RESOURCE
MANAGEMENT
Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk
TOPWASTE
www.topwaste.dk
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Students &
EDUCATION

Title in English and Danish
(reporting language in bold)

RESEARCH FIELD & related
projects

Silviu Beldie
sibel13@student.sdu.dk

LCA of upgraded biogas in intercity bus
services on Funen compared to
alternative means of propulsion

CARBON MANAGEMENT &
BIORESOURCES

ENVIRONMENTAL ENGINEERING
Nicolaj Tidemand
Haagensen
Nihaa@student.sdu.dk
Anders Bloch
Anblo11@student.sdu.dk

ENERGY TECHNOLOGY
Leopold Thomas von Broich
Levon12@student.sdu.dk
Christian Bloch
Chblo12@student.sdu.dk

LCA af opgraderet biogas i landvejs
bustransport på Fyn sammenlignet med
alternative drivmidler
Comparative assessment of alternative
propulsion means for regional intercity
bus transport services on Funen under
changing future framework conditions

Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk
BIOTRANS
ENERGY SYSTEM ANALYSIS &
DESIGN
Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk

Komparativ vurdering af alternative
drivemidler for regional intercity
bustransport på Fyn, under variende
fremtidige rammevilkår
Comparactive assessment of alternative
propulsion means for taxi services in the
city of Odense under changing future
framework conditions

ENERGY SYSTEM ANALYSIS &
DESIGN
Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk

Komparativ vurdering af alternative
drivmidler for taxa service i Odense by
under skiftende fremtidige rammevilkår
ENERGY TECHNOLOGY
Thomas Gade Skovgaard
tskov11@student.sdu.dk
Asbjørn Zachariassen
Hegelund
asheg12@student.sdu.dk

Electrification of transport on rail – the
case of the Odense-Svendborg regional
train
Elektrificering af jernbane transport –
eksemplificeret med Odense-Svendborg
banen

ENERGY SYSTEM ANALYSIS &
DESIGN
Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk

ENERGY TECHNOLOGY
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Students &
EDUCATION

Title in English and Danish
(reporting language in bold)

RESEARCH FIELD & related
projects

Mareike Johanssen

The role of biogas in the future energy
system in Denmark

ENERGY SYSTEM ANALYSIS &
DESIGN

Biogassens rolle i fremtidens energisystem i
Danmark

Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk

ENERGY TECHNOLOGY
Christian Schledermann

ENERGY TECHNOLOGY
Pernille Langendorff
pelan12@student.sdu.dk

ENERGY TECHNOLOGY
Sine Stylsvig Nielsen
sinni12@student.sdu.dk

CHEMICAL ENGINEERING

A comparative analysis of biogas
upgrading by means of CO2 removal and
CO2 hydrogenation under future
framework conditions – exemplified with
NGF Nature Energy’s new plant: FaaborgMidtfyn Biogas A/S
Komparativ analyse af biogas opgradering
ved skrubber og hydrogenering under
fremtidige rammevilkår – eksemplificeret
ved NGF Nature Energys nye anlæg,
Faaborg-Midtfyn Biogas A/S
Comparative assessment of composting
versus biogas production from garden
waste in the Funish waste- and energy
systems

SYMBIO
www.biogasupgrade.dk
ENERGY SYSTEM ANALYSIS &
DESIGN
Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk
BIOTRANS
SYMBIO
www.biogasupgrade.dk

CARBON MANAGEMENT &
BIORESOURCES

Komparativ analyse af kompostering versus
biogas anvendelse af have/park affald i det
fynske affalds- og energisystem

Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk
BIOTRANS
SYMBIO
www.biogasupgrade.dk

Sustainability of biogas supply chains in
future renewable energy systems

CARBON MANAGEMENT &
BIORESOURCES

Bæredygtighed af biogas forsyningskæder i
fremtidige vedvarende energisystemer

Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk
TOPWASTE
www.topwaste.dk
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Students &
EDUCATION

Title in English and Danish
(reporting language in bold)

RESEARCH FIELD &
related projects

Søren Egedorf
soege08@student.sdu.dk

Optimization of district heating under future
framework conditions – Fjernvarme Fyn

ENERGY SYSTEM ANALYSIS &
DESIGN

Mads Christian
Schjerbech
madsc12@student.sdu.dk

Optimering af fjernvarme under fremtidige
rammebetingelser - Fjernvarme Fyn

Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk

Strategic energy planning, scenarios, and
business models for energy initiatives in
Herslev based on a holistic approach

ENERGY SYSTEM ANALYSIS &
DESIGN

ENERGY TECHNOLOGY
Tore Gad Kjeld
Tokje12@student.sdu.dk
Mads Juhl Mikkelsen
mmikk12@student.sdu.dk
Magnus Løvendal
Petersen
magpe12@student.sdu.dk

ENERGY TECHNOLOGY
Signe Vincentz Lund
Siglu12@student.sdu.dk
Maria Dahl Hedegaard
Jensen
maje812@student.sdu.dk

Strategisk energiplanlægning, scenariearbejde
og forretningsmodeller for energitiltag i
Herslev baseret på en holistisk
fremgangsmåde

The future of Svendborg district heating
Fremtiden for Svendborgs
fjernvarmeforsyning

Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk

ENERGY SYSTEM ANALYSIS &
DESIGN
Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk

ENERGY TECHNOLOGY
Mikkel Bosack Simonsen
misim12@student.sdu.dk

Geothermal energy in the Danish district
heating system

ENERGY SYSTEM ANALYSIS &
DESIGN

Jannick Buhl
jabuh12@student.sdu.dk

Geotermisk energi i det danske
fjernvarmesystem

Energiplan Fyn
www.energiplanfyn.dk

ENERGY TECHNOLOGY
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Titel for afgangsprojekter i 2014
SEP Fyn - Strategisk analyse af
energiplanlægning for
Fjernvarme Fyn
Fjernvarmeværkers betydning i
det fremtidige danske
energisystem
Integration af vedvarende energi
ved Nyborg fjernvarme (handler
om varmelager og
transmissionsledning mellem
Nyborg og Fjernvarme Fyns net)
Kommunal omstilling til elbiler i
2020
Lavtemperatur fjernvarme til
nybyggelse
Strategisk energianalyse for
Nyborg kommunes el- og
varmeforsyning (handler om
procesvarme/køling i
virksomheder og samspil med
fjernvarmenettet)
Grøn omstilling ved Nyborg
Fjernvarme (handler om
havvandsvarmepumpe)
Solvarme i Nyborg

Studerende
Uffe Schifter-Holm,
Janus Tougaard

SEP Fyn relation
I høj grad

Mathias Christiansen,
Henrik Thomsen

I høj grad

Søren Thomsen,
Bjarne Mathiesen

I høj grad

Jeppe Mols, Ulrik
Jørgensen
Allan Ibsen

I nogen grad

Cecilie Fjordmand

I høj grad

Christian Jørgensen

I høj grad

Klaus Bro-Rasmussen

I høj grad

I nogen grad
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Gennemgang af udvalgte afgangsprojekter
Nedenfor præsenteres et sammendrag af hovedkonklusionerne i fire semester projekter udarbejdet af
studerende fra Syddansk Universitet.
 Strategisk energiplanlægning, scenariearbejde og forretningsmodeller for energitiltag i Herslev
baseret på en holistisk fremgangsmåde
 Geothermal Energy in the Danish District Heating Sector
 Fremtiden for Svendborg Fjernvarme
 A socioeconomic comparison of district heating and heat pumps in Morud on Funen and
determination of the critical population density

Titel: Strategisk energiplanlægning, scenariearbejde og forretningsmodeller for energitiltag i Herslev
baseret på en holistisk fremgangsmåde
Hovedkonklusion:
Gennem god kommunikation med Herslev’s borgere har dette projekt formået at indsamle personlige
varmeforbrugsdata, hvilket har bidraget til en mere virkelighedstro analyse. Disse oplysninger har desuden
påvist upræcise forhold i BBR-data i forhold til virkeligheden. Generelt er det faktiske energiforbrug lavere i
byen og markant højere i åbent land i forhold til BBR-dataen.
Projektet undersøgte tre overordnede løsningsmuligheder: udbygning af fjernvarmenettet fra Taulov,
kollektiv nærvarmeanlæg og individuelle varmeløsninger. Udbygningen af fjernvarmenettet fra Taulov blev
hurtigt forkastet på baggrund af den markante investeringsomkostning. Herefter blev fire forskellige
scenarier analyseret, bestående af tre forskellige nærvarmeløsninger og en individuel løsning.
Den billigste forbrugerøkonomiske løsning blev et halmfyrede nærvarmeanlæg med en samlet varmepris på
730,75 DKK/MWh. Dog konkluderer rapporten at også de to andre nærvarme scenarier med jordvarme
eller flis fyret anlæg, er plausible muligheder.

Abstract:
This project investigates the possibilities and potentials of energy initiatives in the village of Herslev.
Strategic energy planning, scenarios and business cases will be performed based on a holistic approach.
The strategic energy planning phase has been performed by correcting existing data based on
questionnaires. These results indicate that there is a significant deviation in energy consumption and energy
price which leads to the conclusion that if the existing data is used solely, it will predict a distorted image of
energy behaviour in Herslev.
The scenarios indicate that a district heating boiler projected for 86 households provide a highly competitive
collective energy solution. The boiler is either based on wood chips, straw or a ground-source heatpump
with supplement of an immersion heater. Two other solution, i.e. the solution of connecting to the existing
district heating grid and the solution of optimization of a heatpump with storage, have been found
economically non-viable. All of the solutions are throughout the project compared to individual solutions.
All three collective solutions provide a significant gain as to savings due to reduced energy price, added
value to households due to an upgrade in energy classification and value of reducing CO2-emissions by
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replacing oil-fired boilers. The total gain from a wood chip-, straw-, and ground-source heatpump solution
is; 85.604.918 DKK, 88.628.022 DKK and 85.332.943 DKK, respectively.
The project recommends a ground-source heatpump due to a competitive consumer price and insurance for
future fuel prices. This trend is also indicated by the uncertainty- and sensitivity analysis, as fees for
heatpumps have been partly removed to imitate a possible future scenario.
It is also recognized that either of the collective solutions are feasible, and it is up to the citizens of Herslev
to decide which path in an energy aspect they wish to take. This project forms basis for decision making and
will be followed up by a citizens’ meeting in September, 2015.

Titel: Geothermal Energy in the Danish District Heating Sector
Hovedkonklusion:
I projektet undersøges mulighederne for geotermisk energi i den danske fjernvarme sektor, med
Kerteminde Kommune som case. I projektet anvendes energyPRO til at simulere geotermiske anlæg med en
elektrisk varmepumpe eller en absorptionsvarmepumpe. Resultaterne viser at en investering i et anlæg
med en elektrisk varmepumpe har en positiv samfundsøkonomisk værdi, men at det vil betyde en stigning i
fjernvarmeprisen på 24%. Derimod vil en investering i et anlæg med en absorptionsvarmepumpe betyde et
fald i varmeprisen på 10,5%. Dog er samfundsøkonomien i en absorptionsvarmepumpe dårligere pga. færre
afgiftsindtægter.
Abstract:
The aim of this study is to investigate the operational and economic feasibility of introduction more
geothermal energy in the Danish district heating sector. The study uses the district heating network in
Kerteminde Municipality as a case for evaluating the feasibility. A consequence of the energy strategy for
2035 in Denmark and the near closure of Block 7 on the CHP plant, Fynsværket, is a need for a new heat
supply for the district heating network in Odense and surrounding areas. Geothermal heat production could
potentially secure some of this supply.
Existing geothermal heating plants in Denmark have shown that district heating production on geothermal
plants can be a reliable and cost competitive heat source. Geothermal plants generally come with high
investment costs and relatively low operation costs, and the cost of heat production from this technology
can be very low. Thorough investigations, regarding the underground in a prospective location, must be
made, in order to lower the risks related to developing geothermal plants. Insurance on investment costs is
generally needed for geothermal plants in Denmark due to the risk of a project failure. The planned
geothermal plant in Viborg Municipality has recently shown the effects of improper budgetary outlays in
regards to drilling operations, which has increased the heat price in the municipality considerably.
Simulations of a model of a geothermal heating plant with electric heat pump in Kerteminde Municipality
has resulted in district heating prices 24 % higher than the current heat price of 520 DKK/MWh in
Kerteminde Municipality (2014). Heat prices from simulating the model with optimistic assumptions still
results in heat prices above the current heat price. The high electricity fee, which cover more than 50 % of
the total annual cost of the plant, makes production on this type of plant uncompetitive. Geothermal
heating using absorption heat pumps show economically feasible results with heat prices 10,5 % lower than
the current price. For this reason, all existing geothermal plants in Denmark use absorption heat pumps. If
the electricity fee on the plant with electric heat pump is removed, then the plant is cost competitive.
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It is shown in this study that a geothermal heating plant with electric heat pumps have a better socioeconomic value than a plant with absorption heat pumps, making it the better solution for society as a
whole. However, at current market conditions, only absorption heat pumps show a good potential for
district heating production on geothermal plants. In Kerteminde Municipality and areas with high potential
for geothermal extraction, a heat production cost of 320-360 DKK/MWh can be achieved in geothermal
heating plants with absorption heat pump.

Titel: Fremtiden for Svendborg Fjernvarme
Hovedkonklusion:
Undersøgelsen viser at en investering i en varmepumpe, under de nuværende rammebetingelser, ikke er
den økonomisk mest fordelagtige løsning i den grønne omstillingen af Svendborg’s varmeproduktion. Dette
skyldes bl.a. den gældende afgiftsstruktur, som gør anvendelsen af biomasse til et billigere alternativ.
Abstract:
This report is a product of an investigation about the possibilities of implementing heat pumps in the Danish
district-heating grid. This is relevant as a part of the conversion of the district-heating sector to rely on
renewable energy sources. This is a political vision in Denmark for 2035. This report works specifically with
Svendborg District-Heating and their conversion. It is illuminated how the production of heat could be half
way or fully replaced by a heat pump and a heat storage through different scenarios.
The technical dimensioning of the heat pump is calculated to fit the required production. Afterwards the
system is simulated in the operation- and optimization software energyPRO. The economic calculations are
based on these simulations.
The report is directed at Svendborg District-Heating and their economic prospects of these conversions. A
brief socio economic evaluation is presented.
It is found that the implementation of heat pumps in district-heating systems are not yet financially viable
due to an unequal distribution of tax exemption of the alternative: Biomass. It is recommended to come
back to these investigations as the technologies evolve over time, as it could be viable in the future.

Titel: A socioeconomic comparison of district heating and heat pumps in Morud on Funen and
determination of the critical population density
Hovedkonklusion:
Resultaterne af projektet viser, med meget stor usikkerhed, at samfundsøkonomien i brugen af individuelle
varmepumper er omkring 0,5 mio. Kr. højere end en udvidelse af fjernvarmenettet i Tokkerodparken.
Derimod viser analysen at samfundsøkonomien i anvendelsen af fjernvarme er ca. 2 mio. kr. højere end for
individuelle varmepumper i den vestlige del af Morud, hvor der allerede er et fjernvarmenet. I den del af
byen hvor nettet skal udvides er samfundsøkonomien ca. 1 mio. Kr. højere end for varmepumper.
Abstract:
The purpose with the work that this report is documenting, is to find out whether it is socioeconomically
viable to expand the district heating grid to three locations in Morud on Funen, Denmark, compared to a
future probable heating alternative – individual heat pumps. The computer simulation program energyPRO
is used to calculate the costs of supplying the mentioned three locations with district heating and with heat
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from individual heat pumps, based on specific gathered data for inputs to the program. We calculate on a
30 year period which is the socioeconomic lifetime of the district heating grid. The outputs of the energyPRO
simulations are used in a socioeconomic analysis and based on this we calculate the critical population
density in houses per km2 at which the district heating costs per house equals the heat pump costs per
house. This means that at densities above this critical density, district heating becomes more viable than
heat pumps and below; the opposite.
The results showed that in the Location Tokkerodparken it would be 542,642 DKK in 2015-DKK cheaper to
use heat pumps instead of district heating over the 30 years. In Western Morud and Western Morud
Expansion it would be 2,055,682 DKK and 954,080 DKK respectively more expensive. Also, a sensitivity
analysis has showed that these numbers can deviate -313 %/+333 % in Tokkerodparken, -146 %/+187 % in
Western Morud and -219 %/+269 % in Western Morud Expansion of the base result. The critical population
density has been determined to be 360 houses per km2. However, this density is inconclusive to some extent
since the results does not show any tendencies with only three location to calculate on.
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