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INDLEDNING
Der er generel enighed om, at fjernvarmen bør have større udbredelse, men prognoserne er forskellige. Ud fra en markedsandel på godt 50 % af bygningsmassen i dag vurderer Klimakommissionen 57 % som et realistisk langtidsniveau, mens Varmeplan Danmark og IDA peger på op mod
70 % på længere sigt. Forskellene skyldes især divergerende opfattelser af fjernvarmen potentiale i de af landets villaområder og til dels rækkehusbebyggelser, hvor konkurrencen om den fremtidige varmeforsyningsform er aktuel og i høj grad uafklaret.
Naturgas er med tilslutning af ca. 300.000 husstande en dominerende forsyningsform i mange
villaområder, specielt i Hovedstadsområdet, men den forventes i stigende grad afløst af individuelle varmepumper, typisk i form af jordvarmeanlæg, og til en vis grad også andre klimavenlige
løsninger, såsom træpillefyr. Klimakommissionen antager således i deres konklusioner i 2010, at
fjernvarme generelt ikke vil brede sig nævneværdigt mere ud i villaområder og lignende end i
dag, men henviser til, at den optimale udbredelse af fjernvarmen vil afhænge af lokale forhold.
Med dagens forudsætninger for beregning af samfundsøkonomi - p.t. Energistyrelsens forudsætningsskrivelse, april 2011 - er det i vid udstrækning rigtigt, at det kan være svært en del steder
at få samfundsøkonomi i at konvertere åben/lav og til dels tæt/lav bebyggelse til fjernvarme. Attraktive tilslutningsvilkår og tariffer kan også være svære at opstille for fjernvarmeselskabet, der
dog har mulighed for at strække tilbagebetalingstiden for deres investering længere, end hvad
man ser i andre brancher. Fortsat naturgasforsyning af mange villaområder vurderes derfor oftest og indtil videre som det mest fordelagtige, og individuelle varmepumper kan også være et
fornuftigt alternativ.
Fjernvarmens konkurrencedygtighed i villaområder mv. afhænger først og fremmest af fjernvarmenettets anlægsomkostninger, herunder de tekniske valg. Men da der modsat de individuelle
alternativer er tale om en kollektiv beslutning, vil fjernvarmens konkurrencedygtig også afhænge
af organisering og samarbejde. Et højt tilslutningsniveau og en hurtig tilslutningstakt - enten ved
bred, frivillig opbakning eller gennem påbudt tilslutningspligt - hænger således nøje sammen
med fjernvarmeprojektets økonomi og dermed forbrugernes varmepris. Hertil kan lægges en forventning om, at prisen på fossile brændsler vil stige stødt i fremtiden.
Andre parametre kan også komme på banen ved valg af fjernvarme i parcel- og rækkehuse frem
for de individuelle alternativer. Her kan for forbrugerne nævnes komfort, forsyningssikkerhed,
husets værdi, mulighed for gratis energirådgivning af fjernvarmeselskabet, og mere overordnet
kan nævnes fleksibilitet, energieffektivitet, bedre mulighed for at integrere vedvarende energi og
CO2-reduktioner. Dette er yderligere blevet aktualiseret af den seneste energipolitiske målsætning om, at Danmark på længere sigt skal være uafhængig af fossile brændsler.
Klima- og Energiministeren sendte i januar 2009 et brev til landets kommunalbestyrelser med en
opfordring til at drage omsorg for at udnytte de muligheder, der måtte være for konverteringer til
fjernvarme og dermed aktivt arbejde for at sætte skub i nye fjernvarmeprojekter. Med brevet
ville ministeren også anspore naturgas- og fjernvarmeselskaberne til at udbygge samarbejdet
med de kommunale myndigheder omkring at identificere og implementere økonomisk fornuftige
og miljøvenlige fjernvarmeprojekter. Denne revitalisering af varmeplanlægningen skal ses i lyset
af, at det samlede danske naturgasprojekt i dag er ved at være økonomisk sikret og den danske
naturgas i Nordsøen så småt begynder at rinde ud. Herved er der mulighed for, at fjernvarmeprojekter i villaområder i stigende grad kan blive sat på dagsordenen.

F&U Projekt 2011-05

VÆRKTØJER TIL UDBREDELSE AF FJERNVARME

2.

2

F&U- PROJEKTET
Nærværende rapport er resultatet af et F&U- projekt, hvor der er blevet sat fokus på tiltag inden
for planlægning, anlæg og tilslutningsvilkår med det formål at gøre det mere attraktivt at udbrede fjernvarme i villaområder og lignende, hvor det i store dele af landet traditionelt er svært at
komme ud med fjernvarmen.
Resultaterne skal inspirere til at sætte skub i det lokale samarbejde omkring konverteringsprojekter - fra kommunens side med en typisk mere helhedsorienteret, miljø- og klimapolitisk
indgangsvinkel - og fra fjernvarmeselskabet side med fokus på at varetage eksisterende og
kommende kunders interesser gennem en mere effektiv udnyttelse af fjernvarmesystemet og realisering af rentable udbygninger. Fokus er endvidere på de ejendomsejere og varmeforbrugere i
villaområder eller lignende områder, som støder op til den fjernvarmeforsynede del af byen (typisk bycentrene), hvor det er vigtigt at få fjernvarmen gjort attraktivt for dem i forhold til de andre muligheder for varmeforsyning.
Projektet er gennemført af Solrød Fjernvarmeværk A.m.b.a., Fjernvarme Fyn, Solrød Kommune,
Odense Kommune samt Rambøll Danmark A/S med støtte fra Dansk Fjernvarmes F&U-konto, der
er oprettet med det formål at støtte forskning og udvikling inden for fjernvarmesektoren. Kontoens midler er tilvejebragt via et bidrag på 0,65 øre pr. GJ for alle varmeværker med en varmeproduktion eller varmekøb på over 100 TJ pr. år.
Rapporten, der er tænkt som en håndbog til inspiration.
Rapporten er udarbejdet af:
Ole Christensen
Solrød Fjernvarmeværk
Bestyrelsesformand
E-mail amoc@kaoc.dk
Jakob Storm Rasmussen
Fjernvarme Fyn A/S
Distributionschef
E-mail jr@fjernvarmefyn.dk
Lotte Lodbjerg Kjær
Teamleder Miljø
Solrød Kommune
llk@solrod.dk
Anders Johan Møller-Lund
Miljø og Varmeforsyning
Odense Kommune
ajml@odense.dk
Klaus Fafner
E-mail klf@ramboll.dk
Søren Vesterby Knudsen
E-mail sork@ramboll.dk
Rådgivere, Rambøll
(Redaktører)
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RESUMÉ AF RAPPORTEN
Nedenfor følger ét kort resumé af rapportens konklusioner. Hvert hovedkapitel afsluttes ligeledes
med et resumé.
I afsnit 4 belyses identifikation af områder og afledte problemstillinger. I afsnittet sættes fokus
på nogle af vigtigste områder i forbindelse med identifikation af egnede konverteringsområder til
fjernvarme: Stor kundetilslutning, opbakning fra de lokale ejendomsejere og fra politisk hold, udnyttelse af eksisterende fjernvarmesystem, betydningen af storforbrugere og god varmetæthed
mv.
Begrænsning af anlægsomkostninger er essentielt for realisering af et fjernvarmeprojekt i villakvarterer og lignende.
Ved valg af tarifering anbefales fortsat at tage udgangspunkt i de kostægte principper. Nogle selskaber har dog i de senere år introduceret tarifstrukturer, der er mere direkte konkurrencedygtig
med naturgastariffen. Det diskuteres hvilke muligheder, der kan ligge i disse alternativer.
Tilslutningspligt er et emne, der kan skabe lokal debat omkring et fjernvarmeprojekt. Hvis der af
hensyn til projektøkonomien overvejes tilslutningspligt, skal det understreges, at der bør være et
konkret privatøkonomisk incitament til at skifte til fjernvarme, før tilslutningspligt kan realiseres.
I afsnit 5 belyses planlægning og design af nye fjernvarmenet. Det kan være nødvendigt at revurdere den sædvanlige eller traditionelle metodik, hvorved et fjernvarmenet designes og planlægges. Herved kan anlægsomkostningerne ofte bringes ned. Der ligger besparelsesmuligheder i
både at optimere af tracéet og ledningsdimensionerne. Det kan kræve tættere samarbejde mellem fjernvarmeselskabet, kommune, rådgivere og entreprenører.
Forskellige former for planlægning og tilrettelæggelse af anlægsarbejdet vil have indflydelse på
de samlede anlægsomkostninger. Ved systematisk detektering af måder, hvormed anlægsomkostninger under anlægsprocessen kan bringes ned, kan egentlig benchmarkingen være en metode. Men det kræver, at fjernvarmeselskabet har de nødvendige ressourcer til rådighed til dette
forarbejde.
I afsnit 6 belyses entreprenørarbejde og anlægsomkostninger. Det er vigtigt med en konstruktiv
inddragelse af vej- og miljømyndigheder, da det kan give mulighed for at reducere anlægsomkostningerne betydeligt.
Entreprenørarbejdet og lægningsprincipperne er blevet stadig mere effektive, men der er fortsat
nye områder, hvor der kan anbefales forbedringer. Først og fremmest vil et bedre flow i lægningsarbejdet kunne spare tid og dermed penge. Det kan være fordele og ulemper ved valg af
forskellige lægningsmetoder, hvorfor optimale valg må vurderes i de enkelte tilfælde/projekter.
Styret underboring og den såkaldte futtogslægning anbefales at blive mere udbredt, da det vil
kunne give gode muligheder for anlægsbesparelser. Introduktion af nye metoder kræver dog, at
fjernvarmeselskab og entreprenører er villige til at tage risikoen med at eksperimentere.
I afsnit 7 drøftes et effektivt samarbejde med de kommende kunder. Det er vigtigt at opbygge
gode kunderelationer så tidligt i processen som muligt. Der er tale om opbygning af et tillidsforhold, men der kan være tale om både generelle og projektspecifikke kritikpunkter, som fjernvarmeselskabet skal være klædt på det at kunne svare på.
Under udvikling af fjernvarmeprojektet er det essentiel at opnå en fælles forståelse for alle involverede og berørte parter hvilke parametre, der er vigtige for økonomien og alt i alt kan betyde en
økonomisk besparelse for varmeforbrugerne.
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4.

IDENTIFIKATION AF OMRÅDER

4.1

Indledning
Identifikation af mulige nye fjernvarmeområder i villakvarterer og lignende uden for de sædvanlige tættere byområder kræver en ekstra indsats, navnlig af fjernvarmeselskabet - både på det
mere overordnede plan og i forbindelse med fastlæggelse af det konkrete projekt.

4.2

Overordnet planlægning og samarbejde
En væsentlig præmis for at kunne udvide fjernvarme ud i villaområder og lignende er et godt
samarbejde mellem kommune og fjernvarmeselskab omkring den kommunale varmeplanlægning
og den øvrige fysiske planlægning i kommune.
Et sådant samarbejde giver mulighed for en mere helhedspræget og strategisk planlægning, der
ellers kan mangle i lovgivningen inden for varmeforsyningen, hvor fokus i dag er på den snævre
projektorienterede metode gennem udarbejdelse af projektforslag, siden de lovpligtige varmeplaner blev afskaffet tilbage i 1990.

Figur 1 – Fra idé til anlæg – samarbejde mellem kommune og fjernvarmeselskab
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Figur 1 illustrerer samarbejdsmulighederne og berøringsfladerne mellem kommune og fjernvarmeselskab med det sigte - som vist i højre side af illustrationen - at modne ideer til konkrete anlægsprojekter. Følgende kan knyttes til dette samarbejde:
Det er ifølge loven kommunens pligt at arbejde med varmeplanlægning og vurdere mulighederne
for at gennemføre projekter, der er samfundsøkonomisk fordelagtige. Kommunen skal sikre, at
varmeplanlægningen bliver en integreret del af kommuneplanlægningen, men mere konkret er
det i høj grad op til kommunerne selv, hvordan varmeplanlægningen og samarbejdet udmøntes
og administreres i praksis. Mange kommuner har desværre været inde i en periode med nedprioritering af deres virke som varmeplanmyndighed. Nedprioriteringen kan f.eks. være sket i forbindelse med, at den lokale fjernvarmeforsyning blev udskilt fra kommunen som et selvstændigt
selskab, hvorved en del kompetence og ressourcer gik tabt internt i kommunen.
I forbindelse med kommunesammenlægningerne er der dog generelt kommet fornyet fokus på
de kommunale opgaver, herunder opgaven som varmeplanmyndighed. De gamle varmeplaner,
der er retligt bindende, indtil dele af dem er blevet erstattet af projektforslag, samt diverse varmeforsyningsformer vedtaget via lokalplaner, kan have skabt en kompleks varmeforsyningssituation, hvor mange kommuner har trængt til en opdatering og revurdering og ikke mindst formulering af nye målsætninger. Det har i dag givet mulighed for at reaktivere samarbejdet mellem
kommunen, forsyningsselskaber og andre direkte berørte parter.
Et sådant samarbejdet kan konkret indeholde:







Kortlægning: Udarbejdelse af varmeatlas (database med GIS-kort) til visning af bl.a. aktuelle områdeafgrænsninger for den kollektive varmeforsyning, fjernvarme- og naturgasledninger samt potentielle nye områder for fjernvarmen.
Analyser: Samfundsøkonomiske og miljømæssige analyser og strategiske vurderinger
omkring hvordan en samfundsøkonomisk energianvendelse i kommunen bedst fremmes.
Målsætninger: Fremskrivning af varme- og energiforbrug og VE-andel i kommunen gennem indregning af potentialer for omlægninger/konverteringer, energibesparelser og effektiviseringer og udnyttelse af lokale og vedvarende energikilder.
Projektidentifikation: Identifikation og modning af ideer, planer og projekter i tråd med
de kommunale fremskrivninger og målsætninger, en vurdering af de aktuelle lokale eller
generelle barrierer, og hvordan de gennem fælles indsats og styringsmidler/ værktøjer
kan overvindes.

Samarbejdet kan også udvikles i forbindelse med, at det lokale fjernvarmeselskab bidrager til en
ny varmeplan, en klimaplan eller en strategisk energiplan, som mange kommuner vælger at lade
udarbejde evt. i samarbejde med nabokommuner. I mange kommuner - særligt omkring de store byer - stammer fjernvarmen fra større sammenhængende fjernvarmesystemer, hvorfor det vil
være naturligt at inddrage det tværkommunale fjernvarmetransmissionsselskab i samarbejdet.
Det lokale fjernvarmeselskab kan også udarbejde – f.eks. gennem pålæg fra kommunen - en udbygningsplan for fjernvarmen bl.a. med planer for, hvordan konvertering af villaområder og lignende kan finde sted på den samfunds- og selskabsøkonomisk optimale måde. Fjernvarmeselskabet bør dog helst være på forkant med, hvad kommunen gør.
Ved formulering af nye projekter bør der generelt være fokus på, om en række gunstige forhold
er til stede, opstår eller kan opnås gennem passende tiltag. For eksempel:




Der skal måske etableres en større erhvervsejendom nær et villaområde, hvilket kan gøre et konverteringsprojekt af hele området interessant.
Visse hovedledninger skal måske alligevel opgraderes, hvorved de eventuelt kan indgå
som forsyningsledninger ud i tilstødende villaområder.
Naboområder kan slås sammen til et fællesområde. Tilføjes f.eks. et erhvervsområde
trækker det projektøkonomien op, da erhvervsområder generelt giver samfunds – og selskabsøkonomisk gode projekter, men der har tidligere været barrierer af tarifmæssig art.
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Til illustration viser figur 2 et eksempel, hvor et villakvarter er foreslået slået sammen et erhvervsområde i et fælles projekt med forsyning fra en fælles hovedledning (Kilde: Høje Taastrup
Fjernvarmes Udbygningsplan 2012).

Figur 2 – Et fælles projektområde bestående af et villakvarter (syd) og et industriområde (nord)

Søgning af eksterne finansieringskilder i planlægningsfasen kan ofte give det nødvendige skub til
et videre samarbejde mellem kommune og fjernvarmeselskab. I Folketingets energiaftale af 22.
marts 2012 er der f.eks. afsat en pulje på 19 mio. kr. for perioden 2013 til 2015 til at fremme
partnerskaber inden for strategisk energiplanlægning.

4.3

Nærmere fastlæggelse af projekt
En væsentlig faktor for overhovedet at gå videre med et konverteringsprojekt til fjernvarme er en
vurdering af, om der kan opnås en positiv samfundsøkonomi, så det er muligt for kommunen at
godkende projektet iht. Varmeforsyningsloven. En tidlig omtrentlig beregning af det foreslåede
projektets samfundsøkonomi kan blive en vigtig indikator for det videre forløb.
Vigtigt for et projekts realisering er også at kunne tilbyde konkurrencedygtige fjernvarmetariffer
for de kommende kunder, og samtidigt sikre en rimelige projektøkonomi for fjernvarmeselskabet.
Her kan være tale om en balancegang mellem passende gunstige tariffer og en ikke alt for lang
selskabsøkonomisk tilbagebetalingstid for projektet.
I forbindelse med fjernvarmeselskabets planlægning af nye tariffer kan der opstå problematikker
i forhold til de eksisterende kunders tariffer. Det kan være en frygt for, at nye tariffer vil indebære en slags krydssubsidiering fra de eksisterende kunder til de nye, hvilket også vil være i strid
med fjernvarmeselskabernes forvaltning af hvile-i-sig-selv-princippet iht. Varmeforsyningsloven.
Omvendt kan der argumenteres for, at de nye kunder fra dag 1 kommer til at bidrage til at dække de fælles administrationsomkostninger, det der gerne betegnes som abonnementsbidraget.
Endvidere vil en stor interesse blandt et områdes ejendomsejere for konvertering til fjernvarme
være en vigtig indikator for projektets realisering, da en stor og hurtig tilslutning vil være til gavn
for både selskabsøkonomi og brugerøkonomi.
En anden måde at sikre det kommende projekts økonomi kan være at anmode byrådet om at
påbyde tilslutningspligt i forbindelse med godkendelse af projektforslaget (Se afsnit 4.8).
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Anlægspriser
Investeringsomkostningerne er normalt en altafgørende faktor for et fjernvarmeprojekts realisering.
Nedenfor er der ud fra indsamlede date om planlagte og realiserede projekter uddraget nogle
konklusioner om anlægspriser og deres indflydelse på fjernvarmeprojekters økonomi.

4.4.1

Anlægsprisniveau

Når anlægspriserne sammenlignes fra projekter forskellige steder i landet, træder et tydeligt billede frem om store forskellige i anlægsprisniveauet. Groft kan der tales om et skel ved Storebælt
mellem Østdanmark og Vestdanmark, men mere præcist har især Hovedstadsområdet og visse
større byer et højt anlægsprisniveau, mens der i Jylland og Fyn, på Lolland-Falster og Bornholm
gennemgående er et lavere anlægsprisniveau og i navnlig kan niveauet være markant lavere i de
mindre byer i disse landsdele.
Ud fra en række projektforslag fra hele landet er der som vist i figur 4 og 5 forsøgt at uddrage et
mønster i anlægspriserne og deres indflydelse på, om et fjernvarmeprojekt er vurderet samfundsøkonomisk, hvilket også overvejende betyder, at det er selskabsøkonomisk fornuftigt og giver attraktive fjernvarmepriser for forbrugerne.
I figur 4 er anlægsprisniveauet, og om fjernvarmen er økonomisk, vist for eksisterende byggeri,
der planlægges konverteret til fjernvarme fra overvejende naturgas. Hvis det dominerende alternativ er oliefyring, vil fjernvarme blive økonomisk ved et højere anlægsprisniveau. For de individuelle projekter kan der være markante variationer i forhold til gennemsnittet, og det aktuelle
fjernvarmeprojekts økonomi vil da også afhænge af en række andre faktorer såsom tilslutningsniveau og selve fjernvarmeprisen og ikke alene af anlægsprisen.
Trods det illustrerer figur 3 alligevel følgende mønster: Fjernvarme er gennemgående ikke økonomisk for åben/lav (villaområder) og tæt/lav (rækkehusbebyggelse), hvis anlægsprisen kommer
op over 5-6.000 kr. pr. MWh/år nettovarmeforbrug. Det er typisk dette høje anlægsprisniveau,
som kan ses i Hovedstadsområdet og visse større byer. Mange andre steder har det dog bedre
lykkedes at begrænse anlægspriserne, hvorved fjernvarmen er blevet realiserbar økonomisk set.
Der er indbygget en selvforstærkende virkning således, at hvis anlægsprisniveauet er lavt vil tilslutningsinteressen være tilsvarende høj, og et højt tilslutningsniveau vil bidrage til et endnu lavere anlægsprisniveau. Denne selvforstærkende effekt fremgår ikke af figuren, idet den er baseret på projektforslag, hvor der er forudsat et passende højt tilslutningsniveau under alle omstændigheder.

Figur 3 - Anlægsprisniveau og om fjernvarme er økonomisk i eksisterende byggeri
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I figur 4 er den samme tendens vist for åben/lav og tæt/lav nybyggeri. Det til trods for, at varmebehovet for nybyggeri er væsentligt lavere end for eksisterende byggeri. Årsagen er, at anlægspriserne også vil være væsentligt lavere i et byggemodningsområde, end hvis ledningsnettet
skal etableres i et eksisterende boligområde.

Figur 4 - Anlægsprisniveau og om fjernvarme er økonomisk i nybyggeri

4.4.2

Fordeling af anlægsomkostninger

Ved et konverteringsprojekt, hvor der er tale om en udvidelse af et fjernvarmeområde, vil der
være anlægsomkostninger inden for følgende områder:







Produktionsanlæg, hvis der er kapacitet til rådighed i de eksisterende anlæg.
Hovedledninger/transmissionsledninger, enten fordi eksisterende ledninger skal opdimensioneres, eller nye skal anlægges.
Et nyt gadenet.
Stikledning til det enkelte tilslutningssted.
Brugerinstallation, som almindeligvis er en omkostning for ejendomsejeren.
Afkoblingsomkostninger fra naturgasnettet.

Omkostninger til ekstra produktionskapacitet er sjældent aktuelt. Mest omkostningstungt vil
normalt være gadenet og stikledninger, men i visse tilfælde kan en ny transmissionsledning have
stor indflydelse på anlægsprojektet. For den enkelte ejendomsejer kan investering i brugerinstallationen og finansiering af installationen være en væsentlig og udslagsgivende faktor. Investeringsomkostningerne i brugeranlægget kan også variere alt efter anlægstypen, navnlig om det er
et direkte anlæg eller et dyrere indirekte anlæg.
For at studere fordelingen mellem de enkelte omkostningselementer nærmere, blev der udvalgt 5
projektforslag (benævnes projekt A, B, C, D og E) for konvertering af villaområder til fjernvarme.
Projekterne A-D er konvertering bort fra naturgas, mens den dominerende eksisterende varmeforsyningsform i projekt E var oliefyring.
I Figur 5 er vist anlægsprisfordeling i kr. pr. MWh/år for de 5 projektforslag med eksisterende
byggeri. Det ses, at gadenet, stikledninger og fjernvarmeunitten er de dominerende omkostningselementer. I projekt D og især i projekt E har der dog været økonomisk råderum til en større investering i en hovedledning til konverteringsområdet.
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Eksisterende bygninger

Fjernvarmeunit
Afkobling NG
Stikledninger
Gadeledninger
Hovedledning

7.000

kr./(MWh/år) ekskl. moms

6.000
5.000
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3.000
2.000
1.000
0
Projekt A

Projekt B

Projekt C

Projekt D

Projekt E

Figur 5 – Anlægsprisfordeling i kr. pr. MWh/år for eksisterende byggeri

Figur 5 giver ikke et billede af, hvad hver af omkostningerne betyder for den enkelte bolig. Anlægsomkostningerne pr. bolig er illustreret i figur 6 og viser et samlet omkostningsniveau i et interval fra 80.000 til120.000 kr. pr. bolig inkl. fjernvarmeunit. Disse omkostninger er ikke nødvendigvis det samme som forbrugerens tilslutningsudgifter, da dele af omkostningerne kan være
lagt over på fjernvarmeprisen.

Eksisterende bygninger
140

1000 kr./bolig ekskl. moms

120
100

Fjernvarmeunit
Afkobling NG
Stikledninger
Gadeledninger
Hovedledning

80
60
40
20
0
Projekt A

Projekt B

Projekt C

Projekt D

Projekt E

Figur 6 – Anlægsprisfordeling i 1.000 kr. pr. bolig for eksisterende byggeri

I figur 7 er vist den tilsvarende omkostningsfordeling for 3 projekter med nybyggeri. Der bemærkes det væsentlige lavere omkostningsniveau på omkring 40.000 kr. pr. bolig. Endvidere ses det,
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at stikledninger ikke bidrager mærkbart, formodentligt fordi, at der ved planlægningen har været
særlig fokus på at minimere stikledningslængden.

Nybyggeri
45

Stikledninger

40

1000 kr./bolig ekskl. moms

Fjernvarmeunit

Gadeledninger

35

Hovedledning

30
25
20
15
10
5
0
Projekt F

Projekt G

Projekt H

Figur 7 – Anlægsprisfordeling i 1.000 kr. pr. bolig for nybyggeri

Anlægsomkostningerne kan også opdeles efter:





Rådgivning mv.
Bygherreleverancer
Rørarbejder
Anlægsarbejder

I figur 8 nedenfor er denne opdeling af udgiftsposter foretaget pr. bolig for 6 realiserede anlægsprojekter. Udgiften til fjernvarmeunit er således ikke taget med. Der er tale om 4 anlægsprojekter i forbindelse med nybyggeri og 2 anlægsprojekter i eksisterende boligområder.
Mens projekt 1, 2,3 og 5 har et samlet forventeligt udgiftsniveau, har projekt 4 og 6 været
usædvanlig dyre at realisere – formodentligt væsentligt over det oprindeligt planlagte niveau eller fordi, der indgår investeringer af hensyn til andre forhold, f.eks. til en videre udbygning af
ledningsnettet, og derfor ikke direkte kan henføres til projektets tilsluttede boliger. Endelig kan
der være tale om mindre delentrepriser, hvor helt specifikke lokale forhold har bevirket høje anlægsudgifter. De ekstraordinære årsager skal ikke afklares nærmere her, men det interessante
er, at alle de viste udgiftsposter har bidraget til det samlede dyre resultat.
Da der her er tale om ganske få projekter, er det ikke muligt at give nogle generelle konklusioner. De 6 projekter illustrerer snarere den store variation, der kan være ved anlægsprojekter.
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180.000
160.000
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Projekt 5 Projekt 6
<--- Eksisterende --->

Figur 8 – Anlægsudgifters fordeling for 6 realiserede projekter

4.5

Tarifering og kundeservice
Motivet for at sætte fokus på tariferingen er, at et fjernvarmeprojekt generelt ikke kan realiseres
uden, at der tilbydes slutbrugerne konkurrencedygtige tariffer set i forhold til de alternativer, de
har. Hvis et fjernvarmeprojekt kun kan realiseres ved en høj og hurtig tilslutningstakt, er det så
meget desto vigtigere, at de udmeldte tilslutningsvilkår og fjernvarmetariffer er attraktive for så
mange af varmeforbrugerne som muligt i målgruppen.
Traditionelt er fjernvarmeselskabers tariffer baseret på den vejledning for tariffer, som Danske
Fjernvarmeværker Forening første gang udsendte 1984 og siden løbende har opdateret. Her tages udgangspunkt i Varmeforsyningsloven om, at alle nødvendige omkostninger indregnes i prisen på en kostægte måde. Den kostægte tarifstruktur er illustreret i tabel 1 nedenfor:
Omkostning

Korresponderende tarifering

Engangsomkostninger ved tilslutning

Tilslutningsbidrag

- Øget belastning af produktion og net
- Stikledningsomkostning
- Byggemodningsomkostninger
Løbende omkostninger ved fjernvarmedrift

- Investeringsbidrag
- Stikledningsbidrag
- Byggemodningsbidrag
Løbende bidrag

- Forbrugsuafhængige omkostninger
- Administration og målervedligehold
- Renter, afskrivninger og faste udgifter

- Forbrugsuafhængige tariffer
- Abonnementsbidrag
- Effektbidrag eller arealbidrag

- Forbrugsafhængige omkostninger
- Variable udgifter til varme og drift

- Forbrugsafhængige tariffer
- Forbrugsafgift

- Driftsforholds påvirkning af omkostninger
- Driftens temperaturafhængighed
- Effekt- eller flowbelastning

- Incitamentstariffer
- Afkølingsafgift eller returtemperaturafgift
- Effekttarif eller flowtarif

Tabel 1 – Omkostninger ved fjernvarme og tilsvarende kostægte tarifering
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Fjernvarme Fyn har til eksempel en tarifering, der består af 4 elementer:





Energibidrag pr. GJ (forbrugsafgift).
Transportbidrag pr. m3 vandmængde (dermed indirekte en afkølingstarif).
Areal /rum bidrag (fast bidrag).
Målerbidrag.

Ved sammenligning af priser er det vigtigt, at den samme slags udgifter sammenlignes, idet forbrugere med eget f.eks. naturgas- eller oliefyr har mange af de samme udgifter som ved fjernvarme. Men en problematik, der typisk kan opstå, er fordelingen mellem faste og variable udgifter. I f.eks. naturgasprisen er faste omkostninger indregnet, således at der kun optræder en minimal abonnementsbetaling, mens der inden for fjernvarmesektoren traditionelt er søgt en så
kostægte prisstruktur som muligt. Der skal sikre, at varmeværket får dækning for sine faste udgifter, uanset hvor meget varme, der aftages.
Det er fortsat Dansk Fjernvarmes anbefaling til fjernvarmeselskaberne at fastholde det kostægte
tariferingsprincip. Det er Dansk Fjernvarmes holdning, at fjernvarmeselskaberne skal være endog
meget varsomme med at ’eksperimentere’ med diverse typer tariffer, specielt hvis de på sigt kan
give risici for højere priser.
Der har dog specielt i de senere år været en række eksempler på, hvordan tarifstrukturen kan
gøres mere konkurrencedygtig i forhold til naturgassen. Også ønsket om at udbrede fjernvarme
til villakvarterer har sat pres på at nytænke tariferingen og gøre den mere attraktiv for de varmeforbrugere, der ved sammenligning med fjernvarme står over for valg mellem at forlænge
brugen af olie eller naturgas, vælge at investere i jordvarme eller andre typer varmepumper og
supplere med f.eks. et solvarmeanlæg.
Nogle selskaber har introduceret en tarifering, hvor en del af de faste omkostninger dækkes gennem en tarif baseret på et rullende gennemsnit af typisk de 3 seneste års varmeforbrug. Herved
imødegås til en vis grad et udbredt ønske om at gøre den forbrugsafhængige del af varmeregningen markant større end, hvad den kostægte andel ellers berettiger. (Ved siden af kan der også
være et ønske om at give forbrugerne et incitament til at spare på varmeforbruget.)
Et andet eksempel er VEKS, der har introduceret en ny tarif i på distributionsniveau (f.eks. hos
Køge Fjernvarme c/o VEKS), hvor fjernvarmeudgifterne som udgangspunkt holdes på 90 % af de
tilsvarende udgifter ved brug af en naturgaskedel. Denne fjernvarmetarif, som i øvrigt har været
til prøvning i Energitilsynet, fastlægges årligt i forbindelse med vedtagelse af det nye budget, idet
der tages udgangspunkt i naturgasprisens udvikling året før. Det er således en tarifmodel, hvor
indtægterne fastsættes i relation til naturgasprisen, og omkostningerne tilpasses hertil ved en årlig regulering af de årlige afskrivninger på projektets anlægsaktiver. Efter en årrække vil afskrivningen være tilendebragt, hvorved fjernvarmeprisen vil kunne sænkes til under 90 % - grænsen.
Udfordringen for fjernvarmeselskaber er således både at kunne tilbyde en fjernvarmetarif, der
sikrer nye kunder en årlig fjernvarmeudgift, som er tilstrækkelig attraktiv i forhold til konkurrerende alternativer og samtidigt have en tarifstruktur, der skal ligge inden for Varmeforsyningslovens rammer, hvilket blandt andet indebærer, at der skal være en årlig balance mellem omkostninger og indtægter, og at den risiko, som fjernvarmeselskabet påtager sig, er begrænset og
kendt.
Fjernvarmen skal dog ikke bare matche naturgassen - den bør også gerne være så attraktiv, at
der kan sikres en høj og hurtig kundetilslutning til gavn for projektøkonomien. Det kræver som
udgangspunkt en passende god projektøkonomi, så der bliver et økonomiske råderum til at realisere den attraktive tarif. Dette er sjældent til stede ved konverteringsprojekter i villakvarterer,
hvor man ofte må være tilfreds med en fjernvarmetarif på niveau med naturgassen. Et eksempel
på sammenligning af varmeudgifterne i et konverteringsprojekt kan typisk se ud som i tabel 2.
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Varmeforbrugere
kr. inkl. moms
Varmeprisen
Abonnement
Service og drift
Arealafgift
Varmeregning
Finansiering
Årlige udgifter i alt

13

Enhed

FjernVarme

Nyt
gasfyr

Ældre
gasfyr

Ældre
oliefyr

Elvarme

kr./MWh
kr./bolig
kr./bolig
kr./m2

694
313
500
34

817
120
2.450
0

910
120
3.125
0

1.277
0
3.125
0

2.000
0
200
0

kr./år
kr./år
kr./år

19.146
2.217
21.363

18.628
3.372
22.000

21.127
0
21.127

28.242
0
28.242

39.522
0
39.522

Tabel 2 – Eksempel på sammenligning af villakunders varmeudgifter

Der er derfor ofte introduceret supplerende tiltag til for at gøre fjernvarmen mere attraktiv for
villakunder:

Ingen tilslutningsbetaling eller favorable tilslutningsrabatter.

Gratis fjernelse af eksisterende kedelinstallation.

Tilbud om favorabel lånefinansiering af brugerinstallationen.

Fri varmerådgivning.
Fri varmerådgivning, der mere korrekt betales i fællesskab over varmeregningen, kan indbefatte:

Sikring af at alle radiatorer leverer varme ligeligt, når der er behov for bygningsopvarmning til gavn for komfort og afkøling.

Forlag til fornuftige varmebesparelser, f.eks. ved at isolere alle varme rør i det rum, hvor
fjernvarmestikket er ført ind.

Tilbud om udskiftning af radiatorventiler til radiatortermostatventiler med forindstillingsmulighed på alle radiatorerne.
Denne service vil også bidrage til bedre afkølingsforhold hos den nye kunde, helst således at det
kan undgås at dispensere fra værkets tekniske bestemmelser vedr. krav til afkølingen/returtemperatur under normal drift. Derfor kan en estimering af radiatorfaktoren indgå i kundeservice,
da en god afkøling af fjernvarmevandet vil kræve, at radiatorfaktoren er over 2.
En evt. afkølingstarif kan være problematisk at introducere alt for tidligt. Det kan måske komme
på tale et antal år efter tilslutningen og kan blive et vigtigt instrument til at skabe kapacitet i hovedledningerne til videre udvidelse af fjernvarmen, f.eks. i nabovillaområder.
4.6

Projektforslag
Ved det obligatoriske projektforslag til byrådet konkretiseres og afgrænses fjervarmeprojektet,
idet projektforslaget skal udarbejdes i henhold til § 21 i Projektbekendtgørelsen (Bekendtgørelse
nr. 1295 af 13. dec. 2005 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen)).
Udarbejdelsen af projektforslaget betyder, at en række forhold, der måske i en tidligere fase var
vurderet mere overordnet, bliver fastlagt mere specifikt:








Projektets (forventede) tidsplan fastlægges.
Planer for nybyggeri eller andre ændringer af bygningsmassen afklares med kommunen
eller bygherrer.
Den geografiske områdeafgrænsning for fjernvarmeprojektet fastlægges efter behov.
De enkelte potentielle kunder beskrives, deres varmebehov estimeres og evt. har fjernvarmeselskabet allerede foretaget teknisk gennemgang inkl. placering af stik.
Foreløbig ledningsføring fastlægges, og ledningsdimensioner fastlægges på grundlag af
hydrauliske beregninger.
Evt. nødvendige investeringer i kapacitetsudvidelser afklares.
Tekniske systemvalg fastlægges så vidt muligt, og der estimeres et anlægsoverslag.
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Behandlingen af et projektforslag giver således byrådet mulighed for dels en planmæssig vurdering i forhold til den øvrige kommunale planlægning og dels en projektmæssig vurdering af anlæggenes tekniske forsvarlighed og de brugermæssige hensyn.
Med godkendelse af projektforslaget vil byrådet endvidere give grønt lys for tinglysning på de berørte ejendomme af ledningsdeklarationer og evt. tilslutningspligt og ret til evt. ekspropriationer.
Og med projektforslaget vil fjernvarmeselskabet have et solidt grundlag for at indgå de kommercielle aftaler med de nye kunder.
Det skal i øvrigt tilføjes, at f.eks. Odense Kommune ønsker at uddelegere kompetencen til godkendelse af mindre projektforslag for kollektiv varmeforsyning af driftsmæssig karakter til forvaltningerne. Projekter om f.eks. tilslutnings- eller forblivelsespligt samt områdeafgrænsning
mellem fjernvarme og naturgas skal fortsat sikres politisk behandling.
4.6.1

Samfundsøkonomi

I overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formål kan byrådet alene godkende det samfundsøkonomisk mest fordelagtige projekt. Det sker ved, at der i projektforslaget fremlægges en
samfundsøkonomisk sammenligning af fjernvarmeprojektet i forhold til relevante alternativer,
idet beregningerne sker på grundlag af Energistyrelsens forskrifter, hvilket p.t. er ”Vejledning i
samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra april 2005 samt ”Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet” fra april 2011.
Ved et konverteringsprojekt i villakvarterer og lign. vil projektets høje anlægsomkostninger i forhold til varmeafsætningen betyde, at det kan være svært at få projektets samfundsøkonomi til at
give et bedre resultat end de relevante alternativer.
Figur 9 illustrerer problematikken omkring samfundsøkonomi, anlægsomkostninger og tilslutningstakt. Hvis fjernvarmeprojektets samfundsøkonomi lige netop svarer til referencens ved 9års jævn tilslutningsperiode (svarende til tidsfristen ved tilslutningspligt), vil en kortere tilslutningsperiode - og ultimativt en fuld straks-tilslutning - forbedre samfundsøkonomien markant.
Tilsvarende vil lavere anlægsomkostninger have en gavnlig indvirkning på fjernvarmeprojektets
samfundsøkonomi.
Ved den samfundsøkonomiske vurdering er det væsentlig, hvordan de relevante alternativer beskrives bedst muligt. Specielt gælder det for de individuelle eksisterende anlæg, at der normalt
ikke kendes deres tekniske tilstand og hvor store reinvesteringer, der er påkrævet for at holde
dem i god driftsmæssig tilstand fremover i en situation, hvor der ikke etableres fjernvarme.
Det vurderede niveau for reinvesteringer i referencens anlæg kan derfor have afgørende betydning for, om fjervarmeprojektet bliver mest samfundsøkonomisk. Det kan endvidere være genstand for debat med det høringsberettigede naturgasselskab, der står for at miste et kundeopland.
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Figur 9 – Samfundsøkonomisk følsomhedsvurdering
4.6.2

Selskabsøkonomi

Selskabsøkonomien kan vurderes ud fra et kassebeholdningsprincip (også kaldet cash flowmodel), hvor årlige indtægter holdes op imod de årlige udgifter, og er der underskud, pålægges
det akkumulerede underskud en rentebyde svarende til det låneniveau, som fjernvarmeselskabet
må forvente ved en kommunegaranteret lån. Herved kan projektets tilbagebetalingstid estimeres. Figur 10 illustrerer cash flowet ved et fjernvarmeprojekt, og tilbagebetalingstiden findes hvor
den blå kurve krydser x-aksen (i figuren krydser kurven x-aksen i år 2031).
Ved denne simple opstilling ses der således bort fra selskabets anvendte regnskabspraksis med
resultatopgørelse/budget baseret på optagelse af lån en fast løbetid og afskrivninger af anlægsaktiver over en bestemt periode.
Cash flow-modellen sikrer, at projektøkonomien kan vurderes reelt af fjernvarmeselskabets bestyrelse og kommunen, selvom der i praksis normalt vil ske det, når projektet er realiseret, at de
nye fjernvarmekunder vil indgå i fjernvarmeselskabets samlede økonomi og derfor ikke vil optræde med deres egen separate økonomi.
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Figur 10 – Selskabsøkonomisk cash flow.
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Analogt til samfundsøkonomisk vurdering illustrerer figur 11 problematikken omkring selskabsøkonomi, anlægsomkostninger og tilslutningstakt, idet lave anlægsomkostninger og hurtig kundetilslutning er vigtige for at sikre en acceptabel selskabsøkonomi, målt på tilbagebetalingstiden
ud fra cash flow-metoden.
Som figuren viser, der kan være tale om temmelig lange tilbagebetalingstider (balance) for projektet. Kommer tilbagebetalingstiden således over på den anden side af 15-20 år, må selskabsøkonomien anses for klart uklar, nok allerede ved en noget kortere tilbagebetalingstid på 12-15
år. På den anden side er det sådanne lange tilbagebetalingstider, som fjernvarmeselskabet kan
risikere at skulle acceptere, hvis man vil holde fjernvarmeprisen konkurrencedygtig over for alternativerne, hvoraf naturgas normalt vil være det mest konkurrencedygtige alternativ. Men disse lange tilbagebetalingstider kan betyde, at fjernvarmeselskabet vil finde det nødvendigt at bede
byrådet om at påbyde tilslutningspligt.
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Figur 11 - Selskabsøkonomisk følsomhedsvurdering.

4.7

Brug af tilslutningspligt
En måde at sikre det kommende fjernvarmeprojekts økonomi kan være at anmode byrådet om at
påbyde varmeforbrugere i det berørte område tilslutningspligt i forbindelse med godkendelse af
projektforslaget. Et pålæg om tilslutningspligt sker med hjemmel i Bekendtgørelse nr. 690 af 21.
juni 2011 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg (Tilslutningsbekendtgørelsen).
Mere konkret kan tilslutningspligten realiseres på følgende tre måder:




Eksisterende bebyggelse skal skifte til fjernvarme inden for en frist på ned til 9 år fra det
tidspunkt, hvor byrådet har truffet beslutningen.
Tilslutning til fjernvarme skal realiseres, dersom at væsentlige varmeinstallationer i ejendommen udskiftes.
Ny bebyggelse skal tilsluttes fjernvarme som betingelse for ibrugtagelse.

De kan enkeltvis vedtages eller alle tre i kombination. Når pålægget af en vedtaget tilslutningspligt træder i kraft, skal ejendomsejeren acceptere de nødvendige tekniske anlæg og installationer, men der er først og fremmest tale om et økonomisk mellemværende mellem fjernvarmeselskab og varmekunden: Ejeren af den berørte ejendom får pligt til at betale et eventuelt tilslutningsbidrag ved tilslutningen samt de løbende faste afgifter, der er gældende i henhold til fjernvarmeselskabets anmeldte tariffer til Energitilsynet. I tilfælde af at tilslutningen er gratis, er
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ejendomsejeren kun forpligtet til at betale de faste afgifter. Derudover betaler ejendomsejeren
for det målte varmeforbrug, men har i øvrigt ikke aftagepligt.
Hvad angår tilslutningsfristen kan den principielt godt gøres længere, men 9 år er den korteste
frist, der kan påbydes. Denne relativt lange minimumsrespit giver ejendomsejerne mulighed for
at gennemføre en rimelig afskrivning af deres eksisterende anlæg, specielt hvis de har investeret
i et nyt varmeanlæg kort før projektforslagets vedtagelse.
For fjernvarmeselskabet kan 9-årsfristen spænde et vist sikkerhedsnet ud under projektøkonomien. Mere vigtigt for projektøkonomien er imidlertid at få så mange fjernvarmekunder som muligt
tilsluttet med det samme, da for mange efterfølgende punktvise tilslutninger kan være dyrt anlægsmæssig og dermed være økonomisk belastende for hele projektøkonomien.
Det er i øvrigt vigtigt at informere om, at hvis ejendomsejeren skal udskifte væsentlige varmeinstallationer, eller et nyt byggeri opføres, inden fjernvarmenettet er ført frem, forpligter fjernvarmeselskabet sig til at sørge for midlertidige foranstaltninger uden meromkostninger for ejendommens ejer. Det kan f.eks. betyde, at fjernvarmeselskabet tilbyder at stille et midlertidig kedelanlæg til rådighed.
Det er endvidere vigtigt at informere om, at en række ejendomskategorier ifølge bestemmelser i
tilslutningsbekendtgørelsens § 15 ikke kan pålægges tilslutningspligt eller jf. § 17 kan få dispensation. Således har f.eks. lavenergihuse krav på at få dispensation fra tilslutningspligt.
Tillige bør der informeres om, at når tilslutningspligten først er pålagt en ejendomsejer, kan vedkommende ikke senere kræve fritagelse, og at tilslutningspligten ikke er tidsbegrænset. Fritagelsesmulighederne betyder i øvrigt, at fjernvarmeselskabet i projektøkonomien må indregne en vis
begrænsning af tilslutningsniveauet.
For byrådet vil de berørte ejendomsejeres reaktion i høringsperioden være væsentligt for en endelig godkendelse af projektet. Typisk vil byrådet lægge vægt på, at ingen ejendomsejere stilles
økonomisk ringere som følge af et påbud om tilslutningspligt, idet argumentet om at tilslutte sig,
alene fordi det er samfundsmæssigt fordelagtigt, næppe har den store betydning for den enkelte
ejendomsejer. Der skal således være et konkret privatøkonomisk incitament til at skifte til fjernvarme, for at tilslutningspligt kan realiseres. Det er ikke nok at argumentere ud fra energimæssige besparelser, samfundsøkonomiske fordele eller miljø- og klimafordele osv. Omvendt er det
vigtigt at kunne påvise, at tilslutningspligten netop er et virkemiddel til at sikre, at projektøkonomien og dermed fjernvarmetariffen bliver gunstig.
For nogle ejendomsejere vil alene tanken om tilslutningspligt blive betragtet som en vigtig og
principiel sag om individuel valgfrihed kontra tvungen deltagelse i et fællesskab. Kritikken formuleres også således, at fjernvarmeselskabet ikke vil få et konkurrencepres på sig, hvis de enkelte
varmeforbrugere ikke har mulighed for at vælge en alternativ varmeforsyning. Hvis muligheden
for et reelt alternativ derimod bevares, vil fjernvarmeselskabet blive presset til at gøre fjernvarmen konkurrencedygtig på både pris og kvalitet. Hertil kommer en usikkerhed omkring, hvordan
den enkeltes rettigheder sikres i et påbudt fællesskab gennem lovgivningen eller fjernvarmeselskabets vedtægter.
Denne debat er langt mere markant ved konverteringsprojekter i villakvarterer, end hvad der
kendes fra tilslutning af f.eks. udlejningsejendomme, dvs. etagebyggeri ejet af det offentlige,
ejen-domsforeninger eller private virksomheder. Og ved nybyggeri vil bygherre ofte være interesseret i at støtte op om fjernvarme pga. fordelene ved pladsbesparelser og simple brugerinstallationer. Brug af tilslutningspligt er da også mest udbredt for nybyggeri, hvor i øvrigt også planloven kan benyttes af kommunen til at fastlægge varmeforsyningsformen i forbindelse med vedtagelse af en lokalplan.
For fjernvarmeselskabet er det vigtigt at forberede sig grundigt på den mulige debat i høringsperioden omkring tilslutningspligt for at undgå, at usaglige argumenter stjæler dagsordenen og i
værste fald udvikler sig til en negativ eksponering i medierne og lokalpolitisk frafald. Alternativet
for fjernvarmeselskabet vil formodentligt være, at et negativt udfald mht. tilslutningspligt vil beF&U Projekt 2011-05
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tyde, at projektet må skrinlægges, da debatten formodentligt også vil have svækket den frivillige
interesse og dermed gjort projektet alt for økonomisk risikabelt. Hvis omvendt tilslutningspligt
gennemføres, viser erfaringer en stor interesse for en hurtig tilslutning til fjernvarmen.
Ifølge oplysninger fra Energistyrelsen gælder det i fjernvarmeområder, at tilslutningspligt er udbredt for omkring 1/3 af eksisterende bygninger og 80 % af nybyggeri. Desuden viser statistik,
at tilslutningsgraden er ca. 90 % i områder med tilslutningspligt, men kun ca. 82 % i områder
uden tilslutningspligt. Og fordelen ved tilslutningspligt afspejles i, at fjernvarmeprisen i gennemsnit er lavere i områder med tilslutningspligt end i områder uden.
Ovennævnte problematikker i forbindelse med tilslutningspligt blev observeret og studeret for to
projektforslag i Hovedstadsområdet. Konkret var det et projektforslag i Solrød Kommune i et villaområde ved Solrød Strand, der benævnes Gaslommen (rent villakvarter) samt et projektforslag
i Fløng i Høje-Taastrup kommune, der var mere blandet byggeri med villaområder, rækkehusbyggeri, offentlige institutioner mv.
I begge tilfælde gjorde projektets relativt lange forventede tilbagebetalingstid, at fjernvarmeselskabet ønskede at sikre projektøkonomien gennem tilslutningspligt. I Solrød Kommune ville politikerne på forhånd ikke støtte et projekt med tilslutningspligt, hvis der kunne rejses tvivl om, at
det ikke kunne realiseres ad frivillighedens vej. I Fløng faldt projektforslaget så sent som efter
den første principgodkendelse i byrådet. Ifølge information om sagen var årsagen, at byrådet
havde stillet som betingelse, at den enkelte husejer ikke skulle blive privatøkonomisk ramt, og
byrådet kunne derfor ikke fortsætte med høringsperioden, da der dukkede en stærk kritik op fra
borgere, der mente at fjernvarmeprojektet ikke hang privatøkonomisk sammen for dem.
4.8

Resumé
Nedenfor er afsnittets vigtigste fokusområder samlet i forbindelse med identifikation af egnede
konverteringsområder til fjernvarme:
1. Stor kundetilslutning: Opnåelse af hurtig og høj kundetilslutning, f.eks. gennem samarbejde
med den lokale grundejerforening eller vejlav eller en lokal ’varmegruppe’ for at sikre, at flest
muligt bliver tilsluttet samtidig – det kunne typisk ske ved at tilbyde en samlet pakkeløsning.
2. Opbakning fra ejendomsejere og fra politisk hold: Der bør med projektet fremlægges en attraktiv brugerøkonomi, så (så vidt muligt) ingen ejendomsejere føler, at de kommer til at blive stillet økonomisk ringere, specielt ikke i forbindelse med et påbud om tilslutningspligt.
Grundig information om projektet har ekstra stor vigtighed, hvor de berørte varmeforbrugere
er mange individuelle ejendomsejere med vidt forskellige forudsætninger og holdninger.
3. Udnyttelse af eksisterende fjernvarmesystem: Gunstige anlægsforhold eller alternative lægningsteknikker, der sikrer lavest muligt anlægsomkostninger for det nye ledningsnet – det
kan f.eks. ske ved at udnytte en hovedledning, der mod en marginal meromkostninger kan
planlægges at forsyne til det nye område.
4. Inkludering af storforbrugere: Koordinering med gunstigt beliggende storforbrugere (f.eks.
erhvervsbyggeri og større boligblokke) nær villaområdet, som kan inkluderes i et samlet projekt, hvorved den fælles økonomi – såvel samfunds- og selskabsøkonomi - forbedres.
5. God varmetæthed: En fordel er, at området har en rimelig høj varmetæthed, dvs. en relativt
tæt beliggende ældre boligmasse med et stort varmebehov, mens et nyere boligkvarter med
et lavt varmebehov vil afstedkomme højere omkostninger pr. solgt varmeenhed.
6. Behov for modernisering: En fordel er, hvis der i området en stor andel af boliger med oliefyr
eller ældre naturgaskedler, der alligevel står foran udskiftning, og en lille andel af boligejere,
der allerede har bundet sig til andre større investeringer, f.eks. i individuelle varmepumper
og solvarmanlæg.
Begrænsning af anlægsomkostningerne er essentielt for realisering af et fjernvarmeprojekt i villakvarterer og lignende. Der bør derfor være fokus på optimering af ledningstraceet, så dyre trafikomlægninger undgås, stikledningslængder minimeres, og alternative lægningsteknikker benyttes. Samarbejde med entreprenører og rådgivere for at finde de billigste løsninger vil være en
vigtig faktor.
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Ved valg af tarifering anbefales fortsat at tage udgangspunkt i de kostægte principper. Det er
Dansk Fjernvarmes holdning, at fjernvarmeselskaberne skal være endog meget varsomme med
at ’eksperimentere’ med diverse andre typer tariffer, specielt hvis de på sigt kan give risici for
højere priser. Nogle selskaber har dog i de senere år introduceret tarifstrukturer, der er mere direkte konkurrencedygtig med naturgastariffen, der som bekendt er stort set 100 % variabel (forbrugsafhængig). Arbejder fjernvarmeselskabet med en ny tarifstruktur, anbefales det at få den til
afprøvning i Energitilsynet for en udtalelse.
Hvis der af hensyn til projektøkonomien overvejes tilslutningspligt, skal det understreges, at der
bør være et konkret privatøkonomisk incitament til at skifte til fjernvarme, før tilslutningspligt
kan realiseres. Det er ikke nok at argumentere ud fra energimæssige besparelser, samfundsøkonomiske fordele eller miljø- og klimafordele mv. Omvendt er det vigtigt at holde for øje, at tilslutningspligten netop er et virkemiddel til at sikre, at projektøkonomien og dermed fjernvarmetariffen bliver gunstig.
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5.

PLANLÆGNING OG DESIGN

5.1

Indledning
For fjernvarmeselskabet er investeringens tilbagebetalingstid af væsentlig betydning, og for de
berørte varmeforbrugerne er de forventede tilslutningsvilkår og den forventede tarifering væsentlig for deres tilslutning.
Hvis fjernvarmen ikke er attraktivt for varmeforbrugerne, vil de så vidt muligt forsøge at udsætte
en tilslutning, og selv ved tilslutningspligt vil de have krav på en respit på op til 9 år. En drypvis
tilslutning af kunderne kan betyde betydelige meromkostninger til anlægsarbejder, hvilket der allerede må tages højde for i projektforslagets anlægsoverslag.
For at skabe det økonomiske råderum til at gøre fjernvarmen attraktiv også i villaområder, hvor
fjernvarmen ellers traditionelt anses for at være for dyr, kan det derfor være nødvendigt at revurdere den sædvanlige eller traditionelle metodik, hvorved det nye fjernvarmenet planlægges
og designes.
Ved valg af nye veje, herunder et nyt designgrundlag, kan fjernvarmeselskabet påføre sig en vis
risiko, som må vurderes nøje. Det kan kræve et tættere samarbejde med entreprenører og rådgivere.

5.2

Design af ledningsnet
Ved nye fjernvarmeprojekter kan det optimale ledningsnet designes efter de traditionelle principper ved at sammenholde anlægsudgifter, afkøling, pumpeudgifter, udgifter til varmetab og udgifter til produktion. Men stående over for nye udfordringer vil design og designkriterierne generelt
blive udsat for fornyede vurderinger.

5.2.1

Betydningsfulde parametre

Til illustration af problematikken er der foretaget ledningsdesign af et villaområde. Tracéringen er
vist i figur 12. (Fra demonstrationsprojektet ’Gaslommen’ ved Solrød Strand)

Figur 12 - Tracéring af et ledningsnet i villakvarter
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Dimensioner og længder for det vist tracé er samlet i tabel 3, og der er tilføjet et overslag på anlægsudgifterne. Det ses, at en helt overvejende del af ledningerne og anlægsudgifterne ligger i
de små dimensioner. I det aktuelle tilfælde er der endvidere en større anlægspost til en hovedforsyningsledning til området fra det eksisterende fjernvarmesystem.
Som eksemplet illustrerer, er en af de vigtige parametre i villaområder og lignende det store omfang af fjernvarmeledninger i de små dimensioner enten som stikledninger eller som små gadeledninger i de relativt mange afgreninger. Endvidere kan hovedforsyningsledningen til området
eller en opdimensionering for at fremskaffe den nødvendige kapacitet være en betydelig anlægsomkostning.
Nom
Diam

Ledningslængde
m

Enhedspris
kr./m

Anlægsoverslag
mio.kr

Fordeling
af udgifter

op til 25
32
40
50
65
80
100

4.440
644
326
174
202
48
727

1.650
1.800
1.850
1.900
2.100
2.600
2.800

7,33
1,16
0,60
0,33
0,42
0,12
2,04

61%
10%
5%
3%
4%
1%
17%

Sum

6.572

12,00

100%

Uforudseelig og rådgivning
Samlet anlægsoverslag

2,00
14,00

Tabel 3 – Længder, dimensioner og anlægsoverslag for nettet i figur 12
Længde og dimension af de små ledninger afhænger af det valgte tracé og de forudsatte designkriterier, begge områder hvor der kan være et overset potentiale i anlægsbesparelser, og efterfølgende i driftsfasen hvad angår mindre varmetab og tryktab.
5.2.2

Optimering af tracéet

Mulighederne for at forkorte ledningslængderne ved at optimere tracéringen vil i høj grad bero på
et samarbejde mellem ejendomsejerne og fjernvarmeselskab. idet der kan være tale om at krydse ikke-stikledninger eller fælles stikledninger over private matrikler. Det er et samarbejde, der
også giver mulighed for supplerende anlægsbesparelser, f.eks. optimale indføring af stik, etablering af tilslutningsskabe i ydermuren, gennemførelse af unison tilslutning mv.
Ved passende tæt-lav byggeri vil der være følgende muligheder for tracéring af stikledninger:





Hvis rækkehus med kælder: Tracéet lægges ned gennem bygning gennem kældre, hvor
gasledningerne formodentligt har ligget.
Hvis nybyggeri af rækkehus uden kælder: Tracéet lægges under gulv i trækrør.
Hvis der ikke er kælder, og boligerne ligger rimeligt tæt: Tracéet lægges langs med facade i haver efter "sløjfemetoden" og indføring i bolig, hvor det er muligt.
Almindelig stikledning, der enten udføres ved traditionel opgravning eller skydes ind til
hver enkelt bolig. Naboboliger kan dog få fremført et dobbelte eller tredobbelte stik, der
så grenes ud tæt ved boligerne.
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Optimering af ledningsdimensioner

Mulighederne for at begrænse ledningsdimensionerne ved et mere præcist designgrundlag – i
stedet for at vælge en passende stor dimension på den sikre side - er et aktivt valg fjernvarmeselskabet må foretage for at spare på anlægsomkostningerne. Det gælder også en række andre
designvalg såsom valg af ledningstyper eller direkte/indirekte brugeranlæg. Der bør være fokus
på at sikre en optimal driftsstrategi for tryk og temperaturer i det fremtidige ledningsnet og dermed kunne planlægge med mindre rørdimensioner og ledningstab, især hvad angår stikledningerne. Det kan indebære skrappere krav til de nye varmtvandsinstallationer og tilbud om indregulering af kundeanlæg som en del af ’pakken’ ved fjernvarmekonvertering.
Figur 13 og 14 illustrerer nærmere af de optimale dimensioner på mindre stikledninger, specielt
til parcelhuse og lignende med et varmeforbrug mellem 5-30 MWh. Det gælder for både eksisterende og nye huse med henholdsvis varmevandbeholder (VVB) i figur 13 og gennemstrømningsvandvarmer (GVV) i figur 14.
Der er anvendt følgende grundlag:

Benyttelsestid på 1.250 timer ved omregning fra årsvarmeforbrug til effektbehov. Dertil
lægges et tillæg for henholdsvis VVB (2 kW) og GVV (32 kW).

Afkøling i spidslast på 35 ºC gældende for eksisterende huse (40 ºC for nye huse).

Maksimalt tryktab i stikledning på 1,35 mVS i frem og retur, svarende til et relativt tryktab på 45 mmVS/m ved stikledning på 15 m og 22,5 mmVS/m ved en stikledning

på 30 m.

Der er anvendt brugsvandsprioritering på GVV, da varmtvandsforbrug er kortvarigt.

Der angives ikke dimensioner under Cu15.
Kurverne for de enkelte dimensioner angiver den maksimale stikledningslængde for det pågældende varmeforbrug og ledningsdimension. Hvis man har et varmeforbrug og en stikledningslængde skal man derfor vælge den ledningsdimension, hvis kurve, der ligger lige over punktet
hvor varmeforbrug og stikledningslængde mødes.
Eksempel: Et hus har et varmeforbrug på 22 MWh/år og skal have en ny stikledning på 22 m.
Huset har varmtvandsbeholder, hvorfor figur 13 benyttes. Der, hvor et varmeforbrug på 22 MWh
på x-aksen og stikledningslængden på 22 m på y-aksen mødes, ligger under kurven for Cu22, og
stikdimensionen skal derfor være Cu22.

Figur 13 – Stikledningers dimensioner ved varmtvandsbeholdere
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Figur 14 – Stikledningers dimensioner ved gennemstrømningsvandvarmere

5.3

Særlige forhold ved nybyggeri
Ved en nyudstykning vil fordelen ved fjernvarme afhænge af de planlagte boligtyper, dvs. andelen af fritliggende huse, rækkehuse, etagebyggeri og evt. institutioner, og om de placeres i koncentrerede øer eller mere spredt.
Da det desuden er muligt at få dispensation for tilslutning til kollektiv forsyning for lavenergibygninger, er det vigtigt for fjervarmeprojektets økonomi at kunne planlægge med, hvor der vil ske
tilkobling til fjernvarme, og hvor der må forventes valg af andre løsninger på grund af dispensationsmuligheden. Udbydes nybyggeriet i større entrepriser, vil det være nemmere for fjernvarmeselskabet at aftale fjernvarmeforsyningen med bygherren. Det kan derimod være langt mere
usikkert, hvis hvert enkelt hus opføres separat med egen bygherre, idet omkostningerne til distributionsnettet stige forholdsmæssigt med frafaldet.
En nyudstykning giver fjernvarmeselskabet en ekstraordinær mulighed for at få det lokale ledningsnet designet efter konceptet for lavtemperatur-fjernvarme. Et sådant systemkoncept har
overordnet til formål at reducere både ledningssystemets anlægs- og driftsomkostninger - og
navnlig varmetabet med distribution. Det kan ske ved:




Mindre ledningsdimensioner og kortere stikledninger.
Lavere driftstemperaturer (lavtemperatur).
Valg af twinrør med ekstra isolering frem for enkeltrør.

Mindre ledningsdimensioner opnås ved at anvende fjernvarmeunits med beholderne til brugsvand, som sikrer lavt kontinuerligt flow og dermed mindre ledningsdimensioner, især i den yderste del af nettet. Nye typer fjernvarmeunits er designet til at udjævne belastningen i nettet og
kan levere varmt brugsvand tæt på fjernvarmens fremløbstemperatur hos forbrugeren.
En stor beholdervolumen på 120 liter vil være et typisk valg for enfamiliehus ud fra et kompromis
mellem udjævning af fjernvarmebelastningen over døgnet, kapaciteten i stikledningen og forbrugeren designmæssige komfortbehov for varmt brugsvand (dvs. tappemønstret iht. DS439).
Kortest muligt stikledninger vil sikre mod for store tryk- og varmetab, herunder tab af temperatur ved lavt flow. Og det kunne reducere anlægsomkostningerne betydeligt. Evt. kan ledningerne
lægges som trækrør under bygningen, hvorved en stor del af varmetabet vil kunne komme bygningen til gode i varmesæsonen.
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Leveres lavtemperatur-fjernvarmen via et eksisterende fjernvarmenet, kan det ske ved at etableres en boosterpumpe- og reguleringsstation ved afgang fra det eksisterende ledningsnet.
Boosterpumpen placeres i fremløbsledningen for at sikre et tilstrækkeligt højt differenstryk i området, og de lavere driftstemperaturer i det nye fjernvarmenet opnås ved en blandesløjfe/shunt,
der blander den leverede fjernvarmetemperatur ned.
Forbrugernes varmeanlæg udlægges til temperatursættet 55 /25oC. Det kan realiseres ved anlæg
af gulvvarme, men også velegnet ved radiatoranlæg. Ved drift kan fjernvarmens fremløbstemperaturer til forbrugeren sænkes ned til 50oC med en forventet returtemperaturer ned til 25oC. Der
kan også alternativt planlægges med periodevis sænkning af fremløbstemperaturen helt ned til
f.eks. 35oC uden for de perioder, hvor der sker opvarmning af beholderne til varmt brugsvand, og
hvor der ikke er et væsentligt rumopvarmningsbehov.
Behovet for øget differenstryk vil til en vis grad blive dæmpet af brugeranlæggenes døgnudjævning, og der vil endvidere være mulighed for at øge afkølingen i spidsbelastninger ved at hæve
fremløbstemperaturen ekstraordinært med 10-15oC, mens returtemperaturen bevares nede omkring 25oC.

Figur 15 – Fjernvarme til ny bebyggelse med korte stikledninger

5.4

Bygherre, entreprenør og rådgiver
Forskellige former for planlægning og tilrettelæggelse af anlægsarbejdet vil have indflydelse på
de samlede anlægsomkostninger.
Der er dog nogle faste udgangsomkostninger, som er lovpligtige, og som der næppe kan spares
på. Det gælder områder som f.eks. sikkerhed og sundhed, hvor alle aktører inden for bygge- og
anlægsbranchen skal medvirke iht. arbejdsmiljølovgivningen. Det gælder også bygherrens pligter
i forbindelse med bl.a. planlægning, koordinering m.v. ved bygge- og anlægsarbejder, som nærmere beskrevet i Arbejdsministeriets bekendtgørelse om bygherres pligter. Brug af moderne
elektronisk kommunikation og dokumenthåndtering kan dog være en måde at kunne opnå rationaliseringer på.
Områder, der kan sættes fokus på, kan være:
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Kan der spares på rådgivningen, og hvilke risici indebærer det?
Er der fordel ved et tættere samarbejde ved totalentreprise mellem entreprenør og rådgiver?
Hvordan vil forskellige former for aftaler fordele omkostningerne. Ved rammeaftaler kan
processen måske forfines ved fælles indsat. Kan incitamentsaftaler være en fordel i stedet?
Der er mulighed for forskellige udbud – nogle med risici og andre med mere præcis afregning for det, der udføres. Fast pris for en ydelse, der ikke er veldefineret, kan måske
giver en fordyrende risiko for entreprenøren.
Kan udbudsmaterialet udarbejdes på en mere simpel måde, så det tiltrækker flere entreprenører og dermed øger konkurrencen?

Ved systematisk detektering af måder, hvormed anlægsomkostninger kan reduceres, kan egentlig benchmarkingen være en metode. Her skal nævnes, at blandt andet Verdo i Randers har haft
gode resultater med benchmarking som et redskab til at gøre anlægsarbejder både bedre og billigere. Helt konkret har benchmarking resulteret i, at omkostningen til en stikledning hos Verdo
er blevet halveret.
Benchmarkingen på anlæg af stikledninger er foregået ved at bryde hele processen, fra indkøb til
færdiggørelse, ned i små dele, der kunne sammenlignes. Her fandt Verdo ud af, at det bl.a. var
grave- og smedearbejdet, der var omkostningstunge. Verdos tiltag har bl.a. derfor været:



For at tiltrække de mindre entreprenører udarbejder Vergo nu et langt mere simpelt udbudsmateriale, hvilket har givet langt flere og billigere bud.
Jord- og smedearbejde gennemføres nu i ét udbud, hvilket giver mindre arbejde med koordinering.

Verdo arbejder i øvrigt med benchmarking på to niveauer: En generel benchmarking på centrale
nøgletal og en detaljeret procesbenchmarking, hvor et enkelt område sættes i fokus, f.eks. indkøb/installation af målere eller drift og vedligehold af brønde.
Verdo foretager sin benchmarking i regi af det såkaldte seks-by samarbejde, som er en erfagruppe for varmeforsyningsselskaberne i landets seks største byer.

5.5

Resumé
Det kan være nødvendigt at revurdere den sædvanlige eller traditionelle metodik, hvorved et nyt
fjernvarmenet designes og planlægges. Herved kan anlægsomkostningerne bringes ned og derved gøre fjernvarmen attraktiv også i villaområder.
Design og designkriterierne kan i mange tilfælde have fordel af fornyede vurderinger for at undgå
en måske traditionel overdimensionering. Men samtidigt må fjernvarmeselskabet være opmærksom på de risici, det kan medføre, og som må vurderes nøje.
Der ligger besparelsesmuligheder i både at optimere tracé og ledningsdimensionerne. De kan
kræve tættere samarbejde med rådgivere og entreprenører.
Forskellige former for planlægning og tilrettelæggelse af anlægsarbejdet vil også have indflydelse
på de samlede anlægsomkostninger. Ved systematisk detektering af måder, hvormed anlægsomkostninger under anlægsprocessen kan bringes ned, kan egentlig benchmarkingen være en metode. Men det kræver, at fjernvarmeselskabet har de nødvendige ressourcer til rådighed til dette
forarbejde.
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6.

ENTREPRENØRARBEJDE OG ANLÆGSOMKOSTNINGER

6.1

Indledning
Entreprenørarbejdet og lægningsprincipperne er blevet stadig mere effektive, bl.a. hvad angår
ekspansionsanordninger og samlinger, helsvejste muffer, større brug af twinrør og i større dimensioner mv. Men samtidig har bl.a. de seneste års benchmarking afdækket forskellige i arbejdsprocesser, kvalitetskontrol, krav til entreprenører, valg af rør, overvågningssystemer mv.,
der alt i alt bevirker store geografiske forskelle i anlægsudgifter, således at anlægsudgifterne i
mange tilfælde er nede på det halve blandt fynsk-jyske fjernvarmeentrepriser set i forhold til Hovedstadsområdet.
Der er derfor blevet foretaget en række sammenligninger af omkostningerne ved de enkelte arbejder, inkl. metoder, planlægning og foranstaltninger i forbindelse med udførelsesprocessen, og
hvor der er forskelle i sikringen af en høj kvalitet og en lang levetid af nettet. Der sættes hermed
fokus på sammenhæng mellem udgifter, kvalitet og levetid.
Under arbejdet er der blevet udvekslet erfaringer mellem de involverede fjernvarmeselskaber om
materialer, rørtyper, entreprenørarbejde, lægnings- og tildækningsprincipper, genbrug af fyldmaterialer, belægninger mv. og der opsummeres operative konklusioner omkring prisforskelle og
metoder til anlægsbesparelser. Entreprenører/leverandører er blevet inddraget efter behov.

6.2

Vejmyndighed og miljømyndighed
Det er vigtigt for et anlægsarbejdes udførelse af sikre en konstruktiv inddragelse af vej- og miljømyndigheder. Det giver også mulighed for at reducere anlægsomkostningerne betydeligt, hvilket specielt ses i mindre byer, hvor der f.eks. ikke stilles de samme krav til trafikomlægning og
adgangsforhold som i de større byer med tættere trafikforhold.
Ved trafikforanstaltninger og lukning af vejen, kan dette almindelig ske for maks. 75-100 m vej
af gangen. Desuden skal der tages hensyn til hjemmehjælp, post, affald, brand, redning mv.
Kravene til foranstaltninger inden for disse områder kan være forskellige i forskellige kommuner
og ved de forskellige projekter med heraf variation i omkostninger.
Bortskaffelse eller genanvendelse af jord og vejmaterialer kan være et andet omkostningstungt
område. Det er vigtigt at sætte fokus på, i hvilket omfang vejmyndigheden vil godkende genanvendelse, eller flytte jord fra en del af vejen til en anden del af vejen. Hvad der kan eller må
genbruges, og hvordan jord og genbrugsmaterialer bør håndteres og opbevares, kan der være
forskellige opfattelser af fra kommune til kommune. Det kan være frugtbart for samarbejdet mellem fjernvarmeselskab og kommune at indhente oplysninger fra andre kommuner og projekter,
hvordan disse udfordringer takles.
Et væsentligt krav fra vejmyndighed er kvalitetskravet til vejkassens opbygning, når den skal retableres. Vejmyndigheder er generelt konservative på grund af risiko for sætninger i vejene – det
kan gå direkte i pressen.
Vejmyndigheder kan også stille forskellige krav, der gør, at traceet må lægges uden for vej. Et
trace uden for vej kan dog være en fordel, da det reducerer retableringsomkostningerne. På den
anden side skal ledninger lagt i private arealer i stedet sikres ved ledningsdeklarationer.
Set fra entreprenørens side vil det være en stor fordel og anlægsbesparende, hvis vejen kan
spærres helt af under anlægsarbejdet, og stik kan lægges ind til alle kunder med det samme.

6.3

Anlægsarbejder og rørarbejde
De tungeste poster ved anlægsarbejdet skønnes i meget runde tal at være: Den samlede fordeling er vel omkring 8-10 % til projektering/tilsyn, 25 % til materialer (rør m.m.), 40 % til entreprenørarbejde (opgravning, retablering, asfalt m.m.), 25 % til smedearbejde. Stik kan ofte blive
meget dyre. Det ses specielt i Hovedstadsområdet. Priser på 60.000-100.000 kr. for en lang stikledning fra gadeledningen i vej frem til husmuren er ikke usædvanligt.
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Det er mange entreprenørers holdning, at anlægsarbejder og rørarbejde ikke uden videre kan gøres billigere. Et billigere projekt vil typisk give et større risikoprofil. Spørgsmålet er, om bygherren på den måde vil acceptere nogle reparationer som følge af et mere risikobetonet projekt, hvis
besparelsen er markant.
Frem for højere risici anbefaler entreprenører i stedet at se på andre metoder og materialer.
6.3.1

Jord- og anlægsarbejder

For at opnå besparelser bør der være fokus på metoder, der kan medføre minimering af spildtid.
Et bedre flow i arbejdet sparer tid. Brug af moderne kommunikationsteknologi til projektoptimering kan bidrage til minimering af spildtid. Et godt dokumentflow mellem byggeriets parter er også en vigtig parameter.
Hvor det er muligt, kan der anbefales en flydende arbejdsproces, som et tog, der kører frem (futtogsmetoden). Princippet er: Grav op og tildæk i samme proces – blot forskudt på strækningen.
Der er varierende holdninger til at grave eller skyde/bore stik (såkaldt no-dig). Skydning vil være
relevant, hvis det ikke er meget billigere at grave op. I København skydes i dag 90 % af alle stik.
Imod taler den holdning, at kapper kan ødelægges/ beskadiges ved trækningen. For no-dig taler
det plus, at man ikke skal tage stilling til evt. forurenet jord.
Vigtigt for jordarbejder er:




Hvordan håndteres jord og genbrug? Kan asfalt f.eks. knuses og genbruges.
Kan der graves smallere render?
Kan der graves mindre dybe render, idet rørere lægges længere oppe mod jordoverfladen
(op til 40 cm fra overfladen) uden forøgede risici?

Hvis der ønskes at eksperimentere med nye metoder, bør risici ved de nye metoder først afdækkes, og de nye metoder bør først afprøves gennem forsøg. Det sætter fokus på i hvilen grad,
bygherre vil være villig til at eksperimentere og løbe større risici.
6.3.2

Rør og materialer

Ved valg af rør skal enkeltrør i forhold til twinrør vurderes på forhånd. Ved stik er alu-pex gerne
lettest at bruge, idet det holder formen efter udrulning.
Andre rørtyper, såsom Terma-pipe med varmesvejsning, kan være en billigere løsning, men
lambda-værdien er relativ høj, hvilket betyder større varmetab. Valget er mest relevant ved mindre ledningsdimensioner, idet plasten bliver for dyr ved større dimensioner.
Valg af muffer skal det være svejsemuffer, krympemuffer m.m. En dyrere kvalitet kan være ok,
hvis det sikrer en god drift over 30-40 år inkl. varmetab. Men mufferne bliver dog ikke bedre end
den kvalitet, som de udføres efter.
Generelt gælder, at standardprodukter er billigere end specialprodukter, og specialprodukter kan
normalt ikke leveres tilbage. Rør/fittings kan vælges ud fra vaner, fra leverandøranvisninger eller
ved hjælp af rådgivere m.m. Hvis det er baseret på vaner, kan det måske resultere i for store
dimensioner og dermed i for dyre materielvalg.
Det kan være en fordel at inddrage rørleverandøren i projektet i rette tid. På den anden side kan
det kan være en fordel for entreprenøren, hvis rørleverancen ligger ved entreprenøren: Entreprenøren får derved spredt sin risiko, når flere dele er med i kontrakten. Og det kan være en fordel,
at styringen overdrages til entreprenøren.
6.4

Nærmere metodebeskrivelser
Nedenfor beskrives nærmere styret underboring og futtogslægning, som kan være to lægningsmetoder, der vurderes at kunne give gode muligheder for anlægsbesparelser.
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Styret underboring

Styret underboring er en kendt teknik, der også kendes fra fremføring af el, vand, gas, kloak og
dræn. Den styrede underboring foretages med et radiostyret borehoved, og ved hjælp af elektronisk søgeudstyr er det muligt at detektere og krydse eksisterende rør. Der bores typisk op til
250 m af gangen, før boreriggen flyttes.
Styret underboring benyttes i dag mestendels kun ved særligt vanskelige strækninger, f.eks. ved
krydsning af veje eller jernbanelegemer. Men styret underboring bør vurderes som et konkurrencedygtigt alternativ på steder, hvor der ellers benyttes traditionel udgravning.
Hvis styret underboring udføres ned langs villaveje, kan det åbne mulighed for anlægsbesparelser, hvorved det kan bidrage til at gøre udbredelsen af fjernvarmeprojekter i villaområder økonomisk attraktivt.
Fordelen ved styret underboringer er, at der i omfattende grad undgås opgravning, jordhåndtering og -bortkørsel, afspærring af vej, trafikforanstaltninger og retablering af vejbelægninger. Der
skal dog være udgravning til boreriggen og ved rørets modtagepunkt. Endvidere vil en række
punktudgravninger være nødvendige undervejs, typisk hvor der er afgreninger, såsom stikledninger. For at minimere antallet af punktudgravninger kan afgreningerne samles, så de det
samme sted føres ud til ejendomme både på den ene og den anden side af vejen.
City-områder med mange krydsende ledninger, bygværker, brønde eller andre forhindringer og
vanskelige forhold under jordoverfladen kan gøre den styrede underboring risikabel, hvorfor det
kan blive nødvendigt i stedet at vælge en åben udgravning. Der kan også være risiko for at boringen stoppes af en større sten eller lignende, hvilket kan betyde forsinkelser og fordyrelser.
I områder med let terræn vil den styrede underboring næppe heller have sin fulde berettigelse,
hvis det er relativt billigt og ukompliceret at foretage en opgravning og f.eks. udføre futtogslægning af rørene.
Under boringen kan der være en risiko for at beskadige kapperøret, f.eks. ved at en sten skraber
mod kappen og efterlader en kritisk, dyb ridse. Det kan betyde, at kapperøret ikke længere vil
kunne beskytte isoleringen mod indtrængende vand. Det kan derfor anbefales at bede leverandørerne af fjernvarmerør om alternativt at udbyde fjernvarmerør med en forstærket beskyttelseskappe eller en meget slidstærk belægning. F.eks. kan der stilles krav om en ekstra beskyttelseskappe lagt uden på den traditionelle kappe.
Indregnes ekstraomkostninger for leverance af fjernvarmerør med forstærket eller dobbelt beskyttelseskappe, tillæg for rørsøgning og for punktudgravninger vurderes anlægsomkostningerne
at kunne omtrent halveres set i forhold til de traditionelle udgravninger. Men der må nok påregnes en vis økonomisk buffer til uforudsete meromkostninger. Ved små entrepriser kan en enkelt
uforudset meromkostning således risikere at reducere den økonomiske gevinst betydeligt, mens
risikoen må forventes mindsket ved større entrepriser.
Ledningerne installeret ved styret underboring bør altid være med indstøbte alarmtråde i isoleringen for at sikre, at en evt. beskadigelse på kapperøret under boringen bliver opdaget så tidligt
som muligt.
6.4.2

Futtogslægning

En futtogslægning af fjernvarmerør kan beskrives en kontinuerlig lægningsmetode, hvor rørene
samles (dvs. svejsning, isolering af samling og afdækning med muffe) fremadskridende på terræn, hvorefter de færdige rør sænkes ned den ca. 50 meter lange åben grav, der flyttes kontinuerligt ved, at jord graves af forrest i graven og fyldes på bagerst i graven. Det kan sammenlignes
med en samlebåndsproces, men hvor det er produktionsapparatet og ikke produktet, der flyttes
kontinuet af sted.
Metoden forudsætter, at myndighederne godkender, at jord kan genbruges 50 m forskudt, idet
den opgravede jord lagres umiddelbart ved rørgraven og genanvendes løbende som tilfyldning og
komprimering bagest i graven. Hvis den opgravede jord ikke lægges ned forholdsvis hurtigt,
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overdækkes den, så regn ikke skyller evt. forurening ud. Der benyttes kun begrænsede mængder
grusmateriale udefra til omkringfyldning af røret og til et mindre område umiddelbart over røret.
Herved spares grus, men det betyder også, at kun en begrænset mængde overskydende jord må
køres bort til fyldplads.
Futtogslægningen vil være velegnet i let befæstede eller ubefæstede arealer, f.eks. i vejsider og
kan derfor ses som et alternativ til styret underboring i villaområder.
Fordelene ved futtogslægningen er:





6.5

Der kan sikres en bedre koordinering af de forskellige arbejdsgange under lægningen af
rørene, hvorved slup minimeres.
Der spares på håndtering og kørsel af jord og sand.
Det afspærrede vejareal og tilhørende trafikforanstaltninger begrænses.
Rørene dækkes forholdsvist hurtigt til, hvorved de ikke kommer til at ligge længe i den
åbne grav med risiko for skader på rør og isolering, f.eks. pga. vandansamlinger fra regn.

Resumé
Det er vigtigt med en konstruktiv inddragelse af vej- og miljømyndigheder, da det bl.a. giver mulighed for at reducere anlægsomkostningerne betydeligt. Det kan specielt ses i mindre byer, hvor
der f.eks. ikke stilles de samme krav til trafikomlægning, adgangsforhold, materialehåndtering
mv. som i de større byer med tættere trafikforhold og generelt skrappere myndighedskrav.
Entreprenørarbejdet og lægningsprincipperne er blevet stadig mere effektive, men der er stadig
nye områder, hvor der kan anbefales forbedringer. Først og fremmest vil et bedre flow i arbejdet
kunne spare tid. Brug af moderne kommunikationsteknologi til projektoptimering kan også bidrage til minimering af spildtid. Et godt dokumentflow mellem byggeriets parter er også en vigtig
parameter for at sikre høj kvalitet, hurtigt arbejde og lave anlægsomkostninger.
Det kan være fordele og ulemper ved valg af forskellige lægningsmetoder, hvorfor det må revurderes i de enkelte projekter. Ved en sammenligning af lægningsmetoder vurderes det,
at styret underboring og futtogslægning bør udbredes mere, da det vil kunne give gode muligheder for anlægsbesparelser. Generelt gælder om en styret underboring, at en besparelse afhænger
af hvilke priser, man har på opgaven og typisk også hvilke belægninger, der er.
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SAMARBEJDE MED KUNDERNE

7.1

Indledning
Et godt samarbejde mellem fjernvarmeselskab og kommune er vigtigt for at kunne realisere
varmeforsyningsprojekter i villakvarterer, hvor der er et meget begrænset økonomisk råderum.

30

Endvidere vil en tidlig og effektiv inddragelse af de berørte ejendomsejere have stor betydning
for opbakningen til projektet og dermed sikre en høj tilslutningstakt til gavn for projektet.
7.2

Generel debat om fjernvarme
Ved fremstød for et fjernvarmeprojekt opleves ikke bare debat blandt berørte ejendomsejere om
det konkrete forslag, men i lige så høj grad debat om fjernvarmens generelle rolle og fremtid.
Opbakningen til fjernvarmen kan have afsæt i ønsket om en mere miljøvenlig varmeforsyning,
idet fjernvarmen anses for at spille en central rolle i omstillingen til mere vedvarende energi. Udbredelsen af fjernvarme i villakvarterer kan således være et væsentligt bidrag, hvis Danmark skal
nå de langsigtede målsætninger om at blive uafhængigt af fossile brændsler i 2050.
Omvendt står argumentet om, at fjernvarme måske nok vil vinde på den korte bane ved erstatning af olie og naturgas i visse områder, men risikerer at tabe på længere sigt, efterhånden som
bygningerne klimaskærm forbedres så meget, at varmebehovet bliver uforholdsmæssigt lille i
forhold til varmetabet ved fjernvarmedistributionen. Det vil gøre nye energieffektive individuelle
produktionsformer i villaområder mere attraktive end fortsat fjernvarme.
Det fører videre til en skepsis mod fjernvarmeselskabet, at det vil komme til at fungere som et
lokalt monopol, der vil stavnsbinde varmeforbrugerne i en mulig fremtidig situation, hvor der måske dukker en mulighed op for et væsentligt billigere individuelt alternativ, og specielt hvis prisen
på fjernvarmen belastes af en uforholdsmæssig dyr anlægsvedligeholdelse og et højt varmetab.
Uanset om sammenligningen er urimelig kan det her ofte være sporene fra de berygtede barmarksprojekter, der skræmmer, hvor et lokalsamfunds varmeforbrugere er blevet fastlåst til høje
varmeregninger gennem tilslutningspligt.
Der er også en udbredt forestilling om, at fjernvarmeselskabet både ejer produktionsanlæggene
og fjernvarmenettet med deraf risiko for at udnytte deres monopolstilling til alt for høje tariffer.
Der mangler viden om, at fjernvarmen snarere kan paralleliseres til el- og gasforsyningen, hvor
leverandørerne konkurrerer indbyrdes, idet fjernvarmens produktionsanlæg kan have forskellige
ejere og prioriteres ligesom i et konkurrencemarked i forhold til deres indbyrdes varmepris. Og
ligesom i el- og gasforsyningen, hvor transportvejene ejes af statsejede virksomheder, ejes
fjernvarmens transportveje - dvs. ledningsnettet – af fjernvarmeselskabet.
Der synes også at mangle viden om, at fjernvarmeselskaberne – i modsætning til leverandørerne
af el og gas - ikke må tjene profit på varmesalget, idet de er reguleret efter hvile-i-sig-selv princippet iht. Varmeforsyningsloven. Endvidere er det lokale fjernvarmeselskab som oftest forbrugerejet, organiseret som et andelsselskab (a.m.b.a.) med det formål at fremme deltagernes, dvs.
deres varmeforbrugers fælles interesser.
Varmeforbrugerne er ydermere beskyttet via kontrol/klagesystemet med Energitilsynet og
Ankenævnet på Energiområdet. Konkrete klager over tariffer kan den enkelte varmeforbruger
f.eks. rejse i Energitilsynet og få en afgørelse. I andre forhold vil det typisk være Ankenævnet på
Energiområdet, som er klagemyndighed.
Omkostningsbestemte priser (hvile-i-sig-selv princippet) kan også være et kritikpunkt. Kritikken
består i, at der ikke gives driftsledelsen et incitament til effektiviseringer, fordi alle omkostninger
dækkes under alle omstændigheder. I lokalsamfundet kan der også være så stor fokus på varmeomkostningerne, at det lokale fjernvarmeselskab kan være under et meget direkte forbrugerpres, så der ikke vil være plads til mere strategiske investeringer, der kan betyde besparelser og
effektiviseringer på længere sigt.
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Her kan tilføjes det synspunkt, at varmeforbrugerne gennem lovgivningen er sikret afgørende
indflydelse på fjernvarmeselskabernes dispositioner (i hvert fald hvad angår de overordnede linjer). Kravet om forbrugerindflydelse gælder dog kun for distributionsselskaberne, hvorimod det
ikke gælder for fjernvarmeproducenter, medmindre fjernvarmeselskabet både ejer produktionsanlæg og ledningsnet.
Men forbrugerindflydelsen forpligter også. En brugerrepræsentation bygger ikke nødvendigvis på
ekspertise inden for fjernvarme.
7.3

Kommunes støtte
Når kommunen har godkendt et projektforslag om fjernvarmeudvidelse, er det væsentligt, at
kommunen efterfølgende støtter op om projektets realisering ved så vidt muligt at tilskynde berørte boligejere eller bygherrer til at foretage de rette forberedelser og en hurtig tilkobling til
fjernvarme.
Af instrumenter, der kan tages i brug fra kommunens side, er information, krav til nybyggeri
samt tilslutningspligt i forskellige varianter inden for lovgivningens rammer.
Af instrumenter, der kan tages i brug af fjernvarmeselskabet, er fleksible tilslutningsbestemmelser, introduktionsrabatter, overgangsløsninger, og især effektiv tarifering såsom f.eks. en garantipris låst til naturgasprisen eller en særlig tarif for lavenergihuse. Også høj kundeservice fra start
vil - foruden det giver goodwill hos kunderne - sikre, at fejl og mangler i anlæg og drift opdages
og kan rettes i tide.

7.4

Borgerinddragelse
På et passende tidspunkt i forløbet mod projektrealisering kan det være nyttigt at informere borgerne om intentionerne og planerne og dermed gøde jorden for et kommende fjernvarmeprojekt.
I arbejdet med en overordnet udbygningsplan kan fjernvarmeselskabet udmelde betingelserne
for, at fjernvarme kan realiseres og sandsynlige årstal for, hvornår man kan forvente fjernvarme
i et bestemt område, så varmeforbrugerne kan disponere efter dette i forbindelse med vedligeholdelse og modernisering af egne varmeforsyningsanlæg. Figur 16 viser et eksempel fra Billund
Varmeværk på, hvordan information om konverteringsplaner kan præsenteres effektivt.

Figur 16 – Eksempel til information om konverteringsplaner (fra Billund Varmeværks hjemmeside)
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Ved konverteringsprojekter i villakvarterer vil der være mange ejendomsejere involveret med
vidt forskellige interesser og forudsætninger. Dialogen kan derfor med fordel organiseres, så den
i høj grad sker gennem en grundejerforening, et vejlav eller en dertil oprettet lokal ’varmegruppe’, der repræsenterer de berørte ejendomsejere. Når konkrete forhold er afklaret med disse repræsentanter, kan resultaterne præsenteres og diskuteres i et bredere forum (borgermøde).
Borgernes inddragelse indebærer i høj grad dialog om varmepriser, om forbrugernes nuværende
varmeudgifter og udgifterne ved konvertering til fjernvarme eller evt. andre varmeforsyningsformer. Her der det vigtigt, at fjernvarmeselskabet er klædt på til dialogen med borgerne, idet debatten både kan dreje sig om generelle emner såvel som projektspecifikke. Man bør ydermere
være forberedt på, at en del kritik ofte bunder i fejlinformation eller mangel på information.
Et generelt emne kan være frygt for fjernvarmeprisens udvikling, idet sporene fra barmarksværkerne skræmmer og præger debatten. Statistik vil kunne nuancere denne debat. F.eks. betalte ifølge en opgørelse fra Dansk Fjernvarme - kun 1 % af fjernvarmekunderne i 2010 mere, end det
ville koste at producere varmen med et oliefyr, og hvis der sammenlignes med varmeprisen fra
et individuelt naturgasfyr, betaler kun 4 % af fjernvarmekunderne mere for deres varme. I det
projektspecifikke kan der være tale om, at fjernvarmeselskabets eksisterende tariffer måske ikke
er specielt velegnede til villabebyggelser og lignende, og at fjernvarmeselskabet derfor ikke ønsker en dialog ud fra det gældende tarifblad, men planlægger en anden tarifering.
Et andet kritikpunkt kan være fjernvarmenettets relativt store varmetab. Varmetabet kan naturligvis være en vigtig faktor, men ikke nødvendigvis set ud fra en samlet samfundsøkonomisk og
energimæssig vurdering, hvor der tages hensyn til energieffektivitet og storskalafordelene ved
den fælles forsyning set i forhold til aktuelle individuelle alternativer. I øvrigt arbejder fjernvarmeselskaberne løbende på at sænke ledningsnettets varmetab. I Varmeplan Danmark et det det
gennemsnitlige varmetab vurderet til at ville falde fra i dag ca. 21 % til ca. 16 % på sigt som følge af fjernvarmeselskabernes forventede tiltag.
Hvad angår de individuelle forbrugeres muligheder for at vælge andre varmeforsyningsformer,
såsom f.eks. jordvarme eller træpillefyr, er det vigtigt at fjernvarmeselskabet har opdateret solid
information om disse alternativer og deres fordele og ulemper. Der kan i visse tilfælde være risiko for, at forbrugeren stiler efter, hvad der kan betegnes som en utopisk varmeforsyningsløsning
eller satser på, at den teknologiske udvikling vil gøre den mulig og ikke mindst rentabel inden for
de nærmeste år, hvorfor forbrugere vil betragte en fjernvarmetilslutning som en hæmsko. En debat om mulige alternativer kan derfor blive en svær og tidskrævende udfordring for fjernvarmeselskabet. Evt. kan branchekyndige inviteres til debat, f.eks. i forbindelse med et borgermøde.
Erfaringsmæssigt synes der stor forskel på, om der er tale om udlejningsejendomme set i forhold
til individuelle private ejendomme, idet ejerne af udlejningsejendomme gerne udviser mindre bekymring over for fjernvarmeprojektets eventuelle risici end individuelle ejendomsejere.
Den lovpligtige procedure for godkendelse af et projektforslag med 4-uges høringsperiode sikrer
også, at de berørte ejendomsejere får mulighed for at blive hørt. Ved konverteringsprojekter i villakvarterer og lignende kan det dog anbefales, at væsentlige usikkerheder og kritik hos de berørte borgere så vidt muligt er blevet afklaret, inden projektet når så langt. Erfaring viser, at borgerkritik – selv fra ganske få borgere - kan afstedkomme, at den politiske opbakning hurtigt kan
forsvinde, specielt hvis projektforslagets godkendelse indebærer påbud om tilslutningspligt.
7.5

Resumé
Det er vigtigt at opbygge kunderelationer så tidligt i projektet som muligt. Der er tale om opbygning af et tillidsforhold. Undervejs kan varmeforbrugerne rejse både generelle og projektspecifikke kritikpunkter, som fjernvarmeselskabet skal være klædt på til at kunne svare på.
Under udvikling af projektet er det vigtigt at opnå en fælles forståelse for alle de involverede og
berørte parter, hvilke parametre der betyder en økonomisk besparelse – f.eks. en stor kundetilslutning. Det kan dog diskuteres, om der ligefrem skal gives kontant bonus til beboerne på vejen
for at tilslutte sig med det samme for at sikre et højt tilslutningsniveau.
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Rimeligheden i at sikre projektøkonomien gennem tilslutningspligt kan også være et debatemne.
Effektiv information til de berørte beboere bør fortsætte under hele projektets udvikling – også
under anlægsarbejderne.
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