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Afsnit A
Evaluering af projektet og konklusioner ved fsb 
Indledning
Projektet omhandler:  Konceptudvikling - Varmeforsyningsstrategi i FSB med brug af retur-fjernvarme.
Projektet er gennemført med støtte fra Landsbyggefondens innovationspulje.
Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S har beskrevet projektet med resultater og konklusioner i en rapport. 
Nærværende evaluering er en sammenfatning af rapportens resultater og fsb’s konklusioner på det 
samlede projekt.

Projektbeskrivelse
Formålet med projektet er at undersøge og udvikle et koncept, der viser, hvordan eksisterende 
varmeanlæg i ældre bygninger kan bidrage til en bedre afkøling i det samlede fjernvarmenet ved at 
anvende forsyning fra fjernvarme returledningen.
Hensigten med dette er, at udvalgte bygninger i forsyningsområdet udnytter fjernvarmereturen og derved 
sænker temperaturen i hovedreturledningen. Disse bygninger udnytter og kompenserer således for andre 
bygningers høje returtemperatur.
Projektet er igangsat af fsb, og konceptudviklingen er sket i samarbejde med Esbensen Rådgivende 
Ingeniører A/S. Desuden har Københavns Energi (nu Hofor) deltaget som konsulent.
Resultaterne er samlet i en rapport, som offentliggøres til brug for andre almene boligselskaber og 
fjernvarmeselskaber.
Undersøgelser, beregninger og rapport er udarbejdet af Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S, som 
desværre er gået konkurs, inden rapporten blev helt færdig.
De planlagte beregninger er dog udført og beskrevet i rapporten i et sådan omfang, at der kan drages 
konklusioner som afslutning på projektet.
fsb har derfor udarbejdet denne evaluering, som samler de væsentligste resultater og konklusioner på 
grundlag af den foreliggende rapport.

Beregninger og resultater
Dette afsnit er et resumé af rapportens anlægsbeskrivelser samt beregninger og resultater for de enkelte 
løsninger. For nærmere detaljer henvises der til rapporten.
Projektet tager udgangspunkt i fire løsningsmodeller, som sammenlignes med et referenceanlæg.

Reference anlæg
Reference anlægget er et standard fjernvarmeanlæg, med en varmeveksler og en varmtvandsbeholder. 
Der er udført beregninger med både 1-strengs og 2-strengs radiatoranlæg med følgende forudsætninger:
For 1-strengs anlægget er der forudsat en nødvendig fremløbstemperatur på 70 °C og en afkøling på 
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maksimalt 10 °C. Vandstrømmen i anlægget er konstant.
2-strengs anlægget er forudsat som velfungerende med en forholdsvis lav  fremløbstemperatur på 65 
°C ved udetemperatur under -10 °C og en god afkøling, som giver en returtemperatur på ca. 25-45 °C. 
Vandstrømmen i anlægget er variabel.
De samme to radiatoranlæg er også anvendt ved beregningerne i de efterfølgende løsningsmodeller.
Beregningerne for referenceanlægget viser en årlig middel returtemperatur for 1-strengs anlægget på ca. 
61 °C og for 2-strengs anlægget på ca. 36 °C.

Løsningsmodel 1
Dette anlæg har tre tilslutninger til fjernvarmesystemet. Fjernvarmens returledning anvendes som primær 
forsyning i det omfang, det er muligt, og når det er påkrævet for at opnå den nødvendige varmeydelse, 
suppleres der med forsyning fra fjernvarmens fremløbsledning.
For 1-strengs anlægget viser beregningerne, at forsyning fra fjernvarmeretur sjældent er tilstrækkelig, og 
der skal suppleres med fjernvarme fremløb næsten hele året. Modellen er derfor ikke anvendelig på dette 
anlæg.
For 2-strengs anlægget viser beregningerne en årlig middel returtemperatur på ca. 41 °C, - altså fem 
grader højere end referenceanlægget.

Løsningsmodel 2.1 og 2.2
I disse løsningsmodeller, arbejdes der ligeledes med tre tilslutninger til fjernvarmesystemet samt en 
varmepumpe, som er el-forsynet.
Fjernvarmens returledning anvendes også her som primær forsyning i det omfang, det er muligt. 
Fjernvarme fremløbet anvendes kun til, at producere varmt brugsvand, mens varmepumpen supplerer 
forsyningen til radiatoranlægget, når det er påkrævet for at opnå den nødvendige varmeydelse.
Som beskrevet i rapporten viser indledende analyser af disse to modeller, at de er uhensigtsmæssige, 
hvorfor der ikke er udført yderligere detaljerede beregninger. Analyserne har dog ført til et nyt koncept, 
hvor varmepumpen anvendes som eneste supplerende energiforsyning til både varmtvandsbeholder og 
radiatoranlæg. Denne løsning er undersøgt i løsningsmodel 3.

Løsningsmodel 3
Ved denne løsningsmodel, arbejdes der kun med to tilslutninger til fjernvarmesystemet samt en 
varmepumpe, som er el-forsynet.
Fjernvarmens returledning anvendes som eneste fjernvarmeforsyning, og varmepumpen supplerer 
forsyningen til både varmtvandsbeholder og radiatoranlæg, når det er påkrævet for at opnå den 
nødvendige varmeydelse.
El-forbruget til varmepumpen er i disse beregninger medregnet i det samlede energiforbrug.
Beregningerne viser en årlig middel returtemperatur for 1-strengs anlægget på ca. 43 °C og for 2-strengs 
anlægget på ca. 42 °C.
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Evaluering af beregningsresultater
I dette afsnit beskrives fsb’s fortolkning og evaluering af rapportens beregningsresultater.
Beregningerne viser, at den årlige middel returtemperatur er ca. 41 - 43 °C, hvilket i forhold til 
referenceanlægget er en forbedring for 1-strengs anlægget i løsningsmodel 3, men en generel forringelse 
for 2-strengs anlægget.
Returtemperaturen fra de beregnede anlæg er dog lavere end temperaturen i den fjernvarme-returledning, 
som primært forsyner anlæggene, og dermed må der alligevel være opnået en del af det, der var formålet 
med anlæggene, - nemlig at sænke den samlede returtemperatur i fjernvarme hovedledningen.
Det fremgår desværre ikke af beregningerne præcis, hvilken virkning de forskellige løsningsmodeller har 
på den samlede returtemperatur i fjernvarme hovedledningen.
En simpel overslagsberegning for et tænkt eksempel viser imidlertid, at 2-strengs anlægget i løsning 1 
sænker den samlede fjernvarme returtemperatur i hovedledningen med 1-2 °C, mens 2-strengs anlægget 
i løsning 3 kan sænke temperaturen med ca. 5 °C. Samtidig reduceres den samlede vandstrøm i 
fjernvarmeledningerne, hvilket også giver en besparelse for distribution af fjernvarmen.
Hvorvidt dette resultat er interessant må vurderes af fjernvarmeleverandøren, idet vi ikke har indblik i, 
hvordan det påvirker økonomien i den samlede produktion og distribution af fjernvarme. Dette kræver 
vidtgående beregninger, og derfor har det ikke været muligt at få Københavns Energi’s vurdering, da det 
først vil kræve en overordnet prispolitisk beslutning, som der ikke er grundlag for på nuværende tidspunkt.
I det her tænkte eksempel udgør anlæggets forbrug ca. 10% af kapaciteten i hovedledningen, hvilket 
svarer til, at ca. hver 10. bygning skal udføres med udnyttelse af returfjernvarme.
Det synes umiddelbart som en stor andel af fjernvarmeforbrugere, der skal tilsluttes med udnyttelse af 
returfjernvarme, og det er efter vores vurdering nok ikke realistisk.
Grundlaget for den type anlæg vil i øvrigt forsvinde gradvist i takt med, at returtemperaturen sænkes, når 
andre forbrugere efterhånden afkøler bedre. Der er altså risiko, for at investeringen efter få år alligevel ikke 
giver nogen besparelse.
Københavns Energi har også gjort opmærksom på, at der vil være problemer med udnyttelse af 
returfjernvarme i de områder, hvor forsyningsnettet er ringforbundet. Dels kan forsyningsretningen ændre 
sig, og dels kan temperaturen i returledningen ændre sig, hvis forsyningsretningen vender.

Økonomi og rentabilitet
Løsningsmodel 1 synes som en økonomisk realistisk mulighed, idet investeringsomkostningerne er relativt 
lave, og anlægsopbygningen er enkel, hvorved de ekstra driftsudgifter er overkommelige.
Løsningsmodel 2.1 og 2.2 har ført videre til løsningsmodel 3.
Løsningsmodel 3 synes ikke realistisk ud fra et økonomisk synspunkt. Investeringsomkostningerne er 
meget høje, prisen for el er højere end fjernvarme, og dertil kommer ekstra vedligeholdelsesudgifter 
til varmepumpen. De samlede ekstra udgifter til varmepumpen vurderes derfor at være for høje til at 
løsningsmodel 3 er rentabel.
Der er i rapporten udført økonomiske beregninger, som viser, at der skal etableres en særlig tarif for 
anlæg, der udnytter fjernvarmereturen, for at det er rentabelt for forbrugeren. Det er ikke rentabelt for 
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forbrugeren at etablere disse anlæg, uden at der gives rabat på fjernvarmeforbruget.
Københavns Energi kan ikke oplyse, hvilke muligheder der er for dette, idet det kræver en overordnet 
politisk beslutning, om man vil arbejde hen imod en sådan ordning, hvor det bliver muligt at udnytte 
returfjernvarme som forsyning. Det kræver også vidtgående beregninger for fjernvarmeleverandøren for at 
kunne fastsætte en særlig tarif for ordningen.

Miljø
Beregninger i rapporten viser, at der vil være en miljømæssig gevinst i form af mindre udledning af CO2.
Gevinsten er størst for løsningsmodel 1.
For løsningsmodel 3 reduceres udledningen af CO2 mindre, på grund af et øget elforbrug. Det er heller 
ikke sandsynligt, at fjernvarmeleverandøren vil acceptere installering af en elforsynet varmepumpe som 
delvis erstatning for fjernvarmeforsyningen.

Konklusioner
På grundlag af den foreliggende rapport kan fsb drage følgende konklusioner:

1 Anlæg der udnytter returfjernvarme kan godt sænke temperaturen i hovedreturledningen, men udbyttet  
 er beskedent set i forhold til investeringsomkostningerne.

2 Løsningsmodel 1 er den mest oplagte, fordi anlægget er enkelt at etablere, og det ikke medfører   
 betydelige øgede driftsudgifter.

3 Der er risiko for, at rentabiliteten for forbrugeren forringes i takt med, at temperaturen i fjernvarmens   
 returledning sænkes.

4 Der kan være tekniske problemer ved ringforbundne forsyningsnet.

5 Det kræver en større medvirken fra fjernvarmeleverandøren og en særlig afregningstarif, hvis idéen om  
 udnyttelse af returfjernvarme i en boligejendom skal føres videre.
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Afsnit B

Rapport om ’Konceptudvikling - 
Varmeforsyningsstrategi i FSBbolig med 
brug af retur-fjernvarme’ ved Esbensen 
Rådgivende Ingeniører A/S
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INDLEDNING 
Denne rapport er den afsluttende rapport forbindelse med projektet Konceptudvikling – 
varmeforsyningsstrategi i FSBbolig med brug af retur-fjernvarme. Projektet er et udarbejdet i fælleskab af 
FSBbolig og Esbensen Rådgivende Ingeniører med en bevilling på 365.000 kr. fra Landsbyggefondens 
innovationspulje.  

FORMÅL 
Formålet med projektet er, at undersøge og udvikle koncepter, der viser hvordan eksisterende varmeanlæg 
i ældre bygninger kan forsynes med varme ved, at anvende fjernvarmereturledningen og dermed bidrage til 
en bedre afkøling i fjernvarmenettet. 
 
Hensigten skal være, at udvalgte bygninger i forsyningsområdet udnytter fjernvarmereturen og derved 
sænker temperaturen i hovedledningen. Således kan disse bygninger kompensere for andre bygningers 
høje returtemperatur. 
 
Projektet tager udgangspunkt i, at sænke fjernvarmens returtemperatur ved at forbinde ældre bygninger, 
som i dag kan ikke give tilstrækkelig afkøling.  
 
Besparelsesmulighederne ved at sænke returtemperaturen medfører følgende energieffektive og 
økonomiske fordele: 

 Forsyning af ældre ejendomme med energieffektiv lavtemperaturfjernvarme uden en større 
ændring i bygningens udseende og karakter. 

 Miljømæssige og økonomiske forhold ved løsningerne. 

 Varmetab fra ledningsnettet reduceres. 

 Omkostninger til pumpedrift reduceres 
 

SYSTEMOPBYGNINGER 
Der er udarbejdet 4 forskellige løsningsmodeller som projektet tager udgangspunkt i. Ved fastlæggelse af 
løsningsmodellerne er der forsøgt, at tage højde for, at løsningerne skal være mulige at udføre i praksis. 

Reference 
Denne løsning er en standart fjernvarmeløsning, med en direkte fjernvarmetilslutning og en 
varmtvandsbeholder. 
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Figur 1 – principdiagram for referenceløsningen 

 

Løsningsmodel 1 
Ved denne løsningsmodel, arbejdes der med 3 tilslutninger til fjernvarmesystemet. De tre tilslutninger er i 
det efterfølgende benævnt: 

- Fremløb - som er en traditionel fremløbsledning tilsluttet den offentlige fremløbsledning. 
- Retur-frem - som er en fremløbsledning men ledningen er tilsluttet den offentlige fjernvarme 

returledning. 
- Returløb - som er en traditionel returledning tilsluttet den offentlige returløbsledning. 

 
Tanken er, at systemet skal anvende retur-frem som primærforsyning, i det omfang det er muligt, og kun 
supplere med fremløb, når det er nødvendigt. Løsningsmodelen giver god mening i fjernvarmeområder, 
hvor den offentlige returløbstemperatur generelt er høj eller varmesystemet er dimensioneret til en lavere 
fremløbstemperatur. 
 

 
Figur 2 – principdiagram for løsningsmodel nummer 1 
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Løsningsmodel 2 
Ved denne løsningsmodel, arbejdes der ligeledes med 3 tilslutninger til fjernvarmesystemet, samt en 
varmepumpe. Beregningerne medførte, at der blev ændret på den oprindelige løsning, hvorfor der 
nedenfor er vist to systemopbygninger for løsningsmodel 2. Årsagen til de to variationer er beskrevet i 
afsnittet om beregningsresultater. 

Løsning 2.1 
Fjernvarme fremløbet anvendes til, at producere varmt brugsvand. Fjernvarme retur-frem anvendes 
ligeledes til produktion af varmt brugsvand, men i perioder kun som forvarmning i beholderen. Retur-frem 
vil i de perioder temperaturen er høj nok, også blive anvendt som eneste rumopvarmningskilde. 
I de perioder, hvor fremløbstemperaturen på retur-frem ikke er tilstrækkelig til dække rumvarmebehovet, 
vil varmepumpen blive anvendt.  
 

 
Figur 3 – Diagram for den oprindelige løsningsmodel nummer 2 

 

Løsning 2.2 
Produktion af rumvarme og brugsvand foregår efter samme princip, som ved den oprindelige løsning. For 
at sikre bedre driftsbetingelser for varmepumpen, er denne tilsluttet en buffer beholder, hvor 
varmepumpen konstant opretholder, den temperatur der nødvendig i varmesystemet. Fordelen er længere 
driftsintervaller for varmepumpen. Ulempen er, at varmepumpen generelt skal køre med et højere 
temperaturniveau. 
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Figur 4 – principdiagram for en variation af den oprindelige løsningsmodel 2. 

 

Løsningsmodel 3 
Ved denne løsningsmodel, arbejdes der kun med to tilslutninger til fjernvarmesystemet. Tilslutningerne er 
retur-fremløb og returløb der begge er tilsluttet den offentlige returledning.  
I de perioder hvor temperaturen i retur-frem er tilstrækkelig, anvendes denne som forsyning til rumvarme 
og brugsvand. I perioder, hvor temperaturen ikke er tilstrækkelig høj, vil den kun anvendes som 
forvarmning i varmtvandsbeholderen. 
Varmepumpen vil anvendes som forsyning, når retur-frem temperaturen er for lav til at producere den 
nødvendige effekt til rumvarme eller brugsvand. Varmepumpen er tilsluttet en bufferbeholder således 
varmepumpen vil få en mere kontinuerlig drift, når den aktiveres. 
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Figur 5 – Løsningsmodel nummer 3 

 
 

BEREGNINGSFORUDSÆTNINGER 
Som grundlag for beregningerne, er der opbygget en fiktiv bygning, da det er nødvendigt, at have detaljeret 
data for energiforbrug, temperaturer, flow mm. Den fiktive bygning er sammensat, med input fra 
eksisterende bygninger således bygningsmodellen er realistisk. 

Simuleringssoftware 
Simuleringerne af de forskellige anlæg, er foretaget med TRNSYS 17, der er et fleksibelt værktøj, til 
dynamisk simulering af komplicerede sammenhænge i energianlæg. Hver enkelt komponent i anlægget 
hentes ind i TRNSYS, som selvstændige moduler med hver deres parametre, til karakterisering af 
komponenten samt input- og output-nodes. De forskellige komponenter forbindes analogt til den fysiske 
udformning således, at output fra en komponent bliver input til den næste. 
 
Resultatet af simuleringerne er, et detaljeret billede af driftstilstanden for hvert tidsskridt i simuleringen, 
hvilket gør det muligt at optimere på de forskellige komponenter og styringsstrategier indtil der opnås de 
ønskede driftsforhold. På bilag 1 ses et skærmbillede fra TRNSYS hvor løsningsmodel 3 er opbygget. 

Bygningsmodel 
Beregningsdata for energien leveret til varmesystemet, i den fiktive bygning er fundet, ved anvendelse af 
en Be06-lignende beregningsmetode udviklet i forbindelse med et projekt for Slots- og Ejendomsstyrelsen.  
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Som model er anvendt en 4 etagers kontorbygning fra 1914 på ca. 8700 m2, der principielt lige så godt 
kunne have været anvendt til beboelse. Oplysninger om bygningens klimaskærm (arealer, U-værdier, 
vinduesorienteringer etc.) er importeret fra Energimærkningsordningens database, mens de 
anvendelsesmæssige forhold er tilpasset anvendelsen til beboelse. Opvarmningsbehovet er beregnet til ca. 
90 kWh/m2/år. Der er regnet med en gennemsnitlig lejlighedsstørrelse på 87 m2 svarende til i alt 100 
lejligheder i den nævnte bygning. Nedenstående figur 6 viser opvarmningsbehovet beregnet på timebasis. 

 

 
Figur 6 – Simuleret rumopvarmningsbehov for hele bygningen med 100 lejligheder 

 

Der er set på 2 forskellige situationer for varmeanlægget:  

1. Et velfungerende 2-strenget varmeanlæg med god afkøling og udetemperaturkompenseret 
fremløbstemperatur samt trykstyret cirkulationspumpe. Den maksimale fremløbstemperatur er 65 
°C ved udetemperaturer under -10 °C og en minimal regningsmæssig fremløbstemperatur på 25 °C 
ved udetemperaturer over 17 °C. I udetemperaturintervallet mellem -10 °C og 0 °C reguleres 
fremløbstemperaturen lineært mellem 65 °C og 60 °C og for udetemperaturer mellem 0 og 17 °C 
reguleres fremløbstemperaturen lineært mellem 60 °C og 25 °C. 
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Figur 7 – Simuleret fremløbs- og returtemperatur i velfungerende 2-strenget varmeanlæg 

 

2. Et 1-strenget anlæg med en fast fremløbstemperatur på 70 °C og fast volumenstrøm, hvilket giver 
anledning til en ringe afkøling.  
 

 
Figur 8 – Simuleret fremløbs- og returtemperatur i 1-strenget anlæg med fast fremløbstemperatur på 70 C.   
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Returtemperatur og flow i radiatorkredsene er beregnet ud fra nødvendig effekt-afgivelse og 
radiatorformel med standard radiatoreksponent n på 1,3: 

 

 

 
 

 
Bygningens varmeanlæg betragtes i denne situation som én stor radiator. 
 
De to anlægstyper er valgt ud fra den situation, der har affødt projektet: 

Udnyttelse af den offentlige fjernvarme retur som varmekilde i fjernvarmeområder med generelt høje 
temperaturer i returledningen. 

1. Et godt fungerende anlæg vil i store perioder af året kunne anvende den offentlige fjernvarme retur 
direkte som varmekilde. Denne løsning vil kunne bidrage til at mindske ledningstabet for 
fjernvarmen. 

2. Et dårligt fungerende anlæg med høj fremløbstemperatur og høj returtemperatur. En større 
afkøling kan opnås ved anvendelse af en varmepumpe, der benytter den offentlige fjernvarme 
retur som varmekilde i fordamperen. Herved skal varmepumpen ”blot” skal løfte 
temperaturniveauet til den ønskede fremløbstemperatur i varmeanlægget. Denne løsning skal ses 
som et alternativ til en total udskiftning af det eksisterende varmeanlæg til et 2-strenget anlæg for 
opnåelse af en god afkøling. 

 

Brugsvandsbehov  
I simuleringen af bygningen anvendes et brugsvandsbehov, samt en angivelse af hvornår på dagen der 
tappes. Der er derfor udarbejdet et tappeprogram, med udgangspunkt i et forbrug på 50 liter varmt vand 
pr. person pr. dag. Tappemønsteret er stemmer fint overens med forbrugsmålinger fra flere af FSB’s 
ejendomme og forbruget svarer også fint overens med oplysninger fundet i litteraturen. Setpunktet for 

varmtvandstemperaturen er 55 C, og der regnes med en koldtvandstemperatur på 10 C. 
        

Den daglige fordeling af tapningerne er vurderet, ud fra opstilling af et forventet typisk brugsmønster, 
hvilket for de 100 lejligheder til sammen giver fordelingen af varmtvandsforbruget på døgnbasis. Der er 
ikke i de videre beregninger skelnet mellem hverdage og weekender ligesom der heller ikke tages højde for 
eventuelle årstidsvariationer. På figur 9 ses det anvendte tappeprogram. 
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Figur 9- Tappeprogram for varmt brugsvand anvendt i beregningerne. 

 

Fjernvarmetemperaturer 
Projektets formål er at undersøge mulighederne for at udnytte returfjernvarmen som varmekilde i 
fjernvarmeområder med høj offentlig fjernvarme returtemperatur. Derfor er der valgt et profil som vist i 
figur 10, hvor middelreturtemperaturen er 55 °C med en sinusvariation over året med en amplitude på 10 
K. 
 
Fremløbstemperaturen har en middeltemperatur på 85 °C og svinger ligeledes med en sinusvariation med 
en amplitude på 20 K. 
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Figur 10 – Anvendt variation af fremløbs- og returtemperatur i det offentlige fjernvarmenet 

 

Varmtvandsbeholder 
I TRNSYS er der opbygget en model af en varmtvandsbeholder. Beholderen er dimensioneret så 
tappetemperaturen altid ligger mellem 50 - 56 °C ved det anvendte tappeprofil. Figur 11 viser den 
beregnede tappetemperatur over et helt år med den tidligere beskrevne variation i fjernvarmens 
fremløbstemperatur. 
 
Der regnes med cirkulation af det varme brugsvand, hvilket giver anledning til et ekstra varmetab fra 
beholderen. Dette er simuleret ved, at vurdere en fornuftig længde af cirkulationsledningen og kræve, at 

der ved det fjerneste tapsted minimum skal være vand med en temperatur på 50 C til rådighed. Ud fra 
dette krav, og normalt isoleringsniveau af cirkulationsledningen er der beregnet et flow og en 
returtemperatur til tanken. 
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Figur 11 – Simuleret temperaturniveau i varmtvandsbeholderen 

 

Klima 
Klimadata er det danske Design Reference Year (DRY), der indeholder timeværdier for bl.a. udetemperatur, 
vind og solstråling. Data ligger i en tekstfil der indlæses i TRNSYS, der automatisk foretager interpolation 
mellem timeværdierne, hvis tidsskridtet i beregningerne afviger fra 1 time. 

 

BEREGNINGSRESULTATER 
Projektformuleringen fokuserede indledningsvis på 3 forskellige anlægsudformninger, til maksimal 
udnyttelse af det offentlige fjernvarmenets retur som direkte opvarmningskilde i fjernvarmeområder 
kendetegnet ved en generel dårlig afkøling, og dermed høje returtemperaturer med deraf følgende ekstra 
varmetab i ledningsnettet. Anvendelse af returen som varmekilde vil således kunne medvirke til et mindre 
tab for fjernvarmeselskabet. 
 
Ud over de nævnte anlægsudformninger beskrevet under systemopbygninger er der også foretaget en 
simulering af et traditionelt opbygget fjernvarmeanlæg til rumopvarmning og opvarmning af varmt 
brugsvand. Denne simulering anvendes som reference for de øvrige alternative løsninger. 
 

Referenceløsning 
I referenceanlægget anvendes det offentlige fjernvarmenets fremløb direkte i varmeveksleren i 
varmtvandsbeholderen, mens radiatoranlægget forsynes via en veksler. Flowet gennem vekslerens 
primærside styres efter opnåelse af den ønskede fremløbstemperatur på sekundærsiden. 
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Nedenstående tabel viser resultaterne af simuleringerne for henholdsvis det 2-strengede og det 1-
strengende anlæg. 

Tabel 1. Resultat af simuleringer udført for referenceanlæg 

2-strenget anlæg Brugsvand Rumvarme Samlet anlæg 

Fjernvarmemængde [m3/år ] 5.006 10.517 15.523 

Leveret energi fra fjernvarme [kWh/år] 216.184 721.531 937.715 

Beregnet middelafkøling [K] 37,1 58,9 51,2 

Beregnet middel returtemperatur [C]   35,7 

 

 

1-strenget anlæg Brugsvand Rumvarme Samlet anlæg 

Fjernvarmemængde [m3/år ] 4.989 24.509 29.498 

Leveret energi fra fjernvarme [kWh/år] 216.330 724.635 940.965 

Beregnet middelafkøling [K] 37,3 25,4 27,1 

Beregnet middel returtemperatur [C]   61,2 

 

Forskellen i leveret energi mellem de 2 anlægstyper skyldes simuleringsnøjagtigheden. 

Løsningsmodel 1 
Opbygningen af anlægget er vist under ”Systemopbygninger”, hvor der opereres med en opblanding 
mellem offentlig fjernvarme frem og retur for opnåelse af tilstrækkelig høj fremløbstemperatur til 
henholdsvis varmtvandsbeholder og veksler til rumopvarmning. Der iblandes kun vand fra 
fjernvarmenettets fremløb, hvis returtemperaturen i fjernvarmenettet ikke er tilstrækkelig. 

Simuleringerne er udført med en styring der sikrer, at fremløbstemperaturen til henholdsvis 
varmtvandsbeholder og veksler er 10 K højere end det respektive setpunkt. Det vil sige, hvis kun 
varmtvandsbeholderen med et setpunkt på 55 °C kalder på varme, vil blandingstemperaturen af de to 
fjernvarmetilslutninger blive 65 °C, og hvis det kun er varmeanlægget med en udetemperaturkompenseret 
fremløbstemperatur på 45 °C, vil blandetemperaturen blive 55 °C. Hvis både varmtvandsbeholder og 
varmeanlæg kalder på varme, vil blandetemperaturen sættes lig med den største af de 2 setpunkter + 10 K. 

Der er for denne anlægstype kun udført simuleringer for 2-strengsanlægget, idet dette er det eneste af de 
to anlægstyper, der reelt kan drage fordel af at udnytte den offentlige fjernvarmes returledning som 
varmekilde. Resultatet af simuleringerne fremgår af nedenstående tabel 2. 

Tabel 2. Resultat af simuleringer udført for Løsningsmodel 1. 

2-strenget anlæg Brugsvand Rumvarme Samlet anlæg 

Fjernvarmemængde fra ”retur” [m3/år ] 
9.734 20.434 

19.653 

Fjernvarmemængde fra ”frem” [m³/år] 10.505 

Leveret energi fra fjernvarme [kWh/år] 211.785 709.663 921.448 

Beregnet middelafkøling [K] 18,7 29,8 25,8 

Beregnet middel returtemperatur [C]   40,5 
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I ovenstående tabel er der anført en fælles værdi for fjernvarmemængden leveret til henholdsvis brugsvand 
og rumopvarmning, hvilket skyldes, at begge vekslere ligger efter blanding af fjernvarmevandet, hvorfor det 
ikke er muligt at adskille, hvor meget der kommer fra hvilken kilde. Derimod kan det samlede 
fjernvarmeforbrug adskilles i hvert sit bidrag.  

Det virker umiddelbart bemærkelsesværdigt, at den samlede returtemperatur til det offentlige 
fjernvarmenet bliver ca. 5 K højere i dette tilfælde end for referenceløsningen. Årsagen skal findes i, at 
fremløbstemperaturen til vekslernes primærsider generelt er lavere end i referencemodellen, hvorved 
varmeoverføringen bliver mindre. Dette underbygges også af, at den samlede fjernvarmemængde næsten 
er fordoblet for at kunne levere den nødvendige energimængde. 

Hvis et eksisterende anlæg omlægges til et anlæg som Løsningsmodel 1 kræves der også en samtidig 
forøgelse af varmevekslernes størrelse for at opnå en returtemperatur der er lig med eller lavere end i det 
oprindelige system. 

Der er valgt en meget simpel styring af blandetemperaturen ved blanding af fjernvarmens frem og retur, og 
det anses for sandsynligt, at der kan opnås en bedre løsning ved at optimere på styringen af blandingen, 
hvilket dog ligger uden for dette projekts rammer.  

Løsningsmodel 2 
Løsningsmodel 2 anvender som Løsningsmodel 1 den offentlige fjernvarme retur som varmekilde til såvel 
rumopvarmning som til opvarmning af varmt brugsvand, hvis returtemperaturen i den offentlige 
fjernvarme er tilstrækkelig. Når dette ikke er tilfældet, anvendes den offentlige fjernvarme frem som 
supplerende energikilde i varmtvandsbeholderen. Den supplerende energikilde knyttet til 
rumopvarmningen er en varmepumpe, der anvender den offentlige fjernvarme retur som varmekilde.  

En variant af ovenstående er en løsning, hvor varmepumpen også udgør supplerende energikilde til 
varmtvandsbeholderen. 

Indledende analyser af konceptet i Løsning 2 har imidlertid vist, at løsningen er uhensigtsmæssig for både 
det 1-strengede og det 2-strengede anlæg af følgende årsager: 

 i det 1-strengede anlæg er kravet til fremløbstemperaturen i varmeanlægget højere end 
temperaturen i den offentlige fjernvarme retur, hvorfor det ikke giver nogen mening at anvende et 
anlæg med udnyttelse af den offentlige fjernvarme retur direkte. Dermed kan anlægget 
simplificeres til en løsning, hvor varmepumpen er eneste energikilde til såvel rumopvarmning som 
varmt brugsvand. Denne løsning er simuleret som Løsningsmodel 3. 

 i det 2-strengede anlæg vil varmeanlægget i en stor del af opvarmningssæsonen kunne anvende 
den offentlige fjernvarme retur direkte som varmekilde, og varmepumpen vil kun skulle bidrage i 
spidsbelastningsperioder. Det vil betyde, at energimængden, som varmepumpen skal levere, bliver 
meget lille.  

Dertil kommer, at netop i spidsbelastningsperioderne (meget kolde dage) er både 
fremløbstemperaturen og returtemperaturen i varmeanlægget høje, hvorved det mulige 
effektbidrag fra den offentlige fjernvarmes retur vil være meget lille. Det betyder, at varmepumpen 
stort set skal dække hele effektbehovet i disse perioder.  

Resultatet bliver, at der kræves en stor varmepumpe (for opfyldelse af effektbehovet), der samlet 
set kun skal levere en lille årlig energimængde. Dette gør den beskrevne løsning økonomisk 
uinteressant. 
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Ovenstående vurderinger af Løsning 2, baseret på indledende analyser, har derfor ført til et ændret 
koncept, hvor varmepumpen anvendes som eneste energiforsyning til både varmt brugsvand og 
rumopvarmning. Denne løsning er simuleret som Løsningsmodel 3. 

Løsningsmodel 3 
Løsningsmodel 3, hvor hele varmeforsyningen leveres via en varmepumpe, der anvender den offentlige 
fjernvarmes retur som varmekilde til fordamperen, er simuleret for både det 1- og 2-strengede anlæg, idet 
varmepumpeløsningen er alternativet til opblanding af fjernvarmens frem og retur. Resultatet af 
simuleringerne fremgår af nedenstående tabel 3. 

Tabel 3. Resultat af simuleringer udført for Løsningsmodel 3.  

2-strenget anlæg Samlet anlæg 

Fjernvarmemængde, fra ”retur” [m3/år ] 61.630 

Leveret energi fra fjernvarme [kWh/år] 788.716 

Beregnet middel returtemperatur [C] 41,5 

Leveret energi fra varmepumpe [kWh/år] 939.103 

Elforbrug til varmepumpe [kWh/år] 150.387 

Varmepumpens års COP 6,2 

 

1-strenget anlæg Samlet anlæg 

Fjernvarmemængde, fra ”retur” [m3/år ] 68.238 

Leveret energi fra fjernvarme [kWh/år] 787.922 

Beregnet middel returtemperatur [C] 42,7 

Leveret energi fra varmepumpe [kWh/år] 953.729 

Elforbrug til varmepumpe [kWh/år] 165.808 

Varmepumpens års COP 5,8 

 

Betragtes ovenstående resultater fremgår det, at den leverede energi fra den offentlige fjernvarmes retur 
er praktisk taget ens i de 2 tilfælde (afvigelse kan tilskrives simuleringsnøjagtigheden), hvorimod den 
leverede energimængde fra varmepumpen er større i det 1-strengede anlæg end i det 2-strengede anlæg. 
Dette skyldes den højere konstante fremløbstemperatur i det 1-strengede anlæg, der medfører et større 
varmetab fra anlægget. 

Varmepumpens års-cop for det 2-strengede anlæg er beregnet til 6,2 mens den for det 1-strengede anlæg 
er 5,8. Begge værdier er høje, hvilket skyldes det relative lille temperaturløft, som varmepumpen skal 
præstere. 

Middelreturtemperaturen til det offentlige fjernvarmenet er hhv. 41,5 C og 42,7 C for det 2-strengede og 
det 1-strengede anlæg. Den højere returtemperatur for det 1-strengede anlæg skyldes, at varmepumpen 
kører med en højere kondensatortemperatur på grund af det højere krav til fremløbstemperaturen i 
varmeanlægget. 

Returtemperaturen og dermed afkølingen kan i princippet vælges inden for et bredt område ved 
dimensionering af varmepumpen, hvor der i dette tilfælde er anvendt en dimensionerende afkøling på 
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fordampersiden på 10 K. Vælges en større dimensionerende afkøling, vil det betyde en mindre COP-værdi 
for varmepumpen, da temperaturløftet for varmepumpen da øges og vice versa. 

Varmepumpeløsningen er simuleret med én varmepumpe, men på grund af de meget varierende 
belastninger hen over året, vil det være mere fordelagtigt, at anvende flere mindre varmepumper tilsluttet i 
kaskade der betyder, at varmepumperne kan til- og frakobles efter behov. Denne optimeringsproces med 
optimalt valg af varmepumpe(r) og afkøling på fordampersiden ligger imidlertid uden for dette projekts 
rammer, men ovenstående resultater i sammenligning med de øvrige anlægsløsninger giver en god 
indikation af mulighederne og begrænsningerne for udnyttelse af den offentlige fjernvarmes retur som 
primær varmekilde i områder med høj returtemperatur i det offentlige fjernvarmenet. 

 

ØKONOMI 
I dette afsnit belyses de enkelte løsningsforslags investering og driftsøkonomi. Anlægsinvesteringerne er 
fastlagt med baggrund i tidligere projekter samt opslag i prisbøger.  
 
I afsnittene omkring de enkelte løsningers driftsøkonomi er der ikke indregnet prisvariationer for 
energipriserne, og der er på samme måde ikke medregnet renteudgifter ved optag af eventuelle lån, som 
kan være nødvendige for, at implementere de enkelte løsninger. Der er regnet med følgende energipriser: 
 

 Elpris:   2 kr./kWh 

 Fjernvarmepris:  0,5 kr./kWh 

 Reduceret fjernvarmepris: 0,25 kr./kWh  
 

Den reducerede fjernvarmepris er en den pris, som det er antaget, at der betales for den energi der aftages 
fra fjernvarmereturledningen. Dette er nærmere beskrevet senere. 
 
Det har ikke været muligt, at foretage beregninger af den økonomiske fordel som fjernvarmeværkerne 
opnår ved at temperaturen i returledningen sænkes. Fordelen for fjernvarmeværkerne er: 

- At returtemperaturen sænkes hvorved varmetabet fra ledningen reduceres. 
- Det koldere returvand vil på værkerene medføre en øget effektivitet at den røggaskondensering 

der foretaget. 
Det er ikke muligt for fjernvarmeværkerne, at komme med vurdering af hvor stor en besparelse der kan 
opnås ved en sænkning af returtemperaturen. For at det vil give en synlig reduktion af returtemperaturen i 
fjernvarmesystemet skal løsningerne udbredes til store dele af fjernvarmesystemet. Dette er vurderet som 
værende urealistisk, da det vil kræve forholdsvis store investeringer hos en række aftagere på samme tid. 
Den økonomiske vurdering er derfor udelukkende udført på bygningsniveau. 
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Referenceanlæg 
 
Anlægsinvestering: 
For referencemodellen er der taget udgangspunkt i en renovering af en varmecentral hvor 
hovedkomponenterne skal udskiftes. Dette omfatter udskiftning af veksler, varmtvandsbeholder og 
pumper samt en post for udskiftning af automatik. 
 

Komponent Pris 

Varmtvandsbeholder      65.000 kr. 

Veksler      65.000 kr. 

Automatik      15.000 kr. 

Sum    145.000 kr. 

 
Driftsøkonomi: 
På nedenstående figur ses fordelingen af det årlige energiforbrug for referenceanlægget. 
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 Figur 12 – Fordeling af energiforbruget for referenceanlægget 

 
Med udgangspunkt i ovenstående fordeling af energiforbrug er der beregnet en samlet årlig energiudgift på 
518.500 kr. 
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Løsningsforslag 1 
 
Anlægsinvestering: 
Ved denne løsning er, det forudsat at blandefunktionen udføres i er særlig blandeunit, hvorfor der i 
nedenstående overslag er afsat 200.000 kr. til en sådan blandeunit. 
 

Komponent Pris 

Varmtvandsbeholder           65.000 kr. 

Blandeunit        200.000 kr. 

Automatik           50.000 kr. 

Sum        315.000 kr. 

 
Driftsøkonomi: 
Fordelingen er energiforbruget for løsningsforslag 1 er den samme som referencebygningen, da der ikke 
arbejdes med varmepumper der forskyder energiforbruget fra fjernvarme til el.  
Da der i løsningen arbejdes med forsyning fra den primære fjernvarme fremløbsledning og forsyning fra 
returledningen vil der være en fordeling af fjernvarmeforbruget. 
 
Med udgangspunkt simuleringerne er der fastsat nedenstående fordeling af fjernvarmeforbruget.  
 

Retur-varme
67%

Frem-varme
33%

Fordeling af fjernvarmeforbrug

 
Figur 13 – Fordeling af energiforbrugt mellem fjernvarme-frem og fjernvarme-retur-frem 

 
 
Såfremt der forudsættes en tarifstruktur der ikke tilgodeser, at der anevendes energi fra fjernvarmereturen 
vil de årlige udgifter være 510.724 kr. 
  



 
 
   
 

 
Side 18 af 23 

Løsningsforslag 3 
 
Anlægsinvestering:  
Denne løsning indeholder en specialbygget varmepumpe der er tilpasset det enkelte byggeri. Prissætning af 
varmepumpen er udført i samråd med firmaet Sollie der er specialiseret i udførelse af specielle 
varmepumpeløsninger.  
 
 

Komponent Pris 

Varmebuffer 65.000 kr. 
Varmtvandsbeholder 65.000 kr. 
Varmepumpe 800.000 kr. 
Automatik 50.000 kr. 
Sum 1.005.000 kr. 

 
Driftsøkonomi:  
Ved denne løsning optræder der et større el forbrug end ved de andre løsninger, hvilket skyldes 
varmepumpen. På figur 14 ses fordelingen af energiforbruget. 
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Figur 14 – Fordeling af energiforbruget for løsning 3 

 
Som det fremgår af figur 14 medfører løsningsmodel 3 et relativt stort fjernvarmeforbrug samtidig med et 
stort el forbrug. Dette medfører at løsningens årlige driftsudgifter vil være 745.132 kr. for det 2-strengede 
system og 775.577 kr. for det 1-strengede system, når der regnes med standard tarif. 
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Sammenligning: 
Med udgangspunkt i de beregnede energiudgifter og anlægsomkostninger er det muligt at lave en 
sammenligning af de enkelte løsninger. Sammenligningen anvendes til, at vurdere relevans og potentialet i 
løsningerne. 
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 Figur 15- Sammenligning af rentabiliteten for de enkelte løsninger 

 
På figur 15 ses sammenligningen af de akkumulerede driftsudgifter for løsningerne. For løsning 3 er det 
valgt kun at betragte løsningen med et 2-strenget anlæg.  
 
Som det fremgår af figur 15 vil omkostningerne for referenceløsningen og løsning 1 være næsten lige efter 
de 25 år.  
Det ses vil løsning 3 være klart den dyreste af de 3 løsninger hvilket skyldes, at der betales for den el som 
varmepumpen anvender samt der betales fuld pris for den kWh’er fjernvarme der aftages fra 
returledningen. 
 
Figur 15 illustrer tydeligt at der ikke er nogen besparelse for en forbruger, i at investere en alternativ 
fjernvarmeløsning, uden at der udarbejdes en differentieret tarifstruktur. 
 
I figur 16 er der foretaget en beregning og sammenligning af rentabilitet for de sammen løsninger, men 
med anvendelse af en tarifstruktur, der tilgodeser anvendelsen af retur-fjernvarme.  
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 Figur 16- rentabiliteten ved anvendelse af differentierede tarikstrukturer 
 
For løsning 1 er forudsat en tarifstruktur, hvor der afregnes med en pris på 0,25 kr./kWh for den 
energimængde der aftages fra returledningen. Denne energipris svarer til 50 % af standardprisen. Ved 
sammenligning af figur 15 og 16 ses det, at den ændrede tarif medfører en besparelse på cirka 4 millioner 
over en 25 årig periode. Den ændrede tarifstruktur medfører ligeledes at denne løsning nu er den mest 
rentable løsning. 
 
For løsning 3 er det særligt vigtigt, at der opnås en fordelagtig tarifstruktur, da denne løsning kræver en 
stor etableringsomkostning.  Som det ses af figur 16 giver tarifstrukturen hvor gives 50 % rabat ikke 
tilstrækkelig besparelse til at løsningen kan konkurrere med reference løsningen. 
Figur 16 illustrerer at strukturen hvor der ikke betales for returvarmen medfører at løsning 3 efter 25 år vil 
ligge på niveau med løsning 1. 
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MILJØ 
 
Med baggrund i de beregnede energiforbrug, kan løsningernes miljøbelastning beregnes. Til vurdering af 
dette anvendes CO2 som indikator til sammenligning. CO2-emissioner for fjernvarme og el er hentet fra 
miljødeklarationen på Københavns Energis hjemmeside. Der er anvendt følgende CO2-emissioner: 
 

- Fjernvarme: 122 g/kWh 
- EL  502 g/kWh 

 
På figur 17 ses den årlige CO2 udledning for de 3 løsninger. 
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Figur 17 –CO2-emissiober for de enkelte løsninger 

 
I beregningerne er det forudsat den energi der anvendes fra fjernvarmereturledningen i bidrager til en 
miljøbelastning.  Dette kan med rimelighed antages, da denne energi jo principielt er et spildprodukt fra 
opvarmningen af bygninger der er tilsluttet tidligere på strengen.  
 
Som det fremgår af figur 17 vil løsning 1 være den model der giver anledning til den laveste CO2-udledning, 
hvilket skyldes, den store andel af retur-varme der anvendes samt et begrænset el-forbrug. 
Det fremgår ligeledes af figuren, at løsning 3 hvor der anvendes en varmepumpe vil medføre en CO2 
reduktion i forhold til reference løsningen. Dette skyledes at varmepumpens tilslutning til returvarmen 
medfører en høj virkningsgrad der opvejer den højere CO2 udledning el bidrager med fremfor fjernvarme. 
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KONKLUSION 
Beregninger viser at det vil være muligt at etablere alternative fjernvarmeforsyningsløsninger til ældre 
ejendomme. Beregningerne viser at det vil være muligt at opnå en fornuftig afkøling. Beregninger viser, at 
der vil være en miljømæssig gevinst ved at etablere en af de undersøgte løsninger.  
Som det ligeledes fremgår er rentabiliteten for løsninger helt afhængige af at der indgås en differentieret 
tarifstruktur med fjernvarmeværkerne. Tarifstrukturen skal sikre, at der kan opnås en fornuftig rentabilitet, 
på den investering der foretages, ved implementering af den alternative løsning. I denne rapport er 
anvendt, tarifstrukturer der giver rabat på den energi der aftages fra returledningen, da denne løsning 
virker mest fair. Tarifstukturen giver også fjernvarmeaftageren et incitament til, at optimere sit anlæg 
således, at der anvendes mest mulig returvarme. For løsning 1 fremkommer der en problematik med 
hensyn til afregning, da der arbejdes med fælles returledning hvor vandstrømmene fra fremløbet og retur-
fremløbet blandes, hvilket gør det umuligt at udspecificere hvor mange kwh’er der aftages fra 
returledningen. 
En stor barriere er, at det ikke er muligt at beregne fjernvarmeværkernes udbytte ved at der placeres 
sådanne løsninger i fjernvarmenettet. Dette kan medføre at fjernvarmeværkerne ikke særligt interesserede 
i indgå aftaler der sikrer det er muligt at udføre løsningerne.  
 
De fjervarmeløsninger der er kigget på udnytter alle en høj temperatur i den offentlige returledning og den 
høje temperatur er en nødvendighed for at løsningerne skal fungere. Dette betyder at løsningerne kun kan 
benyttes i områder hvor returtemperaturen er høj. Desuden kan der kun vis andel på en enkelt streng da 
hver ny tilslutning vil medvirke til en lavere returtemperatur i strengen. 
 


