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Varmebesparelser og varmeforsyning 

• Potentialer er store – 31-33% - men en betydelig del implementeres under 
alle omstændigheder (reference?)  
 

• Forsyningsantagelser – metode og priser 
 

• Afvejning med varmeforsyning – integreret valg af forsyning og 
varmebesparelser er vigtigt 
 

• Heterogen massse af bygninger og heterogene forbrugertyper nuancerer 
hvor besparelser er optimale 
 

• Velfærdsgevinst lokalt - komfort øger også samfundsværdi 
 

• Detaljerede kommentarer til rapporternes antagelser og resultater 
 

• Andre helbredseffekter og individuel forsyning – Eksempel fra partikler og 
privat optimering 
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Potentialer og implementering 
Sammenligning af SBI og Ea analyse 

Ea: Samfundsøkonomisk optimale besparelser frem til 2050 (31%) 
• Heraf forventes ca. 15% gennemført af sig selv 
 
SBI: Besparelser I Scenarie 5 (33%) 
• S-5 er privatøkonomisk rentabelt for så godt som alle grupper (marginal 

tilbagebetaling >1 ; 70 øre/kWh)  
• Heraf gennemføres sandsynligvis mellem 26% (S-3) og 30% (S-4) af sig 

selv  
 

Kunne det ikke forventes at de privatøkonomisk rentable potentialer var større 
end de samfundsøkonomiske med baggrund i afgifterne? 
 
Er forskel i forventet del af besparelser, der gennemføres af sig selv relateret 
til sammensætning af investeringer og renoveringsaktivitet eller? 

– hvorledes opvarmningsforbruget egentlig vil udvikle sig 
(komfortefterspørgsel, indkomstafhængighed og evt rebound) 

  
 

3 



DTU Management 28 March 2019 Varmebesparelser og varmeforsyning 

Potentialer og reference for besparelser/forbrug 
 

• En del af besparelses potentialet gennemføres af sig selv ved renovering – 
dette kunne være referencen  
 

• Derudover øges komfortforbruget muligvis over tid som følge af 
indkomststigninger – renoveringer der øger brugsværdi og intensitet i sig 
selv (reference?)  
 

• En del af de privat- og samfundsøkonomisk rentable besparelser 
gennemføres ikke (barrierer, transaktionsomkostninger + overvurderede 
potentialer) 
 

• Derfor er det vigtigt at identificere, hvor disse potentialer findes, som 
rapporterne så udmærket gør og hvor uønskede barrierer kan mindskes 
 

• Hertil skal kombineres: 
– Detaljer der identificerer heterogene bygningsforhold og potentialer, 

kombineret med detaljerede forsyningsoplysninger (SBI – Ea mv)  
– Kombineret med øvrige socioøkonomiske karakteristika (beboer antal, 

indkomst, erhvervsaktivitet etc.)  
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Forsyningsantagelser i analyser 

SBI: udgangspunkt i nutidig forsyning detaljeret fordelt – private omkostninger 
– Fremskrivning af priser 
– Enkelt men central sensitivitet på elpris (elvarme afgift) 
 

Ea: udgangspunkt i 2050 fremskreven forsyning – samfundsøkonomiske 
priser  

– Fremskrivning af priser – inkl kvotepriser 
– Detaljeret beregning af marginalomkostninger – inkl net og 

kapacitetsantagelser 
 

Vil 2050 fordeling på forsyningsteknologier muligvis være et sted mellem de to 
antagelser? – Sensitivitet?   
 
Hvad vælges egentlig først og hvornår mellem 2019 og 2050?  

– Besparelser - renovering 
– Forsyningsteknologi – renovering? 
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Forsyningsantagelser – valg af teknologi? 
Valg af teknologi afhænger af forsyningspriser og besparelsespotentiale samt 
omkostninger – frit forsyningsvalg i fremtiden? 
 
Rækkefølge af forsyningsomlægning og energibesparelser kan have stor 
betydning  
 
Suboptimale investeringer kan forekomme: 
 
• Omlægning af individuel forsyning til individuel varmepumpe før besparelser 

kan medføre overinvestering I VP kapacitet 
• Besparelser I gasforsynet område først og senere opkobling på 

eksisterende fjernvarme kan give for stor besparelsesindsat 
 

• Marginale forsyningsomkostninger er i Ea rapport angivet som inklusive 
kapacitetseffekt: dvs besparelser reducerer en marginal del af kapacitet 
(ikke gas) 

• Dette kan kun lade sig gøre hvis besparelser gennemføres før/samtidig med 
dimensionering af nyt forsyningsanlæg  

• Resultat er at der muligvis medregnes for høje forsyningsomkostninger (for 
store besparelser per sparet kWh)   
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Varmeforsyningsteknologi har meget lille 
betydning for resultatet (Ea analyse): 
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Antagelser om forsyningspriser giver høje 
besparelser, men udeladelse af øvrige eksternalitter 
reducerer potentialet (Ea) 

• Samfundsøkonomisk optimale besparelser på 31% er ret afhængige af 
beregning af marginale forsyningspriser  
 

• Det økonomisk optimale potentiale er afhængigt af kapacitetsbesparelser/ 
reduceret investering i både VP og fjernvarmenet (Ea fig 8) 
 

• I 2050 er grøn gas pris sat til fremskrevet naturgaspris + høj kvotepris 
    Usikkerhed herpå går begge veje – grøn gas dyrere eller naturgas billigere   

 
• Optimalt niveau med høj kvotepris men ekskl. andre miljøeffekter  eller 

internationale besparelsesforpligtelser? –  
– Disse kunne øge potentialet hvis forsyningssammensætning anderledes 

(sekundær varme, brænde etc) 
 

• Det samfundsøkonomiske potentiale er sandsynligvis større hvis samtlige 
eksternaliteter inddrages? 
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Kapacitetsomkostninger og elnetomkostning øger 
marginal forsyningsomkostning markant? (Ea) 
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Antagelser der kunne have forøget potentialet,  
(Ea og SBI) 

Uændret varmeefterspørgsel/komfort per m2 i fremtiden er ikke realistisk, 
 
–  der må specielt i eksisterende bygningsmasse forventes et højere 

forbrug I fremtiden som følge af indkomstfremgang (opvarmningsandel af 
bolig øges + temperatur + køling?) 

 
Rebound som følge af de betydelige effektivitetsforbedringer (lavere marginal 
pris) øger forbruget løbende og potentialet I 2050 øges derfor også en smule 
(f.eks. SBI fra 19 til 20 grader )  
 
Komfortforbedringer af besparelsestiltag er ikke medtaget med værdi 
(reduceret omkostning) De udgør en samfundsøkonomisk gevinst 
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Levetider for elementer og bygninger 
Erstatningningsbygning / nedriving mv 

• Levetidsantagelser for elementer er relativt høje men givetvis realistiske for 
en stor gruppe af bygninger  

• Antagelser om nedrivning med eller uden erstatningsbygning er ikke med 
taget i SBI analysen og udelukkende med en 20% gennemsnits antagelse i 
Ea 
– Forventninger om nedsat restlevetid for bygning (nedrivning, ny 

erstatningsbygning) kan I nogle tilfælde indikere manglende rentabilitet af 
besparelser   
 

– Rentabilitet afhænger også af bygningen øvrige værdi (handelsværdi) 
eller forventede brugsværdi over restlevetid hvis anvendelsesændring 
forventes 
 

– 20% udskiftning af bygninger – påvirker bygninger med stort 
sparepotentiale – gamle bygninger med høj forsyningsomkostning og 
dårlig standard 
 

Samlet set vil besparelsespotentialer nok være en anelse overvurderet som 
følge af disse forhold   
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Scenarie 5 er på grænsen til rentabilitet (SBI 
analyse):  
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Relativ stor volumen 
og mulig heterogen 
sammensætning 
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Variation i potentialer og forsyningsomkostninger 
 

Heterogenitet: (Århus fjernvarmecase - nedenfor) 
 

• Varmeforsyning vil være mere varieret end antaget i analyserne 
 

• Det giver flere muligheder for optimale valg mellem forsyning og besparelse 
og dermed sandsynligvis lavere rentabelt besparelsespotentialeI 

• Systematisk sammenhæng i tilstand og forbrug: Der er lavere forbrug I 
dårlige bygninger = komfort er dyr samt generelt lavere indkomstniveau = 
dvs potentialet er derfor ofte mindre end estimeret I disse bygninger der 
burde have stort potentiale. 
 

Potentialer er ganske detaljeret belyst i SBI rapport 
Der er taget hensyn til at forbrug er systematisk lavere i mindre effektive 
bygninger 
 – 21 – 20 -19 grader fordeling – men forskelle vil også afhænge af 
nuværende forsyningspris  
 

• Spm om der er sammenhæng mellem dårlig standard og 
varmeforsyningskilde – er dårlig effektivitet (stort potentiale) 
sammenfaldende med dyr forsyningsteknologi 
 

• Nedrivning 20% meget skævt fordelt I virkelighed (højt potentiale 
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Heterogenitet i besparelsespotentialer 
Case fra århus fjernvarme 

SBI og DTU har analyseret besparelsespotentaler I udsnit af boliger I Århus 
opvarmet med fjernvarme 
Cost-effectiveness of building energy conservation measures in a Danish district heating area (submitted to 
Applied Energy) 

 
• Specifikke boliger og udførlige oplysninger om bygningselementer mv, standard 

og alder samt energimærke 
 

• Opgørelse af privatøkonomisk rentable besparelser afhængig af alternative tarif 
scenarier (årlig abonnement, kapacitetsbetaling og energi-tarif) 
 

• Besparelser er rentable I alle energimærker, men volumen og sammensætning på 
“measures” varierer betydeligt 
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Varmebesparelser i fjernvarmeområder og private 
incitamenter – pris per energienhed  
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Sammensætning af optimale varmebesparelser efter 
energimærke (Case Århus)  
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Cost-effective investments: heat savings (based on 
10,000 buildings in Århus with district heating) 

 

Findings 

Andel af potentielle 
besparelser der er 
rentable med given 
tarif 
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Alternative tariffs 
Effect of exposing a private consumer to different heat 
tariffs: current costs 

Sensitivity 
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Alternative tariffs 
Effect of exposing a private consumer to different heat 
tariffs: savings 

Sensitivity 



DTU Management 28 March 2019 Varmebesparelser og varmeforsyning 

 
Privat økonomisk optimale varmebesparelser i 
individuelt opvarmede områder i Danmark  

DTU analyse fra 2013 
Heat savings and heat generation technologies: Modelling of residential investment behaviour with local health 
costs. (Energy Policy 77, p. 31-45) 

 
• Analyse for individuelt forsynede områder 

 
• Inklusive mulighed for forsyningsskift 

 
• Inklusiv lokale eksternaliteter i optimering 

 
• Med sekundær opvarmingskilde (brændeovne) 
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Savings cost curve (gross) – residential heat  
compared to heat supply costs 
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Savings cost curve (gross) – residential heat  
compared to heat supply costs – private costs 
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Heat savings in different consumer groups by existing heat generation 
technology – in 2011 and 2030 scenarios, where consumers have no freedom to 
choose a technology, in% of heat demand in each group 
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Individuel varmeforsyning og valg af 
varmebesparelser 
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Total implemented heat savings,% of initial heat demand 

Med valgfri investering i 
ny varmeforsyning 
vælges færre besparelser 
og her kun vinduer 

Lokal eksternalitet fra 
partikel emissioner 
internaliseret i 
optimering 
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Konklusion 
 

■ Valg af forsyningsteknologi og varmebesparelser hænger sammen 
■ Optimale besparelser kan ikke alene bestemmes af fremtidig 

forsyningsantagelse 
■ Renoveringsstrategi over perioden 2020-2050 bør tage hensyn til både 

planlagte forsyningsomlægninger samt de ændringer der drives af 
private incitamenter 

■ Hermed kan sikres en korrekt dimensionering af både varmenet, elnet, 
og privat varmepumpekapacitet   

■ 31- 33% optimale varmebesparelser er højt sat men godt dokumenteret   
■ Høje forsyningsomkostninger driver den høje samfundsøkonomiske 

besparelse 
■ Større reel diversitet i varmeforsyning og bygningsmassens anvendelse 

kan reducere optimal besparelse  
■ Nedrivning med eller uden nybygning reducerer besparelsespotentiale 

i de eksisterende bygninger 
■ Fremtidig komfortefterspørgsel vil være højere som følge af 

indkomstfremgang og effektiviseringen af den dårligere del af 
bygningsmassen vil give større komfortforbrug, hvilket trækker 
potentialer op   
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Varmebesparelser og varmeforsyning 

 
 

Tak for i dag 

Henrik Klinge Jacobsen 
jhja@dtu.dk 

 
Department of Technology 

Management and Economics  
Sustainability Division 

Technical University of Denmark  
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