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1. Sammenfatning
1.1 Introduktion 
Udviklingen frem mod et samfund baseret på vedvarende energi medfører et 
behov for større integration af energisystemer. Dette gør sig gældende for hele 
værdikæden fra produktion via transmission og distribution til den enkelte for-
bruger.  

Konkret handler det om ved integration af systemerne at opnå større effektivi-
tet samt, især for elsektoren, at sikre bedre muligheder for balancering af for-
brug og produktion i takt med vindkraftudbygningen. VE-gasser produceret med 
vindkraft samt biogas har potentiale til effektivt at kunne udnytte det eksiste-
rende gasnet og gaslagre og dermed bidrage til landsdækkende integration af 
energisystemer på længere sigt.  

Lokalt i kommunerne, hvor rammerne gives for den enkelte varmeforbrugers 
valgmuligheder som konsekvens af planlægningen af kollektive forsyninger af 
gas og fjernvarme, er samspillet mellem energisystemerne afgørende for effek-
tiviteten af det samlede system. Infrastrukturændringer af den kollektive forsy-
ning lokalt, eksempelvis konvertering af naturgasdistrikter til fjernvarme, har 
betydning for samfundsøkonomien og fleksibiliteten i relation til varmeforsynin-
gen og det samlede system. 

Energinet.dk har i 2011 gennemført en række analyser af samspillet mellem 
gas, el og varme, der har haft til formål at tilvejebringe større viden om specielt 
varmeforsyningens afhængighed af el og gas. Formålet med analyserne har 
været at kvalificere Energinet.dk's årlige fremskrivning af naturgasforbruget 
samt belyse muligheder for højere effektivitet ved samspil mellem energisekto-
rer.

1.2 Analyser
Analyserne vedrører individuel varmeforsyning, fjernvarme og kraftvarme og 
omfatter indledningsvis vurderinger af betydning af regeringens energispareaf-
taler med energisektoren. Herefter er specielt spørgsmål i relation til konverte-
ring af naturgas til fjernvarme, samt udbredelse af individuelle varmepumper, 
søgt besvaret. Med et beregningseksempel er samfundsøkonomien, driftsøko-
nomien samt konsekvenser for naturgasaftaget desuden vurderet for varme-
pumper og elpatroner i et kraftvarmesystem.  

Til forskellige formål, herunder fastlæggelsen af tariffer, udarbejder 
Energinet.dk hvert år en fremskrivning af naturgasforbruget i Danmark. Hidtil er 
fremskrivningen baseret på egne beregninger for forbrugssegmenter i 
kraftvarmesektoren suppleret med Energistyrelsens fremskrivning for øvrige 
segmenter. Beregningsforudsætningerne for kraftvarmesektoren svarer til 
forudsætningerne anvendt i Energinet.dk's Miljørapport 2011. Ved 
udarbejdelsen af dette års fremskrivning har den erhvervede viden fra 
analyserne af samspillet mellem gas, el og varme bidraget til kvalificeringen af 
resultatet. 
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1.3 Analyseresultater 
Energispareaftalerne er ikke udformet, så deres betydning for fremtidens var-
mebehov og naturgasforbrug kan opgøres isoleret. Aftalernes samlede virkning 
er imidlertid indarbejdet i Energinet.dk's planer, herunder indarbejdet i værktø-
jer til eksempelvis fremskrivning af naturgasforbruget i kraftvarmesektoren. 

Hovedbudskabet fra de gennemførte analyser er, at det med de nuværende 
rammebetingelser vurderes, at 77 pct. af de naturgasforsynede husholdninger, 
ud fra en privatøkonomisk vurdering, fortsat vil anvende gas i 2030, mens ca. 
11 pct. med fordel har kunnet skifte naturgasfyret ud med en varmepumpe. 
Kun en meget begrænset del af naturgasforsyningen til individuel varme, sva-
rende til ca. 2 pct., beregnes at blive konverteret til fjernvarme.  

Resultatet er baseret på dels en samfundsøkonomisk analyse og dels en privat-
økonomisk analyse. Den samfundsøkonomiske analyse viser, at naturgasforsy-
nede energidistrikter, med et naturgasforbrug på tilsammen ca. 2 pct. af det 
samlede forbrug til rumopvarmning og brugsvand i boliger, offentlige bygninger 
og erhverv, kan konverteres til fjernvarme med samfundsøkonomisk overskud. 
Andre naturgasforsynede energidistrikter, med et samlet aftag på 9 pct. af na-
turgasforbruget, kan med samfundsøkonomisk overskud konverteres til eldrev-
ne varmepumper eller i meget begrænset omfang til mikro-kraftvarme på na-
turgas. For øvrige naturgasforsynede energidistrikter (89 pct. af naturgasfor-
bruget) er det samfundsøkonomisk mest effektivt, at de forbliver naturgasfor-
synede som i referencesituationen.  

Privatøkonomisk er der en række både adfærdsmæssige og økonomiske fakto-
rer, der spiller ind på beslutningen om, hvilken opvarmningsform en hushold-
ning vælger. Der indgår elementer som anskaffelsespris, levetid, serviceudgif-
ter, brændselspriser, husstandens varmebehov og adfærd med hensyn til valg 
af ny teknologi. Privatøkonomien viser, at der i en årrække fortsat vil være et 
stort forbrug af naturgas, da der er mange, som vælger at reinvestere i nye 
naturgasfyr. I 2030 forventes 77 pct. af de naturgasforsynede boliger derfor 
fortsat at anvende naturgas. 

De samfundsøkonomiske beregninger af potentialet for konvertering af naturgas 
til fjernvarme har, i lighed med Energistyrelsens oplæg fra 2008 vist, at det på 
nuværende tidspunkt kan være lønsomt at konvertere erhvervsområder, hvis 
der i fjernvarmeområdet er uudnyttet produktionskapacitet i fjernvarmeproduk-
tionen 

Energinet.dk's resultater viser således, at det på kort og mellemlang sigt kun i 
meget begrænset omfang er samfundsøkonomisk lønsomt at konvertere natur-
gas til fjernvarme. Givet den eksisterende gasinfrastruktur er fjernvarme gene-
relt ikke et samfundsøkonomisk effektivt alternativ til individuel opvarmning 
med naturgas. I et begrænset antal tilfælde er det dog hensigtsmæssigt at ud-
vide eksisterende fjernvarmeområder til at omfatte nærliggende naturgasforsy-
nede energidistrikter.  
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Det er vigtigt, at kommunerne vurderer det samfundsmæssige aspekt på et 
ensartet grundlag og ud fra en overordnet målsætning og strategi. Dette kan 
eksempelvis betyde, at det på kort og mellemlang sigt ikke er hensigtsmæssigt 
at udvide fjernvarmedistrikter og nedlægge naturgasdistrikter, selv om det mu-
ligvis på lang sigt, kan være målsætningen. Ved afvikling af naturgasdistrikter 
afskærer man sig fra at benytte det eksisterende net til distribuering af VE-
baserede gasser. 

Energinet.dk's analyse adskiller sig her fra Klimakommissionens arbejde, idet 
denne har haft til opgave at belyse, hvorledes Danmark på lang sigt kan frigøre 
sig fra afhængigheden af fossile brændstoffer, og dermed finde CO2 fri alterna-
tiver til naturgas. Klimakommissionen har således fokuseret på udfasning af 
fossile brændsler og det meget lange sigt, mens analysen her fokuserer på 
spørgsmålet om, hvorvidt gas på kort og mellemlang sigt fortsat er den sam-
fundsøkonomisk mest effektive løsning. 

For kraftvarmesektoren vurderer Energinet.dk, at etablering af varmepumper 
eller elpatroner i optimal drift med naturgasfyret kraftvarmeanlæg, 
spidslastvarmekedel og varmeakkumulator er både samfundsøkonomisk og 
driftsøkonomisk lønsomt. Specielt varmepumper kan reducere antallet af 
driftstimer for kraftvarmeanlæg og dermed det årlige naturgasaftag. Dette har 
også betydning for det maksimale døgnaftag, men i mindre grad, idet der typisk 
vil forekomme perioder med høje elpriser, hvor kraftvarmeanlæg vil være i 
drift. Analyserne omfatter ikke en vurdering af den forventede udbredelse af 
varmepumper i kraftvarmesystemer i Danmark, hvorfor konsekvenserne heraf 
ikke er medtaget i fremskrivningen af naturgasforbruget, udover hvad der er 
forudsat i Energinet.dk's Miljørapport 2011. 

1.4 Fremskrivningsresultat 
Energinet.dk's fremskrivning af det samlede naturgasforbrug i Danmark (eks-
klusive forbruget på Nordsøen) strækker sig 10 år frem og varierer fra ca. 3,8 
mia. Nm3/år i 2011 til ca. 3,1 mia. Nm3/år i 2020. Fremskrivningen ligger i gen-
nemsnit ca. 0,3 mia. Nm3/år over Energistyrelsens 2011-fremskrivning for 
samme periode. Forskellen skyldes usikkerheder på beregningsforudsætninger-
ne vedrørende kraftvarmesektoren. Der er ved beregningen af gasmængderne 
anvendt en nedre brændværdi på 39,46 GJ/1000 Nm3, jf. ref. 6.
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2. Indledning 
I de senere år har der været stor interesse for og debat om varmeforsyningen i 
Danmark, og der er gennemført omfattende analyser og vurderinger både på 
landsplan og i en række kommuner. Målet har været energieffektivisering og 
CO2-besparelser i det meget lange perspektiv opgjort som et samfundsøkono-
misk provenu. 

De største fremskridt på dette område forventes at kunne opnås ved større 
integration af energisystemer. Bedre sammenhæng og koordinering af el- og 
varmeproduktionen med anvendelse af aktuelle teknologier som kraftvarme, 
varmepumper og elpatroner samt teknologier som mikro-kraftvarme, der ligger 
lige om hjørnet. Integrationen af energisystemer omfatter desuden optimale 
brændselsvalg, eksempelvis til individuel opvarmning og i transportsektoren. 

Større integration medfører ikke kun større fleksibilitet, men også indbyrdes 
afhængighed bestemt af en samfundsøkonomisk optimal drift af energisyste-
merne for at kunne realisere energieffektiviseringen og CO2-besparelserne. Til 
realiseringen er det desuden helt afgørende, at der træffes samfundsøkonomisk 
optimale valg af infrastrukturinvesteringer. 

Med det primære formål at kunne vurdere udviklingen i forbruget af naturgas 
har Energinet.dk i denne rapport haft fokus specielt på varmeområdet og un-
dersøgt samspillet mellem gas, el og varme på kort sigt.  

Indledningsvis er der i afsnit 3 foretaget en gennemgang af indgåede energi-
spareaftaler, der er et vigtigt skridt i bestræbelserne på energieffektivisering. 
Afsnit 4 omhandler individuel opvarmning og omfatter en samfundsøkonomisk 
vurdering af lønsomheden ved konvertering af naturgas til fjernvarme samt en 
vurdering af udbredelsen af individuelle varmepumper i naturgasdistrikter base-
ret på en driftsøkonomisk analyse. 

I afsnit 5 beskrives resultater af samfundsøkonomiske og driftsøkonomiske ana-
lyser af varmepumper og elpatroner i et kraftvarmesystem. Afslutningsvis gives 
en fremskrivning af naturgasforbruget i perioden frem til 2020 med fokus på 
kraftvarmesektoren.

3. Energispareaftaler
Siden den første oliekrise i 1973 har Danmark haft fokus på at øge energieffek-
tiviteten og begrænse forbruget af energi. I de senere år er disse mål suppleret 
med et politisk ønske om uafhængighed af fossile brændsler. Der er gennem 
årene iværksat en række tiltag for at understøtte målene på energiområdet, og 
aktørerne inden for forsyning af energi er inddraget i disse tiltag.  

Ved den energipolitiske aftale i 2005 skete der et skift. Der kom fokus på resul-
taterne af indsatsen, hvor det tidligere var indsatsen for energibesparelser, der 
skulle dokumenteres. Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, 
fjernvarme og olie blev således for første gang forpligtet til at dokumentere 
realiserede energibesparelser i slutforbruget.  
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Rammerne for energiselskabernes indsats er fastlagt i ændringer til forsy-
ningslovene1, samt i bekendtgørelse2 om energispareydelser i net- og distribu-
tionsvirksomheder. Elnet-, naturgas- og olieselskaberne indgik den 22. august 
2006 aftale med transport- og energiministeren om indsats for energibesparel-
ser. Denne aftale er afløst af klima- og energiministerens aftale af 20. novem-
ber 2009 med net- og distributionsvirksomhederne, elnet-, naturgas-, fjern-
varme- og olieselskaberne. Selskaberne skal give generel information om ener-
giforbrug og energibesparelser til forbrugerne og samtidig sikre realisering af 
energibesparelser. 

Ifølge bekendtgørelsen er det tillige en forudsætning, at net- og distributions-
virksomhederne skal opfylde deres forpligtelse så effektivt og billigt som muligt. 
Det fremgår af bekendtgørelsen, at net- og distributionsvirksomhederne kan 
sikre realiseringen af energibesparelser inden for alle energiarter i hele landet3,
ligesom energibesparelserne kan overtages fra en aktør, jf. afsnit 3.2.3.

Udgangspunktet for Energinet.dk's analyser i relation til effektivisering og inte-
gration af energisystemer er de politiske beslutninger og aftaler, herunder 
energispareaftaler med parterne i energibranchen, som beskrevet i følgende 
afsnit. 

3.1 Politiske aftaler i 2005 og 2008 
I 2005 blev der indgået en bred politisk aftale om den fremtidige energispare-
indsats. Aftalen fastlagde rammerne for de kommende års energispareindsats, 
med en målsætning om fald i det samlede energiforbrug, eksklusive transport. 
For perioden 2006-2013 fastsatte aftalen et mål om, at den årlige effekt af 
energispareindsatsen skulle svare til 1,7 pct. af energiforbruget, eksklusive 
transport, i 2003. Dette blev omregnet til et mål om at opnå konkrete doku-
menterbare energibesparelser, svarende til i gennemsnit 7,5 PJ pr. år over peri-
oden 2006-2013.  

I februar 2008 blev der atter indgået en bred politisk energiaftale for perioden 
2008-2011. Aftalen indeholder en målsætning om, at bruttoenergiforbruget skal 
falde med i alt 4 pct. frem til 2020 i forhold til 2006. Frem til 2011 skal brutto-
energiforbruget dog falde med i alt 2 pct. i forhold til 2006, svarende til et for-
brug i 2011 på 846 PJ mod 863 PJ i 2006. De årlige besparelser øges dermed til 
10,3 PJ, svarende til 1,5 pct. af det endelige energiforbrug i 2006.  

Bruttoenergiforbruget var i 2009 kun på ca. 814 PJ (heraf 167 PJ naturgas) som 
følge af den økonomiske krise. 
1 Lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsy-

ning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udligning og 
generelle tilskud til kommuner og amtskommuner og lov om kuldioxidafgift af visse 
energiprodukter, lov nr. 520 af 7. juni 2006 

2 Bekendtgørelse om energibespareydelser i net- og distributionsvirksomheder, bek. nr. 
677 af 21. juni 2010, der afløste bek. nr. 1105 af 9. november 2006. 

3 Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder § 7, stk. 4, 
bek. nr. 677 af 21. juni 2010 
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3.2 Aftale med energiselskaberne 
Som opfølgning på de politiske aftaler blev der til begge indgået forpligtende 
aftaler med energiselskaberne. 

3.2.1 August 2006  
Transport- og energiministeren indgik i august 2006 en aftale med net- og di-
stributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie om selskabernes energi-
spareindsats for perioden 2006-2013. Oliebranchen indgik aftalen som et ikke-
bindende sparemål, idet oliebranchen ikke tidligere havde været omfattet af 
energispareaktiviteter. Varmesektoren tiltrådte ikke aftalen, men fik pålæg om 
at realisere en andel af energibesparelserne, på tilsvarende vilkår som de sel-
skaber, der havde tiltrådt aftalen. 

Målet med aftalen var at skabe rammer for en omkostningseffektiv og mar-
kedsbaseret energispareindsats. Det indgik i aftalen, at besparelser rettet mod 
slutforbrugere af energi kunne indregnes til opfyldelse af mål for energibespa-
relser.  

Efter den nye politiske aftale i februar 2008 blev aftalen med energiselskaberne 
fra 2006 ophævet med udgangen af 2009, idet der blev indgået en ny aftale. 

3.2.2 November 2009 
Klima- og energiministeren indgik i november 2009 en aftale med net- og di-
stributionsselskaberne samt varmesektoren og oliebranchen om den fremtidige 
energispareindsats. De overordnede rammer og mål i aftalen gælder for perio-
den 2010-2020, med tre-årige evalueringsperioder og opdatering af retningslin-
jer.

Det samlede politiske mål for de årlige energibesparelser er 10,3 PJ, ifølge 
2008-aftalen. Heraf udgør energiselskabernes andel 5,4 PJ. I aftalen med klima- 
og energiministeren er målet forhøjet med knap 15 pct. til 6,1 PJ, for at sikre 
korrektion for ikke additionelle besparelser4. Denne korrektion skete på grund-
lag af forhandling mellem parterne og er således ikke baseret på en teoretisk 
begrundet model.  

Et centralt element i aftalen om distributionsselskabernes indsats for energibe-
sparelser er informationsforpligtelsen. Selskaberne har en forpligtelse til infor-
mation til forbrugere og kortlægning af energiforbruget. Som et led heri har 
energiselskaberne etableret en hjemmeside med en markedsplads hvor aktører 
kan matches/etablere kontakt. Derudover er der etableret en hjemmeside, hvor 
forbrugere kan få overblik over de energiselskaber, der kan tilbyde at udføre 
energibesparelser. De to informationsindsatser er tilgodeset i en fælles hjem-
meside, www.energisparesiden.dk.

4  "Ikke-additionelle besparelser" er besparelser, der ville være gennemført uden energi-
selskabernes indsats.  
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Det er en svaghed i aftalesystemet, at værdien af energibesparelser opgøres til 
standardværdier på udførelsestidspunktet, og dermed ikke afspejler konkrete 
realiserede energibesparelser. Målet med det gældende system har dog været 
at finde en rimelig metode, der uden unødige administrative byrder kan sikre 
dokumentation for energiselskabernes indsats for energibesparelser. 

3.2.3 Marked for energibesparelser 
Et element i energispareaftalen er, at aktiviteten kan udføres af en tredjepart, 
og i den overordnede politiske ramme er der fokus på omkostningseffektivitet 
og en markedsbaseret energispareindsats. Det betyder, at energibesparelser 
kan handles, og dermed er der skabt et marked.  

Eksempelvis kan en erhvervsvirksomhed, der gennemfører energibesparelser i 
produktionen, sælge besparelsen til et energiselskab. Erhvervsvirksomheden får 
et økonomisk incitament til at gennemføre energibesparelsen, og energiselska-
bet har mulighed for at købe en besparelse, der indgår i målopfyldelse af spare-
forpligtelsen. 

Det må antages, at de billigste energibesparelser bliver realiseret først. Derfor 
forventes det, at prisen på en sparet energienhed alt andet lige vil stige i løbet 
af energispareaftalens løbetid. Dog kan der være en afsmittende effekt fra den 
generelle økonomiske udvikling, hvor en stigning i de danske erhvervsaktivite-
ter kan føre til et øget udbud af energibesparelser, og dermed have en prisre-
ducerende effekt. 

Der er ikke pligt til at handle energibesparelser. Nogle energiselskaber har såle-
des valgt at satse på at finde energibesparelser inden for eget forsyningsområ-
de, mens andre vælger at købe ydelsen. Der er ingen samlet opgørelse over 
den hidtidige fordeling af energibesparelser mellem de besparelser, som net- og 
distributionsselskaberne selv har foranlediget og de energibesparelser, der er 
købt ved ekstern aktør.

3.3 Energibesparelser 
Virkningen af energiselskabernes aktiviteter opgøres enten til en standardiseret 
værdi eller specifikt, hvor der ikke findes en standardværdi. Standardværdier 
opgøres af en teknisk gruppe og godkendes endeligt af Energistyrelsen.  

Den værdi, som netselskabet kan indregne i sparemålet, er den skematisk op-
gjorte værdi af aktiviteten, og den opgøres på det tidspunkt, hvor aktiviteten 
udføres. Det er alene en aktivitetsbaseret værdiopgørelse, hvor der ikke sker en 
efterfølgende konkret opgørelse af det faktiske energiforbrug. Der er således 
ikke en fast sammenhæng mellem netselskabernes opfyldelse af sparemålene 
og det faktisk realiserede energiforbrug. Det er dog aftalens overordnede mål, 
at indsatsen skal føre til et fald i det endelige energiforbrug.  

Besparelser på et område kan medføre forbrug på et andet område, fx ved kon-
vertering fra individuel elvarme til naturgas. I opgørelsen af effekten af energi-
besparelser vægtes el med faktor 2,5. Ved en konvertering af et elopvarmet 
hus til naturgas giver dette i henhold til standardkataloget en gennemsnitlig 
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energibesparelse på netto 21,9 MWh/år på elområdet. Heri er modregnet mer-
forbrug af naturgas på ca. 18 MWh/år. Energiselskabets indberetning af energi-
besparelser vil vise en energibesparelse på elområdet på 21,9 MWh.  

Også andre udskiftninger af opvarmningsanlæg giver energibesparelser. Ek-
sempelvis kan et naturgasfyr (traditionel åben gaskedel), hvis det konverteres 
til fjernvarme, registreres som en energibesparelse på gasområdet på 5,6 MWh, 
men det dækker over et lavere gasforbrug på op til 23,2 MWh, hvis fjernvarme-
værket ikke fyrer med naturgas.  

Etablering af et kollektivt solfangeranlæg kan indregnes som energibesparelse. 
Hvis et naturgasfyret decentralt kraftvarmeanlæg realiserer sit energisparemål 
ved at etablere et solfangeranlæg, fortrænges en del af naturgasforbruget til 
grundlastvarmen. Dermed reduceres det fremtidige naturgasforbrug. 

Et område, der også illustrerer en afsmittende effekt på naturgasforbruget, er, 
at reduktion af nettab i distributionsnet kan medregnes, hvis der er tale om 
besparelse fra valg af løsninger, som er bedre end dagens standard. De energi-
besparelser, der hidrører fra et naturgasfyret varmeværks reduktion af nettab, 
medfører mindre forbrug af naturgas. Energistyrelsens standardværdikatalog 
for konvertering af opvarmningskilde fremgår af ref. 1.

Af Energistyrelsens status over energispareindsatsen 2006-2009 fremgår, jf. 
ref. 2, at 29 pct. af de samlede energibesparelser kan henføres direkte til na-
turgas. Med i alt 13,3 PJ energibesparelser for perioden, udgør naturgassen 
3,88 PJ for årene, eller gennemsnitligt knap 1 PJ pr. år.  

Eksemplerne ovenfor illustrerer, at det ikke er muligt at basere en opgørelse af 
effekten af energibesparelser direkte på sektorernes indberetning til Energisty-
relsen, idet besparelser på en energiart kan have betydende afsmittende effekt 
på en anden energiart, uden at det kan aflæses af energiselskabernes indberet-
ning.  

4. Individuel opvarmning 
Dette hovedafsnit omfatter vurderinger af den forventede udvikling med de 
nuværende rammebetingelser, hvad angår individuel opvarmning. Vurderinger-
ne er baseret på samfundsøkonomiske analyser af lønsomheden ved konverte-
ring af naturgasdistrikter til fjernvarme i afsnit 4.2 samt en privatøkonomisk 
analyse af naturgasforbrugernes individuelle valg i forbindelse med udskiftning 
af naturgasfyr i afsnit 4.3.

4.1 Perspektiver for naturgasdistrikter 
Varmeplanlægningen i Danmark har været præget af de muligheder for dansk 
selvforsyning, som forekomsterne af naturgas i Nordsøen har givet anledning 
til. Kommunerne har således i deres planlægning af varmeforsyningen i eksiste-
rende og nye bolig- og erhvervsområder haft mulighed for at vælge mellem 
kollektive forsyninger af enten naturgas eller fjernvarme. Lokale forhold har 
været bestemmende for valget, herunder eksisterende produktionskapacitet og 
kapacitet i fjernvarmenet, lønsomhed i etablering af nye produktionsanlæg og 
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nye fjernvarmenet. En væsentlig parameter i den sammenhæng har været 
varmetabet fra fjernvarmesystemer, der vokser med afstanden til produktions-
anlæggene.  

En naturlig følge heraf har været, at områder med mere spredt bymæssig be-
byggelse med fordel er blevet forsynet med naturgas, mens fjernvarmen er 
blevet udbredt i tæt bebyggede områder. Naturgassen har imidlertid også haft 
udbredelse i boligområder, specielt mindre områder, hvor der ikke var grundlag 
for etablering af produktion af fjernvarme. Naturgassen har derfor, og fordi den 
har erstattet olie i udpræget grad, medvirket til reduktion af CO2-udledningen i 
Danmark.

Om der i kommunernes planlægning er truffet optimale valg mellem naturgas 
og fjernvarme, har ikke været genstand for Energinet.dk's analyser i denne 
rapport. Men givet den eksisterende gasinfrastruktur er fjernvarme generelt 
ikke et samfundsøkonomisk effektivt alternativ til individuel opvarmning med 
naturgas. I et begrænset antal tilfælde er det dog hensigtsmæssigt at udvide 
eksisterende fjernvarmeområder til at omfatte nærliggende naturgasforsynede 
energidistrikter. En udvidelse af fjernvarmeområder kan bidrage til, at eksiste-
rende kraftvarmeværker udnyttes i højere grad, men denne potentielle gevinst 
reduceres af varmetab i fjernvarmenettet. Derudover vil en højere grad af ud-
nyttelse af den eksisterende produktionskapacitet betyde, at de enkelte kraft-
varmeanlæg i mindre grad vil kunne udnyttes til el-reserver (manuelle reserver) 
og regulerkraft.   

Afvikling af naturgasdistrikter til fordel for fjernvarme, der resulterer i betydeli-
ge nettab, kan vise sig at være en ikke optimal samfundsøkonomisk investe-
ring, også på den meget lange bane, idet produktionen af VE-gasser kan få 
mulighed for stor udbredelse i fremtiden og blive distribueret via gassystemet. 
Hertil kommer energieffektive muligheder med varmepumper samt teknologi-
udviklingen vedrørende mikro-kraftvarme på gas.  

En kombination af mikro-kraftvarme og varmepumper i et område, hvor det 
eksisterende gassystem bevares, kan på længere sigt vise sig betydeligt mere 
energieffektivt end konvertering til fjernvarme. 

4.2 Konvertering af naturgas til fjernvarme 
4.2.1 Samfundsøkonomisk analyse 
Energinet.dk har i 2011 gennemført en samfundsøkonomisk analyse i forbindel-
se med konvertering af naturgas til fjernvarme. Formålet med analysen har 
været at vurdere, i hvilket omfang det er samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt 
at konvertere naturgasforsynede energidistrikter til fjernvarmedistrikter. Analy-
sen er foretaget ved screening af alle landets ca. 2.000 naturgasdistrikter med 
henblik på vurdering af konsekvenserne for det samlede naturgasaftag til indi-
viduel opvarmning.  

Der er således tilvejebragt et landsdækkende resultat, der imidlertid ikke kan 
anvendes til endeligt at afgøre, om det er hensigtsmæssigt at konvertere det 
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enkelte distrikt, idet de geografiske og varmebehovsmæssige forhold lokalt kan 
være specielle og derfor ikke fanges af analysen.  

Energinet.dk's resultater viser, at det på kort og mellemlang sigt kun i begræn-
set omfang er samfundsøkonomisk lønsomt at konvertere naturgas til fjernvar-
me.

Det bemærkes, at der i analysen for enkelhedens skyld ikke er taget hensyn til 
det langsigtede mål, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler. For 
tillige at nå dette mål vil naturgassen skulle gradvist erstattes med vedvarende 
energigasser eller andre opvarmningsformer. Vedrørende energigasser og per-
spektiverne herfor henvises til ref. 3.

I den samfundsøkonomiske analyse er forudsat en ensartet gradvis konverte-
ring af hvert lokalt naturgasforsynet energidistrikt. Der er således taget ud-
gangspunkt i en plan for alle varmeforbrugere i naturgasdistrikterne og ikke kun 
forbrugere, der ligger inden for en vis afstand fra nærliggende fjernvarmedi-
strikter. Både naturgasforbrugere og de olieforbrugere, der endnu ikke er kon-
verteret til naturgas i de aktuelle distrikter, forudsættes at blive konverteret til 
fjernvarme.

Analysen er gennemført, så den resulterer i samfundsøkonomiske nettoomkost-
ninger ved konvertering af hvert distrikt for sig. Referencen er en situation med 
fortsat anvendelse af naturgas og olie. Til sammenligning er analysen suppleret 
med beregninger af samfundsøkonomiske nettoomkostninger ved konvertering 
til varmepumper og mikro-kraftvarme. 

Baseret på Energinet.dk's analyse konkluderes, jf. Tabel 1:
- Naturgasforsynede energidistrikter, med et naturgasforbrug på tilsammen 

ca. 2 pct. af det samlede forbrug til rumopvarmning og brugsvand i boliger, 
offentlige bygninger og erhverv, kan med samfundsøkonomisk overskud 
konverteres til fjernvarme. Dette svarer til ca. 0,6 PJ naturgas.  

- Andre naturgasforsynede energidistrikter, med et samlet aftag på 9 pct. af 
naturgasforbruget, kan med samfundsøkonomisk overskud konverteres til 
eldrevne varmepumper eller i meget begrænset omfang til mikro-kraftvarme 
på naturgas.  

- For øvrige naturgasforsynede energidistrikter (89 pct. af naturgasforbruget) 
er det samfundsøkonomisk mest effektivt, at de forbliver naturgasforsynede 
som i referencesituationen.  

Varmeforsyning Energidistrikter Varmebehov 

Antal PJ Pct. 

Gasfyr 1724 29,3 89

Fjernvarme 22 0,6 2

El-VP 199 3,0 9

Gas-VP 0 0,0 0

Mikro KV 3 0,0 0

Sum 1948 33,0 100

Tabel 1 Hovedresultat. Samfundsøkonomisk hensigtsmæssig varmeforsyning. 
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I analysen er forudsat, at investeringer i distributionsrør og lokalnet sker det 
første år, mens naturgas- og olieforbrugere konverteres jævnt over 20 år. Hvis 
alle forbrugerne i det enkelte distrikt konverteres til fjernvarme umiddelbart 
efter etableringen af det tilhørende nye fjernvarmenet, vil naturgasdistrikter 
med tilsammen ca. 5,5 pct. af det samlede forbrug til opvarmningsformål med 
fordel kunne konverteres til fjernvarme. Dette resultat er, sammen med 
hovedresultatet i Tabel 1, illustreret i Figur 1. Figuren viser således, hvis alle 
konverterer i investeringsåret, er der flere områder, hvor konverteringen er 
samfundsøkonomisk effektiv, sammenlignet med en gradvis konvertering.  

Specielt i boligområder må forventes, at konverteringen sker over lang tid, for-
modentlig svarende til levetiden af naturgasfyr, der er forudsat at være 20 år. I 
visse erhvervsområder har det dog vist sig muligt at indgå aftaler med store 
forbrugere, så konvertering af en væsentlig del af varmeforbruget i praksis har 
været muligt umiddelbart efter etableringen af fjernvarmerør i det pågældende 
område.

Figur 1 Beregnet sammenhæng mellem konverteringspotentiale og længden af den 
periode, hvorover konverteringen af det enkelte naturgasdistrikt forudsættes at 
foregå.

Til belysning af, i hvilken grad og med hvilke teknologier de eksisterende pro-
duktionsanlæg vil kunne forsyne nye fjernvarmeområder, er Energistyrelsens 
energiproducenttælling blevet anvendt. Det har vist sig i analysen, at energidi-
strikter, der er lønsomme at konvertere til fjernvarme, alle vil kunne forsynes 
fra eksisterende kraftvarmeanlæg eller varmekedler. I de tilfælde, hvor der er 
behov for nye supplerende produktionsanlæg, har konvertering vist sig ikke at 
være samfundsøkonomisk lønsomt i forhold til at sikre varmeproduktionen.  

Samfundsøkonomisk lønsomme konverteringer medfører typisk reduktion af 
CO2-udledningen, da udledningen fra tilknyttede eksisterende produktionsanlæg 
er mindre end udledning fra distriktets naturgas- og oliefyr. Dette til trods for at 
fjernvarme er forbundet med betydelige nettab. Hertil kommer, at øget produk-
tion på decentrale kraftvarmeværker vil kunne reducere el-produktionen på 
kulfyrede centrale kraftværker med reduktion af CO2-udledningen til følge. 

Resultaterne giver et bud på det samlede billede for landet, men usikkerheder 
forbundet med lokale forhold medfører, at resultaterne ikke umiddelbart kan 
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bruges til lokal detailplanlægning. Der er eksempelvis ikke taget hensyn til en 
mulig koordinering af konverteringer af nærtliggende naturgasdistrikter med 
optimering af nyt fælles fjernvarmenet og nye fælles produktionsanlæg. 

De samfundsøkonomiske beregninger af potentialet for konvertering af naturgas 
til fjernvarme har, i lighed med Energistyrelsens oplæg fra 2008 vist, at det på 
nuværende tidspunkt kan være lønsomt at konvertere erhvervsområder, hvis 
der i fjernvarmeområdet er uudnyttet produktionskapacitet i fjernvarmeproduk-
tionen. 

Energinet.dk's analyse adskiller sig fra Klimakommissionens arbejde, idet denne 
har haft til opgave at belyse, hvorledes Danmark på lang sigt kan frigøre sig fra 
afhængigheden af fossile brændstoffer. Klimakommissionens mål har været at 
komme med bud på de samfundsøkonomiske bedste alternativer til gas. Det vil 
sige, hvor Energinet.dk's analyser svarer på, om gas er den samfundsøkonomi-
ske mest effektive løsning her og nu, fokuserer Klimakommissionens bud på det 
meget lange perspektiv. 

4.2.2 Konsekvenser for fordelingen af naturgasaftaget langs transmissi-
onssystemet

Analyserne har vist, at det kun er samfundsøkonomisk lønsomt at konvertere 
naturgasforsynede energidistrikter til fjernvarme i meget begrænset omfang. 
Konsekvenserne af de samfundsøkonomisk lønsomme konverteringer er derfor 
forholdsvis begrænsede for fordelingen af aftaget af naturgas langs transmissi-
onssystemet.  

Fordelingen langs transmissionssystemet af det nuværende aftag af naturgas til 
rumopvarmning og brugsvand er vist i Figur 2, der er baseret på GIS-data. Det 
fremgår, at der er et væsentligt varmebehov baseret på naturgas i Hovedstads-
området.

Figur 2 Fordeling af det naturgasdækkede varmebehov langs transmissionssystemet. 
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Eventuelle konverteringer til individuelle varmepumper, fjernvarme eller andet 
vil medføre ekstra kapacitet i gassystemet, der blandt andet vil kunne anvendes 
til transit af gas fra Norge til Kontinentet samt til et eventuelt kommende øget 
kapacitetsbehov til balancering af store mængder fluktuerende vindkraft i det 
danske elsystem. 

4.3 Individuelle privatøkonomiske valg 
4.3.1 Udbredelse af varmepumper 
Analyserne vedrørende individuel opvarmning omfatter dels en samfundsøko-
nomisk analyse og dels en privatøkonomisk analyse. Den samfundsøkonomiske 
analyse viser, at naturgasforsynede energidistrikter med et naturgasforbrug på 
tilsammen ca. 2 pct. af det samlede forbrug til rumopvarmning og brugsvand i 
boliger, offentlige bygninger og erhverv med samfundsøkonomisk overskud kan 
konverteres til fjernvarme. Andre naturgasforsynede energidistrikter med et 
samlet aftag på 9 pct. af naturgasforbruget kan med samfundsøkonomisk over-
skud konverteres til eldrevne varmepumper eller i meget begrænset omfang til 
mikro-kraftvarme på naturgas. For øvrige naturgasforsynede energidistrikter 
(89 pct. af naturgasforbruget) er det samfundsøkonomisk mest effektivt, at de 
forbliver naturgasforsynede som i referencesituationen.  

Målet med den privatøkonomiske analyse har været at vurdere den forventede 
naturlige indtrængning af specielt varmepumper på det naturgasforsynede var-
memarked. Som konsekvens af de samfundsøkonomiske vurderinger af poten-
tialet for konvertering af naturgas til fjernvarme er det udbredelsen i boliger, 
der er gjort til genstand for analysen. De naturgasdistrikter, der samfundsøko-
nomisk effektivt kan konverteres til fjernvarme, forudsættes konverteret og 
indgår ikke i analysen. 

Analysen er baseret på økonomiske forhold, men også på adfærdsmæssige 
betingelser i forbindelse med udskiftning af udtjent naturgasfyr. 

Afgrænsningen af mulige alternativer til naturgasfyr omfatter biomassefyr samt 
luft/vand-varmepumper og jord/vand-varmepumper. Analysen omfatter desu-
den muligheden for reinvestering i et naturgasfyr. Konvertering til mikro-
kraftvarme er ikke medtaget i den privatøkonomiske analyse.  

Baseret på analyserne vurderes, at der samlet set vil være ca. 11 pct. af de 
nuværende naturgasopvarmede boliger, der vil konvertere til varmepumper 
frem til 2030. Hovedparten af disse vil konvertere til luft/vand varmepumper. 

Energinet.dk vurderer ligeledes som resultat med de nuværende rammebetin-
gelser, at ca. 77 pct. af de naturgasforsynede boliger fortsat vil anvende natur-
gas i 2030. I stedet for at konvertere vælger disse at reinvestere i gasfyr.  

Der er betydelige usikkerheder forbundet med disse vurderinger, dog skal der 
rykkes en del ved teknologipriser og brændselspriser for at ændre væsentligt 
ved resultatet. 
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4.3.2 Privatøkonomisk analyse 
Som nævnt har specielt udbredelsen af varmepumper været i fokus for den 
privatøkonomiske analyse. Varmepumper baseret på el indgår i analysen. Var-
mepumper drevet af gas er ikke medtaget som teknologi, idet det stadig er en 
umoden teknologi til individuelle husstande.  

En række forudsætninger anvendt i analysen er hentet fra en tidligere gennem-
ført fremskrivningsproces for varmepumper. Fremskrivningsprocessen tog ud-
gangspunkt i en vurdering af privatøkonomiske forhold ved konvertering samt 
en spørgerunde blandt 1.000 respondenter, for at afdække adfærdsmæssige 
barrierer. I undersøgelsen er respondenterne blevet spurgt om deres kendskab 
til varmepumper samt hvilke forhold, der har indflydelse på deres beslutning 
om eventuelt at ville investere i en varmepumpe. 

Formålet var at finde eventuelle barrierer for, hvorfor respondenterne ikke kon-
verterer til varmepumpe, når det privatøkonomisk er fordelagtigt. Resultatet af 
dette arbejde er anvendt til kvalificering af resultaterne i nærværende analyse, 
idet barriererne for konvertering til varmepumpe fra olie eller naturgas antages 
at være de samme. 

De vigtigste økonomiske faktorer, der spiller ind på beslutningen om, hvilken 
opvarmningsform en husholdning vælger, afspejler tilsammen økonomien i de 
enkelte alternativer. I denne økonomiske betragtning indgår: 

- varmekildens anskaffelsespris 
- levetid 
- serviceudgifter 
- brændselspriser 
- husstandens varmebehov 

Et standard enfamilieshus på 130 m2 med et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh 
er lagt til grund for sammenligningen af økonomien for de mulige opvarmnings-
former i den eksisterende naturgasfyrede boligmasse. Sammenligningen af 
økonomien er baseret på nutidsværdien af omkostningerne over 20 år, der an-
vendes som levetid for de forskellige teknologier.

Brændselspriserne i perioden er hentet fra Energistyrelsens fremskrivninger fra 
2011. Der er tale om stigninger i prisen på alle energiformerne, dog stiger pri-
sen på el væsentligt mere end prisen for træpiller og naturgas efter 2022. Gas-
fyrene er forudsat fyret med naturgas. Anvendelse af VE-gasser indgår således 
ikke i analysen. 

Vurderingen af udbredelsen af varmepumper er baseret på den af IBM udvikle-
de sammenhæng mellem udbredelse af og besparelse på ny teknologi, der er 
beskrevet i Energy Supply 2010, jf. ref. 4. Sammenhængen inddrager forbru-
gernes emotionelle, funktionelle og rationelle betingede indstillinger, som vist i 
Figur 3. Der er desuden taget hensyn til arealmæssige begrænsninger for ud-
bredelsen af jord/vand-varmepumper vurderet af Teknologisk Institut. Udbre-
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delsen af biomassefyr er overslagsmæssigt begrænset til 10 pct. Lave priser på 
biobrændsel medfører, at denne andel bliver realiseret i analyserne. 

Figur 3 Sammenhæng mellem udbredelse og besparelse på ny teknologi. Kilde: IBM, 
BERR, Energy Supply, 2010. 

Analyseresultaterne i Figur 4 viser, at der i en årrække fortsat vil være et stort 
forbrug af naturgas, da der er mange, der vælger at reinvestere i nye naturgas-
fyr. I figuren ses andelen af de forskellige teknologiers udbredelse. I 2030 vil 77 
pct. af de naturgasforsynede boliger fortsat anvende naturgas, mens ca. 11 pct. 
har skiftet naturgasfyret ud med en varmepumpe. 

Figur 4 Fordeling på teknologier ved udskiftning af udtjente naturgasfyr. Basisbereg-
ning. 

En følsomhedsanalyse, der anvender en radikal højere emotionel drevet efter-
spørgsel sammenlignet med ref. 4, resulterer i Figur 5. Der kan her være tale 
om, at forbrugerne i højere grad ønsker at have en grøn profil og i mindre grad 
er styret af økonomien. Følsomhedsberegningen viser, at lidt færre end de 77 
pct., nemlig 62 pct. af de naturgasforsynede husholdninger, fortsat vil anvende 
naturgas i 2030, mens ca. 26 pct. har skiftet naturgasfyret ud med en 
luft/vand-varmepumpe eller en jord/vand-varmepumpe. 
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Figur 5 Fordeling på teknologier ved udskiftning af udtjente naturgasfyr. Følsomheds-
analyse.

En faktor, der ikke eksplicit er inddraget i ovenstående betragtninger, er poten-
tielle krav om energiforbedringer, og de muligheder en varmepumpe kan give 
her.

5. Kraftvarmesektoren 
Dette hovedafsnit omhandler naturgas i relation til kraftvarmesektoren og ind-
ledes i afsnit 5.1 med vurderinger af konsekvenser af etablering af varmepum-
per og elpatroner i kraftvarmesystemer baseret på et beregningseksempel. 
Konsekvensvurderingerne omfatter både samfundsøkonomiske og driftsøkono-
miske analyser. 

Formålet med disse analyser er at belyse, om det er samfundsøkonomisk og 
driftsøkonomisk lønsomt at etablere en varmepumpe eller en elpatron i et kraft-
varmesystem med naturgasfyret kraftvarmeanlæg. Etableringen af varmepum-
per og elpatroner vil kunne ændre gasforbruget markant med store variationer 
fra time til time. Dette skyldes, at varmepumper og elpatroner typisk vil være i 
drift, når elprisen er lav, mens kraftvarmeanlæg vil køre og producere el, når 
elprisen er høj.  

Efterfølgende beskrives i afsnit 5.2 en fremskrivning af naturgasforbruget i 
kraftvarmesektoren. Betydningen af resultaterne fra afsnit 5.1 indgår i frem-
skrivningen alene svarende til vurderingerne i Energinet.dk's Miljørapport 2011, 
idet den fremtidige udbredelse af varmepumper og elpatroner i kraftvarmesy-
stemer på landsplan ikke er vurderet i nærværende projekt.  

5.1 Fjernvarme fra varmepumper og elpatroner 
Konsekvenser af etablering af varmepumper og elpatroner i et kraftvarmesy-
stem er analyseret med et eksempel på et system, der omfatter gasmotor (3,2 
MWel, 4,0 MJ/s), gaskedel, varmeakkumulator og enten en varmepumpe eller 
en elpatron.  
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Baseret på beregninger af nutidsværdien af de samlede samfundsøkonomiske 
henholdsvis driftsøkonomiske omkostninger ved varierende varmekapacitet er 
vurderet, at både de samfundsøkonomiske og de driftsøkonomiske omkostnin-
ger er mindst ved en varmepumpekapacitet på ca. to tredjedele af gasmotorens 
varmekapacitet. Beregningerne er illustreret i Figur 6.

Såfremt man vælger at etablere en elpatron, viser analyserne, at det er drifts-
økonomisk optimalt at dimensionere denne med en varmekapacitet svarende til 
gasmotorens varmekapacitet. Elpatronen vil imidlertid være samfundsøkono-
misk mest effektiv, hvis varmekapaciteten er større end gasmotorens varmeka-
pacitet. Forskellige varmekapaciteter resulterer dog ikke i betydelige variationer 
af nutidsværdien af omkostningerne, som det er tilfældet for varmepumpen i 
Figur 6, hvor den optimale varmekapacitet er veldefineret.  

Det er usikkert, i hvilken grad der kan generaliseres til andre gasmotorstørrel-
ser ud fra disse resultater. I de gennemførte driftsøkonomiske beregninger er 
forudsat at tilskuddet til decentral kraftvarme opretholdes. 

Figur 6 Beregning af samfundsøkonomisk optimal varmepumpekapacitet. 

Beregninger af nutidsværdien over 20 år af de samfundsøkonomiske henholds-
vis de driftsøkonomiske omkostninger viser, at det er mest effektivt både for 
samfundet og for kraftvarmeværket at investere i en varmepumpe frem for en 
elpatron. Tilbagebetalingstiden er vurderet til ca. 6-7 år. 

Analyserne viser desuden, at det ikke er samfundsøkonomisk lønsomt at rein-
vestere i en gasmotor, hvis der allerede er etableret en varmepumpe eller en 
elpatron. 

Selv med en relativ lille gasmotor er der mange timer af året, hvor denne står 
stille, hvorfor der er basis for levering af regulerkraft eller deltagelse i reserve-
markedet. Årsagen er en forholdsvis lav elpris, så det er mere fordelagtigt at 
anvende varmekedlen i stedet for gasmotoren. Varmepumpen reducerer yderli-
gere gasmotorens driftstimer betydeligt, mens elpatronens betydning er klart 
mindre.
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Konsekvenser af etableringen af varmepumpe henholdsvis elpatron for natur-
gasaftaget er undersøgt baseret på den driftsøkonomiske analyse. Etablering af 
varmepumper medfører et væsentligt lavere årligt naturgasaftag til gasmotorer 
og gaskedler, selv med varmepumper med relativ lille kapacitet. Som forventet 
reduceres det årlige naturgasaftag i mindre grad ved etablering af en elpatron, 
men reduktionen er dog betydelig også med elpatroner. Resultaterne er illustre-
ret i Figur 7 for det gennemregnede eksempel på kraftvarmesystem. 

Den forholdsvis store reduktion af det årlige naturgasaftag, der følger af etable-
ringen af varmepumper, giver sig kun udslag i en 30-40 pct. reduktion af det 
maksimale døgnaftag, mens det maksimale døgnaftag kun reduceres 5-10 pct. 
ved etablering af en elpatron. Varmepumper og elpatroner vil eventuelt ikke 
resultere i væsentlig ledig kapacitet i gasnettet, idet reservationer i stor ud-
strækning sker på årsbasis.  

Figur 7 Opgørelse af gennemsnitlig årligt naturgasaftag i beregninger med variation af 
kapaciteten af henholdsvis gasmotor, varmepumpe og elpatron. Ved variation 
af varmepumpens henholdsvis elpatronens kapacitet er gasmotorens varmeka-
pacitet fastholdt på 4 MJ/s. Naturgasforbrug ved driftsøkonomisk optimal var-
mepumpe- henholdsvis elpatronskapacitet er markeret med cirkler. 

5.2 Fremskrivning af naturgasforbruget 
Energinet.dk udarbejder årligt en fremskrivning af naturgasforbruget i kraft-
varmesektoren baseret på planarbejdet i forbindelse med Miljørapporten og 
"Gas i Danmark". Fremskrivningen suppleres med Energistyrelsens fremskriv-
ning for erhverv og husholdninger. Den resulterende fremskrivning er Energi-
net.dk's bud på en fremskrivning af det samlede naturgasforbrug.  

Energinet.dk's 2011-fremskrivning af det samlede naturgasforbrug i Danmark 
(eksklusive forbruget på Nordsøen) varierer fra ca. 3,8 mia. Nm3/år i 2011 til 
ca. 3,1 mia. Nm3/år i 2020. Heri indgår Energistyrelsens fremskrivninger for 
erhverv og husholdninger fra april 2011, jf. ref. 5. Der er ved beregningen af 
gasmængderne anvendt en nedre brændværdi på 39,46 GJ/1000 Nm3, jf. ref. 
6.
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I det følgende er fremskrivningen af naturgasforbruget i kraftvarmesektoren 
beskrevet.  

Energinet.dk's 2011-fremskrivning for kraftvarmesektoren er som tidligere ba-
seret på simuleringer med SIVAEL. Simuleringerne optimerer på timebasis for-
delingen af el- og varmeproduktion i de to danske prisområder forbundet med 
den elektriske storebæltsforbindelse givet en række forudsætninger f.eks. ved-
rørende:
- Forbrug af el og varme 
- Anlægsdata for el- og varmeproduktion, herunder vindkraftudbygning og 

udbredelse af prisfleksible varmepumper/elpatroner 
- Udlandsforbindelsers kapacitet samt priser i naboområder 
- Brændsels- og CO2-kvotepriser.

Der er gennemført en simulering for hvert år i perioden 2011-2020. Som resul-
tat fås et stort antal serier af timeværdier, der blandt andet beskriver konse-
kvenserne for de enkelte produktionsanlæg, herunder aftag af brændsel som 
naturgas. Forbruget af brændsler beregnes både som timeværdier og som 
summer for hele året.  

Specielt for naturgas er efterfølgende udarbejdet en opgørelse af forbruget for-
delt på segmenterne: 
- Central kraftvarme, 
- Decentral kraftvarme, 
- Fjernvarmeværker og 
- Industriel kraftvarme. 

Opgørelsen er korrigeret for el-handel med nabolande. Såfremt der på basis af 
modelberegningerne eksempelvis forventes en nettoeksport af el, foretages en 
reduktion af naturgasforbruget på de centrale kraftværker. Størrelsen af reduk-
tionen afhænger af nettoeksporten, samt i hvilket omfang naturgas er anvendt 
til produktion af den eksporterede el. Sidstnævnte er hentet fra Energistyrel-
sens seneste fremskrivning mens størrelsen af nettoeksporten er beregnet med 
SIVAEL. Korrektion for el-handel medfører en reduktion af naturgasforbruget på 
op til 0,09 mia. Nm3/år. Reduktionen er i gennemsnit ca. 0,04 mia. Nm3/år i 
perioden 2011-2020. 

Resultatet af Energinet.dk's fremskrivning for kraftvarmesektoren fremgår af 
Figur 8.
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Figur 8 Fordeling af naturgasforbruget i kraftvarmesektoren fra Energinet.dk's frem-
skrivning. 

Det bemærkes specielt vedrørende små decentrale kraftvarmeværker, at antal-
let heraf er forudsat uændret i den betragtede periode. Det vil sige, det forud-
sættes blandt andet, at tilskuddet til decentral kraftvarme opretholdes. 

Energinet.dk's fremskrivning af det samlede naturgasforbrug i Danmark (eks-
klusive Nordsøen) ligger i gennemsnit for perioden 2011-2020 ca. 0,3 mia. 
Nm3/år højere end Energistyrelsens tilsvarende fremskrivning. En del af forkla-
ringen er forskelle i forudsætningerne for de modelsimuleringer, der ligger til 
grund for fremskrivningen af forbruget på centrale og decentrale kraftvarme-
værker. Det drejer sig eksempelvis om forskelle vedrørende mulige konverte-
ringer af centrale værker til andet brændsel og udviklingen i antallet af og ka-
paciteten på de naturgasfyrede decentrale kraftvarmeanlæg. 
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