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Notat

Gate 21

Lokaløkonomiske fordele i forbin-

delse med udnyttelse af over-

skudsvarme i Roskilde

Fordele for virksomhed, forsyningssel-

skab og lokalsamfund

1 Introduktion
NIRAS har i samarbejde med FORS A/S og virksomheden Stryhns i Roskilde udar-

bejdede et skitseprojekt for opstilling af varmepumpe for udnyttelse af overskuds-

varme til fjernvarmeproduktion. Dette notat er en opsamling på de fordele og af-

ledte sideeffekter, som gennemførsel af projektet vil have for virksomheden, for-

syningsselskabet og for lokalsamfundet. Notatet kan således indgå i og under-

støtte beslutningsprocesserne omkring projektets videre realisering. 

I notatet forudsættes at forsyningsselskabet ejer og drifter varmepumpen. 

For andre overskudsvarmeprojekter vil de tekniske, økonomiske og samfunds-

mæssige forudsætninger være anderledes og der kan være en anden fordeling af 

besparelser mellem virksomhed og forsyning, som giver andre resultater. Forde-

lene er beregnet for det specifikke projekt, men kan være en inspiration for lig-

nende projekter.

Notatets første afsnit opsummerer besparelserne. Herefter gennemgås fordelene 

for virksomheden, fordelene for forsyningen og fordelene for lokalsamfundet/kom-

munen.
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2 Opsummering
Overskudsvarmeprojektet vil medføre en reduktion i forsyningens varmeforbrug, 

en stigning i forsyningens elforbrug og en reduktion i virksomhedens elforbrug. 

Dette medfører en samlet CO2 besparelse på 211 ton per år. Dette svarer til udled-

ningen for 8 gennemsnitlige Sjællandske familier. 

Vandforbruget hos virksomheden reduceres med 7.300 m3, svarende til hvad godt 

52 familier bruger. Virksomhedens spildevandsudledning reduceres med 3.000 m3

svarende til udledningen fra 21 familier.

Hertil inducerer projektet et reduceret kemikalieforbrug i virksomheden, øget for-

syningssikkerhed af både køling (virksomheden) og varme (fjernvarmekunderne i 

lokalområdet), støjreduktion og mulighed for både virksomhed og forsyning for at 

bidrage til CSR mål og en grønnere virksomhedsprofil. 

Stryhns Fors Lokalom-
råde

Total Antal ækvivalente 
danske familier

El
[MWh/år]

153 -1135 -982
(-220) familier

Varme
[MWh/år]

4.100 4.100
227 familier

Vand
[m3/år]

7.300 7.300
52 familier

Spildevand
[m3/år]

3.000 3.000
21 familier

CO2
[ton/år]

36 175 211
8 familier

Økonomi
[kr./år]

229.000 404.000 633.000
-

Andet

Kemikalie 
besparelse

CSR mål

Virksom-
hedsprofil

Forsynings-
sikkerhed 
(køling)

Øget kon-
kurrence-
evne

CSR mål

Virksom-
hedsprofil

Grønnere 
og mere 
konkurren-
cedygtig 
fjernvarme

Støj re-
duktion

Forsy-

nings-
sikkerhed 
(varme)

Billigere 
og grøn 
fjern-
varme 

-
-

Tabel 2.1: Opsummering af 
fordelene ved varmepumpe 
projektet
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3 Virksomhed
Stryhns, som bidrager til projektet med overskudsvarme og fysisk plads til varme-

pumpen, vil opnå en række fordele såfremt projektet gennemføres. Først og frem-

mest vil installation af en varmepumpe medføre, at der ikke længere skal bortkø-

les varme på den eksisterende fordampningskondensator. Bortkøling af varme på 

fordampningskondensatoren foregår ved de varme rør med ammoniak. På samme 

tid sprinkles med behandlet vand som blæses på af el ventilatorer. Dette giver en 

fordampning uden på rørene, som nedkøler og kondensere ammoniakken inde i 

rørene. Ikke alt vandet fordampes, så noget af det skal efterfølgende bortledes

gennem spildevandssystemet. Mindre drift på fordampningskondensatoren giver

derfor både et reduceret el-forbrug til ventilatorerne, men også et reduceret vand-

forbrug og spildevandsmængde. Se Figur 3.1.

Figur 3.1: Konceptskitse for 
fordampningskondensator. 
Kondensatoren forbruger el og 
vand og der udledes spilde-
vand.

Ved at benytte varmen fra køleanlægget til at drive varmepumpen, bliver det også 

muligt at optimere køleanlæggets drift. Mere specifikt skyldes dette, at anlæggets 

”underkøling” kan forøges. Dette medfører en reduktion i køleanlæggets elforbrug. 

Fordampningskondensatoren bibeholdes, så den fortsat kan benyttes til at køle på 

de tidspunkter, hvor det ikke er muligt at afsætte varmen i fjernvarmenettet. 

Dette sikrer en høj forsyningssikkerhed på kølingen.

3.1 Energifordel
Energibesparelserne for virksomheden er estimeret til 153 MWh pr. år. Besparel-

sen er ren elektricitet. Dette svarer ca. til el forbruget for 34 gennemsnitlige dan-

ske familier.

3.2 Vand – og miljøfordel
Vand besparelsen er beregnet til 7.300 m3 pr. år svarende til 52 gennemsnitlige 

familiers forbrug. Hertil kommer, at der skal ledes mindre spildevand til kloak og 

derved bearbejdes mindre hos renseanlægget. Reduktionen i spildevand er esti-
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meret til 3.000 m3 pr. år, hvilket svarer til forbruget for 21 gennemsnitlige fami-

lier. Normalt behandles vandet, som tilføres fordampningskondensatoren, med 

kemi. Dette er for at forlænge maskinens levetid. Projektet vil medføre en bespa-

relse i anvendelse af kemi, hvilket også vil komme miljøet til gode.  

CO2 udledningen for 153 MWh elektricitet er ved brug af VEKS’ miljødeklaration1

(Med data fra energinet.dk for elektricitet) 236 g/kWh svarende til 36 ton CO2 pr. 

år. Til CO2 reduktionen kommer desuden en reduktion i udledning af SO2, NOx og 

partikler fra varme- eller kraftvarme produktionen.

3.3 Samlet økonomisk fordel
Den samlede økonomiske fordel, som opnås ved besparelser på el-, varme og 

vandforbrug er opgjort til 229.000 kr. pr. år. Dette er en væsentlig besparelse 

for en mellemstor virksomhed, som kan reelt kan påvirke virksomhedens årlige re-

sultater og styrke konkurrenceevnen.  

3.4 Opfyldelse af CSR mål
CSR (eller ”Corporate Social Responsibility”) mål dækker over de målsætninger, 

der sættes af virksomheder, vedrørende ansvarlighed overfor det omkringliggende 

samfund. Disse mål kan fx have med arbejdsforhold, etik, samfundsudvikling eller 

miljø at gøre. Varmepumpeprojektet kan især bidrage til at opfylde en virksom-

heds CSR mål inden for miljø (som beskrevet ovenfor) pga. de miljøeffekter, der 

er beskrevet ovenfor. Projektet kan dog også være relevant for CSR mål om at re-

ducere ressourceforbrug, at støtte en udvikling mod et grønnere el- og varmesy-

stem mv.

3.5 Fordel for virksomhedsprofil og branding
Der har de seneste år været ønske fra forbrugere om miljørigtige og bæredygtige 

produkter. For Stryhns kan der derfor være en brandingværdi ved at fremstillingen 

af deres produkt medfører produktion af bæredygtig fjernvarme. Det er en god hi-

storie at kunne fortælle, at varmen fra det færdige produkt opvarmer hundredevis 

af huse. Derudover har overskudsvarmeprojekter en stor bevågenhed i Danmark 

og Stryhns vil således kunne brande sig som en frontrunner på dette område.

3.6 Forsyningssikkerhed
Da fordampningskondensatoren ikke fjernes, vil virksomheden mærke en forøget 

forsyningssikkerhed, da de nu har to muligheder for at komme af med deres 

varme fra køleanlægget. Dette kan potentielt give færre afbrydelser i produktionen

og derved større kapacitet. 

3.7 Opsummering af effekter
Stryhns opnår følgende effekter ved realisering af projektet:

1) Energi- og ressourceeffektivisering

a. Vandbesparelse 3.000 m3/år

b. Elbesparelse 153 MWh/år

c. Reduceret kemikalieforbrug

2) Årlig økonomisk besparelse på 229.000 kr.

                                                  

1 VEKS’ miljødeklaration for 2017 viser uforholdsmæssige høje tal og vurderes fejlbehæftede. 
Derfor er tal fra 2016 er anvendt i stedet. http://www.ctr.dk/Images/Milj%C3%B8deklara-
tion%202016.pdf
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3) Styrket konkurrence evne

4) Grøn virksomhedsprofil

4 Fordele forsyningsselskab
Som forsyningsselskab er FORS’s rolle i projektet at indkøbe, eje, vedligeholde og

drifte varmepumpen. De køber overskudsvarmen af Stryhns og sælger varmen vi-

dere til fjernvarmekunderne. Projektet vil derfor reducere den mængde varme, 

som de i dag skal købe fra omkringliggende transmissionsnet og varmeproducen-

ter. Denne varme er produceret på et miks af de forskellige brændsler i nettet. 

Dette vil hovedsageligt være kul, men også gas, biomasse og affald. Projektet vil 

kræve en lille udbygning af fjernvarmenettet ved varmepumpen, men vil reducere 

el-forbruget i de centrale fjernvarmepumper som i dag trykker fjernvarmevand 

mange kilometer ud til kunderne. Da Stryhns er placeret nær nogle af de yderste 

kunder i fjernvarmenettet kan der muligvis være potentiale for en sænkning af 

fremløbstemperaturen, hvilket kan reducere varmetabet i hele nettet. 

4.1 Energifordel
Den samlede varme, som genvindes i projektet, er 4.100 MWh pr. år, svarende 

til varmebehovet for 227 gennemsnitlige danske parcelhuse. Denne varme skal 

ikke længere indkøbes fra transmissionsselskabet og kan derfor betragtes som en 

varmebesparelse. 

Der vil være et øget elforbrug forbundet med projektet til selve varmepumpen og 

pumper i mellemkreds og ny fjernvarmestikledning. Det ekstra el-forbrug udgør 

1.100 MWh pr. år. Forsyningsselskabet vil dog opleve et reduceret forbrug til de 

centrale distributionspumper, fordi disse skal levere til et mindre geografisk om-

råde og derfor oplever et reduceret tryktab. En beregning af dette kræver indgå-

ende kendskab til fjernvarmenettet og er derfor ikke medregnet.

4.2 Vand- og miljøfordel
Projektet medfører en reduktion i CO2 udledning fra varmegenvinding, men en 

stigning i CO2 udledning fra elforbruget. Samlet vil projektet medfører en reduk-

tion i CO2 udledning på 175 ton/år2.

4.3 Samlet økonomisk fordel
Den samlede økonomiske fordel er opgjort til 404.000 kr. pr. år, hvilket inde-

holder reduceret indkøb af fjernvarme modregnet udgift til elforbrug til 

varmepumpen. Denne besparelse skal selvfølgelig i første omgang betale inve-

steringen hjem, men vil senere reducere fjernvarmeprisen i området og på den 

måde tiltrække flere kunder eller gøre udvidelse af fjernvarmenettet mulig.

4.4 Opfyldelse af CSR mål
Forsyningen kan have mange fordele af dette projekt i forbindelse med opfyldelse 

af eventuelle målsætninger og fremtidig strategi. Overskudsvarmeprojekter er et 

varmt politisk emne og rammevilkårene for disse projekter er forbedret de seneste 

år. Regeringens satsning på store varmepumper er tydelig i regeringens udspil til 

energiaftale, som blev offentliggjort 26. april 2018. Udspillet indeholder blandt an-

                                                  

2 For el er anvendt den nyeste miljødeklaration fra VEKS: http://ctr.dk/Ima-
ges/Milj%C3%B8deklaration%202017.pdf
For varme er anvendt miljødeklarationen fra 2016, fordi 2017 værdierne var uforholdsmæs-
sigt høje. http://www.ctr.dk/Images/Milj%C3%B8deklaration%202016.pdf



6

det en varig reduktion i elvarmeafgiften. Vedtages dette, forbedres projektøkono-

mien for disse typer af projekter. Det forventes derfor, at mange forsyninger og 

virksomheder får øjnene op for denne forretningsmulighed og at flere lignende 

projekter, vil komme fremover. Projektet er et af de første, hvor overskudsvarme 

fra en virksomhed anvendes til fjernvarmeproduktion. Hvis forsyningen har mål-

sætning om at være frontrunner på dette område, er dette projekt en god chance 

for opfyldelse af dette mål. 

Der er naturligvis også en direkte miljømæssig effekt, som kan bidrage positivt til 

opfyldelse af CSR-mål om reduktion i CO2 udledning eller varmeforbrug. 

Endelig er fjernvarmen produceret på denne måde forbrændingsfri og har potenti-

ale for at være fossilfri (afhænger til enhver tid af el produktionen), hvilket ligele-

des kan bidrage til opfyldelse af målsætninger. CO2 udledningen pr. kilowatt time 

el i Danmark er rekordlav og faldende, pga. den stigende udbygning med vedva-

rende energi – se Figur 4.1.

Figur 4.1: Kilde: 
https://ing.dk/artikel/dansk-
kilowatttime-naar-rekordlav-
co2-udledning-211593

4.5 Fordel for virksomhedsprofil og branding
For FORS A/S bidrager projekter som dette til en grøn profil overfor deres nuvæ-

rende og potentielle kunder. For potentielle kunder er det afgørende for deres til-

eller fravalg af fjernvarmetilslutning, hvis fjernvarmen både er billig og har miljø-

mæssige fordele i forhold til alternativerne. Overskudsvarmeprojektet vil således 

styrke forsyningsselskabets konkurrenceevne overfor individuelle varmeløsninger 

baseret på olie, el og naturgas og andre kollektive varmeløsninger, herunder na-

turgas.

4.6 Opsummering af effekter
FORS opnår følgende effekter ved realisering af projektet:
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1) Energi- og ressourceeffektivisering

a. Udnyttelse af 4.100 MWh spildvarme i stedet for forbrænding af 

brændsel

b. Reduktion i el forbrug til pumper

2) Årlig økonomisk besparelse på 404.000 kr.

3) Styrket konkurrence evne

4) Grøn virksomhedsprofil
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5 Fordele for lokalområde, kommune og sam-

fund
De primære fordele ved projektet ligger hos virksomhed og forsyning, men der er 

også afledte effekter som lokalområdet og samfundet som hele vil nyde godt af 

udover de nævnte miljømæssige konsekvenser.

5.1 Beskæftigelse
I forbindelse med etablering og drift af varmepumpen vil projektet inducere en 

øget beskæftigelse. Selv set over hele projektets levetid, vil beskæftigelsen vedrø-

rende varmepumpens drift være meget begrænset. Derimod vil projektet medføre 

arbejde til montører, leverandører og rådgivere under etableringen. 

Projektet vil sandsynligvis ikke inducere flere arbejdspladser hos virksomheden, 

men det vil bidrage til at fastholde Stryhns og dermed ca. 250 arbejdspladser i 

området.

5.2 Reduceret støj og miljøpåvirkning
Ved at slukke for fordampningskondensatoren reduceres støj til omkringliggende 

boligbebyggelse. Varmepumpen installeres i et bulderhus, som dæmper støjen 

derfra, så støjgener undgås.

Varmepumpen vil også reducere et eventuelt fremtidigt behov for at have en 

spidslast kedel i Himmelev området til at forsyne nuværende og fremtidige fjern-

varme kunder. 

5.3 Forsyningssikkerhed
De omkringliggende boliger vil i fremtiden opleve øget forsyningssikkerhed, da 

driftsstop ved værk eller distributionsnet højere oppe i systemet ikke vil lukke for 

varmeproduktionen hos virksomheden. Hvis der opstår driftsstop på varmepumpen 

vil den eksisterende forsyning kunne tage over.

5.4 Grøn og billig fjernvarmeforsyning
En realisering af overskudsvarmeprojektet vil bidrage til at gøre fjernvarmen i 

Roskilde grønnere (fortrænge fossile brændsler) og samtidig bidrage til lave fjern-

varmepriser til fordel for borgerne.

5.5 Bidrag til realisering af Roskilde Kommunes strate-

giske energiplan
Overskudsvarmeprojektet vil bidrage til flere af indsatserne beskrevet i Roskilde 

Kommunes strategiske energiplan fra 2015. Konkret vil projektet bidrage til:

Tema 1: Varmeforsyningen

- Udbygning af den kollektive varmeforsyning

Tema 2: Vedvarende energi i energiproduktionen

- Udnyttelse af spildvarme fra industrier og fortrængning af fossile brændsler i den 

kollektive varmeforsyning

Tema 3: Energieffektivitet
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- Energioptimering og effektivisering, herunder reduceret energiforbrug og bedre 

ressourceudnyttelse hos virksomheder.

- Ressourceudnyttelse i form af genanvendelse af industriel overskudsvarme

Tema 4: De kommunale energiselskaber

- Bidrage til et tæt og styrket samarbejde mellem kommunen og forsyningen samt 

den lokale virksomhed, som kan skabe øget forsyningssikkerhed og øget grundlag 

for udvidelse af fjernvarmen. 

5.6 Bidrag til global klimaindsats og bæredygtig udvik-

ling 
Projektet vil bidrage til opfyldelse af FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, 

som blev vedtaget af verdens stats- og regeringsledere på FN-topmødet i New 

York i 2015. Konkret vil projektet bidrage til følgende verdensmål:

- Mål 7: Bæredygtig Energi

o Delmål 7.1: Inden 2030 skal der sikres universel adgang til påli-

delig og moderne energiforsyning til en overkommelig pris.

o Delmål 7.2: Inden 2030 skal andelen af vedvarende energi i det 

globale energimix øges væsentligt

o Delmål 7.3: Inden 2030 skal den globale hastighed for forbedring 

af energieffektiviteten fordobles

- Mål 9: Industri, innovation og infrastruktur

o Delmål 9.4: Inden 2030, skal infrastrukturen og eftermonterings-

industrien opgraderes for at gøre dem bæredygtige, med mere ef-

fektiv udnyttelse af ressourcer og øget brug af rene og miljøven-

lige teknologier og industrielle processer. Alle lande skal handle 

ud fra deres respektive kapacitet

- Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

o Delmål 12.2: Inden 2030 skal der opnås en bæredygtig forvalt-

ning og effektiv udnyttelse af naturressourcer.
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Appendix 1: Forudsætninger og beregninger

Inputs Enhed

Elpris VP [kr./MWh] 675,7

Elpris pumper [kr./MWh] 468,7

D&V [kr./MWh] 12

Fjernvarmesalg [kr./MWh] 294 

Vandpris [kr./MWh] 11,58 

Spildevand pris [kr./MWh] 24,32 

Overskudsvarmeafgift [kr./MWh] -   

COP for fordampnings-
kondensator

[-] 30

CO2 udledning – elektri-
citet

[g CO2 /kWh] 236

CO2 udledning – fjern-
varme

[g CO2 /kWh] 108

El forbrug gennemsnitlig 
husstand

[kWh/år] 4.450

Varmeforbrug gennem-
snitlig husstand

[kWh/år] 18.100

Vandforbrug gennemsnit-
ligt husstand

[m3/år] 140

CO2 udslip per indbygger 
for Sjælland

[ton/år] 6,9

Tabel 5.1: Forudsætninger for 
beregninger af besparelser
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Enhed Antal Kr./enhed Kr.

Forbedret drift køleanlæg (el-
besparelse)

[MWh/år] 51,3 468,7 24.032

Elbesparelse fordampnings-
kondensator

[MWh/år] 101,5 468,7 47.589

Vandbesparelse [m3/år] 7280 11,58 84.302

Spildesvandsafgift [m3/år] 3016 24,32 73.349

Enhed Antal kr./enhed kr.

Fjernvarmesalg [MWh/år] 4.105 294 1.206.870 

Elforbrug varmepumper [MWh/år] -1.068 675,7 -721.648 

Elforbrug pumper [MWh/år] -67,2 468,7 -31.497 

D&V [MWh/år] 4.105 -12 -49.260 

Tabel 5.2: Energimæssige og 
økonomiske besparelser -
virksomhed

Tabel 5.3: Energimæssige og 
økonomiske besparelser - for-
syning


