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Husholdninger

1,7 mio.

Fjernvarmen i Danmark

Vedvarende kilder

61 pct.

Tænketanken 
Grøn Energi
Dansk 
Fjernvarme +

Danfoss, A.P. 
Møller H. 
Kamstrup, 
Grundfos, 
LOGSTOR, 
COWI, AUC, DI, 
DBDH + 
Partnere

20,000
Nye kunder/år

Knap 400 selskaber



• Forudsætning for grøn omstilling
• Konkurrencedygtighed
• Besparelser via effektivitet
• Bedre samspil med kunder
• Bedre kommunikation om 

fjernvarmen

Hvorfor?



DIGITALISERING I 
FJERNVARMESEKTOREN

▪ Vækstteamet anbefaler bl.a.:

▪ Digitalisering til at forbedre 
kundeinformation, 
driftsoptimering, 
sammenhængende energisystemer 
og grøn omstilling

▪ Cyber- og IT-angreb! Risiko for 
svagere sikkerhed.



NYT MIND-SET PÅ BRUG 
AF DATA

• Før: Forsyningssikkerhed

• Nu: + Optimering af forretningen

• Produktionsplanlægning

• Driftsoptimering

• Strategiske analyser

• Kundeadministration

• Ledelse /datadrevet asset management



Eksempel fra AVA på visualiseringer af data



EU-DIREKTIVET INDHOLD

25 okt. 2020 1. jan. 2022 1. jan. 
2027

Alle nye målere 
skal være 
fjernaflæselige.

Fjernaflæsning leveres 
med oplysninger på 
månedsbasis.

Alle 
målere 
fjernaf-
læst.

Nu

Faktureringsop
-lysninger til 
rådighed på 
kvartalbasis.

25. okt. 2020 - Levering af oplysninger

• Der skal leveres fakturerings- eller 
forbrugsoplysninger til slutbrugere 
mindst hvert kvartal.

1. jan. 2022 - Levering af 
oplysninger

• Levering mindst hver måned. 



HVORDAN GØR MAN?

Kilde: Kamstrup



HVORDAN GØR MAN?

▪ Datadreven asset management til bl.a.

▪ Forbedring af net 

▪ Finde lækager og lavt flow 

▪ Kundefokus sikrer indblik i drift af units

▪ Vekslere o.l.

▪ Omløb

▪ Sektionering (i fremtiden)

▪ 20% af kunder er ofte de vanskelige!

▪ Machine learning er next step

For lav fremløbstemp.



HVAD OPNÅS?

Næstved Fjernvarme

Assens Fjernvarme

Kilde: Kamstrup



TI BIDRAG TIL REGERINGENS 70%-MÅLSÆTNING

Grøn varme (fjernvarme og små varmepumper til 500.000 boliger med 
olie- og naturgasfyr)

Genbrug af overskudsvarme fra industrien

Tre konkrete geotermiske storskala-anlæg (Aalborg, Aarhus og 
hovedstadsområdet)

Store varmepumper i fjernvarmen som nyttiggør sol- og vindenergi

Supplement til fjernvarmens elektrificering med klimabæredygtig 
biomasse

Digitalisering og energieffektivitet til at reducere CO2 og sikre 
effektivisering af fjernvarmen

Grøn varme til forsyning af erhvervsvirksomheders 
fremstillingsprocesser

Mere solvarme i fjernvarmen

Alene brug af CO2-neutral affaldsenergi

Kul- og gaskraftværker tages ud af ordinær drift.

Fjernvarmen kan reducere 12,5 
mio. tons CO2

= 44,4% af den resterende CO2-
reduktion. 

365 kr. pr. tons CO2-reduktion i 
gennemsnit 

Blandt de billigste løsninger.



EFFEKTIVISERING 
OG DIGITALISERING

• Fjernvarmen kan spare 750.000 ton 

CO2 via øget renoveringer, måling og 

styring etc.

• Varmetabet reduceres med 7 – 20 % 

• Fjernvarmen sparer 750 mio. kr. årligt

• Intelligent styring (machine learning) 

reducerer energiforbruget yderligere



gronenergi.org

Tak for ordet


