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System-vinklen med fokus på el-, gas og industri
- Sektorintegration

• Kraftvarme

• Eldrevne varmepumper og elkedler

• Industriel symbiose (overskudsvarme, 
geotermi, sol, PtX,….)

Mål:

At udnytte grønne energiressourcer

At sikre grøn omstilling mest kost-effektivt

At sikre forsyningen



Fremtid med meget overskudsvarme 
og Industriel symbiose

• Overskudsvarme fra de helt store: 

Aalborg Portland, Shell Raffinaderiet, 

datacentre og industrier med køling

• Nye kilder: elektrolyseanlæg, PtX, 

CO2 –fangst

• Fjernvarme vil levere grøn varme til 

industrielle processer



Kunde-vinklen med fokus på grøn el
- 3 GRØNNE VARME-LØSNINGER

VÆRK

VÆRK

➢ Fjernvarme – Kollektiv varmepumpe 
sender varme rundt i rør.

➢ Lokalvarme – Varmepumpe står lokalt 
og forsyner en gruppe boliger. Der er 
rørforbindelse. 

➢ Nærvarme – Lille varmepumpen står 
individuelt i hver bygning. Ingen 
rørforbindelse.



Varmepumper og elkedler

Elkedler er gode til el-balance, mens 
varmepumper leverer varme effektivt

Elkedler:

Ca. 800 MWth i 2020 og mindst 1.000 
MWth i 2025

Varmepumper:

Ca. 400 MWth i 2020 og 2000 MWth i 
2030





PtX og store lagre
Mindst 5 byer: EGNET

15 centrale pladser, 
velegnede til PtX anlæg

El infrastruktur og 
fjernvarme grundlag

CO2 kilder og kunder til de 
nye grønne brændstoffer

Havnefaciliteter
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PtX-
forsøgsanlæg 
demonstreres & 
integreres

Første 
kommercielle 
varme integreret 
i PtX-anlæg

Demonstrere og udvikle sektorkobling 
og opsamling af driftserfaringer for 
storskala fleksibelt elforbrug

Brintproduktion og overskudsvarme i Esbjerg



Fjernvarmen sammenbinder energisystemerne

Vi tilbyder:

▪Grøn Fjernvarme – 100 % VE i 2030

▪Fremtidens fjernvarme på 
geotermi, overskudsvarme (bl.a. 
PtX), store varmepumper, elkedler, 
sol, biomasse/gas og grøn varme fra 
affald(CCS)

▪ Sektorkobling medfører lavest 
mulige investering i dansk 
energiforsyning
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