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1. INDLEDNING 

Frederiksberg Forsyning (FF) anmoder hermed Frederiksberg Kommune (FK) om at behandle og 

godkende dette projektforslag for opgradering af forsyningssikkerheden til områder syd for Ros-

kildevej og ZOO i henhold til bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 om godkendelse af projek-

ter for kollektive varmeforsyningsanlæg.  

 

Projektforslaget er foranlediget dels af, at ZOO har udvidet og blevet mere sårbar over for svig-

tende forsyning dels af, at Frederiksberg Forsyning som en del af forsyningsstrategien ønsker at 

bringe forsyningssikkerheden af hele området syd for Roskildevej og ZOO op til samme standard, 

som siden 80’erne har været gældende for alle større delområder i kommunen. Projektforslaget 

vil samtidig sikre forsyning til byområder langs Roskildevej, der fortættes, herunder Venligboli-

gerne. Desuden vil den forstærkning, som projektforslaget medfører styrke muligheden for grad-

vist at overgå til lavtemperaturer, som vil fremme integrationen af store fleksible varmepumper i 

fjernvarmeforsyningen. 

 

Projektforslaget indeholder således ikke nogen direkte ændring af områdeafgrænsningen eller af 

varmeproduktionen. 

 

1.1. Plangrundlag 

Frederiksberg Kommune er udlagt til fjernvarme i henhold til den godkendte delplanfor kraft-

varme.  

 

1.2. Organisation 

FF er bygherre. 

 

1.3. Forundersøgelser 

1.3.1. Kortbilag 

Bilag 1 viser et kort over hele Frederiksberg Kommune og således også alle FF’s fjernvarmeled-

ninger, dels i referencen, dels med projektforslagets forstærkningsledning. 

 

Det ses, at der ikke er et sammenhængende net i den sydlige del af området i referencen. Del-

områder i ”Blomsterkvarteret” forsynes i dag fra ledninger, som ejes af FF, men de får varmen 

fra HOFOR’s ledninger syd for området. ZOO forsynes fra en enkelt ledning uden reserve. 

 

1.3.2. Forprojekt 

Projektet er belyst i forprojekt af ”Ny hovedledning i Roskildevej”, oktober 2017. 

 

1.3.3. Bebyggelse og behov 

Tabellen nedenfor viser en opgørelse af varmebehovet i de berørte områder iht. forprojektet.  

 

 

Tabel 1-1 Varmebehov 

Varmebehov i 

projektforslagets område

Årligt 

varmebehov 

til net

Maksmalt 

kapacitetsbehov 

til net

MWh MW

Aurikelvej 11.109 4,1

Borgmester Fischers vej 7.718 2,9

Kirstinedalsvej 3.998 1,5

"Blomsterkvarteret" i alt 22.825 8,5

ZOO 3.895 1,4

Projektforslaget i alt 26.720 9,9



 

Forsyningssikkerhed til Blomsterkvarteret og ZOO  

 

 

 

 
 
 

  

2-12 

 

Hertil kommer planlagt nyt byggeri på Roskildevej 54B (Venligboligerne) og andet nyt byggeri i 

området, som forventes etableret i forbindelse med byfortætning langs Roskildevej. 

 

1.3.4. Arealafståelse og servitut 

Der er ifølge forprojektet ikke behov for at pålægge ejendomme servitut. 

 

Ifølge forprojektet og den efterfølgende dialog med Banedanmark skulle det være muligt at 

krydse jernbanen ved at anlægge ledningen i cykelstien under den bro, som fører jernbanen over 

Roskildevej, hvilket er forudsat i projektforslaget. FF har derfor ansøgt Banedanmark om tilla-

delse til denne løsning. 

 

1.4. Myndigheder 

FF vurderer, at VVM-screening ikke er nødvendig for fjernvarmenettet, da vandet, der cirkuleres i 

ledningsnettet, er behandlet fjernvarmevand. 

 

1.4.1. Normer og standarder 

Projektet udføres efter relevante normer og standarder. 
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2. ANLÆGSBESKRIVELSE 

2.1 Anlæggets hoveddisposition 

2.1.1 Forsyningssikkerhed 

FF’s fjernvarmenet blev i 80’erne planlagt og udbygget med forsyning fra 6 af CTR’s vekslerstati-

oner med hver sit varmeforsyningsopland. De 6 net blev i hovedtræk koblet sammen to og to, så 

alle 3 sammenkoblede net havde to-sidig forsyning. Hvis én vekslerstation blev afbrudt eller 

skulle afbrydes på grund af driften, så kunne den anden vekslerstation forsyne hele nettet op til 

en vis varmelast. Hovedprincippet var, at én veksler skulle kunne forsyne de to sammenkoblede 

net op til 60% af maksimal last, svarende til belastningen en typisk vinterdag. 

 

Denne forsyningssikkerhedsstrategi har stor betydning for forsyningssikkerheden og for driften: 

 

• Næsten alle større klynger af kunder har kunnet få dobbeltforsyning og dermed fuld reserve 

for udfald op til 60% varmelast 

 

• Driften har været fleksibel, så det uden problemer har været muligt at afbryde en veksler-

station i en længere periode om sommeren, når det var nødvendigt af hensyn til planmæssig 

vedligeholdelse. 

 

Der er imidlertid enkelte undtagelser i dag, hvor større områder kun forsynes fra en enkelt led-

ning. Det har FF hidtil kunnet forsvare, når der ikke er sårbare kunder i området, men kun kun-

der, som kan klare sig uden varme i 24 timer. Det er således tilfældet, hvis de på gældende led-

ninger ligger let tilgængelige i områder, hvor de altid vil kunne repareres (evt. kun nødtørftigt) 

indenfor 24 timer, så forsyningen hurtigt kan genoprettes. 

 

FF har i 2017 set nærmere på forsyningen til ZOO og Blomsterkvarteret. I dialog med ZOO er FF 

nået frem til den erkendelse, at ZOO er en sårbar kunde, der ikke kan klare sig uden varme i 24 

timer. Desuden har FF ikke mulighed for at sikre forsyningen til Blomsterkvarteret indenfor 24 

timer, i fald der skulle ske et uforudset stop af forsyningen fra HOFOR’s net. 

 

Ud fra disse overvejelser har FF besluttet, at forsyningssikkerheden til de to områder skal opgra-

deres, så de kan dobbeltforsynes. For ZOO skal der være 100% reserve ved udfald af den forsy-

ningsledning, der forsyner ZOO i dag, mens der for Blomsterkvarteret skal være reserve for ud-

fald af forsyning op til 60% af den maksimale kapacitet. 

 

FF har med dette projektforslag fundet det fordelagtigt for FF og dermed også for samfundet at 

tilvejebringe denne forsyningssikkerhed ved at udbygge med ledninger mellem vekslerstationer 

og områder frem for at etablere lokale reservecentraler, som kun skal bruges sjældent. 

 

Frederiksberg Kommune er meget tæt befolket, og der sker en løbende byfortætning i mange 

områder. FF har i henhold til den tidligere godkendelse iht. Varmeforsyningsloven og Frederiks-

berg Forsynings egne bestemmelser pligt til at sikre forsyningsmulighed i disse godkendte områ-

der. FF skal således kunne sikre forsyning til alle eksisterende og nye bebyggelser i forsynings-

området, som dækker hele kommunens geografiske areal. Derfor harmonerer forslaget også med 

ønsket om, at fjernvarmen umiddelbart er til rådighed på alle adresser. Det vil sige, at der bør 

være ledninger i alle større veje, eksempelvis Roskildevej, hvor der netop etableres ny bebyg-

gelse som led i byfortætningen. 

 

Projektforslagets ledninger styrker desuden kapaciteten i denne del af nettet og bidrager dermed 

til at forberede nettet på at blive forsynet med lavere fremløbstemperaturer. Nettet er dimensio-

neret for en afkøling på 50 grader (105 frem og 55 retur) den koldeste dag, men det er ønske-

ligt, at den maksimale fremløbstemperatur sænkes på længere sigt, så CTR kan sænke tempera-

turen tilsvarende. I fremtiden vil det således være ønskeligt, hvis nettet overalt kan forsynes den 
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koldeste dag med 40 graders afkøling, eksempelvis 80 frem og 40 retur, idet kunderne forventes 

at sænke returtemperaturen i takt med energirenoveringen. Det vil på lang sigt være en fordel 

og hjælpe med at integrere varmepumper i fjernvarmesystemet. For FF kan det også vise sig for-

delagtigt lokalt, hvis nettet har kapacitet til at kunne overføre varme fra kommende varmepum-

per med fremløbstemperaturer mellem 70 og 80 grader, eksempelvis i forbindelse med fjernkø-

ling. 

 

Fjernvarmenettet i projektforslaget dimensioneres med en afkøling på 50 grader, så hele Blom-

sterkvarteret vil kunne forsynes fra en DN200 ledning i Roskildevej, som tilsluttes en eksiste-

rende DN350 ledning, som udgår fra CTR’s vekslerstation på Nordens Plads (NPW). Ledningen 

dimensioneres ikke til også at kunne forsyne ZOO samtidig. 

 

Ved normal drift vil Blomsterkvarteret kunne forsynes fra denne ledning, og ZOO vil kunne forsy-

nes fra den eksisterende ledning, mens forbindelserne til HOFOR lukkes. 

 

I tilfælde af aflukning af forsyningen til ledningen i Roskildevej vil Blomsterkvarteret kunne blive 

forsynet fra HOFOR. 

 

I tilfælde af forsyningssvigt til HOFOR’s kunder i området syd for Blomsterkvarteret vil der om-

vendt kunne leveres nødforsyning fra FF op til en vis grænse afhængig af udetemperaturen. 

Dette er dog ikke en forudsætning for projektforslagets økonomi og er ikke aftalt med HOFOR. 

 

I tilfælde af svigt af forsyningen til ZOO vil ZOO som en særlig følsom kunde kunne få hele sin 

forsyning fra projektforslagets ledning selv den koldeste dag, idet forsyningen af dele af Blom-

sterkvarteret om nødvendigt omlægges til forsyning fra HOFOR, for at skaffe kapacitet til ZOO. 

En normal vinterdag vil ZOO kunne forsynes fra projektforslagets ledninger samtidig med, at 

Blomsterkvarteret forsynes. 

 

De hydrauliske beregninger viser, at projektforslagets ledning i Roskildevej, der dimensioneres til 

kun at forsyne blomsterkvarteret på grund af et nødvendigt spring i rørdimension op til DN200 

netop også kan forsyne ZOO via en DN100 afgrening ved Sdr. Fasanvej. 

 

De hydrauliske beregninger viser ydermere, at der bliver lidt større hydraulisk kapacitet i nettet, 

som reducerer det nødvendige pumpetryk med 15%, hvilket alt andet lige bidrager til, at kravet 

til maksimal fremløbstemperatur kan sænkes 2-3 grader, ligesom der ved normal drift kan spares 

pumpeudgifter (ved uændret fremløbstemperatur) eller udgifter til varmetab og produktion (ved 

reduceret fremløbstemperatur). 

 

CTR har redegjort for, at der er kapacitet nok på vekslerstationen til, at projektforslaget kan for-

synes. Der skal således ikke investeres i anlæg på vekslerstationen. 

 

Der skal heller ikke investeres i ny spidslastkapacitet i CTR´s område, da det ekstra kapacitets-

behov til FF modsvares af en tilsvarende kapacitetsreduktion for HOFOR. 

 

2.2 Tekniske specifikationer 

2.2.1 Dimensionering 

Fjernvarmenettet dimensioneres ud fra en afkøling på 50 grader. 

 

2.2.2 Materialevalg og konstruktionsprincipper 

De præisolerede rør til fjernvarme får indbygget lækageovervågning. 

 

2.3 Projektets gennemførelse 

2.3.1 Tidsplan 

Det forventes, at anlægsarbejder påbegyndes i 2018 og afsluttes i 2019. 
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2.3.2 Anlægsudgifter for projektforslaget 

De samlede investeringer, som afholdes og finansieres af FF, ekskl. moms fremgår af tabellen 

nedenfor.  

 

 

Tabel 2-1 Investeringer i projektforslaget 

 

Investeringen på 3,1 mio. kr. til forbindelsen til ZOO er den merinvestering der skal til for at 

kunne forsyne ZOO med en afgrening på ledningen i Roskildevej ved Sdr. Fasanvej i forhold til, at 

det kun er Blomsterkvarteret, der skal forsynes.  

 

Investeringen på 8,0 mio.kr er til den lille distributionsledning, som vil skulle anlægges i Roskil-

devej for, at FF kan leve op til kravet om forsyningspligt af ny bebyggelse. 

 

Merinvesteringen for at opdimensionere og forlænge den minimale distributionsledning for at 

skabe forsyningssikkerhed for Blomsterkvarteret er således 29 mio.kr. 

 

Merinvesteringen i at etablere 100% forsyningssikkerhed til ZOO, givet at ledningen til Blomster-

kvarteret etableres, er således 3,1 mio.kr. 

 

I alt fås 8,0+29,0+3,1 = 40,1 mio.kr. 

 

  

Dimension Enhedspris Strækning Anlægspris

kr/m m mio.kr

DN50 9.500 15 0,1

DN100 12.000 720 8,6

DN125 13.600 110 1,5

DN150 15.500 325 5,0

DN200 18.800 765 14,4

Ledninger 1.935 29,7

Tillæg for belægning, krydsninger  mv. 10,4

Anlægsoverslag ledninger i alt 40,1

Forstærkning af vekslerstation 0

Projektforslaget i alt 40,1

Heraf ekstra til forbindelse til ZOO som 3,1

Heraf minimal distribution langs Roskildevej 8,0

Heraf opdimensionering til Blomsterkvarteret 29,0
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3. VURDERING AF PROJEKTET 

3.1 Driftsoptimering 

Projektforslaget giver flere fordele for FF med hensyn til driftsoptimering af den samlede forsy-

ning i området i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder mv., idet forsyningen kan omlægges 

via de ringledninger, som etableres. 

 

Disse fordele er ikke indregnet i den økonomiske vurdering, da de er svære at prissætte. 

 

Derimod er regnet med, at al ny bebyggelse, der måtte komme langs Roskildevej som byfortæt-

ning vil kunne tilsluttes og få 100% af varmen fra det Storkøbenhavnske fjernvarmesystem via 

CTR, hvor driften er optimeret og i fremtiden vil bidrage til at integrere vedvarende energi. 

 

Hvis ikke ledningen etableres i Roskildevej vil FF ikke være i stand til at leve op til forsyningsplig-

ten, og nye ny bebyggelse må alternativt forsynes med individuelle varmepumper med et mindre 

fleksibelt elforbrug. 

 

3.2 Samfundsøkonomi og miljøvurdering 

I den samfundsøkonomiske vurdering skal reference og projektforslag være lige gode til at op-

fylde målet om at forsyne alle kunderne med den ønskede forsyningssikkerhed. Projektforslaget 

skal vurderes i forhold til en realistisk reference. 

 

Forsyningssikkerhed er ikke en eksakt størrelse, men mere en politisk prioritering. Hvor meget vil 

man ofre til kapacitet og reserve for at undgå forsyningssvigt i længere perioder?  

 

Det minder meget om de overvejelser man gør sig i trafikplanlægning, hvor dødsfald afvejes i 

forhold til investeringer og i klimaforanstaltninger, hvor investeringer i dæmningshøjder mv. af-

vejes i forhold til sandsynligheden for oversvømmelse. 

  

Derfor er afsnittet om Frederiksberg Forsynings strategi for forsyningssikkerhed helt central for at 

vurdere projektforslaget. 

  

Det har været vanskeligt at finde en realistisk reference, men forudsat, at man kan få godkendt 

placeringer af de pågældende reservecentraler er referencen gennemførlig. 

  

De dominerende og mest konkrete tal for projekt og reference er investeringer i projekt og refe-

rence, da reservecentralernes energiforbrug vil være af mindre betydning end investeringerne og 

de faste driftsudgifter. 

 

Derfor indsnævres analysen til at sammenligne investeringer. 

 

Analysen er baseret på Energistyrelsens metode og forudsætninger. Det vigtigste her er, at pro-

jektforslaget vurderes i forhold til en realistisk reference, som det jo også er for selskabet, jf. 

ovenfor. 

  

I samfundsøkonomien kan vi således også begrænse os til at sammenligne de to investeringer i 

hhv. projekt og reference og på de sikre side se bort fra driftsbesparelser. Derfor indgår ingen 

CO2 besparelser. Man kunne også supplere med beregninger med skøn over CO2 besparelser ved 

at mindske olieforbrug på reservecentraler og elforbrug som følge af bedre drifsoptimering samt 

øvrige besparelser, som løseligt antaget vil kunne reducere prisen på forsyningssikkerhed, men 

det vil give et misvisende indtryk af selve den grundlæggende økonomi i projektet. 
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Den samfundsøkonomiske vurdering er foretaget iht. Energistyrelsens forudsætninger. Det bety-

der bl.a., at alle investeringer (i faktorpriser) skal multipliceres med faktoren 1,325 for at få tallet 

i beregningspriser, men det betyder ikke noget for den relative sammenligning. 

 

Projektforslaget kan deles i tre dele: 

 

• Byfortætning langs Roskildevej 

• Blomsterkvarteret  

• ZOO 

 

3.2.1 Del 1 Forsyning til området langs Roskildevej 

For at kunne forsyne Venligboligerne nord for Roskildevej ved nr. 54B samt anden fremtidig by-

fortætning langs Roskildevej vil der skulle etableres en mindre distributionsledning i DN50 langs 

Roskildevej frem til Pelargonievej. 

 

Den vil med samme forudsætninger om ledningsomlægninger og forurenet jord mv., som er gæl-

dende for hele projektet iht. forprojektet, koste 8,0 mio.kr set i forhold til den samlede investe-

ring på 40,1 mio.kr. 

 

I referencen til projektforslaget vil således være en alternativ investering på 8,0 mio.kr. 

 

Denne alternative investering på 8 mio.kr i en fjernvarmeledning gør det muligt at forsyne et 

varmebehov til ny bebyggelse på ca. 1.000 MWh, svarende til behovet i ca. 123 rækkehusboliger. 

 

Den samlede investering i at forsyne dette varmebehov med fjernvarme beløber sig til mellem 9 

og 14 mio.kr., da der er ekstra investeringer i stikledninger og kundeinstallationer afhængig af, 

om det eksempelvis er store kunder langs ledningen eller rækkehuse i 2 etager. 

 

Den alternative investering i individuelle varmepumper med jordboringer til hver ejendom og 

med jordboringer til klynger af rækkehuse eller i individuelle luft/vand varmepumper beløber sig 

mellem 10 og 20 mio.kr. 

 

Mens løsninger med lodret jordvarme er sammenlignelig med fjernvarme mht. støj, kan der op-

stå problemer med de luft/vand baserede varmepumper i tæt bebyggelse. 

 

Set i forhold til de alternative investeringer individuelle løsninger er referencen med en lille fjern-

varmeledning ikke urealistisk. 

 

3.2.2 Del 2 Blomsterkvarteret uden ZOO 

Det vil blive vanskeligt at etablere reservecentraler til Blomsterkvarteret, da der er tale om flere 

adskilte net og, da der er problemer med plads og indpasning i byrummet. Desuden vil der være 

årlige faste D&V omkostninger til varmecentralerne. Derfor er reservecentraler langs Roskildevej 

ikke et reelt alternativ. Af hensyn til den økonomiske vurdering er dog opstillet et teoretisk refe-

rencealternativ med lokale reservecentraler. 

 

Set i forhold til, at der kun skal etableres en DN50 ledning på ca. 2/3 dele af strækningen til 8 

mio.kr koster det kun ekstra 9 mio.kr at opdimensionere denne strækning fra DN50 til DN200 og 

dernæst 20 mio.kr for resten af strækningen ned til Søndermarken. Det er i alt 29 mio.kr ekstra 

for at skaffe forsyningssikkerhed til Blomsterkvarteret, som skal sammenlignes med anlægs- og 

driftsudgifter til reservecentraler i referencen. 
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Det mest oplagte alternativ er, som foreslået i projektforslaget at etablere en DN200 fordelings-

ledning, som udfylder tomrummet langs Roskildevej og kan forsyne alle delområderne og kom-

mende byfortætning langs Roskildevej. Desuden har den en meget lang levetid, og den øger net-

tets fleksibilitet og bidrager til en mere optimal fordeling af flowet. 

 

Endelig vil den styrke nettets kapacitet til at klare lavere fremløbstemperatur de koldeste dage. 

 

Den teoretiske reference til at give forsyningssikkerhed til Blomsterkvarteret er således at etab-

lere 3 individuelle oliefyrede kedelcentraler med en samlet kapacitet på rundt regnet 9 MW, som 

dernæst forbindes til Blomsterkvarteret de samme 4 steder, der tilsluttes med ledningerne i pro-

jektforslaget. Alternativt skal etableres en fjerde central.  

 

De alternative investeringer i referencen er anslået til: 

Grundarealer til 3 centraler   15 mio.kr 

Ledningsanlæg fra centraler til net   5 mio.kr 

3 centraler inkl. bygninger på i alt 9 MW 23 mio.kr 

I alt   43 mio.kr 

 

3.2.3 Del 3 ZOO 

Hvis ledningen etableres til Blomsterkvarteret er der to muligheder for at forsyne ZOO for at sikre 

fuld reservekapacitet. 

 

• En 200 m DN100 ledning til en pris på 3,1 mio.kr 

• En lokal reservecentral med kapacitet på 1,4 MW med mulighed for udvidelse i takt med at 

ZOO udvider 

 

Ledningen til ZOO skal således vurderes i forhold til en alternativ reservecentral baseret på ek-

sempelvis bioolie, der kan indpasses i bebyggelsen i ZOO. Da pladsen er meget begrænset bør 

den etableres i et underjordisk kammer, hvorved en pris i størrelsesordenen 3,5 mio.kr ikke er 

urealistisk. Til gengæld regnes ikke med beløb til køb af grund. 

 

Derved er de to alternativer ligeværdige med hensyn til anlægsinvestering. 

 

Dertil kommer, at alternativet med en ledning til ZOO vil have driftsmæssige fordele, da forsynin-

gen kan gå begge veje ved driftsomlægninger om sommeren, ligesom der alt andet lige spares 

pumpeudgifter ved at udnytte alle ledninger i normal drift. En del af disse omkostninger vil mod-

svares af varmetab i ledningen, men til gengæld vil de være faste driftsomkostninger til at holde 

den alternative varmecentral driftsklar. 

 

3.2.4 Samfundsøkonomi 

I den samfundsøkonomiske analyse kan vi således se følgende omkostninger: 

 

Referencen: 

Investering i reservecentral for ZOO   3,5 mio.kr 

Investering i lille distributionsledning i Roskildevej  8,0 mio.kr 

Investering i 3 små reservecentraler inkl. grund samt stikledninger     43,0 mio.kr 

Investering i alt i referencen                     54,5 mio.kr 

 

Projektforslag: 

Investering i DN200 ledning mv. og ledning til ZOO                   40,1 mio.kr. 

 

Gevinst ved projektforslaget for samfundet i faktorpriser         14,4 mio.kr 
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Denne gevinst kan umiddelbart omregnes til 19 mio.kr i beregningspriser, som er den målestok, 

der benyttes i de samfundsøkonomiske vurderinger. 

 

Det er her på den sikre side set bort fra, at nettabet for den nye ledning opvejes af sparede pum-

peudgifter, at FF sparer udgifter til regelmæssig prøvedrift mv. af reservecentraler og, at projekt-

forslaget har driftsmæssige fordele for FF på lang sigt i forbindelse med omlægning af forsyning 

ved vedligeholdelsesarbejder, ligesom der vil være fordele ved bedre at kunne reducere den 

maksimale fremløbstemperatur på lang sigt mv. 

 

Endelig er der i det tæt bebyggede område en miljømæssig fordel ved, at alle tekniske anlæg er 

underjordiske. 

 

Det samlede resultat omkring forsyningssikkerheden kan således sammenfattes som følger: 

 

• Det koster 3,1 mio.kr at give ZOO forsyningssikkerhed hvis projektforslaget gennemføres for 

Blomsterkvarteret, mens det ville koste ca. 3,5 mio.kr hvis projektforslaget ikke gennemfø-

res. 

• Det koster 29 mio.kr at give Blomsterkvarteret forsyningssikkerhed med projektforslaget, 

mens det ville koste 43 mio.kr med en alternativ løsning. 

• Den samlede fordel ved projektforslaget er således 14,4 mio.kr. 

 

Den værdi, som forsyningssikkerheden for Blomsterkvarteret tillægges, skal ses i forhold til de 

følgeomkostninger, der vil opstå, hvis området er uden varme i længere tid en kold vinterdag, 

samt risikoen for at denne hændelse indtræffer. 

 

Heri er set bort fra, at projektet muligvis kan have en fordel for HOFOR, da FF vil kunne yde re-

serve for udfald af HOFOR´s forsyning til områder lige syd for Blomsterkvarteret, ligesom HOFOR 

vil kunne få forsyning fra FF til området i forbindelse med fremtidige vedligeholdelsesarbejder på 

ledningerne. 

 

3.2.5 Selskabsøkonomi 

Eneste forskel mellem samfunds- og selskabsøkonomi er, at projektets fordel i faktorpriser på 

14,4 mio.kr, som er lig med den selskabsøkonomiske gevinst skal omregnes til beregningspriser 

i samfundsøkonomien (ved at gange med faktoren 1,325, hvorved tallet bliver 19 mio.kr.) 

 

Den selskabsøkonomiske gevinst målt som relativ forskel mellem projektforslag og reference er 

af samme størrelse som den samfundsøkonomiske, da den optræder som forskellen mellem to 

store investeringer. 

 

Da den selskabsøkonomiske diskonteringsrente er lavere end den samfundsøkonomiske og, da 

ledningen må påregnes at have mindst 50 års levetid, vil de driftsmæssige fordele, der er ved 

projektet, veje lidt tungere end i samfundsøkonomien. 

 

3.2.6 Øvrige miljøforhold 

Projektforslaget er miljømæssigt fordelagtigt i forhold til referencen, da det ikke indeholder syn-

lige tekniske anlæg, ligesom der ikke kommer emissioner fra reserveanlæg, når de er i drift i 

korte testperioder samt ved udfald af forsyningen. 

 

3.3 Følsomhedsvurdering 

Projektets gevinst afhænger, som det ses overvejende af den værdi man tillægger, at alle områ-

der i kommunen har ligelig og høj forsyningssikkerhed samt ikke mindst, at der er en fleksibilitet 

i nettet, som effektivere driften på lang sigt og, at alle tekniske anlæg er ude af bybilledet.  

 

Derimod er projektets økonomi meget lidt følsom over for energipriserne.  
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BILAG 

1 KORT OVER OMRÅDET 

 

 

 

FF’s eksisterende fjernvarmenet 

 

 

 

Ledningsanlæg, der indgår i projektforslaget (lilla og blå) samt eksisterende fjernvarmenet i FF’s 

forsyningsområde. Ledninger i Københavns Kommune er ikke vist.  
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FF’s ledninger i projektforslagets område i stor målestok 

 

 

  

 

FF’s ledninger inkl. projektforslagets ledning 
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Diagram fra den hydrauliske model hvor projektforslagets ledning er markeret med rødt. 
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2 KOMMENTARER FRA BERØRTE PARTER 

 

I dette bilag er gengivet udtalelser om projektforslaget fra ZOO, CTR og HOFOR 
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