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1. INDLEDNING 

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

godkende dette reviderede projektforslag for opgradering af forsyningssikkerheden i Kongens 

Tværvej Kvarteret i henhold til bekendtgørelse nr.  1792 af 27. december 2018 om godkendelse 

af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg. Projektforslaget er en revideret udgave af det 

projektforslag, som FF sendte til FK den 16. juli 2020. 

 

Projektforslaget går ud på at etablere en kort ringledning mellem to forsyningsområder, så forsy-

ningssikkerheden styrkes, og der kan udveksles varme mellem områderne. Det er foranlediget 

af, at forsyningssikkerheden i kvarteret omkring Kongens Tværvej om få år ikke vil leve op til 

FF’s generelle krav til forsyningssikkerhed, da hele kvarteret forsynes fra en enkelt ældre led-

ning, hvor risikoen for reparationsarbejder er stigende. Projektforslaget indeholder således ikke 

nogen direkte ændring af områdeafgrænsningen eller af varmeproduktionen. 

 

1.1. Plangrundlag 

FK er udlagt til fjernvarme i henhold til delplanen for kraftvarme.  

 

1.2. Organisation 

FF er bygherre. 

 

1.3. Forundersøgelser 

1.3.1. Kortbilag 

Bilag 1 viser et kort over FF’s fjernvarmeledninger omkring Kongens Tværvej-kvarteret, dels med 

projektforslagets ringledning, dels med to alternative ringledninger. 

 

1.3.2. Forprojekt 

Projektet er bl.a. belyst i notat af 8. april 2020 fra Rambøll om ringforbindelse ved Kongens 

Tværvej, der belyser de hydrauliske forhold. 

 

Tracéforslag 2 er mindre attraktivt på grund den større tracélængde, især langs Søndre Fasanvej, 

hvilket vil medføre en højere investering, en længere udførelsesperiode og en vanskeligere trafik-

afvikling under udførelsen. 

 

Efter drøftelser med bygningsejeren er det tydeliggjort at tranceforslag 3 (rød) ikke er attraktivt 

grundet adgangsforhold på matrikel 26eq (George Jensen bygningen). Bygningsejeren ønsker 

ikke, at der føres en fjernvarmeledning gennem bygningens kælder. Derfor arbejdes der ikke vi-

dere med traceforslag 3 (rød).  

 

1.3.3. Bebyggelse og behov 

Der tilsluttes ingen ny bebyggelse. 

 

1.3.4. Arealafståelse og servitut 

Der er ingen arealafståelse eller servitutter, da ringledningen udelukkende er placeret i vejareal.  

 

1.4. Myndigheder 

FF vurderer, at VVM-screening ikke er nødvendig for fjernvarmenettet, da alle ledninger placeres 

efter sædvanlige lægningsprincipper under terræn og, at 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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1.5 Berørte forsyningsselskaber 

CTR er kun indirekte berørt og kun positivt, idet projektforslaget i visse tilfælde, hvor der behov 

for afkobling, vil gøre forsyningen til FF lidt mere fleksibel, end den er i forvejen som følge af for-

bindelsen på tværs af distributionsnettene.  



 

Forsyningssikkerhed i Kongens Tværvej kvarteret  

 

 

 

 
 
 

  

3-12 

 

2. ANLÆGSBESKRIVELSE 

2.1 Anlæggets hoveddisposition 

2.1.1 Forsyningssikkerhed 

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

CTR’s vekslerstationer med hver sit varmeforsyningsopland. De 6 net blev i hovedtræk koblet 

sammen to og to, så alle tre sammenkoblede net havde tosidig 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 pågældende 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 2018 set nærmere på forsyningen til Kongens Tværvej-kvarteret omkring Kongensvej, 

som har en samlet maksimal belastning på 3,6 MW. 

 

Ledningen i Kongensvej, der primært forsyner området, har en dimension på DN125 og forsynes 

udelukkende af en DN150 ledning i Kronprinsensvej. Denne ledning er anlagt i 1993 og nærmer 

sig således en alder, hvor der kan blive behov for reparationsarbejder. 

 

For at følge FF’s principper for forsyningssikkerhed bør et område af denne størrelse kunne forsy-

nes fra to forskellige kilder, enten via en ringledning med afspærringsventiler eller fra en lokal 

mindre varmecentral. 

 

Det vil være rimeligt at sikre dobbeltforsyning med en kapacitet på 3,6 MW svarende til kapacite-

ten i ledningen i Kongensvej. 

 

Der er udarbejdet 2 traceforslag, som kan tilvejebringe denne kapacitet fra to forskellige punkter 

i de omkringliggende ledningsnet, som vist i bilag 1. 

 

1. Projektforslag med ringforbindelse fra distributionsledning i Porcelænshaven til Kon-

gensvej, ca. 260 m (forslag 1 i bilag 1 markeret med blå) 

2. Alternativ ringforbindelse fra distributionsledning i Peter Bangsvej til Kongensvej, ca. 280 

m (forslag 2 i bilag 1 markeret med lilla) 

 

 

Den hydrauliske analyse viser, at kapaciteten på 3,6 MW kan overføres selv en kold vinterdag for 

begge traceforslag. 

 

Et andet alternativ til ringforbindelserne vil være at etablere en 3,6 MW reservecentral eller etab-

lere et tilslutningspunkt for en mobil kedelcentral. 
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2.2 Tekniske specifikationer 

2.2.1 Dimensionering 

Fjernvarmenettet dimensioneres ud fra en afkøling på 50 grader. 

 

2.2.2 Materialevalg og konstruktionsprincipper 

Der benyttes dobbelt-/twinprærør med alarmtråde til fjernvarmeprojektet i forhold til de givne 

pladsforhold. Dimensionen på de nye rør bliver Ø139+Ø139/400. For at fremtidssikre overvåg-

ningen af fjernvarmerørene i tilfælde af havari placeres 1 stk. alarmudtagskab (1 m højde x 0,30 

meter dybde x 0,5 meter bredde) til alarmtråde i fortovsareal. 

 

2.3 Projektets gennemførelse 

2.3.1 Tidsplan 

Det forventes, at anlægsarbejder påbegyndes i 1. kvartal 2021 og afsluttes i 3. kvartal 2021. 

 

2.3.2 Trafikale forhold 

Ved etableringen af fjernvarmeledningen vil der blive taget hensyn til de trafikale forhold for at 

minimere gener herved. Projektet vil blive gennemført med samme hensyntagen som FF’s andre 

fjernvarmeprojekter.   

 

Vejareal, som omfattes af gravearbejdet, er på 190 meter i Porcelænshaven fra nr. 5C til nr. 28 

samt 30 meter på Søndre Fasanvej mellem indkørslen til Porcelænshaven og Søndre Fasanvej nr. 

25 (hushjørnet). På Porcelænshaven vil der blive taget særlige hensyn til, at vejen fungerer som 

brand- og redningsvej. Fjernvarmeledningen placeres på Søndre Fasanvej i den nordgående 

vognbane, som derfor vil blive afspærret under udførelsen. FF er i dialog med Frederiksberg 

Kommunes vejmyndighed omkring trafikafviklingen i forbindelse med projektet.   

 

2.3.3 Sammenhæng til andre projekter 

Fjernvarmeledning vil placeres på østsiden af Søndre Fasanvej. Det vurderes derfor ikke at berø-

rer klimavejsprojektet på vestsiden af Søndre Fasanvej.   

 

2.3.4 Anlægsudgifter for projektforslaget 

De samlede investeringer, som afholdes og finansieres af FF, fremgår af bilag 2. 

 

Det anslås, at investeringen vil udgøre ca. 4,2 mio. kr. ekskl. moms (mellem 3,9 og 5,4 mio. 

kr.). 
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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, 

så der kan forsynes begge veje via projektforslagets ringledning. 

 

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

 

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 FF’s strategi for forsyningssikkerhed helt central for at vurdere projektfor-

slaget. 

  

FF har, som nævnt ovenfor, belyst to forslag til ringledninger, hvoraf projektforslaget er det ene. 

De to forslag er umiddelbart sammenlignelige, da alle ledningerne kan placeres under terræn. 

Derimod er det vanskeligt at vurdere de samlede omkostninger ved en reservecentral, ligesom 

det vil være problematisk at etablere den eller opsætte den midlertidigt netop, hvor der kunne 

opstå behov for det. 

 

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 investeringer i hhv. 

projekt og referencer og se bort fra driftsbesparelser, som må forventes at være minimale.  

  

3.2.1 Samfunds- og selskabsøkonomi 

Den samfundsøkonomiske vurdering er foretaget iht. Energistyrelsens forudsætninger. Det bety-

der bl.a., at alle investeringer (i faktorpriser) skal multipliceres med faktoren 1,28 for at få tallet i 

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

 

Den selskabsøkonomiske fordel er lig med den sparede investering ved at vælge projektforslaget 

i stedet for det næstbedste alternativ. 

 

Tilsvarende er den samfundsøkonomiske besparelse lig med denne besparelse multipliceret med 

faktoren 1,28 for at få beløbet i beregningspriser. 
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Det er antaget, at den gennemsnitlige pris pr. m ledning er den samme i de to forslag. 

 

 

Tabel 3-1 Økonomisk fordel ved projektforslaget 

 

3.2.2 Brugerøkonomi 

Dette projektforslags investeringer vurderes ikke få mærkbare konsekvenser for de eksisterende 

brugeres fjernvarmepriser. Dette skyldes at investeringen er relativt beskeden i forhold til FF’s 

andre aktiviteter. Det vil dog øge forsyningssikkerheden for de forbruger, der er i området om-

kring Porcelænshaven.  

 

Da der ikke tilsluttes nye brugere, eller konverteres fra anden forsyningsform, er der ikke behov 

for at sammenligne med alternativer.   

 

3.2.3 Øvrige miljøforhold 

Projektforslaget er miljømæssigt ligeværdigt med de to øvrige traceforslag, og det er fordelagtigt 

i forhold til reservecentralen, da det ikke indeholder synlige tekniske anlæg. Endvidere kommer 

der ikke emissioner fra ledningerne, når de er i drift i korte testperioder samt ved udfald af den 

primære forsyning. 

 

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 effektiviserer driften på lang sigt, og at alle tekniske anlæg er ude af bybilledet.  

 

Derimod er projektets økonomi meget lidt følsom over for energipriserne.  

Reserve Trace Selskabsøkonomi Samfundsøkonomi

Kapacitet Længde Faktorpris Beregningspris

Alternativ MW m mio.kr mio.kr

Projektforslag 3 262 4,2 5,4

Alternativ forslag 2 3 284 4,6 5,8

Reservecentral 3 15,3 19,6

Fordel ved projekt ift. bedst mulige alternativ 0,4 0,4
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BILAG 1 KORT 

 

 

Figur 3-1 Oversigtskort over FF’s eksisterende fjernvarmenet 
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Figur 3-2 De to alternativer er markeret på kortet. 
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BILAG 2 BERØRTE MATRIKLER 

 

Projektforslagets trace vil kun ligge i offentlig vej og vil derfor ikke berøre nogle matrikler. Se 

kortbilag 1 og 2.  
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BILAG 3 INVESTERINGER 

 

 

 

 

 

Figur 3-3 Anlægsoverslag 


