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1 Indledning 
Denne rapport omfatter et projektforslag for fjernvarmeforsyning af De Bynære 
Havnearealer i Århus - et nyt bolig- og erhvervsområde placeret på Nordhavnen 
i Århus.   

Med "Helhedsplan for De Bynære Havnearealer" fra 2003 og "Kvalitetshånd-
bog for De Bynære Havnearealer" fra 2006 har Århus Byråd vedtaget de over-
ordnede visioner og retningslinier for omdannelsen af De Bynære Havnearea-
ler. I forlængelse heraf er der taget hul på en mere detaljeret planlægning af den 
omdannelse, der vil komme til at forløbe over de næste 15-20 år, i takt med at 
arealerne frigives for de nuværende havneaktiviteter. På basis af ovenstående 
rapporter har Århus Kommune udarbejdet en dispositionsplan som er en vide-
rebearbejdning og konkretisering af ovennævnte planer. 
 
Dispositionsplanområdet omfatter Nordhavnen, Pier 2, den nordlige bastion, et 
område langs Kystvejen og Skovvejen samt Fiskeri-,Træskibs- og Lystbåde-
havnen. Dispositionsplanen fastlægger den fremtidige bystruktur, fordelingen 
af anvendelser, placering af veje, kanaler, offentlige rum, promenader, bebyg-
gelsesfelter samt bebyggelsesprocenter, beplantningsstruktur mv. 
 
Dette projektforslag omfatter de væsentligste områder omfattet af dispositions-
planområdet. Dog er den nordlige bastion, et område langs Kystvejen og Skov-
vejen samt Fiskeri-, Træskibs- og Lystbådehavnen ikke medtaget i dette pro-
jektforslag. 
 
Projektforslaget omhandler udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet for nyt 
bolig- og erhvervsområde ved Nordhavnen. I området forudsættes pålæg om 
tilslutnings- og bidragspligt.  
 
I henhold til Bekendtgørelse af lov nr. 347 af 17. maj 2005 om varmeforsyning, 
belyses her konsekvenserne ved udvidelse af det eksisterende forsyningsområ-
de. Retningslinierne efter hvilke forslaget er udarbejdet følger Projektbekendt-
gørelse nr. 1295 af 13. december 2005 om godkendelse af projekter for kollek-
tive varmeforsyningsanlæg, samt Vejledning i samfundsøkonomiske analyser 
på energiområdet af april 2005, med Appendiks af januar 2007.  
 
Projektet forudsætter pålæg om tilslutning og bidrag efter Tilslutningsbekendt-
gørelse nr. 966 af 21. september 2006. 
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Billederne nedenfor, illustrerer den fremtidige bebyggelse for første og anden 
udbudsrunde.  
 

 

Figur 1 Illustration af den fremtidige bebyggelse - første udbudsrunde. 

 

Figur 2 Illustration af den fremtidige bebyggelse - anden udbudsrunde. 
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1.1 Projektets baggrund 
Projektets baggrund er en Kvalitetsplan og en Dispositionsplan for fremtidig 
bebyggelse af området ved Nordhavnen i Århus. 

Fjernvarme Århus kan forsyne området med Studstrupvarme fra Varmeplan 
Århus (VPÅ). Varmen leveres fra en eksisterende distributionsledning (DN 
300) i krydset Kystvejen/Nørrebrogade. Det planlagte distributionsnet er vist på 
kortet i bilag 6.  

I det efterfølgende belyses konsekvenserne ved fjernvarmeforsyning af området 
efter varmeforsyningslovens retningslinier, Bekendtgørelse af lov om varme-
forsyning, nr. 347 af 17. maj 2005. 

1.2 Rapportens formål 
Rapporten har til formål at belyse det planlagte projekts muligheder og konse-
kvenser og således danne grundlag for myndighedsbehandling og godkendelse 
af projektforslaget i henhold til varmeforsyningsloven. 

Endvidere skal rapporten orientere de forsyningsselskaber, der berøres af pro-
jektet, og som skal have projektet til høring. 

Rapporten er udarbejdet efter retningslinierne i Bekendtgørelse om godkendel-
se af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, Energistyrelsens Bekendt-
gørelse nr. 1295 af 13. december 2005 samt tilslutningsbekendtgørelse 966. 
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1.3 Afgrænsning af projektområdet 
Projektområdets afgrænsning er vist på det efterfølgende kort. 

 

Figur 3 Afgrænsning af projektets forsyningsområde. 

I figur 3 viser forsyningsområdet for De Bynære Havnearealer, som er omfattet 
af dette projektforslag. 

1.4 Indstilling 
Århus kommunalbestyrelse ansøges om at gennemføre myndighedsbehandling 
for projektforslaget efter varmeforsyningslovens retningslinier. Ansøgningen er 
baseret på en god samfunds, selskabs- og brugerøkonomi i forhold til reference 
med individuel oliefyring.   

Det indstilles til Århus Kommune at godkende projektforslaget. 

1.5 Tilknyttede projekter 
Der er ikke planlagt andre projekter i tilknytning til dette projekt. 
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1.6 Ændring i varmeplanens retningslinier 
Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer, at bebyggel-
se i området i fremtiden skal fjernvarmeforsynes.  

1.7 Organisatoriske forhold 
Fjernvarme Århus finansierer, ejer, forestår driften og vedligeholder forsy-
ningsanlægget til og med afspærringshaner og forbrugsmålere hos forbrugerne.  

Ansvarlig for projektet er: 

 Affald og Varme, Fjernvarme Århus  
 Bautavej 1  
 8210 Århus V. 

Kontaktperson: Poul Madsen 
 

Projektforslaget er udarbejdet af: 

 COWI A/S 
 Jens Chr. Skous Vej 9 
 8000 Århus C 

Kontaktperson: Frands Kjær Jepsen 
 

1.8 Projektets gennemførelse 
Under forudsætning af projektforslagets endelige godkendelse i juni 2007 kan 
projekteringen foretages fra august 2007, så ledningsnettet kan etableres umid-
delbart herefter.  

Distributionsnettet etableres i to faser. I løbet af 2007-2008 etableres det nød-
vendige net til forsyning af de første 7 udbudsrunder. Nettet fremføres til den 
nordligste del af forsyningsområdet via Kystpromenaden. Den resterende del af 
distributionsnettet etableres først i forbindelse med etableringen af hovedad-
gangsvejen og byggemodningen af Pier 3. Stikledningerne etableres i takt med 
at byggefelterne bebygges. Området forventes fuldt udbygget i 2018-2020. 
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2 Forhold til overordnet lovgivning og 
planlægning 

2.1 Varmeplanlægning 
Lovgrundlaget for Varmeplanlægning omfatter:  

• Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning – LBK nr. 347 af 
17/05/2005.  

• Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsy-
ningsanlæg - BEK nr. 1295 af 13/12/2005.  

• Bekendtgørelse om tilslutning mv. til kollektive varmeforsyningsanlæg 
– BEK nr. 966 af 21/09/2006.  

• Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet – Energi-
styrelsen april 2005.  

• Appendiks: Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på ener-
giområdet – Energistyrelsen januar 2007. 

Retningslinierne for udarbejdelse og myndighedsbehandling af projektforslag 
er affattet i "Bekendtgørelse om varmeplanlægning og godkendelse af anlægs-
projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg", Energistyrelsens Bekendtgø-
relse nr. 1295 af 13. december 2005 samt tilslutningsbekendtgørelse 966. 

Kommunalbestyrelsens godkendelse af dette projektforslag indebærer, at de 
nye bebyggelser, der etableres i området, i fremtiden varmeforsynes med fjern-
varme.  

2.2 Fysisk planlægning 
Projektets baggrund er blandt andet "Kvalitetshåndbog for De Bynære Havne-
arealer, januar 2006" samt "Dispositionsplan for de nordlige områder (De By-
nære Havnearealer), september 2006" der beskriver en fremtidig bebyggelse af 
området ved Nordhavnen i Århus. 
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Området er, ifølge dispositionsplanen udlagt til at rumme ca. 350.000 m2 bebo-
else og ca. 320.000 m2 erhverv og institutioner. 

Kommunalbestyrelsens godkendelse af projektforslaget indebærer, at fremtidig 
bebyggelse i det nye forsyningsområde, skal fjernvarmeforsynes med 
Studstrupvarme leveret af Fjernvarme Århus.  

Det forudsættes, at inden ny bebyggelse tages i brug, skal der være etableret 
tilslutning til fjernvarmeforsyningen, såfremt der i den aktuelle bygningsenhed 
er behov for opvarmning af rum, samt varmt brugsvand. 

2.3 Retsvirkninger 
Retsvirkningen af tilslutningspligt: 

Ejendomme, der opføres i området, kan ved Byrådets beslutning blive pålagt 
tilslutningspligt til områdets fjernvarmeforsyning. 

Ejeren af en ejendom, der modtager pålæg om tilslutningspligt, har fra det tids-
punkt, hvor pålæg meddeles, pligt til at betale investeringsbidrag og stikled-
ningsbidrag samt de faste afgifter, der er gældende i henhold til Fjernvarme År-
hus´s anmeldelse til Energitilsynet. Pålæg om tilslutningspligt kan tidligst med-
deles på det tidspunkt, hvor der er forsyningsmulighed fra anlægget. 

Ejendomme i området, der allerede forsynes med fjernvarme, kan ved Byrådets 
beslutning blive pålagt at forblive tilsluttet til fjernvarmen. 

Ejeren af en ejendom, der modtager et pålæg om forblivelsespligt, har pligt til 
at betale de faste afgifter, som er gældende i henhold til Fjernvarme Århus an-
meldelse til Energitilsynet, men ejendommens ejer har ikke pligt til at betale 
investeringsbidrag og stikledningsbidrag. 

Pålæg om tilslutningspligt og forblivelsespligt medfører ikke, at ejendommens 
ejer har pligt til at aftage fjernvarme, og ejendommens ejer kan uanset pålæg 
om tilslutningspligt anvende anden boligopvarmning som for eksempel bræn-
deovn. 

En række ejendomskategorier kan ikke mødes med pålæg om tilslutningspligt 
og forblivelsespligt. For nærmere oplysninger om, hvilke ejendomme der er 
undtaget tilslutningspligt og forblivelsespligt, kan der henvises til bestemmel-
serne i tilslutningsbekendtgørelse nr. 966 af 21. september 2006. Undtaget for 
tilslutningspligt er blandt andet Åben-lav og Tæt-lav boligbebyggelse opført 
som lavenergi klasse 1 eller 2, jævnfør Bygningsreglement 2006, BR95/BR-
S98 med tillæg. 

2.4 Anden lovgivning 
Projektet udføres efter gældende normer og standarder. 
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2.5 Arealafståelser og servitutpålæg 
Anlægsarbejdet vedrørende etablering af distributionsnettet frem til de enkelte 
bebyggelser forventes at ske på og i vejarealer, der er offentligt eller privat ejet. 
Der skønnes ikke at blive behov for ekspropriation af private arealer. 
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3 Redegørelse for projektet 

3.1 Forudsat varme- og effektbehov 
Oplysninger om det forventede byggeri i forsyningsområdet er baseret på op-
lysninger i dispositionsplan og udbudsfolder for De Bynære Havnearealer, ud-
arbejdet af Århus Kommune.  

Dispositionsplanen rummer mulighed for, at der kan opføres et samlet etage-
areal på ca. 700.000 m2 heraf 600.000 m2 på Nordhavnens område. Bebyggel-
sen på Nordhavnen fordeler sig med ca. 350.000 m2 til boliger og ca. 250.000 
m2 til erhverv herunder offentlige institutioner. Endvidere rummer dispositi-
onsplanen mulighed for 70.000 m2 etageareal på Pier 2. 
 
På baggrund af disse oplysninger og detailoplysninger for de første 7 udbuds-
runder, er bebyggelsen estimeret for hvert enkelt byggefelt på Nordhavnen og 
Pier 2. Anslås en gennemsnitlig størrelse for lejlighederne på 100 m2 og for er-
hvervsenhederne på 400 m2, kan der etableres op til 3.500 lejligheder og 800 
erhvervsenheder.  
 
Tilslutningstakten forventes at ske i to faser - første fase for de nordligste om-
råder og Pier 2 fra 2008-2011 og anden fase for området ved Pier 3 fra 2016-
2018. Dette vil forudsætte at Pier 3 inddrages tidligere end oprindelig planlagt 
(2020). 
  
Varmegrundlaget er baseret på de skærpede krav i bygningsreglementet, ("Til-
læg 9 til bygningsreglement for Småhuse, 1998") som er gældende fra 1. januar 
2006. Det er forudsat at ny bebyggelse ikke etableres som lavenergihuse. Der er 
ikke i basisberegningen indregnet resultatet af en eventuel stramning af energi-
rammen (bygningsreglementet) i 2010. Dette er vurderet i følsomhedsanalyser-
ne.   
 
Det samlede forudsatte varmegrundlag fremgår af efterfølgende tabel. 
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Antal Størrelse Areal
Nettovarme

behov
Effekt-
behov

- m2/stk. m2 MWh MW
Beboelse 3.500 100 350.000 29.750 15,8
Erhverv 800 400 320.000 21.920 14,4
I alt 4.300 670.000 51.670 30,2  

Tabel 1 Forudsætninger vedrørende byggeri og varmebehov i projektområdet. 

Idet det i denne rapport forudsat at der kun etableres en bygning/forbruger på 
hvert byggefelt, er den omfattende bebyggelse præsenteret ovenfor kun fordelt 
på 27 stikledninger.     

Varme- og effektbehovet omfatter det samlede behov for tilførsel af varme til 
både rumopvarmning og varmt vand. 

Til fjernvarmeproduktionen skal der endvidere tillægges varmetab fra led-
ningsnettet, hvorved der fremkommer et samlet effekt- og varmebehov, som 
angivet i efterfølgende tabel. 

Fjernvarmeforsyning Varmebehov 
MWh 

Effektbehov 
MW  

Nettab 1.317 0,2 

Produktion ab værk 52.987 30,4 

Tabel 2 Samlet varme- og effektbehov ved fjernvarmeforsyning. 

 
Da varmemarkedet for dette projekt er meget koncentreret og kun kræver et 
relativt lille forsyningsnet, er varmetabet fra nettet ubetydeligt. 

Bilag 1 indeholder en oversigt over forudsætninger og opgørelsen af varme- og 
effektbehov.  

Af bilag 2 fremgår den forudsatte udvikling i forbrugertilslutningen. 

3.2 Fjernvarmeanlæg 
Fjernvarme Århus vil aftage hele varmebehovet til det nye forsyningsområde 
fra Varmeplan Århus´s (VPÅ) transmissionssystem. Varmen leveres fra en ek-
sisterende distributionsledning (DN 300) i krydset Kystvejen/Nørrebrogade. 
Denne distributionsledning har tilstrækkelig kapacitet til at forsyne området. 
Det vil ikke blive nødvendigt at etablere en vekslerstation for at forsyne områ-
det.  

Varmeproduktionen til transmissionssystemet sker fra grundlastenhederne på  
Studstrupværket (94% kul, 6% halm), mens spids- og reservelast leveres fra 
oliefyrede kedelanlæg.  
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Det forudsættes, at 97 % af varmebehovet dækkes med varme produceret på 
Studstrupværket, og resten produceres på oliefyrede kedler. 

3.3 Fjernvarmenet 
Distributionsnettet etableres i to faser. I løbet af 2007-2008 etableres det nød-
vendige net til forsyning af de første 7 udbudsrunder. Nettet fremføres til den 
nordligste del af forsyningsområdet via Kystpromenaden. Den resterende del af 
distributionsnettet etableres først i forbindelse med etableringen af hovedad-
gangsvejen og byggemodningen af Pier 3. Stikledningerne etableres i takt med 
at byggefelterne bebygges. Området forventes fuldt udbygget i 2018-2020. 

Bilag 6 indeholder en skitse over det planlagte distributionsnet. 

3.4 Anlægsomfang 
Anlægsarbejdet omfatter: 

• Jord- og betonarbejde. 

• Levering og montering af rør og diverse øvrige komponenter. 

• Reetablering af berørte arealer. 

3.5 Anlægsomkostninger 

3.5.1 Fjernvarmeforsyning 
De samlede anslåede anlægsomkostninger til etablering af fjernvarmenet, stik-
ledninger og målere i området er angivet i den efterfølgende tabel. Opgørelsen 
er vist i bilag 1, og omkostningernes forløb i forhold til den forudsatte tilslut-
ningstakt fremgår af bilag 2. 

 

Anlægsarbejde Investering 
1.000 kr. 

Forudsat an-
lægsperiode 

Hovedledningsforlængelse 3.000 2007 

Distributionsnet mm. 21.340 2007-2015 

Stikledninger 7.434 2007-2018 

Stophaner og målere 315 2007-2018 

Uforudsete samt Projektering og tilsyn 4.612 2007-2018 

I alt 36.701 2007-2018 

Tabel 3 Overslag over anlægsomkostninger til fjernvarmenet mm, prisniveau 
primo 2007 ekskl. moms 

Investeringen i stikledninger og målere sker i takt med, at bygningerne etable-
res. Overslagspriserne er i primo 2007 prisniveau og ekskl. moms. 
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3.6 Forhandling med berørte parter 
Fjernvarme Århus har løbende været i kontakt med Århus Kommune og Var-
meplan Århus omkring projektet. Der har ikke været ført forhandlinger med 
andre parter. 
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4 Konsekvensberegninger 

4.1 Beregningsmetode 
Der er udført overslagsmæssige beregninger på konsekvenserne af projektet for 
virksomhedsøkonomi, forbrugerøkonomi, samfundsøkonomi, samt energi- og 
miljøforhold.  

Beregningerne er foretaget i overensstemmelse med Energistyrelsens anvisnin-
ger for evaluering af varmeforsyningsprojekter.  

Beregningerne er foretaget over en 20-årig betragtningsperiode. 

Beregningerne er foretaget som marginalberegninger og indeholder kun de for-
hold, som berøres af projektet mht. ledningsnet, brændselsforbrug og produkti-
on af varme. 

Der regnes på: 

• Referencen: Hvor det forudsættes, at husene opvarmes med individuelle 
oliefyr. 

• Alternativet: Fjernvarmeforsyning af udstykningsområdet fra Fjernvarme 
Århus. 

Resultatet udgøres af forskellen mellem de to ovennævnte beregninger. Resul-
tatet viser således i hvilket omfang, der opstår ændringer i økonomi, miljøbe-
lastning m.v. ved gennemførelse af projektet i forhold til referencen. Resultatet 
kan kun bruges til at sammenligne Alternativet og Referencen.  

Bilag 1 indeholder en oversigt over beregningsforudsætninger. 

Bilag 5 indeholder en sammenstilling af beregningsresultaterne. 

4.2 Energi og miljø 
Her præsenteres de beregnede konsekvenser for brændselsforbrug og luftemis-
sionen.  
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Ved oliefyring dækkes varmebehovet i projektområdet ved forbrug af en 
mængde fyringsolie, der bestemmes af varmebehovet og oliekedlernes virk-
ningsgrad. 

Ved fjernvarmeforsyning forudsættes det, at 97 % af varmebehovet dækkes 
med varme produceret på Studstrupværket, og resten produceres på oliefyrede 
kedler. 

De energi- og miljømæssige konsekvenser over 20 år ved hhv. fjernvarmefor-
syning og oliefyring af projektområdet er opstillet i den efterfølgende tabel.  

 Fjernvarme-
forsyning 

Oliefyring Difference 

Brændselsforbrug 407.045 MWh 919.734 MWh -512.689 MWh

Emission 

  CO2-ækvivalenter

  NOx 

  SO2  

 

130.672 tons

183 tons

64 tons

 

247.174 tons 

172 tons 

76 tons 

-116.503 tons

11 tons

-12 tons

Tabel 4 Brændselsforbrug og luftemission over 20 år. CO2-ækvivalenter omfat-
ter CO2 samt CH4 og N2O omregnet til CO2-ækvivalenter. 

Det ses af Tabel 4, at brændselsforbruget og emissionen bliver lavere ved fjern-
varmeforsyning end ved individuel oliefyring. 

Det skyldes, at der ved fjernvarmeforsyning er en kraftvarmefordel i den var-
me, der aftages fra Studstrupværket, idet der kun medgår en begrænset mængde 
ekstra brændsel for at udnytte spildvarmen fra el-produktionen. 

Bilag 2 indeholder udskrifter af beregningerne på energi og miljø. 

4.3 Samfundsøkonomi 
Ved beregning af de samfundsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabilite-
ten i hhv. fjernvarmeforsyning og oliefyring af området set fra samfundets side. 

Samfundsøkonomien opgøres uden statsafgifter og -tilskud og uden omkost-
ninger til finansiering af investeringen. 

De samlede omkostninger år for år tilbagediskonteres med en diskonteringsfak-
tor på 6 %, hvorved nutidsværdien fremkommer for henholdsvis en situation 
med oliefyring og en situation med fjernvarmeforsyning. 

De samfundsøkonomiske konsekvensberegninger er udarbejdet i henhold til 
Energistyrelsens vejledning " Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på 
energiområdet, april 2005" samt "Appendiks: Forudsætninger for samfunds-
økonomiske analyser på energiområdet, januar 2007". 
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Samfundsøkonomi, nutidsværdi over 20 år 

Fjernvarmeforsyning - 82,7 mio. kr. 

Oliefyring -     208,1 mio. kr. 

Forskel  125,5 mio. kr. 

Tabel 5 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved hhv. fjernvarmeforsyning 
og oliefyring i projektområdet 

Sammenholdes nutidsværdien af periodens samlede omkostninger for hen-
holdsvis fjernvarmeforsyning og individuel oliefyring ses, at der opnås en redu-
ceret samfundsøkonomisk udgift på ca. 126 mio. kr. over betragtningsperioden 
ved projektforslagets gennemførelse. 

Bilag 2 indeholder udskrifter af beregningerne på samfundsøkonomi. 

4.3.1 Følsomheder 
Der er regnet på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets følsomhed 
over for centrale forudsætninger: 

Situation 1 Anlægsudgifter øget med 20 %. 

Situation 2 25% reduceret varmebehov for bygninger etableret fra og med år 
2010. 

Situation 3 20% af bebyggelsen etableres som lav energi og tilsluttes ikke 
fjernvarmen. 

I den følgende Tabel er resultatet af grundberegningerne og resultatet af føl-
somhedsberegningerne vist sammenstillet. 

 + 20%  

Anlægsudgift 

Grundbereg-
ning 

25% reduceret 
varmebehov 

fra 2010 

20% 

Lavenergi - 
tilsluttes ikke 

Fjernvarmefor-
syning - 90,8 mio. kr. - 82,7 mio. kr. - 79,6 mio. kr. - 75,4 mio. kr.

Oliefyring - 211,6 mio. kr. - 208,1 mio. kr. - 192,1 mio. kr. - 170,1 mio. kr.

Forskel 120,8 mio. kr. 125,5 mio. kr. 112,5 mio. kr. 94,7 mio. kr.

Tabel 6 Samfundsøkonomisk resultat over 20 år ved hhv. fjernvarmeforsyning og olie-
fyring i projektområdet 
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4.4 Virksomhedsøkonomi 
Ved beregning af de virksomhedsøkonomiske konsekvenser betragtes rentabili-
teten i varmeforsyning af projektområdet set fra forsyningsselskabets side. 

Beregningen er udført som en marginalbetragtning, hvor der kun er medtaget 
de forhold, der berøres ved at fjernvarmeforsyne projektområdet. 

Beregningen er baseret på de forudsætninger, der er beskrevet i projektet.  

Forudsætningerne er vedlagt i bilag 1. 

Beregningen er vedlagt i bilag 3. 

Alle beløb er uden moms. 

4.4.1 Likviditetsvirkning 
Likviditetsvirkningen er den samlede økonomiske konsekvens for fjernvarme-
forsyningen, der følger af omkostningerne til drift af anlæg og anlægsinveste-
ringer i forhold til indtægterne ved varmesalg i projektområdet. 
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Figur 4 Likviditetsvirkning for de enkelte år og akkumuleret over den 20-årige 
periode. 

Likviditetsvirkningen i figur 4 fremkommer ved anvendelse af de beskrevne 
forudsætninger over den 20-årige betragtningsperiode.  

Det ses at likviditetsvirkningen er positiv over hele perioden, dels som følge af 
byggemodningsbidraget. 

Samlet set fremkommer der således en attraktiv likviditetsvirkning over hele 
den 20-årige betragtningsperiode. 
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4.4.2 Følsomheder 
Der er regnet på ændrede forudsætninger, der viser projektforslagets følsomhed 
over for centrale forudsætninger: 

Situation 1 Anlægsudgifter øget med 20 %. 

Situation 2 25% reduceret varmebehov for bygninger etableret fra og med år 
2010. 

Situation 3 20% af bebyggelsen etableres som lav energi og tilsluttes ikke 
fjernvarmen. 

I den følgende figur er resultatet af grundberegningerne og resultatet af følsom-
hedsberegningerne vist sammenstillet. 
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Figur 5  Projektets akkumulerede likviditetsvirkning over den 20-årige periode. 

Det ses af Figur 5, at ved de betragtede følsomheder bliver resultatet ved 25 % 
reduceret varmebehov for bygninger der etableres fra og med 2010, stort set 
uændret i forhold til grundforudsætningerne (graferne ligger oven i hinanden). 
Det skyldes, at indtægterne ved varmesalg svarer til udgifterne til varmekøb. 
Det samme er gældende hvis investeringen øges med 20 procent.    

Derimod vil en situation hvor 20 procent af bebyggelsen etableres som lavener-
gibebyggelse som ikke tilsluttes fjernvarmen - bevirke en reduceret likviditet.   

4.5 Forbrugermæssige forhold 
Forbrugerøkonomien er belyst for de forudsatte forbrugertyper ved hhv. indivi-
duel oliefyring og fjernvarmeforsyning. 

I økonomien er der indregnet afskrivning og forrentning af omkostningerne til 
installation af hhv. oliefyr og fjernvarmeunit. 
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I omkostningerne til fjernvarmeforsyning er endvidere indregnet byggemod-
nings- og tilslutningsbidrag efter gældende tariffer. 

Bilag 4 indeholder udskrifter af beregningerne på forbrugerøkonomien. 

Resultaterne er vist i den efterfølgende tabel.   

Forbrugertype Kategori 1  Kategori 3  Kategori 5 

Opvarmet - m² 3.923 24.180 52.799 

Varmebehov - MWh 299 1.863 3.950 

 kr./år kr./år kr./år 

Oliefyring 273.616 1.675.310 3.516.644

Fjernvarme 217.855 1.311.068 2.477.861

Difference        -55.861 -364.242 -781.073

Tabel 7 Årlig varmeudgift for de forudsatte forbrugertyper ved hhv. individuel 
oliefyring og fjernvarmeforsyning - inkl. moms. 

 
Som det fremgår af Tabel 7, angiver beregningerne på brugerøkonomien, at ved 
de anvendte forudsætninger vil det være væsentligt billigere for forbrugerne at 
blive tilsluttet Fjernvarme Århus end at etablere individuelt oliefyr. Da varme-
behovet i beregningerne er sat lavt, jf. det nye bygningsreglement, kan det fak-
tiske varmebehov forventes at ligge lidt højere end antaget - hvilket yderligere 
vil øge differencen til individuel oliefyring. 

 



Affald og Varme, Fjernvarme Århus 

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af De Bynære Havnearealer 

C:\Documents and Settings\FJE\Desktop\Projektforslag Nordhavnen\Projektforslag\Endeligt PF\Projektforslag for De Bynære Havnearealer - 28. juni 2007.DOC 

21 

.  

Bilag 1: Forudsætninger 
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Bilag 2: Samfundsøkonomi, energi og miljø 
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Bilag 3: Virksomhedsøkonomi 
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Bilag 4: Forbrugerøkonomi 
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Bilag 5: Sammenstilling af 
beregningsresultater 
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Bilag 6: Skitse over nettracé 
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