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HOFOR

▶Danmarks største forsyningsvirksomhed inden for 

vores kerneområder

▶7 forretningsområder

▶Flere end 1.000 medarbejdere

▶Over en million kunder i hovedstadsområdet

▶Over 5,3 milliarder kroner i nettoomsætning

▶Halvanden milliard kroner i årlige investeringer i rør, 

ledninger og vindmøller 

▶Samlede anlægsaktiver på 24 milliarder kroner

VISION

Vi skaber
bæredygtige byer

MISSION

Vi leverer vand- og 
energiløsninger til vores kunder

Grønt, Sikkert og Billigt. 
Og Attraktivt!



FJERNVARME – INDLEDNING

► HOFOR er varmedistributionsselskab

► HOFOR ejer fjernvarmenettet (distribution), som 
forsyner 99% af København med varme

► To transmissionsselskaber i Hovedstadsområdet - CTR 
og VEKS 

► Fjernvarmen produceres på bl.a. kraftvarmeanlæg, 
affaldsforbrændingsanlæg, varmepumper og 
spidslastanlæg

► En række store varmeproduktionsanlæg ejes af bl.a. 
Ørsted og HOFOR samt af de tre varmeselskaber CTR, 
VEKS og HOFOR

► HOFOR ejer Amagerværket, varmepumper og 3 
spidslastværker

► Varmeproduktionen planlægges og lastfordeles i 
Varmelast, ud fra daglige fjernvarmebehovs-
prognoser og ud fra omkostningerne i de forskellige 
varmeproduktionsenheder. Varmelast er dermed 
markedet for lastfordelingen.

► Fjernvarme distribueres over lang afstand fra 
producent til kunde. I København er fjernvarmen 
produceret som vand eller damp. 3



DET FANTASTISKE VED FJERNVARME

Fjernvarme er fleksibel og foranderlig

Mulighed for stordriftsfordele

Optimering ud fra fx (dyr) spidslast og brændselspriser

Anvende fjernvarmen som lager for energi. 

Det betyder, at vi kan opnå højere effektivitet, bedre priser, 
mulighed for at indpasse nye grønne teknologier og så 
selvfølgelig stadig sikre høj forsyningssikkerhed.

For HOFOR er målet altid at kunne tilbyde fjernvarme der er 
grøn, sikker og billig (konkurrencedygtig).



FLEKSIBILITET OG INTEGRATION I 
FJERNVARMESYSTEMET

Vd Vind

Overskudsvarme



GRØN FJERNVARME OG GRØN OMSTILLING

► Fjernvarmen fra HOFOR består i dag mere end 60 pct. produceret på vedvarende 
energikilder VE og allerede fra 2020 forventes dette tal at være oppe over 80 pct. 

► Til sammenligning er 80 pct. af elforbruget VE ca. i år 2021.

► Fjernvarmen og el er lige grønne i København.

► Derudover er fjernvarmesektoren en vigtig medspiller ift. den grønne omstilling i 
andre sektorer, bl.a. elsektoren, hvor vi kan være en fleksibel aftager af el samt 
lager. Dermed også en spiller ift. elbiler i transportsektoren. Og måske på sigt også 
ift. øvrig brændstof.

► På sigt kan fjernvarmen gennem de store kraftværker (måske) være med til at 
tilbyde negative udledninger gennem CCS.



BILLIGT FORDI VI KAN OPTIMERE

► I HOFOR er det vigtigt at sikre konkurrencedygtige priser til vores kunder, selvom vi er 
et monopol, og indtil nu har fjernvarmeprisen været lavere end andre løsninger.

► Grunden til, at vi kan levere konkurrencedygtige priser skyldes den mulighed et 
fjernvarmenet giver for at optimere for mange på samme tid. Vi har stordriftsfordele 
på produktion, vi kan vælge den mest effektive løsning ved forbrugsspidser og dermed 
fx holde varmeprisen lavere end en individuel løsning.

► Varmepumper nærmer sig i dag prisen på fjernvarmen (store variationer), og nogle 
steder i landet kan det også være en god og måske den bedste løsning.  I HOFOR 
kommer fjernvarmen med mere end en pris, men det kan være forskelligt fra kunde til 
kunde om, hvordan forskellige kvalitetsparametre afvejes.

► I HOFOR tænker vi, at i København er det klogere med store varmepumper til 
fællesskabet, så vi samtidig kan anvende dem fleksibelt ift. fx elpris og spidslast og 
bruge dem der, hvor de giver mest værdi for den samlede fjernvarme og dertil værdi 
for øvrige sektorer som el og transport.



SIKKERT I FÆLLESSKAB

► Fjernvarmen har utrolig høj forsyningssikkerhed og du kan altid regne med, at der 
er varme i dine radiatorer også på de koldeste dage.

► Det kan vi, fordi vi har mange kilder, som vi kan hente varmen fra, også selvom et 
stort kraftvarmeværk går ned.

► Vi kan levere til alle, og vi skal levere til alle. Det kan vi fordi vi er et stort 
fællesskab, der i flok sikrer alle får varme i København. 

► Og så leverer vi varmen smidigt og nemt og støjfrit.



FREMTIDENS FJERNVARMESYSTEM
UDFORDRINGEN PÅ DET KORTE OG LANGE SIGT 
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► CO2-neutralitet 
► I dag 66%

► I 2020 82-84%
► 5% fra spids- og reservelast

► Affald står for de sidste 12-13 %

Spidslast
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Varmepumper

Træpillekraftvarme

Geotermi

Træpillekraftvarme

Halm og flis
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integrerede 
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År 2050

► Fremtiden har mange nuancer 



FJERNVARME

KUNDEN  SOM PARTNER – INDSATSER OG UDVIKLING

► Kunder er ikke tekniske installationer - det er mennesker !

► Større mulighed for at inddrage kunderne i ”optimeringen” pga. øgede 
teknologiske muligheder på fx data, IT og styring

► Energispring – værdiskabende samarbejde mellem kommune, forsyning 
og, kunder (modellen kopieres 1:1 i Århus)

► Intelligent energistyring (ForsynOmeter) kan give energibesparelser på 
10% i gennemsnit, når vi kombinerer med rådgivning

► Stort behov og potentiale: 60% af alle varmecentraler kører dårligt, heraf kører halvdelen elendigt. 
► Nybyggeri bruger i gennemsnit 60% mere energi til opvarmning end bygningsreglementet foreskriver
► Uddannelse af VVS’ere herunder oplæring i brug af data og ForsynOmeter

► Udviklingsarbejde sammen med Grundfos, Danfoss og Kamstrup                       
– den virtuelle varmemester er på trapperne

► Afbrydelighed som ’kooperativ spidslast’
► Fortsat fokus på valide brugbare data

► Lavere temperaturer i nettet

► Anvendelse af overskudsvarme
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TILSLUTNINGSPLIGTEN

► I København er der tilslutningspligt.

► Det betyder, at alle skal være koblet på fjernvarmenettet.

► Det er historisk valgt for med udgangspunkt i fællesskabet at opbygge et net og 
sikre fjernvarme, som både har været mere effektiv, billigere, grønnere og med 
høje forsyningssikkerhed end nogen individuel løsning.

► Det er ikke sikkert, at tilslutningspligten vil eksistere for evigt, men vi arbejder 
med at langt de fleste københavnske kunder alligevel vil blive, netop fordi vi er 
grønne og bidrager til den grønne omstilling, fordi vi altid optimerer vores 
varmekøb og net så vores kunder får billigst mulig varme, og fordi vores kunder 
ved, at de altid kan regne med at få varme når de skal bruge det.



FORSYNINGSPLIGTEN

► Til gengæld er der også forsyningspligt i København.

► Det betyder, at HOFOR er forpligtiget til at levere varme til alle kunder, også dem 
hvor det er svært eller dyrt at forsyne.

► Det giver sikkerhed for altid at kunne få varme og det er en sikkerhed man har 
valgt, at vi som samfund skal være fælles om.

► Forsyningspligten og tilslutningspligten går således hånd i hånd: Når alle er med, 
er det meget nemmere og billigere at forsyne alle. 



PROJEKTER I HOFOR SOM SKAL SIKRE OPTIMAL FJERNVARME I 
DINE RADIATORER

To af de projekter, som vi arbejder med i HOFOR, som skal være med til at gøre vores 
fjernvarme grønnere, mere fleksibelt og billigere. 

1. Fleksible kunder

2. Flexheat



HVORFOR VIL VI HAVE FLEKSIBLE VARMEKUNDER?

• Fossile brændsler skal udfases fra 
fjernvarmeproduktionen

• Mere fleksibilitet i fjernvarmeproduktionen

Spidslast

CO2 neutral grundlast



HVORDAN VIL VI GØRE DET?

• Overtage varmestyringen i udvalgte ejendomme
• Kortvarigt sende mindre varme frem



VIL BEBOERNE KOMME TIL AT FRYSE?

Normal varmeforsyning Reduceret varmeforsyning

• Varme lagres i bygningen
• Frigives når varmeforsyningen bliver reduceret



Flexheat – vores fleksible varmepumpe



Flexheat

Varmepumpe,

der anvender grundvand

Elkedler

Varmelager

Oliekedel i reserve

Varmekunder i et 

begrænset område



Hvad er det flexheat kan som en almindelig 

varmepumper ikke kan?


