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1. INDLEDNING 
Denne Masterplan er projektgruppens anbefalinger til en robust og fleksibel move-forward strategi 2018 – 2023 for 
omstilling af fjernvarmeproduktionen i Energi Viborg Kraftvarme A/S. Anbefalingerne er foretaget ud fra teknisk-
økonomiske vurderinger og der er indarbejdet flere faser således, at usikkerheden omkring rammebetingelser og 
levering af overskudsvarme fra Apple løbende vurderes og håndteres. 
 

 
 
Masterplanen er den røde og sammenbindende tråd for de kommende års investeringer 
og danner beslutningsgrundlag for ledelse og bestyrelse i Energi Viborg Kraftvarme A/S 
(EVK). 
 
Planen er robust i forhold til at kunne modstå ændringer i for eksempel ændrede afgifter, og den indarbejder 
usikkerheden om levering af overskudsvarme fra Apple således, at nye investeringer ikke modarbejder eventuel fremtidigt 
aftag af overskudsvarme fra Apple. Planen er fleksibel således, at der er ’flere ben at stå på’. Det skal være muligt at tilføje 
eller fjerne produktionsenheder og dermed altid kunne producere på billigste anlæg, så der ikke skabes afhængighed af 
ét brændsel eller ét produktionsanlæg. 
 
Anbefalingerne i Masterplanen vedrører alene EVKs produktions- og transmissionsanlæg, og kan stå alene. 
Projektgruppen anbefaler dog også, at Masterplanen samtænkes med strategier for den fremtidige fjernvarmeforsyning i 
distributionssystemet i Viborg by, da de to forskellige strategier kan supplere hinanden på flere områder. Her tænkes 
blandt andet på etablering af en eller flere decentrale el-varmepumper, zone inddeling af distributionsnettet og fremtidig 
omlægning til lavtemperaturdrift. 
 
Der er indlagt 3 faser i Masterplanen og inden opstart på en ny fase, skal foregående fases anbefalinger revurderes og 
udførte projekter evalueres. På denne måde tages der stilling til usikkerheder om blandt andet konsekvens af 
Energiforliget 2018.  
 
De teknisk-økonomiske analyser, der ligger bag anbefalingerne i Masterplanen, er udarbejdet som økonomiske analyser 
frem til 2035. De er baseret på et frozen policy scenarie, det vil sige et ”politisk fastfrossent” fravær af nye fremtidige tiltag 
på samme vis som Energistyrelsens basisfremskrivning. Det vil sige, at der er regnet med afgifter, lovgivning mv. i dag og i 
fremtiden som er politisk vedtaget, men der er ikke indregnet politiske hensigtserklæringer. Dog undtaget elvarmeafgiften 
hvor der regnes med satserne angivet i Energiforliget 2018. Efter Energiforliget 2018 er kommet, forventes de væsentligste 
usikkerheder at være om - og i givet fald hvornår - EVK får frit brændselsvalg, fremtidige el- og brændselspriser, 
overskudsvarmeafgift samt leverancer af overskudsvarme fra Apple. 

ENERGI VIBORG 
KRAFTVARME 

ejer 4 kedelcentraler: 
• Industrivej 
• Farvervej 
• Gyldenrisvej 
• Hamlen 
og 7 vekslerbygninger, hvor 
fjernvarmen sælges og fordeles 
til hele Viborg by. 
 
Der er 4 distributører: 
• Boligforeningen Viborg 
• Boligselskabet Sct. Jørgen 
• Overlund Fjernvarme 
• Viborg Fjernvarme 
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Denne rapport er udarbejdet af en projektgruppe i EVK bestående af Per Uve Sönder, projektingeniør EVK, og Peder V. 
Rasmussen, projektleder for EVK - fremtidens varmeforsyning, i samarbejde med Rambøll og COWI. En styregruppe i EVK 
bestående af Allan Clifford, Klaus Keller, Peter Juhl, Christian Hagelskjær og Benny Højholt er løbende orienteret af 
projektgruppen. 
 
For uddybende oplysninger om de anbefalede tiltag, bagvedliggende forudsætninger og rammebetingelser henvises til 
bilagsrapporten ”Bilag til Masterplanen - uddybende beskrivelse, Masterplan 2, Q4 2018”.  
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2. ANBEFALING 
Anbefalingerne er baseret på en implementering i 3 faser og dermed også faseopdelte investeringer. Herved kan 
der løbende tages hensyn til ændrede politiske, tekniske og aftalemæssige rammebetingelser.  
 
Det kan betale sig at etablere en transmissionsledning til aftag af overskudsvarme fra Apple, når der kan leveres ca. 8 MW 
overskudsvarme, svarende til 62.000 MWh pr. år. Det er ca. en fjerdedel af EVKs årlige varmeproduktion. Indtil Apple – 
måske – kan levere 8 MW overskudsvarme, er det nødvendigt at etablere nyere og billigere varmeproduktionsenheder 
end de nuværende, for at imødegå prisstigninger som følge af, at grundbeløbet bortfalder med udgangen af 2018. Nye 
varmeproduktionsenheder, der er en fornuftig investering, både hvis Apple kan levere overskudsvarme og hvis de ikke 
kan. 
 
Anbefalingerne er inddelt i 3 faser som illustreret nedenfor. Flere tiltag strækker sig over flere faser, og de enkelte tiltag er 
nedenfor oplistet i de faser, hvor de udføres.

 
Tiltagene er valgt ud fra, at de medfører størst mulige reduktion i varmeproduktionspris samtidig med at de: 

• skal være overgangsløsninger frem til Apple overskudsvarmen kan leveres. Der prioriteres anlæg med kortest 
afskrivningstid. 

• skal være rentable i en overgangsperiode samt senere i samproduktion med Apple varmen. Dvs. at de leverer 
billig varme, når eller hvis Apple varmen ikke er tilstrækkelig til at dække varmebehovet. 

• er attraktive også uden varme fra Apple 

20
18

 -
20

19 •Proof of concept luft/vand 
varmepumpe

•Myndighedsbehandling fase 1 
og 2 etableringer

•Analyser af reservelast 
centraler

•10 MW forsøgs luft/vand multi 
varmepumpeanlæg placeret 
ved kraftvarmeværket

•Monitorering af luft/vand 
varmepumpeanlægget i 
samarbejde med Aalborg 
Universitet

•Koordinering med Viborg 
Fjernvarmes strategier samt 
distributørernes ønsker

•Samlet systemberegning

•Bistand til Apple vedr. Proof of 
Concept aftag af 
overskudsvarme

•Investering 66 mio. kr.

20
20

 -
20

21 •Evaluering af fase 1

•Monitorering af forsøgs 
luft/vand multi 
varmepumpeanlæg i 
samarbejde med Aalborg 
Universitet

•Hvis Apple kan levere min. 
62.000 MWh/år, så etableres 
anlæg til aftag af 
overskudsvarmen (i drift primo 
2021)

•Eventuel renovering af  
reservelastcentraler

•Køb af grund mellem Foulum 
og Viborg

•Myndighedsbehandling for 
fase 3 etableringer

•Transmissionsledning mellem 
ny grund og kraftvarmeværket

•Biomasseanlæg eller 
solvarmeanlæg  på ny grund 
alt afhængig af udmeldinger 
fra Apple (i drift primo 2022)

•Investering 182 - 265 mio. kr.

20
22

 -
20

23 •Evaluering af Fase 2

•Eventuelt 34 MW 
varmepumpeanlæg ved Apple

•Såfremt Apple ikke kan levere, 
etableres solvarmeanlæg, eller 
biomasseanlæg eller luft/vand 
varmepumpeanlæg

•Optimering af frem- og retur 
temperaturer iht. 
distributørernes efterspørgsel

• Investering 124 - 226 mio. kr.
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3. INVESTERINGSPLAN 
Investeringerne er anlægsoverslag på skitseprojekt niveau, og er baseret på COWIs erfaringer fra lignende projekter. 
Investeringerne i de enkelte faser kan ikke umiddelbart adderes, da nogle er enten/eller i forhold til hinanden.  
 

Tabel 1 
I fase 1 gennemføres et proof of concept for et 
10 MW luft/vand multi varmepumpeanlæg. 
Myndighedsbehandling kan ofte være 
tidskrævende, og derfor opstartes 
myndighedsbehandling for fase 2 etableringer 
i fase 1. 
Endvidere gennemføres en række mindre 
tiltag.  

Tabel 2 
Fase 2 starter med en revurdering af varme 
fra Apple. Hvis overskudsvarmen fra Apple 
lader vente på sig, undersøges muligheden 
for at etablere et biomasseanlæg eller et 
solvarmeanlæg. 
Monitorering af 10 MW forsøgs luft/vand 
multi varmepumpeanlæg fortsætter i denne 
fase.  
Det valgte produktionsanlæg etableres i løbet 
af 2021 og er i drift primo 2022.  
Prisen for grunden afhænger af, om der 
købes 10.000 m² til f.eks. et biomasseanlæg 
eller 240.000 m² til et solvarmeanlæg. Prisen 
for transmissionsledningen afhænger af den 
effekt, ledningen skal dimensioneres for. 
 

 

Tabel 3 
Fase 3 starter med en revurdering af varme 
fra Apple. Hvis Apple kan levere minimum 
62.000 MWh/år, igangsættes processen med 
etablering af overskudsvarme fra Apple.  
Anlægget etableres i løbet af 2022 og er i drift 
primo 2023. 
Hvis Apple lader vente på sig, undersøges 
muligheden for at etablere yderligere et 
biomasseanlæg, eller et 
luft/vandvarmepumpeanlæg eller et 
solvarmeanlæg.  
Det valgte produktionsanlæg etableres i løbet 
af 2022 og er i drift primo 2023. 

 

Fase 1: 2018 - 2019

Etablering og test 10 MW luft/vand varmepumpe: 65 mio. kr.

Myndighedsbehandling fase 1 og 2 etableringer 0,3 mio. kr.

Analyser af reservelastcentraler 0,3 mio. kr.

Koordinering med Viborg Fjernvarme 0,1 mio. kr.

I alt 65,7 mio. kr.

Fase 2: 2020 - 2021

Evt. varmepumpeanlæg, 10 MW Apple 52 mio.kr.

Eventuel renovering af reservelastcentral 30 mio. kr.

Køb af grund mellem Foulum og Viborg 2,0 - 12 mio.kr.

Myndighedsbehandling fase 3 etableringer 0,3 mio.kr.

Transmissionsledning til grund 28 - 59 mio.kr.

 - 10 MW biomasseanlæg 70 mio.kr.

 - Eller 60.000 m2 solvarmeanlæg 112 mio.kr.

I alt 182-265 mio.kr.

Fase 3: 2022 - 2023

Evt. varmepumpeanlæg, 34 MW Apple 161 mio. kr.

Transmissionsledning fra grund til Apple 59 mio. kr.

Køb af grund ved Apple 6 mio. kr.

Hvis der ikke kommer varme fra Apple:

Køb af grund mellem Foulum og Viborg 4-12 mio. kr.

60.000 m2 solvarmeanlæg 112 mio. kr.

Og/eller 35 MW luft/vand varmepumpeanlæg 195 mio. kr.

Og/eller 20 MW biomasseanlæg 140 mio. kr.

I alt 124-226 mio. kr.
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4. VARMEPRODUKTION 
Til Masterplanen er referencesituationen og fire scenarier analyseret: 
 

REFERENCE Nuværende produktionsanlæg 
CC-anlægget i drift til og med 2035 

SCENARIE 1 10 MW fliskedelanlæg i drift fra 2022 
CC-anlæg i drift til og med 2035 

SCENARIE 2 10 MW fliskedelanlæg i drift fra 2022 
Overskudsvarme fra Apple. 10,5 MW i 2023 stigende til 43,7 MW i 2031 
CC-anlæg i drift til og med 2035 

SCENARIE 3 Overskudsvarme fra Apple. 10,5 MW i 2023 stigende til 43,7 MW i 2031 
CC-anlæg i drift til og med 2035 

SCENARIE 4 10 MW luft/vand varmepumpeanlæg i drift fra 2021 
Yderligere 35 MW luft/vand varmepumpeanlæg i 2023 placeret på grund mellem Foulum 
og kraftvarmeværket 
CC-anlæg i drift til og med 2035. 

SCENARIE 5 10 MW luft/vand varmepumpeanlæg i drift fra 2020, med energibesparelse og reduceret 
fremløbstemperatur 
Overskudsvarme fra Apple. 10,5 MW i 2023 stigende til 43,7 MW i 2031 
CC-anlæg i drift til og med 2035 

 
 
 

 
Figur 1. Udvikling af varmeproduktionsprisen i perioden 2020-2035. Inklusiv omkostninger til  
spidslastdrift og EVKs faste omkostninger. Uden overskudsvarmeafgift. I alle scenarier indgår reserve- og spidslastcentralerne.  

  

 REFERENCE 

 SCENARIE 1 

 SCENARIE 2 

 SCENARIE 3 

 SCENARIE 4 

 SCENARIE 5 
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Figur 2 
Gennemsnitlig varmeproduktionspris i 
perioden 2020-2035 for referencen og 
de fem scenarier inkl. omkostninger til 
spidslastdrift på naturgas og EVKs 
faste omkostninger. Beregningerne for 
scenarie 2, 3 og 5 er uden 
overskudsvarmeafgift.  

 

Figur 3  
Gennemsnitlig CO2- reduktion i 
perioden 2020-2035 for de fem 
scenarier i forhold til referencen.  

 

Figur 4  
Varmeproduktionsfordeling for 
scenarie 2.  
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5. RISIKOVURDERING 

Scenarieanalyserne foretages som tekniske og økonomiske analyser frem til 2035. Der er tale om analyser på 
skitseprojekt niveau, og de bygger på en lang række beregningsforudsætninger om blandt andet investeringer, 
driftsudgifter, udbygning af Apples servercenter, fremtidige el- og brændselspriser mv., og hvor muligt er de 
baseret på COWIs erfaringer fra lignende anlæg. 
 
Ud fra produktionspriser og -kapacitet for hvert anlæg beregnes den optimale varmeproduktion og varmepris pr. MWh 
hvert år til og med 2035. Udover de usikkerheder, der er indbygget i beregningsforudsætningerne, er der også fordele og 
ulemper ved de enkelte teknologier og samproduktioner.  
 
De væsentligste styrker, svagheder, muligheder og risici er oplistet nedenfor. 
 

+ STYRKER  - SVAGHEDER 

• Overskudsvarme, varmepumper og biomassekedel 
giver en stabil varmeproduktion over året 

 • Mængde overskudsvarme fra Apple og 
udbygningstakt er pt. ukendt 

• Alle tiltag bidrager til den grønne omstilling • Nye investeringer skal gøres 

• Tiltagene medfører billigere varmeproduktionspriser • Uvist hvad Energiforliget 2018 medfører mht. 
biomasse- og overskudsvarmeafgift 

• Varmeprisen kan låses kontraktligt over en årrække • Uenighed blandt interessenter om fremtidig 
varmeproduktion 

• Hvis flere tiltag vælges, er der mindre afhængighed 
af ét brændsel eller én leverandør 

• Går bort fra teknologi, som er kendt og 
gennemprøvet og fungerer 

• Central produktionsmetode kan senere ændres  

• CO2 reduktioner  

  

+ MULIGHEDER  - RISICI 

• Uafhængig af naturgas og svingende naturgaspriser  • Stor afhængighed af én varmeleverandør - Apple 

• Energiforliget 2018 fremmer brug af el-
varmepumper 

• Teknologiske forandringer hos Apple kan mindske 
mængden af overskudsvarme 

• Synergi med distributørers fremtidsvisioner • Fremtidige afgifter er ukendte 

• Tilpasning af temperaturer i transmissionsnettet til 
fremtidens behov 

• Prognosen for fremtidens el-, gas- og CO2-kvote 
priser har stor indflydelse på de beregnede 20-årige 
varmeproduktionspriser 

• Fremtidens biomassepriser forventes pt. at ligge 
stabilt på dagens niveau 

• Biomasse kan blive en knap ressource som følge af 
udviklingen i EU/verden 

 • Stor afhængighed af el-priser ved el-varmepumper 
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