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Udbudsduel gav skarpe tilbud
TVIS satte fremtidens varmelevering i
udbud. Det gav to konkrete tilbud.
ny viden

Fjernvarme fortsat billigst
Fjernvarmen er blevet en smule dyrere –
men er fortsat billigst for de fleste.

praksis

Landsmøde 2013
Martin Lidegaard var blandt de 1.975 deltagere
i Aalborg. Det rekordstore landsmøde bød på
politisk debat, faglige indlæg og god stemning.

Fjernvarmens
totalleverandør

Fjernvarmeværk

Servicearbejde

Avancerede beregninger

Tjæreborg Industri leverer stort set alle
anlægstyper og ydelser til fjernvarmebranchens stigende behov for effektive
og miljøvenlige fjernvarmesystemer.
• Fjernvarmeledningsnet
• Kraftvarmeanlæg
• Fjernvarmeværker
• Solvarmeanlæg
• Kedelanlæg
• El- og SRO-anlæg

Kærvej 19
6731 Tjæreborg
Tlf. 7517 5244
info@tji.dk - www.tji.dk

• Design og projektering
• Optimering
• Avancerede beregninger
• Myndighedsansøgninger
• Montagearbejder
• Totalentrepriser

• Servicekontrakter
• Sagkyndig virksomhed
• Kontrol af trykbærende udstyr
• Termografering af el-udstyr
• Vagtordning 24/7
• Support

Mange fjernvarmeværker
har set fordelene
ved Tjæreborg Industris
professionelle og kundetilpassede løsninger,
og Tjæreborg Industri
er i dag markedsførende
i Danmark indenfor
komplette løsninger til
fjernvarmesektoren.

Tjæreborg
Industri
FJERNVARME • ENERGI • BETON

- en stabil og troværdig samarbejdspartner!

Den korte
bane er en
god forretning
- også i
længden
Brug fleksibiliteten i din produktion, og få en højere indtjening på det korte marked. Hos Neas Energy
tilbyder vi at optimere din produktion på Intraday markedet. I dag er det ofte sol og vind, der sætter
prisen på elmarkedet. Det betyder større prisudsving fra dag til dag og time til time. Vi opererer 24/7
over hele Europa, og gør det muligt for vores kunder at tjene på prisændringer i markedet her og nu.
Alt du skal gøre er at melde ind, om du ønsker at deltage i Intraday markedet, så vi kan bruge den
produktion du har til rådighed - helt risikofrit og uden ekstra administration for dig.
Ring til Søren Rygaard på 20 62 01 60 og hør mere.

neasenergy.com

Fjernvarmen er effektiv
Regeringen vil effektivisere fjernvarmesektoren og
sænke fjernvarmepriserne. Det er en rigtig god ide,
og lad mig slå fast, at ingen er mere interesseret i at
få varmeprisen ned end fjernvarmeværkerne. Det
kræver dog mere end fælles kontoplaner og bench
marking af værkernes administrationsudgifter. Vi
har frivilligt arbejdet med benchmarking siden
1998, og 200 varmeforsyninger bidrager i dag med
benchmarking for hele 89 % af al varmeproduktion.

Indhold

Når vi zoomer ind på strukturen i fjernvarmen, er
virkeligheden, at langt hovedparten af omkostning
erne er bundet i de dele af produktion og distribu
tion, der ikke kan påvirkes af fjernvarmeværkerne.
Tilbage er 15 %, hvor det giver mening at bruge
benchmark. Energitilsynet har analyseret årsa
gerne til de store variationer i varmepriserne, og
en redegørelse fra maj 2013 konkluderer, at poten
tialet er svært at opgøre og langtfra så stort som
tidligere antaget.
Derfor er vores svar til regeringen, at en sænk
ning af varmepriserne kræver, at vi ser på hele
paletten af sektorens udgifter. Vi kan pege på
de massive stigninger i skatter, afgifter og
pålagte omkostninger – samt bindingen
til naturgas, der også giver kunstigt høje
varmepriser for en række forbrugere.
Vi vil hellere end gerne i dialog om,
hvordan vi i fællesskab effektiviserer og
forbedrer fjernvarmens konkurrence
evne. Branchen og forbrugerne har ikke
brug for, at fjernvarmen kastes ud i
det samme cirkus, som vandsektoren
blev udsat for.
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Også her
er der
fjernvarme
Læs mere side 15
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Mere genanvendelse
– mindre forbrænding
Regeringens nye ressourcestrategi lægger
op til, at der skal forbrændes langt mindre
affald. Dansk Fjernvarme opfordrer til, at
den danske ekspertise i effektiv forbræn
ding fortsat udnyttes.
Læs mere side 8

nyheder

Udbudsduel gav to skarpe
tilbud
TVIS satte de næste 20 års varmepro
duktion til Trekantområdet i udbud. Den
proces gav selskabet to skarpe tilbud at
vælge imellem.

ny viden

Fjernvarmen er blevet dyrere
Årets prisstatistik viser, at det er blevet en smule
dyrere at varme sit hus op med fjernvarme i 2013 end
det var i 2012. De 35 barmarksværker, der fik lov at fra
vælge naturgas, er dog en markant undtagelse.
Læs mere side 28

Læs mere side 6

praksis

Gode resultater med biogas i Vinderup
Driftsleder Jørgen Sørensen (tv.) og ledningsmester Michael Karlsen glæder sig over de fine resultater, Vinderup
Varmeværk opnår med sit nye biogasfyrede kraftvarmeanlæg. Både effektiviteten og miljøresultaterne er i top.
Læs mere side 16

nyheder

Udbudsduel giver
gevinst for TVIS
Skærbækværket skal sandsynligvis også i fremtiden stå for varmeforsyningen
til TVIS-nettet i Trekantområdet. Det er resultatet af en udbudsduel med de
lokale varmeværker. Skærbækværket ombygges til at fyre med flis.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: TVIS

H

ovedparten af fjernvarmen
til 280.000 varmekunder i
Trekantområdet vil sandsyn
ligvis også i fremtiden stamme fra
Skærbækværket. Men den bliver både
grønnere og billigere.
Sådan lyder konklusionen, efter
at Trekantområdets Varmetransmis
sionsselskab I/S, bedre kendt som
TVIS, har besluttet, hvad der skal ske,
når selskabets nuværende aftale med
Skærbækværkets ejer, Dong Energy,
udløber i 2017.
Værket skal dog ikke fortsætte
som i dag, hvor brændslet alene er na
turgas. I stedet ombygges Skærbæk
værket for hele 1,8 milliarder kroner,
så det fremover kommer til at kunne
fyre med træflis suppleret med natur
gas. Planen er, at træflisen købes på
verdensmarkedet og sejles direkte til
værket, der ligger ved kysten ud for
Fredericia.
Dong Energy har via udbudsduel
len vundet retten til at forhandle en
aftale på plads. Denne fornyede af

tale mellem TVIS og Skærbækværket
skal forhandles endeligt i mål i løbet
af efteråret, så den kan sendes til
godkendelse i Energitilsynet. Planen
er derefter, at ombygningen af værket
kan begynde i løbet af 2014. Dermed
kan den nye og grønnere udgave efter
planen stå klar, når den gamle aftale
udløber med udgangen af 2017. For
brugerne har udsigt til årligt at spare
500-600 kroner, hvis den nye aftale
mellem Dong Energy og TVIS falder
endeligt på plads.

Lokale værker bag skarpt alternativ
Det kan synes lige til højrebenet, at
TVIS skal fortsætte med sin nuvæ
rende varmeleverandør. Skærbæk
værket står der jo nu engang og byder
op til fortsat pardans, endda i nye
grønne klæder. Men TVIS valgte al
ligevel at tage et usædvanligt skridt
– nemlig at sætte sin varmeforsyning
i udbud.
Formålet var at tiltrække to alter
native bud på, hvordan Trekantområ

Tvis og Skærbækværket
ɟɟ TVIS blev grundlagt i 1983 af de fem kommuner Børkop, Fredericia,
Kolding, Middelfart og Vejle.
ɟɟ TVIS begyndte driften i 1986, og i 1987 var hele ledningsnettet på godt 80
km bygget.
ɟɟ Skærbækværket blev bygget i 1955 og producerede el og varme på kul
frem til 1997, hvor det blev ombygget til naturgas.
ɟɟ Den mulige aftale mellem TVIS og Skærbækværkets ejer, Dong Energy,
kommer til at gælde fra 2018 til 2037.
ɟɟ Værket får en kapacitet på 320 MW varme på biomasse efter ombygning.
ɟɟ Skærbækværket leverer 69 % af TVIS’ varme. 24 % kommer fra Shells
raffinaderi, 5 % kommer fra affaldsforbrændingen TAS, og 2 % fra Carls
bergs bryggeri i Fredericia.
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det kunne få grøn, billig og driftsikker
fjernvarme frem for blot at tænde for
automatpiloten og fortsætte, som
man plejer.
Manøvren fik et konsortium bestå
ende af de syv lokale varmeværker,
der modtager varme via TVIS’ net,
til at komme med et alternativt bud.
Under navnet 3KV (Trekantområdets
Kraftvarme) præsenterede de et pro
jekt med et helt nyt biomassefyret
kraftvarmeværk til 2,5 milliarder kro
ner, der skulle placeres ved Kolding.
Modsat Skærbækværket skulle det
fyre med dansk flis.

Konkurrencesituation skærper
I sidste ende valgte TVIS’ bestyrelse
at fortsætte med Skærbækværket.
Men direktør Hans Bjørn er overbe
vist om, at processen har været guld
værd, fordi den satte TVIS i førersæ
det.
– Det gav os helt konkret to mulige
valg i stedet for et. Og så gav det os
mulighed for at definere vores krav
til de kommende 20 års varmeleve
ring i et tilbudsgrundlag – ikke bare i
forhold til selve anlægget, men også i
forhold til kontrakten.
– Vi fik skarpe tilbud fra begge par
ter, i og med de var ude i en konkur
rencesituation. Vi er overbevist om,
at det har givet os et bedre resultat,
end vi ellers kunne være kommet
frem til, siger Hans Bjørn.
Han understreger, at projektet fra
3KV og fra Dong Energy er reelle og
ønskede alternativer.
– Det er vores opfattelse, at kon
kurrencesituationen har skærpet
buddet fra begge parter. Der var tale

nyheder

– Det tager tid og kræfter at lave udbudsmateriale, og det koster penge. Men man bliver skarp af at opstille sine behov, og man
kan få skarpere løsninger ud af det, siger TVIS’ direktør, Hans Bjørn.

om to helt reelle alternativer. 3KV
havde den fordel at kunne tilbyde
et anlæg, der var specifikt designet
til vores formål, fordi der ville være
tale om et nybygget anlæg. Dong
Energy og Skærbækværket havde
derimod fordel af at kunne gen
bruge et eksisterende anlæg, hvilket
gav en lavere investeringsomkost
ning.
Dong Energy og 3KV deltog i to
forhandlingsrunder, hvor TVIS kunne
stille spørgsmål. Efter hver runde fik
budgiverne chancen for at revidere
deres projekt på baggrund af TVIS’
tilbagemeldinger. TVIS vurderede til
buddene med henblik på at vælge én
forhandlingspart – mens den anden
tilbudsgiver er bundet af sit tilbud,
indtil forhandlingen er afsluttet.
Forslagene blev vurderet ud fra 10
kriterier, der blandt andet handlede
om det tekniske koncept, miljø og
bæredygtighed, forsyningssikkerhed,
tilbudsgivers organisation og finan
sieringen af projektet.

– I sidste ende vedtog TVIS’ bestyrelse
enstemmigt at gå videre med for
handlingerne med Skærbækværket,
fortæller Hans Bjørn.
Tilbuddet fra 3KV står ved magt
frem til 2. december 2013. Det kan
altså stadig komme i spil, hvis
forhandlingsprocessen med Dong
Energy skulle glide af sporet. Det
forhold er, ifølge Hans Bjørn, med til
at fastholde skarpheden hos Dong
Energy i den resterende del af for
løbet.

Mange penge på spil
Det siger sig selv, at der er store beløb
på spil, når 20 års fremtid for et så
stort varmegrundlag som TVIS-områ
det skal forhandles på plads.
Investeringen i at ombygge Skær
bækværket løber op i 1,8 milliarder
kroner. Aftalen er skruet sådan sam
men, at TVIS afholder udgifterne til
varmedelen, som udgør 80 procent af
investeringen – svarende til 1,4 mil
liarder kroner.

Ud over investeringen i selve værket
skal der, over den 20-årige kontrakt
periode, købes brændsel for en an
slået sum på fem milliarder kroner.
Hvad angår omkostningsfordeling på
den daglige kraftvarmeproduktion,
så skal TVIS betale for varmeproduk
tionen, mens elproduktionen tilfalder
Dong Energy.
Selvom TVIS’ situation er ret spe
ciel, mener Hans Bjørn, at andre var
meforsyninger, der eksempelvis står
over for genforhandling med en lang
varig samarbejdspartner, kan skele til
TVIS’ håndtering af situationen. Altså
at varmeværket sætter opgaven i
udbud frem for per automatik at blive
hos den hidtidige leverandør.
– Det tager tid og kræfter at lave
udbudsmateriale, og det koster
penge. Men man bliver skarp af at
opstille sine behov, og man kan få
skarpere løsninger ud af det. Det er
krævende – men vi har været meget
tilfredse med at gøre det på denne
måde, siger Hans Bjørn. J
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Dobbelt så meget
affald skal genanvendes
Mere genanvendelse og mindre forbrænding er slagordene i miljøminister
Ida Auken og regeringens ressourcestrategi, ”Danmark uden affald”.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk

F

remover skal danskerne sor
tere deres affald i langt højere
grad end i dag. Til gengæld skal
mindre affald brændes af i affaldsfor
brændingerne.
Det betyder, at der i fremtiden vil
komme mindre fjernvarme ad denne
kanal – i dag kommer omkring 20
procent af den danske fjernvarme via
affaldsforbrænding. Ifølge miljømini
ster Ida Auken er regeringens mål for
2022, at vi skal sortere og genanvende
halvdelen af husholdningsaffaldet og
60-70 procent af affaldet fra service
sektoren. Det vil tilsammen fjerne
omkring 820.000 tons affald fra for
brændingsanlæggene.
– Med ”Danmark uden affald” læg
ger regeringen op til en ny tilgang
til affaldet. De seneste årtier har vi
brændt knap 80 % af vores affald fra
husholdningerne. Selvom det har givet
et vigtigt bidrag til den grønne energi,
så er der samtidig gået materialer
og ressourcer tabt, som kunne have
været genanvendt, skriver Ida Auken i
forordet til ressourcestrategien.

En palet af mål
Regeringen har sat sig en række mål
med ressourcestrategien. Den skal
blandt andet føre til, at Danmark:
ɟɟ Genanvender seks gange så meget
organisk affald fra husholdninger
i 2022
ɟɟ Genanvender dobbelt så meget
husholdningsaffald i 2022
ɟɟ Udnytter fire gange så meget mad
affald fra restauranter og daglig
varebutikker til biogas i 2018
ɟɟ Genanvender en fjerdedel mere
papir-, pap-, glas-, metal- og plast
emballage i servicesektoren i
2018
ɟɟ Fjerner miljøfarlige stoffer fra byg
geaffaldet.
8
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”Danmark uden affald” udmøntes i
en ressourceplan for affaldshåndte
ring med tilhørende miljøvurdering.
Regeringen vil fremlægge en strategi
om affaldsforebyggelse, som også vil
sætte fokus på ressourceeffektivitet
og samtidig sikre en samlet og kon
kret indsats, der skal fremme en mere
cirkulær økonomi.
Hvordan man tilrettelægger ind
samlingen lokalt, bliver i høj grad op
til den enkelte kommune. Der kan
være flere løsninger på, hvordan
skraldespandene skal indrettes, og
kommuner kan eksempelvis samar
bejde om fælles løsninger, hvor affal
det sorteres centralt.
Regeringen vil i oplægget til for
handlingerne om finansloven for
2014 lægge op til, at 50 mio. kr. årligt
i perioden 2014 til 2017 prioriteres til
ressourcestrategien for affaldshånd
tering.

Dansk Fjernvarme: Udnyt
ekspertisen
Dansk Fjernvarme har modtaget res
sourcestrategien med både ros og
ris. Dansk Fjernvarme lægger ifølge
direktør Kim Mortensen vægt på, at
genanvendelse og forbrænding til
sammen kan skabe verdens mest ef
fektive og grønne affaldshåndtering.
– Dansk Fjernvarme har altid be
tragtet affald som en ressource, og
der er ingen modsætning mellem at
have effektive forbrændingsanlæg og
endnu større grad af genanvendelse.
Både i Danmark og ikke mindst i EUlandene omkring os er der rigelige
mængder affald til forbrænding, som
i dag deponeres og udleder metan.
Det vil være tudetosset at skrotte
denne danske klimaløsning, som til
med gavner vore nabolande og sikrer
danske fjernvarmeforbrugere grøn

Danskernes affald
I Danmark producerede vi i 2011
cirka ni mio. tons affald eksklu
sive jord. Den største klump er
byggeaffald, mens husholdnin
gerne står for næstmest.
Ud af de 2,4 millioner tons af
fald fra de danske husholdninger
udgør affald til forbrænding over
halvdelen. Ifølge Eurostat er
Danmark det land i EU, der rela
tivt set forbrænder mest affald.
Ud af de samlede danske affalds
mængder bliver:
ɟɟ 61 % genanvendt
ɟɟ 29 % forbrændt
ɟɟ 6 % deponeret
ɟɟ 4 % henlagt til midlertidig op
lagring og særlig behandling.

og effektiv fjernvarme, siger Dansk
Fjernvarmes direktør, Kim Morten
sen.
Danske forbrændingsanlæg har
i dag kapacitet til at forbrændes 3,5
mio. tons affald. Det bør, ifølge Dansk
Fjernvarme, fortsat udnyttes til at
lave grøn og effektiv el og varme.
Disse højeffektive forbrændingsan
læg er typisk bygget af landets kom
muner og finansieret af forbrugere og
skatteborgere.
– Når vi nu, også ifølge regeringen
selv, er verdensmestre i affaldsfor
brænding, så skal vi naturligvis ud
nytte det, siger Kim Mortensen. J

Læs mere: Hele ressource
strategien, "Danmark uden
affald", kan findes på www.
danmarkudenaffald.dk.

Markedets bedste

PBA-software
Giver dig markedets

bedste overblik

Vi har udviklet en brugervenlig PBA-software, som gør det lettere
for dig at overvåge og optimere driften af dit anlæg.
Med alle informationer samlet ét sted er det let at danne sig et
overblik over anlæggets daglige drift.

www.energidanmark.dk

Kontakt Produktion & Balance
+45 87 44 67 80
pba@energidanmark.dk

nyheder

KORT NYT
Grøn superpulje åbnet
Regeringen og Enhedsli
sten har afsat seks mio.
kr. i 2013 til partnerskaber
mellem Klima-, Energi- og
Bygningsministeriet og to
kommuner, der går foran
på klimaområdet. Puljen
er rettet mod kommuner,
der går sammen med
eksempelvis energisel
skaber om at analysere
muligheder for grøn
omstilling og om at for
berede konkrete demon
strationsprojekter. Puljen
er åben for ansøgninger
frem til d. 25.11. Se mere
på www.kebmin.dk.

Mest træ i brændeovne
Hvert tredje træ, der
bruges til energiformål
i Danmark, ender i en
brændeovn. Brændeovns
træ udgør 30 procent af
den samlede mængde
træ, der bruges til energi.
Fjernvarmeværker med
flisfyring står for 22 pro
cent. Danmarks 750.000
brændeovne bliver med
andre ord fodret med
mere træ end de flisfy
rede fjernvarmeværker.
Samlet bruges der,
ifølge Energistyrelsen,
78.574 TJ træ til energipro
duktion i Danmark. 23.801
TJ går til brænde, 17.108 TJ
går til fjernvarmeværker.
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Landsmødet blev åbnet med musik – og
præsentation af et nyt grønt logo.
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
Foto: Lars Horn/Baghuset

17.000 flere har fjernvarme
Nu har 1.632.000 danske
husstande fjernvarme.
Det viser Danmarks Stati
stiks opgørelse.
Det svarer til, at 63
procent af alle husstande
er koblet på et af landets
mange fjernvarmenet. Til
sammenligning er indivi
duel naturgas den næst
mest udbredte opvarm
ningsform med 408.000
tilsluttede husstande.
56.000 husstande har en
varmepumpe.

Dansk Fjernvarme
har fået et nyt logo

Å

bningen af landsmødet 2013
bliver ikke glemt lige med
det samme. Den begyndte
helt efter bogen med, at Uffe Bro bød
velkommen til Dansk Fjernvarmes 55.
landsmøde, og at rådmand Tommy
Eggers bød alle 1.975 deltagere vel
kommen til Aalborg. Men så kom to
unge musikere på scenen, og et øje
blik efter havde de fået hele salen til
at klappe, trampe og knipse taktfast
til Queen-rytmer. Selv trommede
Uffe Birk og Andreas Andersen på rør
– både på scenen og på storskærme
i en ny fjernvarmefilm, der kulmine
rede med at vise Dansk Fjernvarmes
nye grønne logo.
– Livsglæde. Når man hører trom
medrengene fra Beatbuilding – Uffe
og Andreas – kan man kun blive i
godt humør. Og livsglæde er sam
men med komfort, bekvemmelighed
og tryghed nogle af de nøgleord,
vi ønskede skulle indgå i vores nye
logo. Vi ønskede på en og samme
tid at fastholde de kendte styrker i
fjernvarmen, samtidig med at vi ræk
ker ind i fremtiden. Derfor er vi også
meget bevidste om vores farveskifte.
For er der egentlig noget mere grønt
end fjernvarme – sådan på den store
bundlinje? sagde Uffe Bro i forbin
delse med åbningen af landsmødet i
Aalborg Kongres og Kultur Center.

Han mindede om, at Danmark, til for
skel fra de fleste andre lande, udnyt
ter både affald og overskudsvarme
til ny energi i stedet for at lade det
hobe sig op på lossepladsen eller gå
til spilde.
– I de fleste andre lande får over
skudsenergien fra industrien lov til
– om jeg så må sige – at fise lige op
i den blå luft. Til skade for miljøet.
Hos os bliver det til ny energi. Intet
andet sted i verden kan så mange
husstande slippe for bøvlet med fyret
og nøjes med at stille på termostaten
– og samtidig glæde sig over, hvor be
kvemt det egentlig er at bruge vores
energi. Til gavn for forbrugerne. Til
gavn for samfundet. Og ikke mindst
til gavn for miljøet. Det er det signal,
vi sender med vores nye logo, og det
er det signal, vi sender her fra vores
landsmøde.
Samtidig med lanceringen af lo
goet i den store sal skiftede alle skilte
og skærme også udseende, så det nye
logo var synligt overalt i Aalborg Kon
gres og Kultur Center.
Mange fik fjernvarmefilmen med
sig hjem på en memorystick, der blev
udleveret på Dansk Fjernvarmes
stand. Men ellers kan filmen ses ved
at gå ind på www.danskfjernvarme.
dk eller på Youtube.com. J
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Fjernvarmeprisen 2013:

SuperBrugsen i Skjern
leverer nu også fjernvarme
Køle- og fryseanlæggene i SuperBrugsen i Skjern sender nu overskudsvarme
til byens fjernvarmenet. Idéen resulterede i Fjernvarmeprisen 2013.
Tekst: Pressechef Torben Ø. Sørensen, Dansk Fjernvarme tos@danskfjernvarme.dk
Foto: Lars Horn/Baghuset

K

an vi spare på energien? Det
simple spørgsmål stillede ud
deler Hans Jørgen Andersen
og SuperBrugsen i Skjern sig selv, da
butikken skulle renoveres. Ganske
enkelt fordi et lavere energiforbrug
betyder lavere omkostninger.
Selvfølgelig kunne en stor dag
ligvarebutik spare på elforbruget,
men at den ligefrem kunne vende
varmeforbruget på hovedet og blive
fjernvarmeleverandør, havde man
ikke forestillet sig. Men det er faktisk,
hvad butikken gør med det nye klima
venlige køle- og fryseanlæg, som gen
anvender overskudsvarmen frem for
at blæse den ud til fuglene. I stedet
bliver varmen nu sendt ind i Skjern
Fjernvarmes ledningsnet.
– Kunderne får nu varmen to
gange ved at handle hos os. Både når
de går hen i butikken, og når de når
hjem i deres egne stuer igen, siger ud
deler Hans Jørgen Andersen.

En god forretning
I praksis virker overskudsvarmepro
jektet på den måde, at to varmeveks
lere, som er koblet på køle- og fryse
systemet, sender overskudsvarmen

fra køleprocessen ud i fjernvarmenet
tet. Det er ikke en løsning, der har
krævet det store gravearbejde. Egent
lig er der blot sat et ekstra rør og en
ekstra måler på fjernvarmetilslutnin
gen, så det kan registreres, hvor me
get fjernvarme butikken producerer.
På årsbasis vil overskudsvarmen
dække cirka 20 almindelige husstan
des forbrug. Skjern Fjernvarme får
i forvejen næsten halvdelen af sin
varme fra overskudsvarme fra Skjern
Papirfabrik, og derfor har fjernvar
meværket masser af erfaring med
overskudsvarme. Værket er derfor po
sitiv over for eventuelt også at koble
andre virksomheder på ledningsnet
tet, hvis de har overskudsvarme, der
kan bruges.
For SuperBrugsen i Skjern er det en
rigtig god forretning med en tilbage
betalingstid på to til tre år. Tilmed var
det en forretningsmulighed, butikken
ikke havde tænkt ind i de oprindelige
budgetter for den grønne og miljø
venlige ombygning af butikken, køleog fryseanlægget og det samlede
energiforbrug. Flere COOP-butikker
har med interesse fulgt projektet i
Skjern og overvejer selv at følge trop.

Overskudsvarme er grøn energi
På landsplan er der enorme mængder
overskudsvarme, som i dag ikke ud
nyttes. Mange store og mellemstore
virksomheder bruger ligefrem strøm
på at køle overskudsvarme fra produk
tionshaller, serverrum og køle- og fry
seanlæg bort. Der spildes på den måde
overskudsvarme svarende til mindst
det årlige fjernvarmeforbrug i Aarhus.
– At udnytte overskudsvarme
er noget af det mest grønne, mest
energieffektive og samfundsmæssigt
mest fornuftige, man kan gøre. Det er
jo energi, som alligevel er produceret
og til rådighed, om man udnytter det
eller ej. Alternativet er, at det smides
ud, mens man i stedet må bruge
brændsler på at producere varme til
forbrugerne, siger Dansk Fjernvarmes
formand Uffe Bro.
– SuperBrugsen i Skjern er et eksem
pel til efterfølgelse. Fjernvarmen kan
jo netop udnytte alle tænkelige ener
gikilder. For forbrugerne i Skjern er det
jo tilmed dobbelt gevinst, for dels giver
det deres butik en indtægt, dels får de
grøn og effektiv varme i radiatorerne
derhjemme. Det er både grønt, billigt
og god komfort, siger Uffe Bro. J

Fjernvarmeprisen 2013
ɟɟ SuperBrugsen i Skjern fik Fjern
varmeprisen 2013 for at udnytte
overskudsvarmen fra butikkens
køle- og fryseanlæg. Det kan
levere cirka 20 standardhuses
årlige forbrug af fjernvarme.
ɟɟ Med prisen følger en statuette
udført af kunstneren Per Hillo
og 25.000 kroner.
ɟɟ Fjernvarmeprisen har været ud
delt af Dansk Fjernvarme siden
2008.
Dansk Fjernvarmes formand Uffe Bro (tv.) overrakte ved landsmødet Fjernvarme
prisen 2013 til brugsuddeler Hans Jørgen Andersen fra SuperBrugsen i Skjern. Butik
ken sender overskudsvarme fra køle- og frysemontre til byens fjernvarmenet.
Fjernvarmen · nr. 11 · november 2013
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Europa får ny
fjernvarmedirektør
Paul Voss, der er ny direktør for den europæiske fjernvarmeorganisation,
vil flytte Euroheat & Power fra periferien til centrum af den europæiske
energipolitiske debat. Og han kan dårligt vente med at komme i gang.
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
Foto: Euroheat & Power
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E

uroheat & Power har fået ny
direktør, men fjernvarme er
bestemt ikke et nyt område for
ham. Paul Voss kommer fra en stilling
som Head of Public and Industrial Af
fairs i Danfoss og har et meget stort
kendskab til lobbyisme i Bruxelles.
Fjernvarmen har spurgt Paul Voss
om hans forventninger til den nye
udfordring.
Hvad fik dig til at søge stillingen som
direktør for Euroheat & Power?
Siden jeg kom ind i fjernvarmesek
toren gennem mit arbejde i Danfoss,
har jeg i stigende grad følt, at fjern
varme a) Passer rigtig godt ind i ti
dens udfordringer inden for energi, b)
Systematisk bliver misforstået og c)
Groft undervurderes. Så muligheden
for at spille en betydningsfuld rolle
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i at få sektorens budskaber igen
nem i både Bruxelles og i det øvrige
Europa var simpelthen for god til at
forpasse. Jeg var også tiltrukket af
muligheden for at arbejde sammen
med de mange dygtige mennesker,
jeg allerede kender – både i Euroheat
og i foreningerne og virksomhederne
rundtom i Europa. Når jeg går på
arbejde om morgenen, er det vigtigt
for mig at føle, at jeg gør noget, der er
meningsfuldt for mig personligt. Mit
nye job lever op til alle de kriterier, og
jeg kan knap nok vente på at komme
i gang.

løbe og drikke god øl, hvilket er nemt
i Belgien, men han har ikke tid til at
nyde disse fornøjelser så meget, som
han gerne ville. Selvom jeg oprin
delig kommer fra Storbritannien og
voksede op i Canada, er jeg erklæret
europæer med den overbevisning, at
vore fælles miljømæssige, økonomi
ske og strategiske udfordringer bedst
løses gennem kollektive overvejelser
og aktivt samarbejde. Jeg kan godt
lide at tro, at jeg er nem at have med
at gøre og en god lytter – og at disse
egenskaber vil være tydelige i min
tilgang til det nye job.

Hvem er den person, der nu sætter
sig i direktørstolen hos Euroheat &
Power?
Det er en mand på 36 år, gift og far
til to små børn. Han elsker at læse,

Hvad ser du som din vigtigste opgave?
Med fare for at forsimple tingene vil
jeg sige, at min primære opgave er at
arbejde for europæiske rammevilkår
for fjernvarme og køling, der sikrer,

nyheder

at sektoren opnår sit indlysende po
tentiale. Helt konkret betyder det, at
vi skal have en stemme i det politiske
mylder i Bruxelles, der er stærk nok til
at sikre, at sektorens grundlæggende
principper om energieffektivitet og
varmens/kølingens betydning når
frem til, og anvendes af, dem, der
skaber europæisk lovgivning. Succes
med det mål afhænger selvfølgelig
af en række ting. Først og fremmest
opbygningen og vedligeholdelsen af
et godt arbejdsfællesskab mellem vo
res medlemmer og en effektiv ledelse
af organisationens menneskelige og
finansielle ressourcer.
Hvordan ser du potentialet for fjernvarme i medlemslandene?
Det er klart, at der på det punkt er
kæmpe forskelle mellem lande og re
gioner. Hvis man maler med en meget
bred pensel og ser ud over Skandi
navien, så er der to hovedtendenser
eller lejre. I markederne i Central- og
Østeuropa er der en veletableret kul
tur for fjernvarme, som dog ikke når
toppen af sit potentiale eller sin ef
fektivitet. I disse lande er der god mu
lighed for at løfte komfortniveauet,
effektiviteten og sektorens generelle
renommé. Især ved at investere i mo
dernisering af nettene.
Ser vi længere mod vest, bliver
jeg opmuntret af den betydelige, og
egentlig også noget uventede, gen
opståede interesse for fjernvarme og
fjernkøling i lande som Storbritan
nien, Frankrig og Italien. Jeg ser tegn

på, at flere og flere anerkender fjern
varmens og fjernkølingens fremme.
Ikke som et alternativ til de nødven
dige forandringer i energisektoren,
men som en forudsætning.
I Storbritannien ville det have
været utænkeligt for bare få år si
den, hvor der så ud til at være solid
konsensus om, at energi i fremtiden
alene ville handle om elektricitet.
Hvis vores sektor har spillet en rolle i
succesen med at vende det billede, er
det ikke, fordi det er den største eller
stærkeste sektor, overhovedet ikke.
Det er, fordi vi har ideer, der giver me
ning. Der er med andre ord god grund
til at være optimistisk på europæisk
plan.
Hvad kan du tilbyde medlemmerne?
Det er nemt: åbenhed, engagement
og resultater.
Hvad forventer du af medlemmerne?
Det er endnu nemmere: åbenhed, en
gagement og tillid.
Hvor ser du Euroheat & Power om
fem år?
Jeg håber og forventer, at jeg om fem
år har flyttet Euroheat & Power (og
selvfølgelig fjernvarme og fjernkø
ling) fra periferien til centrum af den
europæiske energipolitiske debat. I
dag ser jeg os som en slags protest
stemme, der konstant må minde
lovgiverne om, at opvarmning helt
overordnet er et emne, der har brug
for meget mere opmærksomhed, og

at fjernvarme og fjernkøling er un
derudnyttede teknologier, som kan
bidrage til, at vi når vores energi- og
miljømæssige mål.
Inden 2018 vil jeg gerne have, at vi
er der, hvor det synspunkt er så aner
kendt og udbredt, at vi kan gå videre
til den meget mere taknemmelige
opgave, det vil være at lave konkrete
politikker med direkte påvirkning af
markedet. Jeg mener, at fjernvarme
og fjernkøling kan og vil være et be
tydende element i EU’s strategi for
forandring af energisektoren frem
mod 2030, 2050 og derefter. Det vil
kræve et herkulesarbejde af Euroheat
& Power, men jeg véd, det kan gøres,
og jeg ser frem til at fejre den fælles
succes sammen med branchen.
Med hensyn til organisationen
selv, så tror jeg, at morgendagens
Euroheat & Power skal have en større
og mere aktiv medlemsbase. Og
som følge af det menneskelige og
økonomiske ressourcer til at spille
en større rolle i udformningen af den
europæiske energipolitik. For at opnå
dette vil jeg arbejde sammen med
sekretariatet om at udvikle vores
service, så vores medlemmer føler sig
værdsat, hørt og frem for alt sikre i
overbevisningen om, at deres bidrag
til os rigeligt betaler sig.
Organisationen skal være et godt
sted at arbejde. En forening er kun så
god som sit sekretariat, så Euroheat &
Power skal være et sted, hvor talent
fulde og ambitiøse mennesker gerne
vil arbejde. J

Flis er stadig en fordel
Træflis er et miljøvenligt og CO2-neutralt
brændsel.
Et nyt flisfyret varmeværk kan med fordel
afløse et eksisterende træpillefyret anlæg.
Nyt anlæg i frie omgivelser er en fordel for
alle i lokalsamfundet.
Vil du vide mere så kontakt os på
tlf. 76 30 80 00
Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

www.dfp.dk
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Kraftvarme i centrum
på energikonference
Kraftvarmens fremtid var omdrejningspunktet for Dansk Energi og Dansk
Fjernvarmes fælles energipolitiske konference.
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
Foto: Jakob Dall

H

vad skal der ske med kraftvar
men? Efter 20 års heltestatus
er naturgaskraftvarme truet
af billigere alternativer. Vindmølle
strøm og vandkraft fra Norge presser
allerede de 250 decentrale kraftvar
meværker på økonomien, og om fem
år forsvinder grundbeløbet.
Så det store spørgsmål er, hvad der
skal ske med den samproduktion af
el og varme, der siden 1990’erne har
gjort Danmark internationalt førende
inden for energieffektivitet. Og som
har været svaret på, hvordan vækst
hænger sammen med et konstant
energiforbrug.
Derfor var kraftvarmes fremtid et
centralt emne på efterårets energi
konference i Moltkes Palæ i Køben
havn, hvor 183 deltog.
– I forhold til de analyser, der er på
vej, er det afgørende, hvad der sker
uden for Danmark. Et modelværktøj vi
ser, at 45 procent af elproduktionen vil
være sol og vind i 2050. Kraftvarmen
vil komme til at spille en meget mindre
rolle. Det er naturligt. Hvis alternativet

er kondensel, er kraftvarme en god
ide, men ikke hvis alternativet er bil
ligere, sagde Hans Henrik Lindboe fra
EA Energianalyse, der havde et indlæg
om status og fremtid for energisyste
met med fokus på kraftvarmens rolle.

Afventer analyser
Det fremgik også af den politiske pa
neldebat om kraftvarmens fremtid,
at meget afhænger af de analyser, der
gennemføres i øjeblikket.
– Vi risikerer at have et energisy
stem, der falder sammen om ørerne
på os, fordi vi har blikket stift rettet
mod 2050. Det handler også om kom
fort og miljø. Vi vil have et energi
system, der fungerer, sagde Dansk
Fjernvarmes direktør, Kim Morten
sen, i sin optakt til debatten mellem
den konservative Mike Legarth og
enhedslistens Per Clausen.
– Vi er verdensmestre i at af
brænde kul, affald og biomasse, men
ingen af delene er fremtidens løsning.
Derfor er vi nødt til at blive verdens
mestre i noget andet. Jeg håber, nogle

183 deltog i årets energipolitiske konference i Moltkes Palæ, hvor de varmeste em
ner var kraftvarmens fremtid og forsyningssikkerhedsafgift.
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af mine synspunkter vil komme frem i
analyserne, sagde Per Clausen.
Han understregede, at vi skal have
kollektive løsninger fremover. Men
at det måske også skal være i mindre
enheder.
Direktør i Dansk Energi Lars Aa
gaard fremhævede, at de decentrale
kraftvarmeværkers situation bør
være det første, man tager sig af, når
analyserne er klar, og han blev bakket
op af begge energipolitikere:
– Det er på den politiske dagsor
den. Måske vil vi håndtere det alle
rede næste år, sagde Mike Legarth.
– Det skal vi tage fat på i 2014, fast
slog Per Clausen.

Energibesparelser
Ud over kraftvarme var energibe
sparelser og afgifter på biomasse og
brænde også varme emner på energi
konferencen.
Venstres Lars Chr. Lilleholt debat
terede fremtidens energibesparelser
med den radikale Rasmus Helveg
Petersen.
– Vi skal evaluere energispare
aftalen og ikke alene have fokus på
slutforbruget. Vi skal nå målet på en
omkostningseffektiv måde, sagde
Lars Christian Lilleholt.
Rasmus Helveg Petersen pegede
på, at man kan spare 80 procent af
varmen ved energirenovering.
– Men hvad sker der med afgifts
provenuet, når det lykkes at lave
energibesparelser, lød det fra salen?
– Det er et kæmpe dilemma. Fore
løbig løser vi det med forsyningssik
kerhedsafgiften, sagde den radikale
energiordfører.
– Realistisk set bliver alle huse ikke
lavenergihuse i løbet af få år. Derfor
skal man måske også se på andre
områder, hvis der kan hentes gode
besparelser der, sagde Venstres ener
giordfører. J

Hvor er vi? På Danmarks Jern
banemuseum, der siden 1975
har ligget ved banegården i
Odense. Udstillingen inden
døre er 6.000 m2, og indehol
der bl.a. togvogne og lokomo
tiver, rutebiler og færgemo
deller. Et udendørsareal på
20.000 m2 bruges til udstilling
og aktiviteter, bl.a. kørsel med
minitog og ture med gamle
damplokomotiver. Under mu
seet hører DSB Museumstog,
som restaurerer og vedlige
holder vogne og lokomotiver

Hvordan fungerer varmesy
stemet? Det store udstillings
areal er varmet op med fire

Hvor meget varme bruger
Danmarks Jernbanemu
seum? I 2012 brugte museet
15.945 m3 (2582 GJ).

Hvem leverer varmen? Fjern
varme Fyn.

og står for kørsel med muse
ets tog. Museet ejes af DSB og
støttes af Banedanmark.

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen
Foto: Geert Mørk, Danmarks Jernbanemuseum

Danmarks
Jernbanemuseum

er der fjernvarme

også her

ventilationsanlæg, der blæser
varm luft ud. Der er radiatorer
på toiletter og kontorer samt i
arkivet, butikken og forhallen.
Varmen styres via computer.
Om sommeren kører var
mesystemet aldrig, mens det
forår og efterår typisk kører
mindst nogle timer morgen
og formiddag. Om vinteren
kører anlægget mere eller
mindre konstant.
Udendørstemperatur og
antal gæster har betydning
for reguleringen. Mange

Fordelen ved fjernvarme? En
af de største fordele er kom

gæster afgiver ganske vist
varme, men til gengæld åbner
de ofte døre, og så slipper
varmen ud. Museet er en
rundremise bygget op til en
drejeskive, der fordeler de 21
spor, der fører ind i museums
hallen. Togene kan køres ind
og ud gennem store porte,
og når de åbnes, forsvinder
varmen ud. Det stiller krav til
god styring af varmen.

Største udfordring ved var
men? Det er en udfordring,
at der er højt til loftet. Hvis
anlægget blæser for varm
luft ind, bliver varmen oppe
under loftet. Det kan altså
være nødvendigt at skrue ned
for at varme op. Det kræver
erfaring at ramme den rette
balance.

forten. Fjernvarmen kræver
ikke noget af personalet, der
kan nøjes med at dosere var
men korrekt.

Kilde: Vicevært Karl Erik Larsen, Danmarks
Jernbanemuseum og www.jernbane
museum.dk.

Bonusinformation:
Bygningen har haft mange for
mål. Blandt andet har der været
værksted, kontor for Odenses
bybusser og frokoststue for lo
komotivførere og togpersonale.
Gradvist voksede museet og fyl
der i dag hele arealet.
På udendørsarealet er der i de
senere år bygget depotområde
med kulgård, kulkran, vandkran,
rense-/inspektionsgrav m.m. Der
er anlagt nye spor, andre er flyttet
og tilpasset de nye forhold. Arealet
er forberedt til bygning af en ny,
stor udstillingshal mod nordvest.

Hvilken særlig betydning har
varme netop her? Det har meget
at sige, at folk har en god ople
velse og ikke fryser. Det gælder
også de mange skole- og børne
havebørn, der bruger museet som
udflugtsmål på en kold dag. Det
er også væsentligt for bevaringen
af de mange museumsgenstande,
der er følsomme for udsving i
temperatur og fugt.

Det er en udfordring, at museet
holder til i en gammel bygning,
der er bygget om i etaper. Byg
ningens forskellige områder er
derfor af forskellig standard, og
generelt er lokalerne vanskelige
at isolere. Det er de 21 originale
porte fra 1954, der sidder ud mod
drejeskiven. Det er med andre
ord en udfordring at holde på
varmen. Om vinteren tætnes
portene øverst, og der lægges
sandsække langs bunden for at
begrænse varmespild.

praksis

Grøn gas
giver succes
i Vinderup
Vinderup Varmeværk har stor succes med biogaskraftvarme.
Virkningsgraden er i top, miljøbelastningen i bund, og
varmeprisen er sænket med 15 procent.

Tekst: Flemming L. Rasmussen
fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Jesper Voldgaard
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U

nder jorden snor en rørledning sig fra
det store biogasanlæg Maabjerg Bio
energy ved Holstebro og frem til den
lille by Vinderup, der ligger 17 kilometer mod
nordøst.
En orange markeringspæl mellem træerne
i vejkanten ved byens varmeværk er det ene
ste synlige tegn på, at den grønne gas er nået
frem. ”Fare – biogas”, står der på pælen. Måske
kunne der også have stået: Her giver grøn
energi gevinst.
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Det har i hvert fald været tilfældet for Vinde
rup Varmeværk, der har grønnere og billigere
fjernvarme end for bare et par år siden. Siden
sidste år har værket dækket mellem 70 og 80
procent af sit varmebehov via en ny biogas
motor med røggaskondensering og varme
pumpe. Naturgassen er til gengæld sendt på
udskiftningsbænken, hvorfra den kun får lov
at hjælpe i årets kolde måneder.
– Der er ingen tvivl om, at vi er rigtig godt
tilfredse. Anlægget præsterer bedre, end vi

praksis

havde turdet håbe, med en virkningsgrad på
106 procent, og miljøresultaterne er fremra
gende. Samtidig har vi kunnet sætte varme
prisen ned med omkring 15 procent. Så der
er glæde i byen, fortæller driftsleder Jørgen
Sørensen.

Strategien ændret undervejs
Biogassen stammer fra Maabjerg Bioenergy,
der er et kæmpe projekt ved Holstebro. Det
var aldrig på tale, at det lille varmeværk i

Vinderup skulle være medejer af anlægget,
der forblev et partnerskab mellem Vestfor
syning og Struer Fjernvarme. Til gengæld
blev Vinderup Varmeværk på et tidligt
tidspunkt inddraget som mulig aftager af
biogassen – noget, værket fra starten gik
positivt ind i.
Udgangspunktet var at ombygge Vinderup
Varmeværks to naturgasmotorer, der stammer
fra 1994. Det kunne gøres enkelt og relativt bil
ligt til omkring en million kroner.
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Anlægget præsterer bedre, end vi havde turdet håbe, med en
virkningsgrad på 106 procent, og miljøresultaterne er fremragende.
Samtidig har vi kunnet sætte varmeprisen ned med omkring 15 procent.
Jørgen Sørensen, driftsleder

Den strategi forandrede sig imidlertid, da Ma
abjerg Bioenergy-projektet gik fra overordnede
tanker til konkrete detailplaner.
– Så fandt man ud af, hvor dyrt det rent fak
tisk ville være at hæve trykket på biogassen til
4,2 bar, som var kravet, hvis vores naturgasmo
torer skulle bygges om og brænde biogas. Dels
skulle Maabjerg Bioenergy investere i et kom
pressoranlæg, dels ville det også koste mange
penge at drive dette anlæg hver eneste dag,
fortæller Jørgen Sørensen.
Der var med andre ord penge at tjene for
begge parter, hvis det ikke var nødvendigt at
øge trykket på biogassen.
– Maabjerg Bioenergy foreslog derfor, at vi
fik gassen ved 0,25 bar. Vi gik i gang med at un
dersøge det og kom frem til, at det kun kunne
lade sig gøre, hvis vi investerede i et motoran

Driftsleder Jørgen Sørensen tjekker drifts- og miljødata på
biogas-kraftvarmeanlægget.

Eneste anlæg af sin art
ɟɟ Anlægget består blandt andet af en Jenbacher 620 biogas
motor og en Sabro-varmepumpe.
ɟɟ Indtil videre er Vinderup Varmeværk det eneste anlæg, der
kører med kondenserende og kølet røggasvaskning for
maksimal varmeudnyttelse.
ɟɟ Biogasmotoren yder 3 MW el, og det samlede biogaskraft
varmeanlæg har en varmeydelse på 4,6 MW. Det dækker 70
procent af Vinderup Varmeværks årlige varmebehov.
ɟɟ Værket har investeret 18 millioner og har sat varmeprisen
ned med cirka 15 procent.
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læg, der var beregnet til biogas, og som derfor
kunne klare det lave tryk. Vi kunne have insi
steret på at modtage biogas på 4,2 bar – det var
der kontrakt på. Men alle har jo interesse i at få
det bedst mulige projekt, understreger Jørgen
Sørensen.
Set fra Vinderup Varmeværks side var sagen
også den, at motorerne fra 1994 alligevel skulle
skiftes ud inden for en årrække. Især hvis de
blev ombygget og brugt til biogas – det slider
dem nemlig hurtigere. Derfor var det hele i vir
keligheden et spørgsmål om, hvornår værket
skulle investere i nyt anlæg – nu eller nogle år
fremme i tiden.
– Vores primære skepsis var, om vi grundlæg
gende troede på, at Maabjerg Bioenergy er le
vedygtigt. Men det gør vi. Og skulle det alligevel
ikke overleve, har vi nu investeret i et motor
anlæg, der er nyt og effektivt – så bruger vi det
bare til naturgas i stedet og står stadig bedre
stillet, end vi gjorde før.
Vinderup Varmeværk sagde derfor ja til at
modtage biogas ved lavt tryk.
– Fra det øjeblik vi blev enige om den model,
havde vi 12 måneder til den aftalte start for
leverance. Så vi fik fart på, konstaterer driftsle
deren med et smil.

Bedre biogas gav bedre drift
Som et led i aftalen om et lavere gastryk fik Vin
derup Varmeværk til gengæld en bedre gaskva
litet. Biogassen renses hos Maabjerg Bioenergy,
der fjerner svovlbrintene i sine scrubbertårne.
Det er bedre for motorerne hos både Maabjerg
Bioenergy selv og Vinderup Varmeværk.
Rensningen blev nøglen til det setup, der i
dag giver så flotte resultater hos varmeværket.
– Vores indgangsvinkel i udbuddet var at
holde situationen åben og se, hvad leveran
dørerne kunne tilbyde. Vi vidste dog, at vi ville
kondensere – hvad man ellers typisk ikke gør,
fordi biogaskondensat normalt er syreholdig på
grund af svovlbrintene. Det har tæret mange ke
delanlæg op. Men vi fik adgang til renset biogas,
og det gav os muligheden.
– Vores krav til renheden er, at vi ikke må
komme over 82 ppm, som er en måleenhed for,
hvor koncentreret svovlbrinteindholdet er i gas
sen. Mange biogasværker ligger fra 200 og op til
1.000. Jeg tjekkede i morges, og der var vi nede
på 3 ppm. Typisk er vi under 10, og det er nær
mest helt rent, siger Jørgen Sørensen.

praksis

Farven på Vinderup Varmeværks nye biogasmotor understøtter fint den udvikling, motoren er centrum
for på værket. Fjernvarmen er nemlig blevet grønnere efter at biogassen har gjort sit indtog. Driftsleder
Jørgen Sørensen er tilfreds med både virkningsgrad og miljøresultater.

Løsningen blev derfor et anlæg med røggas
køling og kondensering i form af et vasketårn
– kombineret med varmepumpe, som sikrer
maksimal udnyttelse af kondenseringsvarmen.
Uden kondensering lukker man typisk 120
grader varm damp ud af skorstenen og har des
uden mange skadelige stoffer i dampform, som
efterfølgende daler ned i naturen.
– Men vi er helt nede på 18 grader C og har
dermed kondenseret det meste ud. Vi udleder
p.t. kondensatet i kloakken på dispensation fra
kommunen, men bygger snart et anlæg til at
rense kondensatet. Når det er på plads, har vi et
fuldendt system.

Bedre end en nyslået græsplæne
Jørgen Sørensen er glad for driftsresultaterne og
virkningsgraden på 106 procent. Men han er næ
sten endnu mere stolt over miljøresultaterne.
– Vi gik tidligt i dialog med Holstebro Kom
mune om vores miljøgodkendelse, fordi vi ligger
i boligområde. Vi vidste, at vi skulle være meget
dygtige på miljøfronten. Lugtkravene er stram
mere til os end til en nyslået græsplæne. Det
klarer vi – vi er faktisk langt under, fortæller
driftslederen.
Lugtkravet er 15.000 lugtenheder per m3 og
Vinderup Varmeværk udleder blot 3.000 enheder.
Også kravene til NOx-udledning klares i fin stil.
– Vi må udlede 1.000 milligram per m3 – vi er
på maks 250. Altså under en fjerdedel. Det er

der ikke mange biogasanlæg, der kan være med
på. Man må nok forvente, at kravene strammes
med årene, og eftersom vi ligger så lavt, forven
ter vi at kunne være med rigtig længe uden at få
problemer med det.

Kom med i processen
I dag er Jørgen Sørensen ikke i tvivl om, at det
blev afgørende, at Vinderup Varmeværk kom
med i processen omkring bygningen af biogas
anlægget på et tidligt tidspunkt. Han opfordrer
alle værker til at involvere sig, så meget de kan.
– Værkerne bør være med i processen og få
indflydelse på, hvordan man designer anlægget,
så de modtager biogas af den rette kvalitet og
helst i renset form. Det giver mulighed for den
bedste drift.
– Det er også vigtigt med en tidlig dialog med
kommunen for at få afstemt forventninger til mil
jøkrav. Ellers risikerer man at indrette sig på en
bestemt måde, som man så må lave om senere. J

Fusion med Sevel
I 2012 blev Vinderup Varmeværk fusioneret med Sevel Kraftvar
meværk. Samtidig blev der bygget en 6 km lang transmissionsled
ning mellem de to byer.
Dermed bliver Sevel nu forsynet via Vinderup og får dermed
også del i den grønne gas fra Maabjerg Bioenergy.
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Et brag af et
landsmøde

Tekst: Flemming L. Rasmussen
og Lone Völcker
Foto: Lars Horn/Baghuset
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F

ængende trommerytmer bragede årets lands
møde i gang på en utraditionel og underholdende
måde. Uffe Birk og Andreas Andersen fra Beat
building.dk fik hele salen med på en fælles fjernvarmetrommesang og spillede derefter til en film, der viser
fjernvarmens grønne profil. Filmen kulminerede med at
præsentere Dansk Fjernvarmes nye logo, der netop er
holdt i grønne nuancer.
Ud over den alternative start bød landsmødet på
et væld af andre oplevelser for det rekordhøje antal
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deltagere. 1.975 så blandt mange andre Connie He
degaard, Bjarne Corydon og Martin Lidegaard på ta
lerstolen. Deltagerne bevægede sig rundt blandt 110
virksomheders stande og træfpunkter, og de kunne
vælge mellem tre sessioner med faglige indlæg.
Genoplev en række højdepunkter på disse sider, og
hent alle indlæg på Dansk Fjernvarmarmes hjemme
side.

praksis
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Nu er det ikke sådan, at
fjernvarmebranchen er
usynlig. Man kan ikke åbne en
avis i kongeriget uden at læse
om frit brændselsvalg.
Energiminister Martin Lidegaard (R)

Biomasse kan blive
fremtidens olie. Den
er anvendelig i alle dele af
energisystemet.
Afdelingschef Anne Højer Simonsen,
Klima-, Energi- og Bygningsministeriet

Landsmøde med trommer
Uffe Birk og Andreas Andersen fra Beatbuil
ding fik hele salen til taktfast at klappe,
trampe og knipse landsmødet i gang.
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Endnu mere effektiv sektor
– Vi bliver nødt til at se på, om der er noget, vi
kan gøre bedre. Når der er en samfundsmæs
sig regulering, skal vi være på tæerne. Målet
er at få en endnu mere effektiv sektor ved at
se hinanden over skulderen og lære af hinan
den. Vi vil, i samarbejde med jer, lave en effek
tiv benchmarking, der giver en lavere varme
pris, sagde finansminister Bjarne Corydon (S).

Uformelt møde
Årets landsmøde fik besøg af både energimi
nister Martin Lidegaard, klimakommissær
Connie Hedegaard og finansminister Bjarne
Corydon. Ud over deres indlæg på scenen i
den store sal nåede de også en mere uformel
snak med Dansk Fjernvarmes formand Uffe
Bro, direktør Kim Mortensen og vicedirektør
Kamma Holm Jonassen.
Fjernvarmen · nr. 11 · november 2013
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Politisk duel mellem rød og blå
– Vi skal være selvforsynende
med energi. Det betyder ikke,
at man ikke skal handle med
energi, men vi skal ikke være
afhængige af andre lande, sagde
enhedslistens Per Clausen, der
debatterede med Lars Chr. Lil
leholt (V).
Som noget nyt havde deltagerne
mulighed for at sende en sms
med spørgsmål til politikerne.
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Årets grønne
fjernvarme
løsning 2013
gik til Danfoss
Redan

Vi kan
sagtens blive
endnu grønnere,
hvis vi får lov og ikke
i perioder skal
slukke for motoren
og producere varme
på naturgaskedler.
Uffe Bro, Dansk Fjernvarme

praksis

Klima og økonomi er
hinandens forudsætninger
– Vi har ikke bare en øko
nomisk krise, men også en
jobkrise og en klimakrise.
Hvis vi er rigtig smarte, så
løser vi dem sammen. De
økonomier, der er længst
med grøn omstilling, er også
nogle af dem, der klarer
sig bedst, sagde klimakom
missær Connie Hedegaard
til Ask Rostrup fra DR, der
interviewede hende.
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Min dag
Hans Peter Balle
42 år · Teamkoordinator, Fjernvarme · Forsyning Helsingør · 12 år i stillingen
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
Foto: Flemming l. Rasmussen

Det første, jeg gør, når jeg møder om morgenen, er at
tjekke SRO-anlægget og se, om alt ser ud, som det skal.
Derefter holder jeg et morgenmøde med mine folk, hvor vi
snakker dagens opgaver igennem.

niveau højere end nu eller med en
anden forsyningsart, for eksempel
spildevand. Eller bygningsdrift for
en større koncern.

Mit arbejde består i at varetage fjernvarmens tekniske
drift og vedligeholdelse. Det omfatter, at min afdeling sik
rer koordinering af de producerende enheder, optimering
af centralerne, anlægsopgaver, optimering af kunders an
læg, økonomiopfølgning og rapportering til myndigheder.
Derudover deltager jeg i nogle af Forsyning Helsingørs
strategiske grupper.

En særlig oplevelse, var dengang vi
fik installeret vores fliskedel, og der
opstod en røggaseksplosion.
Under prøveindkøringen
betød en PLC-fejl, at et
røggasspjæld blev luk
ket, med det resultat
at der skete en røg
gaseksplosion, som
ødelagde rist og kedel.
Heldigvis kom ingen
noget til, og kun med
begrænset forsin
kelse var vi oppe at
køre igen. Men det
var en påmindelse
om, at man skal
have respekt for
teknologien.

Min vigtigste opgave er at sørge for, at fjernvarmens drift
er stabil og effektiv. Samtidig skal jeg se frem i tiden og
sikre, at den fremtidige drift er optimal og forbliver tids
svarende.
Min tætteste kollega er mit team, som er på otte mand. Vi
har en specifik ansvarsfordeling, hvor hver medarbejder
er ansvarlig for sit område.
Jeg spiser min frokost her på værket sammen med mine
kolleger de fleste dage. Indimellem er jeg i Forsyning Hel
singørs hovedafdeling på Haderslevvej, hvor projekt- og
planlægningsafdelingen sidder, og så sker det, at jeg spi
ser der.
Jeg er gladest for mit arbejde, når tingene spiller, og mine
kolleger er glade. Det er, når vi leverer varen, og jeg føler,
at mine kompetencer og min erfaring udnyttes til gavn for
mine kolleger og virksomheden.
Der er mest pres på om efteråret, hvor større projekter
skal afsluttes, så vi er klar til vinteren. Når folk åbner for
varmen, får vi en masse henvendelser om anlæg, der står
forkert. Omkring nytår har vi travlt med aflæsninger og
afslutning af regnskabsåret.
Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi det er en
forsyning, der kræver konstant drift. Der er kontant afreg
ning på arbejdsindsatsen. Med fjernvarme arbejder man
med miljø og mange nye teknologier, og fjernvarme er i sig
selv en teknologi med et stort gavnligt potentiale for sam
fundet, hvis politikerne vil.
Hvis jeg skulle lave noget andet, ville jeg arbejde med
lignende driftsmæssige opgaver. Det kunne være på et
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Jeg kunne godt
tænke mig, at vi i
Danmark tænker an
svarligt i forhold til at
være selvforsynende
med energi. Det er snart
ikke længere rentabelt at
lave kraftvarme. I stedet
ser det ud som om, vi vil
lade andre om at pro
ducere el, uden at over
skudsvarmen udnyttes.
Det kan gøres langt mere
gennemtænkt.
Det sidste, jeg gør, før jeg
går hver dag, er at kaste et
blik på SRO-anlægget og
tjekke, om der er lukket
ordentligt ned, hvis jeg er
den sidste, der går.

ny viden

Særlige forhold ved
alenearbejde
Alenearbejde er ikke i sig selv en risikofaktor. Ansatte, der arbejder alene, må
dog ikke udføre arbejdsopgaver, der er særligt farlige.
Tekst: Organisationspsykologisk konsulent Elsebet Hyldsberg, Alectia

Arbejdsmiljø At arbejde alene hand
ler ikke bare om at skulle gøre tin
gene selv. Det giver også nogle sær
lige arbejdsbetingelser ikke at være
omgivet af kolleger.
Det er vigtigt, at ledere og medar
bejdere har de nødvendige redskaber
til både at imødegå de belastninger,
der ligger i at arbejde alene og også
til at være opmærksom på de mulig
heder og frihedsgrader, det tilbyder.
Alenearbejde er ikke en risikofak
tor i sig selv, dog skal ansatte ikke
kunne sættes til at udføre arbejde,
der er særligt farligt at udføre.
I bekendtgørelse nr. 559, § 11 står der:
”Hvis den ansatte går alene ved en
arbejdsproces, og dette kan medføre
en særlig fare for den pågældende,
skal arbejdet tilrettelægges således,
at denne fare imødegås. Kan faren
ikke imødegås, må den ansatte ikke
arbejde alene.”
Ved særligt farligt arbejde forstås,
at der ved arbejdet er risiko for f.eks.
forgiftning, fastklemning, kvælning,
eksplosion og lignende.

Tjekliste ved
alenearbejde
ɟɟ Mangler der APV for alenearbejdet?
ɟɟ Taler vi om utrygheden ved at
arbejde alene?
ɟɟ Er der effektive kontaktsyste
mer (som reelt virker)?
ɟɟ Hvordan er muligheden for
at tilkalde hjælp i tilfælde af
ulykke?
ɟɟ Er der steder, hvor det er mu
ligt at falde ned, blive klemt
eller hænge fast?
ɟɟ Er der andre særlige farer ved
at udføre arbejdet alene?
ɟɟ Er sikkerhedsinstrukserne til
strækkelige og kendt af alle?
ɟɟ Er evt. afspærringer, som de
skal være?

Personer under 18 år, elever og uer
farne må ikke udføre alene-arbejde.
Det samme gælder personer med
psykiske eller fysiske lidelser (f.eks.
epilepsi), hvis lidelsen i arbejdssitua
tionen medfører fare.
Hvis alenearbejde er nødvendigt,
skal arbejdet tilrettelægges, så der
ikke er særlig fare. Det betyder, at det
er vigtigt at vurdere arbejdsopgaven,
inden man beslutter, om det er for
svarligt med alenearbejde.
Man kan som hovedregel sige, at
arbejde, der kan udføres som alenear
bejde inden for normal arbejdstid, også
kan udføres som alenearbejde uden for
normal arbejdstid (aften og nat).

Utryghed
Alenearbejde kan medføre en psykisk
belastning i form af utryghed. Ansatte kan føle sig isolerede og være ner
vøse for, om nogen vil finde dem, hvis
de kommer ud for et uheld eller akut
sygdom.
Der bør derfor laves aftaler om,
hvordan kontakt til andre ansatte på
virksomheden etableres. Desuden
bør medarbejderne udstyres med mo
biltelefoner, så de altid kan komme i
kontakt med andre.
”Hvordan får jeg hurtigt hjælp, hvis
jeg udsættes for en arbejdsulykke?”.
Det kan f.eks. være i form af aftaler
om faste tidspunkter for en opring
ning til f.eks. et kontrolrum, eller at
andre ansatte med faste intervaller
skal kigge forbi den afdeling, hvor en
kollega udfører alenearbejde.
Det er meget vigtigt at nedsætte
ulykkesrisikoen og samtidig give
medarbejderne mulighed for hurtig
hjælp, hvis der skulle ske en ulykke.
Det er også vigtigt at kunne følge
op på ulykkens konsekvenser, så det
sikres, at medarbejderen får den for
nødne hjælp til at bearbejde ulykken.
En ulykke er i sagens natur en ufor
udset hændelse og vil altid være en
belastning for den, der udsættes for

ulykken. Derfor er det vigtigt med en
hensigtsmæssig bearbejdelse.
For at forebygge problemerne med
at arbejde alene er det vigtigt at af
klare følgende spørgsmål:
1. Har medarbejderne med alene-ar
bejde mulighed for at tilkalde hjælp,
som kan være hurtigt fremme?
2. Er der mulighed for hjælp og støtte
fra leder og kolleger i forbindelse
med arbejdet?
Gode muligheder for kontakt til med
arbejdere med alenearbejde giver
tryghed og medvirker til at nedsætte
de uhensigtsmæssige belastninger,
som følger med at arbejde alene.
Et godt redskab til at forebygge
og kortlægge utrygheden er at tage
den psykiske arbejdspladsvurdering
alvorligt og handle på opmærksom
hedspunkterne og ikke mindst at tale
åbent om og skabe en kultur for, at der
kan snakkes om, hvordan medarbej
derne har det med at arbejde alene.
En grundig og udførlig arbejds
pladsvurdering om risikoen for
arbejdsulykker er selvfølgelig også
et særdeles hensigtsmæssigt ar
bejdsredskab til forebyggelse af ulyk
ker. Samtidig har registreringen af
såkaldte ”nærvedulykker” vist sig at
være et utroligt brugbart redskab til
nedsættelse af ulykker.
Alectia foreslår, at man drøfter
med de ansatte og arbejdsmiljø
gruppen, om der skal gøres mere og
udarbejdes yderligere aftaler, ret
ningslinjer eller andet, som kan give
tryghed for de ansatte, der skal have
alene-arbejde. J

Alenearbejde på
godt og ondt
Mandag den 2. december 2013 af
holder Dansk Fjernvarme kurset:
”Alene-arbejde på godt og ondt”
i Fjernvarmens Hus i Kolding.
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Årets varmeprisstatistik
viser stigende priser
Varmeprisstatistik 2013 dokumenterer, at det gennemsnitlige fjernvarmehus
er blevet dyrere at varme op. En undtagelse er de 35 barmarksværker, der fik
lov til at skifte væk fra naturgas.
Tekst: Chefkonsulent John Tang, Dansk Fjernvarme jt@danskfjernvarme.dk

Varmepriser Den gennemsnitlige
fjernvarmepris for et standardenfa
miliehus på 130 m2 med et varmefor
brug på 18,1 MWh/år stiger. Det viser
Dansk Fjernvarmes årlige statistik
over fjernvarmepriserne.
Varmeprisudviklingen for 2013 er
dermed en fortsættelse af udviklingen
fra 2012. Ud af 375 deltagende fjern
varmeselskaber er der 94 selskaber,
som i øjeblikket ikke er konkurrence
dygtige med individuel opvarmning
med naturgas. Det svarer til cirka 24
procent af værkerne, hvilket dog er lidt
færre værker end i 2012, hvor det til
svarende tal var 27 procent. Det er pri
mært naturgasfyrede værker, som ikke
er konkurrencedygtige med individuel
opvarmning med naturgas. Der er fem
varmeværker, der har en varmepris,
som ikke er konkurrencedygtig med in
dividuel opvarmning med fyringsolie.
Det er samme antal som sidste år.

Standardhus som udgangspunkt
Undersøgelsen gælder kun for stan
dardhuset. Hvis f.eks. forbruget er
højere end de 18,1 MWh/år, bliver

konkurrenceforholdet for fjernvarme
forbedret, idet det faste bidrag udgør
en relativt mindre del af varmeprisen,
og omvendt hvis varmeforbruget er
lavere.

Generel prisstigning – undtagen
barmarksværker
Varmeprisstatistikken for 2013 viser,
at varmeprisen gennemsnitligt er
steget med 224 kroner for et stan
dardparcelhus på 130 m2 (18,1 MWh) i
forhold til sidste år. Den gennemsnit
lige varmepris er 16.122 kr.
Tages der højde for fjernvarme
værkernes størrelse ved beregning af
et vægtet gennemsnit, er der tale om
en stigning på 219 kr. til 13.867 kr./hus
i forhold til sidste år.
Samlet set kan man sige, at varme
prisen stiger for de fleste fjernvarme
værker – uanset brændsel, og uanset
om der er tale om små eller store
værker.
Eneste undtagelse er barmarks
værker på naturgas, og det skyldes
naturligvis, at de 35 dyreste værker i
sommeren 2012 fik lov til at vælge an

dre brændsler end dyr naturgas. Det
har de gjort, og det er slået igennem
på varmeprisen allerede nu.
Resultatet viser dermed også, at
de resterende dyre barmarksværker
på naturgas kan blive konkurrence
dygtige, hvis de får samme mulighed
for at skifte brændsel

Meget få ligger over olieprisen
I figur 1, der viser varmepriser inkl.
moms for 2013, ses alle de 375 værker,
der deltog i årets prisstatistik. De er
rangeret fra billigste værk til dyreste
værk i den grønne kurve. Til sammen
ligning med fyringsolie er den gen
nemsnitlige vægtede fjernvarmepris
14.252 kr./år lavere end opvarmning
med oliefyr.
Undersøgelsen viser, at der fortsat
er fjernvarmeværker, der har priser,
der ligger over prisen for opvarmning
med individuel naturgas eller oliefyr.
I alt har 94 værker priser, der er hø
jere end prisen for opvarmning med
individuel naturgas. Fem af dem har
priser, der er højere end prisen for
individuel oliefyring.

Varmepriser inkl. moms for 2013

Acontopriser 375 værker (18,1 MWh – 130 m2 standardhus)
Acontopris incl.moms

Simpelt gennemsnit

Vægtet gennemsnit

Individuel olie

Individuel N-gas
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Figur 1: Varmepriser inkl. moms for 2013. Alle 375 deltagende værker er rangeret fra billigst til dyrest (grøn kurve). Til sam
menligning med fyringsolie er den gennemsnitlige vægtede fjernvarmepris 14.252 kr./år lavere end prisen for oliefyring.
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Figur 2: Varmepriser inkl. moms. Figuren viser, at det især er for kraftvarmebaserede barmarksanlæg, at problemet med mang
lende konkurrenceevne over for naturgas er størst.

Samlet set udgør antallet af forbru
gere med varmepriser, der er højere
end naturgaspriserne, 5,3 %, hvoraf
blot 0,003 % også har højere priser
end oliefyring. Hovedparten af disse
anlæg er barmarksværker, som udgør
1,7 % af det samlede varmegrundlag.
Antallet af værker, der ikke er
konkurrencedygtige med individuel

fyring med olie eller naturgas, er
lavere end i 2012. Det skyldes, at gas
priserne er steget i statistikken.
I statistikken er gasprisen til for
brugere, i tråd med Energitilsynets
hjemmeside, opgjort som et simpelt
gennemsnit for de to første kvartaler
i 2013 tillagt 2.100 kr./år inkl. moms
til vedligehold og en anslået gennem

snitlig virkningsgrad på naturgasked
len på 95 %.

Generelt stigende priser
At det især er kraftvarmebaserede
barmarksanlæg, der mangler kon
kurrenceevne over for naturgas ses
i figur 2, der viser varmepriser inkl.
moms. Det gennemsnitlige kraftvar

Fuld power på kommunikationen
– med MULTICAL® 602

MULTICAL® 602 tilbyder et væld af kommunikationsteknologier. Om du vælger manuel
eller fjernaflæsning, strøm- eller batteriforsynede målere, trådløse eller kablede netværk,
så giver MULTICAL® 602 dig ultrapræcis måling og datakommunikation med fuld power.
Oplev forlænget batterilevetid, high-power radio kommunikation og uovertruffen
stabilitet i måling og fjernaflæsning og lad MULTICAL® 602 sætte fuld power
på datakommunikationen.

Kamstrup A/S · Industrivej 28, Stilling · 8660 Skanderborg · Tel: 89 93 10 00 · info@kamstrup.dk · www.kamstrup.dk
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Figur 3: Varmepriser – gennemsnit. Figuren viser de gennemsnitlige acontopriser og udviklingen gennem de sidste fem år for de
forskellige typer fjernvarmeværker. Husstørrelse: 130 m2 – 18,1 MWh/år.

mebaserede barmarksværk har en
pris, der ligger over naturgasprisen
ved individuel opvarmning, og der
med afspejler værkernes priser ikke
den miljø- og samfundsgevinst, de
giver anledning til.
Figur 3 viser de gennemsnitlige
acontopriser for standardhuset på
130 m2 med et forbrug på 18,1 MWh/

år. Samtidig ses udviklingen gennem
de sidste fem år for forskellige typer
værker. Barmarksværkerne på flis og
halm klarer sig nogenlunde i forhold
til de større værker, hvilket ikke er til
fældet for kraftvarmeværker.
Kurven bekræfter, at der stort set er
prisstigninger for alle typer værker. Bil
ledet passer godt med, at prisen inkl.

SHARKY
MÅLER “LANGT UD I” FREMTIDEN

Ultralydsmåleren SHARKY er det helt rigtige valg til alle varme- og
køleanlæg, når både økonomi og miljø skal gå op i en højere enhed.
SHARKY er præcision og driftssikkerhed i topklasse. Den modulbaserede måler har integreret radiosender og batterilevetid på mindst
16 år.
Har I ønsker om at optimere driften og samtidig hverken vil gå på
kompromis med stabilitet, præcision eller driftsøkonomi, vil SHARKY
derfor være den optimale fremtidsinvestering.
Glentevej 1 . 6705 Esbjerg Ø
Telefon +45 7613 4300 . Fax +45 7613 4301
info@diehl-metering.dk . www.diehl-metering.dk
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afgifter på alle brændselstyper, bort
set fra barmark – kraftvarme, er steget
i perioden. J

Læs mere: Publikationen
”Fjernvarmepriserne i
Danmark 2013” findes på Dansk
Fjernvarmes hjemmeside.

Termis hos 70
danske værker
Termis giver målbare energibesparelser
uanset værkets størrelse

• Reducerer fremløbstemperaturen med ca. 8ºC
• Optimeret produktion og energiforbrug
• Store energibesparelser
• Realtidsoverblik over drift af ledningsnet
• Enkel brugerflade
• CO2 reduktion

www.schneider-electric.com

ny viden

Et samarbejde med
energibesparelser for øje
Der er mange energibesparelser at hente ude ved den enkelte fjernvarme
kunde. Energitjenesten har med ”Grundejerforeningsprojektet” sat fokus på
at komme i tættere og bedre dialog med kunderne.
Tekst: Kommunikationsmedarbejder Medina Brackovic, Energitjenesten Nordjylland mbr@energitjenesten.dk
Foto: Hans Christian Jacobsen

Energibesparelser Nyeste isolerings
materialer, moderne termostater,
modeller af superlavenergivinduer og
de nyeste LED-skud på belysningsom
rådet bliver målbevidst arrangeret på
et bord af to energivejledere. Imens
bladrer vinden forsigtigt i de mange
faktaark, der i bunker har indtaget
deres plads på et pjecestativ. Der er
fart på, for udstillingen skal stå klar,
inden de første spørgelystne borgere
kommer forbi på jagt efter gode råd
om energibesparelser.
Vi er ved hallen i Skelund, hvor
der afholdes en minienergimesse for
at gøre forbrugerne opmærksom på
potentialet i at gennemføre energibe
sparelser i deres boliger.
Veddum Skelund Visborg Kraft
varmeværk, et af landets dyreste

Tilfreds
ejendomsmægler
– Der er et voldsomt fokus på
varmekilden og energimærket
hos huskøberne. Mere end der
nogensinde har været, for
tæller den lokale ejendoms
mægler Henrik Bundgaard fra
ejendomsmæglerfirmaet Tom
Pedersen.
– Groft sagt, så har huslejen
i det område, vi er i, været
lavere end udgiften til varme.
Ved at tilbyde disse aktivite
ter kan varmeværket bedre
holde på dets forbrugere i de
respektive ejendomme. De
priser, der er herude, er med
til at jage forbrugerne væk
fra området. Øget fokus og
indsats på dette område vil
også gavne varmeværket i den
sidste ende, vurderer ejen
domsmægleren.
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kraftvarmeværker, har valgt at sam
arbejde med Energitjenesten Nordjyl
land, som er inviteret til Skelund for
at stå for udstillingen. Helt konkret er
det Energitjenestens ”Grundejerfor
eningsprojekt”, som Veddum Skelund
Visborg Kraftvarmeværk er medar
rangør på.
Grundejerforeningsprojektet be
står af en bemandet udstilling og et
tilbud om at lave en grundig energigennemgang af to udvalgte boliger,
hvor alle interesserede borgere kan
deltage. På den måde tilbydes varme
værkets kunder en uvildig rådgivning
både om energibesparelser og om det
at have en god varme i huset, uden at
det nødvendigvis bliver dyrt.

Stort behov for uvildig energiråd
givning af fjernvarmekunder
Der er et stort behov for at guide
fjernvarmeforbrugerne i den rigtige
retning, når det gælder at finde må
der at skære ned i varmeforbruget på.
At det er en ekstern og gerne uvildig
aktør, der gør det, gør stor forskel for
forbrugerne.
Det mener den nye formand for
Veddum Skelund Visborg Kraftvarme
værk, Anders K. Andersen.
– Der er store besparelser at hente
her i området. Nogle forbrugere er
bange for at røre ved anlæggene selv
og usikre på, hvad de skal. Derfor er
det rart at have én udefra, der kigger
på det, fortæller Anders K. Andersen.
For forbrugernes skyld
I mange år har Veddum Skelund
Visborg Kraftvarmeværk haft ry for
at være et af de dyreste kraftvarme
værker i Danmark. Og selv om kraft
varmeværket har sænket prisen med
25 %, ligger det stadig i den dyre ende.
I et forsøg på at ændre denne kede
lige statistik har kraftvarmeværket
gennem de seneste år arbejdet med

forskellige energispareaktiviteter
rettet mod dets kunder med det mål
at nedbringe deres udgifter til op
varmning.
Men det kræver stort arbejde at
få forbrugeren i tale, synes Anders K.
Andersen
– Jeg synes, at det er svært at
trænge igennem med vores budskab.
Vi vil gerne komme ud til alle vores
forbrugere og prøve at få dem til at
forholde sig til deres eget anlæg, få
dem til at se på, hvordan deres anlæg
kører, hvordan afkølingen er, og hvor
dan de får mest ud af det varmesy
stem, de har. Men det er, som om folk
skal have eksterne eksperter, såsom
Energitjenesten, til at fortælle dem,
hvad de skal og kan gøre, siger Anders
K. Andersen og tilføjer:
– For mange vil det være rart at
få skitseret, hvilke frugter der hæn
ger lavest – altså hvilke der er mest
økonomisk tilgængelige at hente i
forhold til effekten.

Fokus på både små og store
besparelser
Når Energitjenestens vejledere laver
en bygningsgennemgang, bliver der
kigget på de store, investeringstunge
tiltag som efterisolering og vinduer,
der også giver størst besparelse på
energiregnskabet. Men der bliver
også set på mindre ting, så de lavt
hængende frugter bliver anvist over
for ejeren. Det kan f.eks. være mang
lende rørisolering, indstilling af ter
mostater og pumper og tætning om
kring døre og vinduer. Der er mange
energibesparende tiltag, som for små
penge sikrer, at beboerne sparer på
energiforbruget og undgår træk.
I boliger i fjernvarmeområder
sætter Energitjenesten fokus på, om
der er god varme i bygningen. Indstil
lingen på radiatortermostater tjek
kes, for der skal gerne være samme

ny viden

drift, hvilket hjælper på økonomien
på varmeværket.

Grundejerforeningsprojektet
Energitjenesten stiller op med en
udstillingstrailer og to rådgivere, som
man kan stille spørgsmål til om alt
inden for energi. Udstillingen varer
typisk fra kl. 10.00 til 16.00 på en lør
dag, men kan også gennemføres en
eftermiddag, hvor man trækker tiden
lidt ud om aftenen.
Ud over udstillingen indbefatter et
grundejerforeningsbesøg en energi
gennemgang af to bygninger. Det er
på forhånd aftalt, hvem der skal have
deres hus gennemgået. For bygnings
ejerne er gennemgangen gratis, men
de skal lade naboer og andre interes
serede gå med på energigennemgan
gen af bygningen, så de kan kigge,
lytte og stille spørgsmål.
Foruden gennemgangen af de to
bygninger er der mulighed for, at byg
ningsejerne i området kan få en råd
giver med hjem, hvis der er behov for
at kigge på og afklare en enkelt ting
– eksempelvis vedrørende varmean
læg, vinduer, radiatorindstillingen
eller loftsisoleringen.
Som tillægsydelse kan der holdes
informationsmøder med oplæg, der
henvender sig direkte til fjernvarme
forbrugere, hvor der konkret anvises,
hvad de kan gøre for at forbedre
deres individuelle situation. Aktivite
terne er typisk betalt af arrangøren.
Det kan være kommunen, fjernvarme
værket eller projektmidler. J

Bygningsgennemgang
Når Energitjenestens vejledere laver en bygningsgennemgang, bliver der
kigget på både store og små tiltag, der kan give besparelser i energiregn
skabet. Eksempelvis tjekkes indstillingen på radiatortermostaterne, og
radiatorerne opmåles. De skal være store nok i forhold til rummene for
at sikre god varme og god afkøling af fjernvarmevandet.

indstilling på alle radiatorer i alle rum,
så man undgår fornemmelsen af træk,
når varmen flytter sig. Er der behov for
koldere temperatur i eksempelvis so
veværelset, skal døren holdes lukket.
Det tjekkes, om varmefladen er stor
nok til at kunne nå at afgive varmen i
de enkelte rum. Ofte skal varmefladen
være større i bygninger med fjern
varme end i bygninger med oliefyr.

Derudover undersøges, om der er
et godt flow i bygningens varmesy
stem. Det er vigtigt, at radiatorernes
regulatorer er indstillet rigtigt, så
vandet ikke løber for hurtigt igen
nem. Med den rigtige indstilling,
som den lokale VVS’er kan hjælpe
med at få etableret, får varmevær
ket noget koldere vand retur. Varme
værket får derved en mere effektiv

Energieffektive stikledninger - 4,6 W/m
Lavere varmetab, højere fremløbstemperatur

Energieffektive stikledninger - 4,6 W/m
”Prærørskontrol” 2012 viste vores rør kun har en ældning
på 0,001 W/(m.K) over 30 år uden folie
Ved anvendelse af vores flexrør ø16-20/160 mm når man ned på et varmetab på 4,6 W/m*

Ved anvendelse af vores flexrør ø16-20/130 mm når man ned på et varmetab på 5,2 W/m*
Vi har markedets absolut mest fleksible rørsystem
*Fremløbstemperatur 70C og returtemperatur 35C.
Ved ”Prærørskontrol”
2012 viste at vores rør kun en ældning på
Vore rør har ved lambda 50 0,022W/(m.K)
som nyværdi
0,001 W/(m K) over 30 år uden folie
Vi har AluPEX,PEX og Cu som medierør
 Vi har markedets absolut mest fleksible rørsystem
Vore rør
har ved lambda ʎ 0,022W/(m K) som nyværdi
Korrugeret kapperør i ø 93,110,130, 160 og 200
mm
Vi har AluPEX,PEX og Cu som medierør
Leveres i enkeltrør, twinrør og dobbeltrør
 Korrugeret kapperør i ø 93,110,130, 160 og 200 mm
i enkeltrør, twinrør og dobbeltrør omgående fra lager
Komplet fittingsprogram også i flangefittings  Leveres
Komplet fittingsprogram også i flangefittings
 Vi sender gerne vores ”Kompendium i Energieffektivitet” af stikledninger
Vi sender gerne vores ”Kompendium i Energieffektivitet”

y

•
•
•
•
•
•
•

.

50

.

Fruetoften 11 – 7000 Fredericia • Telefon: 25 27 39 10 og 51 83 66 67
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Energioptimering
af kraftvarmeanlæg

Tekst: Rasmus Aaen, AAEN Rådgivende Ingeniører A/S, og Per Skov, AAEN A/S / Aalborg Universitet

Rådgivende Ingeniører A/S, der har
assisteret med analysen af projekt
resultaterne og haft ansvaret for den
samlede afrapportering af projektet.

hvor energien trækkes ud af returvan
det, som det sker her.
VP-systemet fungerer ved at flytte
energi fra returen til fremløbet i

Ved at sænke returvandets tempera
tur fra 35 °C til 27 °C har LT-veksleren
en teoretisk merydelse på 65,5 kW

Standardsystem med alternativ
anvendelse
	
  
Grundlaget for projektet er instal
lation af to industrivarmepumper af
typen Bosch IVT Greenline HE D43.
Varmepumperne er forbundet pa
rallelt, hvilket gør en evt. fremtidig
udvidelse af systemet let at imple
mentere. Varmepumperne er en serie
fremstillet standardløsning fra Bosch
IVT, som typisk finder anvendelse i
større beboelser eller industrien.
Anvendelsen af en standardløs
ning er med til at holde investe
rings- og driftsomkostninger nede,
og derudover er det let at kopiere
løsningsprincippet til andre fjern
varmeværker. På kraftvarmeværket i
Lading-Fajstrup blev varmepumperne
installeret parallelt med værkets ene
Figur 1. Illustration af varmepumpesystemet installeret på Lading-Fajstrup
Varmeforsyningsselsskab.
Jenbacher J316 naturgasmotoranlæg
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Figur 2. Det samlede varmepumpesystem. COP-værdien gives for varmepumperne, mens
	
   System COP
angives inkl. både varmepumper og LT-veksler.
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varme, end veksleren kan levere,
hvilket medfører, at returvandet
køles, og effekten af LT-veksleren
derved øges. VP-system 1.2 er
derved en kombination af system
1 og 1.1.
Driftssituation 1.1 medfører færre
driftstimer på værkets naturgaskedel
og motoranlæg i lavlastperioder,
idet varmebehovet kan dækkes af
VP-systemet alene. Derved kan
motoranlægget i højere grad køres
fordelagtigt iht. elprisen frem for var
mebehovet.

Indsamling af driftsdata
For at kunne analysere driftsdata
blev en række flow- og temperatur
målere installeret relevante steder
i systemet. I alt blev 21 målere mon
teret. Målerne loggede blandt andet
røggastemperaturen og vandet før og
efter LT-veksleren og temperaturen af
returvandet før og efter varmepum
pen. Datamålinger blev foretaget
med et interval på 30 sekunder.
VP-system 1
Driftsdata for VP-system 1 blev log
get over en periode på fire måneder,
fra maj til august. Analyse af drifts
data gav følgende resultat:
Varmepumperne reducerede i snit
returvandets temperatur med 6,8 °C
over en driftsperiode på 240 timer.
Det gav en gennemsnitlig merydelse
på 61 kW i LT-veksleren.
Den gennemsnitlige værdi for
System COP af VP-system 1 blev ud
regnet til 3.
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Merydelsen i LT-veksleren medførte,
at driftstiden af motoren i maj må
ned kunne reduceres med 11,2 timer
sammenlignet med et referenceår.

VP-system 1.1
Driftsresultater for VP-system 1.1
blev logget fra slutningen af juni må
ned og gav følgende resultater:
Ved at installere en varmeveksler
til at udnytte udeluften og køling af
motoren er varmepumpen i stand til
at producere varme ved at udnytte
udeluften som varmekilde. Herved
har varmepumpen ikke længere til
funktion at køle returvandet, og der
er ikke behov for, at motoren er i
drift.
Driften af systemet er begrænset
af udetemperaturen, hvilket er grun
den til, at denne type drift kun er
anvendelig i sommerperioden.
Det er varmepumpens COP, der ud
gør System COP. Den gennemsnitlige
værdi for varmepumpens COP i VPsystem 1 er 3,2.
VP-system 1.2
Hvis varmeveksleren ikke kan over
føre nok varme fra udeluften, vil var
mepumpen også trække energi ud af
returvandet. Dvs. effekten af varme
i LT-veksleren øges, samtidig med at
varmepumpen anvendes til at produ
cere varme med udeluften som kilde.
Der overføres gennemsnitligt
40 kW ekstra i LT-veksleren, mens
varmepumpen leverer 95 kW ved at
udnytte udeluften og ved at køle
returvandet 39 kW. Det medfører, at
System COP er 3,1.
Konklusion
Efter installationen af varmepumper
og varmeveksler kan varmepum
perne anvendes i to driftssituationer
alt efter årstiden. Derved sikres den
optimale anvendelse af anlægget og
derved også den bedste virknings
grad af systemet.
System

System COP

VP-system 1

3

VP-system 1.1

3,2

VP-system 1.2

3,1

Gennemsnitlig totalvirkningsgrad

Det kan konkluderes, at seriefrem
stillede varmepumper kan anvendes
til at øge effektiviteten af LT- veks
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Figur 3. Beregning af System COP ud fra loggede driftsdata i
forskellige driftssituationer.

Figur 4.Diagram over målt varmeeffekt i LT-veksleren.

leren ved at sænke temperaturen af
returvandet.
Ved at lade akkumuleringstanken
med kølet returvand, når kun VPsystemet er i drift, og efterfølgende
anvende det kolde vand i LT-veks
leren, når motoranlægget sættes i
drift igen, kan effektforøgelsen af VPsystemet i praksis ”lagres”.
Det kan desuden konkluderes, at
VP-systemet kan anvendes til produk
tion af varme i sommerperioden, når
temperaturen af udeluften tillader
det. Hermed forbedres totalvirk
ningsgraden af kraftvarmeværket
sammenlignet med udelukkende at
anvende varmepumpen i samdrift
med motoranlægget.

Perspektivering
Som en videreudvikling af projektar
bejdet kunne det være meget interes
sant at belyse potentialet i uafhæn
gig varmepumpedrift yderligere.

Der er stort potentiale i opbygningen
af et fleksibelt VP-system, der både
kan levere energioptimering af en
kraftvarmeproduktion og fungere
som energikilde i sig selv, alt efter
varmebehov, elpris og temperatur
forhold.
På baggrund af nærværende F&Uprojekt kunne en videreudvikling
inkludere:
ɟɟ Udarbejdelse af et mere præcist
dimensioneringsgrundlag for VPsystemet, der tager højde for uaf
hængig drift.
ɟɟ Design af et optimeret system for
energioverførelse til VP systemet
fra motoranlæggets intercooler,
udeluft og andre kilder.
ɟɟ Videreudvikling af intelligent sty
ring af VP-systemet, der kan agere
iht. elpris, udetemperatur, varme
behov og VP-systemets potentiale
for kulde-akkumulering. J
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Ultrafine partikler
fra gasmotorer
Det er tidligere vist, at gasmotorer på danske kraftvarmeværker kan udlede
overraskende mange ultrafine partikler. Denne undersøgelse analyserer
omfanget af og årsagen til partikelemissionen.
Tekst: Senior Project Manager Karsten Fuglsang, Force Technology kfu@force.dk

Der er i disse år
megen fokus på at reducere indhol
det af sundhedsskadelige partikler
i udeluften, og reguleringen retter
sig i stigende grad mod ultrafine
partikler.
I takt med at den fælleseuropæi
ske regulering har haft succes med
at reducere udledningen af disse
skadelige partikler fra lette og tunge
køretøjer på vejene, udgør bidraget
af partikler fra stationære kilder i
nærområder en stigende andel af ind
holdet af små og ultrafine partikler i
udeluften i Danmark.
Force Technology har i samarbejde
med Dansk Gasteknisk Center (DGC)
og Nationalt Center for Miljø og
Energi ved Aarhus Universitet (DCE)
tidligere blandt andet undersøgt
emissionen af ultrafine partikler fra
danske kraftvarmeværker.
Der findes omkring 300 kraftvar
meværker med fjernvarmeforsyning
i Danmark, og cirka 200 af dem pro
Partikelemission

Figur 2:

ducerer el og varme med naturgas
fyrede gasmotorer. Hertil kommer en
række naturgasfyrede gasmotorer,
der anvendes på private virksomhe
der, herunder gartnerier.
Resultatet af den tidligere un
dersøgelse indikerede, at der fra
gasmotorer kunne opstå emissioner
af ultrafine partikler, som var højere
end de emissioner, der blev målt i røg
gassen efter rensning fra affaldsfor
brændingsanlæg og biomassefyrede
anlæg.
På den baggrund blev der i 2010
iværksat et projekt med støtte fra
Energinet.dk, som havde til formål
at undersøge nærmere, hvor stor
partikelemissionen fra gasmotorer
på repræsentative danske kraftvarme
værker er, og hvilke faktorer der giver
anledning til partikelemissionerne.
Projektet blev gennemført af Force
Technology, DGC, Bergen Engines Den
mark A/S, Wärtsilä Denmark A/S, Sta
toil Fuel & Retail Sweden AB og Dansk

Fjernvarme. Denne artikel opsumme
rer projektets væsentligste resultater.

Undersøgelser på fem værker
Det primære formål med projektet
var at undersøge omfanget af og
årsagen til partikelemissioner fra de
gasmotorer, der typisk anvendes på
danske kraftvarmeværker.
Ud fra motortype og størrelse
blev fem danske gasmotoranlæg
valgt som værende repræsentative
for danske gasmotorfyrede kraftvar
meværker. Gennem et omfattende
måleprogram på disse anlæg blev
omfanget af partikelemissionen
vurderet. Partiklerne blev vurderet i
forhold til deres egenskaber og stør
relse, og det blev vurderet, hvilke
faktorer der kan påvirke partikelud
slippet.
Resultater og diskussion
Tabel 1 (side 39) viser målte gennem
snitskoncentrationer af partikler i

Figur 1: Partikelantallet som en funktion af NOx-koncentrationen fra en gasmotor på kraftvarmeværk E. I venstre plot ændres
NOx-koncentrationen ved at variere luft/brændstof-forholdet. I det højre plot indstilles NOx-koncentrationen ved at variere
tændingsvinklen.
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Anlæg

Motor type
(mærke)

Motor effekt
(kW)

PN1
(#/cm3)

Flygtig andel, PN1
(ved brug af TD)

PM1
(mg/m3)

Flygtig andel, PM1
(ved brug af TD)

Olieforbrug
(g/kWh)
0.160

A

Wärtsilä 18V34SG

6074

1.66E+06

61 %

0.365

26 %

B

RR type K

3118

1.99E+06

75 %

0.716

57 %

0.107

C

RRtype K

2066

1.49E+06

84 %

0.186

37 %

0.409

D

Wärtsilä 18V34SG

4794

1.96E+07

54 %

2.082

32 %

0.146

E

RRtype K

3271

1.31E+06

52%

0.166

39 %

0.080

Tabel 1. Målte koncentrationer af partikelantal og -masse i emissionen fra de fem gasmotorfyrede kraftvarmeværker.
Anlæggenes motortype, smøreolietype og motorlast under drift er vist sammen med olieforbruget oplyst af de enkelte anlæg.

emissionen fra de fem gasmotorfy
rede kraftvarmeværker under drift.
Ud fra resultaterne i tabellen
kan der ikke påvises nogen sam
menhæng mellem motortype og
olieforbrug. Dette stemmer over
ens med resultatet af en større
spørgeskemaundersøgelse, som
Dansk Fjernvarme har gennemført
i forbindelse med projektet. Under
søgelsen omfattede en opgørelse af
olieforbrug og olietype fra cirka 100
gasmotorer.
Der synes heller ikke at være no
gen sammenhæng mellem motortype

og emissionen af partikelmasse, par
tikelantal eller indholdet af olie i de
emitterede partikler.

Partikelemissioner ved forskellige
motorindstillinger
For at undersøge, hvad typiske mo
torindstillinger betyder for partikele
missionen, blev der på anlæg E udført
en række forsøg. Her blev dels lavet
forsøg, hvor motorens luftoverskud
( ) blev ændret, og dels hvor moto
rens tændingsvinkel blev ændret. En
ændring af vil – ligesom en ændring
af tændingsvinklen – ændre NOx-

koncentrationen. Det var formålet
at undersøge, hvordan en ændring af
NOx-emissionen ville påvirke partikel
emissionen.
Figur 1 viser gennemsnittet af to
identiske forsøgsrækker, hvor par
tikelantallet i udstødningen er målt
som funktion af NOx-koncentratio
nen. Den stiplede linje viser summen
af faste og flygtige (olie)partikler
(PN(total)), og den sammenhængende
linje viser koncentrationen af de fa
ste partikler (PN(solid)).
Det er tydeligt, at der er en signi
fikant stigning i partikelkoncentra

GRØN ENERGI
FRA BIOMASSE
www.cowi.dk/energi
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Figur 2. Partikelantal og masse målt som funktion af partikelstørrelse før og efter udførelsen af en omfattende service på motoren.

tionen, når NOx-koncentrationen øges
ved ændring af tændingsvinklen, men
at denne stigning ikke forekommer i
samme grad, når NOx-stigningen sty
res ved ændring af .
Dette er en vigtig information
i forbindelse med begrænsning af
partikelemissioner. En ændring af
tændingsvinklen, der halverer NOxkoncentrationen fra en gasmotors
normale driftspunkt, vurderes, jf.
figur 1, at medføre en halvering af
partikelemissionen. Dette vurderes

at koste op til 1 procentpoint elvirk
ningsgrad.
Trods et tab i elvirkningsgraden er
der for kraftvarmeværkerne et incita
ment til at reducere NOx-emissionen
ved at ændre tændingsvinklen på
gasmotorerne, idet tabet i elvirk
ningsgrad i et vist omfang vil kunne
udlignes af en reduceret NOx-afgift.
Ved ændring af tændingsvinklen har
anlæggene således mulighed for
både at opnå en NOx-reduktion og en
reduktion i partikelemissionen.

Partikelemissioner før/efter service
på gasmotoren
På et af de fem anlæg blev der udført
en målekampagne, før og efter at der
blev udført en omfattende service på
motoren.
Denne service, der bliver udført af
motorleverandøren efter 25.000 ti
mers driftstid, omfatter blandt andet
en udskiftning af motorens stempel
ringe og foringer. Målingen efter ser
vice blev først udført efter cirka 500
driftstimer for at sikre, at udskiftede

Fjernvarmebranchens rådgivere
Spørg Aon om dine forsikringsforhold
Vi har gennem tiden erfaret, at der er et stort behov for forsikringsteknisk
rådgivning indenfor energisektoren.
Med specialviden indenfor varme- og
kraftvarmebranchen tilbyder Aon al
form for forsikringsmæssig assistance,
fx
• Risikoanalyse
• Udarbejdelse af udbud
• Løbende forsikringsrådgivning
• Rådgivning i skadessituationer
• Årlig forsikringsgennemgang
• Pensionsrådgivning

Vi står naturligvis til disposition ved eventuelle spørgsmål. Læs mere på www.aon.dk

Gunnar Jørgensen
d 3269 7418
m 4019 7630
guj@aon.dk
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Niels K. Pedersen
d 3269 7429
m 2938 2506
nkp@aon.dk

Margit Nissen
d 3269 7417
man@aon.dk

Anders Madsen
d 3269 7412
m 2810 2638
anm@aon.dk

Peter Dalsgaard
d 3269 7443
m 4074 7217
ped@aon.dk
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reservedele var kørt ind, og motorens
drift dermed stabiliseret. Det totale
partikelantal fra motoren øgedes fra
1,31 × 106 partikler/cm³ før service til
8,81 × 106 partikler/cm³ efter service,
og massekoncentrationen (PM1) steg
fra 0,17 mg/m³ før service til 0,26 mg/
m³ efter service.
På trods af at disse tal er markant
forskellige, er de begge inden for de
koncentrationsområder, der observe
res under normal drift af gasmotorer
undersøgt i dette arbejde.
Figur 2 viser den gennemsnitlige
partikelstørrelsesfordeling henholds
vis før og efter service på motoren.
Som det kan ses ud fra figuren, er
der ikke stor forskel i partikelstørrel
ses-populationer før og efter den ud
førte service på motoren. Der synes
dog at være en svag tendens til, at der
opstår lidt færre store partikler (> 0,75
µm) og lidt flere små partikler (< 0,75
µm), efter at der er udført service på
motoren.

Konklusion
Undersøgelsen viser, at gasmotorer
på danske kraftvarmeværker un
der normal drift giver anledning til
partikelemissioner, der er af samme
størrelsesorden som affaldsforbræn
dingsanlæg eller biomassefyrede
kraftvarmeværker, der er forsynet
med velfungerende filterteknologier.
Under uregelmæssig drift, eller
under opstart, vil der kunne opstå hø
jere partikelemissioner. Det skal dog
i den forbindelse nævnes, at gasmo
torer, på grund af deres status som
relativt rene kraftværker, ofte ligger i
byområder og ikke nødvendigvis har
samme skorstenshøjde som større
energiproducerende anlæg.
Der kunne ikke måles nogen sam
menhæng mellem partikelemissio
nen fra motoren og motorens type
(Bergen RR og Wärtsilä) eller smøre
olietypen. Og partikelemissionen var
ikke væsentligt påvirket af, om der
blev udført service på motoren.
En yderligere reduktion af partikel
emissioner fra gasmotorer vil ud fra
undersøgelsens resultater kunne op
nås ved at reducere tændingsvinklen.
Mange gasmotoranlæg er i gang med
at reducere deres NOx-emissioner
på grund af NOx-afgiften. Da denne
reduktion blandt andet foregår ved
justering af tændingsvinklen, er der
mulighed for at opnå en samtidig re
duktion i partikelemissionen. J

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme

11. november

Energispareaktiviteter for begyndere
(Modul A.3.7)

Kolding

11. november

Restanceinddrivelse, trin II (Modul A.4.7)

Kolding

11. - 15. nov.
+9. - 13. dec.

Gasmotorteknik og vedligeholdelse af
gasmotoranlæg (Modul A.2.4)

Fredericia

12. - 13. nov.

Driftsoptimering (Modul B.3.1)

Taastrup

13. november
25. november
26. november

L-AUS/El-sikkerhed, opfølgning og andre
sikkerhedsemner (Modul A.2.8)

Aalborg
Kolding
Slagelse

14. november

Møde i Halmgruppen

Kolding

18. november
26. november
3. december

Fra budget til regnskab og priseftervisning,
brush-up (Modul A.4.3)

Kolding
Ringsted
Aalborg

18. - 19. nov.
+ 9. - 10. dec.

Introkursus for nyansatte ingeniører/
maskinmestre (Modul B.5.1)

Kolding

19. november

Erfa-træf om energibesparelser – 1-dags
(Modul B.3.8)

Kolding

19. - 21. nov.

Kundeservice, trin III (Modul A.3.1)

Ribe

20. november

Møde i Flis- og brændselspillegruppen

Harboøre

20.- 21. nov.

Planlægning og projektering af udførelsen,
trin I (Modul A.1.1)

Kolding

21. november

Møde i Administrations- og regnskabsgruppen Kolding

26. november

Temadag om ledelse – med vægt på
eksempler og bøvl

Kolding

27. november

Kvalitetssikring og intern audit af energibesparelser (Modul A.3.11)

Kolding

27. november

Effektiv brug af Dansk Fjernvarmes
standardkontoplan (Modul A.4.5)

Kolding

27. november

Varmelagringsteknologier og store varmepumper i fjernvarmesystemet

Kolding

28. november

Håndtering af konflikter (Modul A.0.10)

Kolding

2. december

Alenearbejde på godt og ondt (Modul A.0.15) Kolding

2. - 6. dec.

Gasteknik/gasmotor (Modul A.2.3)

Kolding

3. december
4. december

Temadag om præisolerede fjernvarmerør

Roskilde
Fredericia

Se flere tilbud, beskrivelser og programmer på
www.danskfjernvarme.dk, hvor du også kan tilmelde dig. Alle er velkomne!
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Landet Rundt
Fur Kraftvarmeværk
har indgået en af
tale om at aftage
overskudsvarme fra isoleringspro
ducenten Skamol. Det betyder, at
beboere på limfjordsøen får markant
billigere fjernvarme.
Fabrikken producerer hvert år op
til 7.500 MWh overskudsvarme, som
hidtil ikke har været udnyttet.
Skamol opfører en bygning med
varmevekslere, der kan opsamle over
skudsvarmen, så den kan ledes videre
gennem de fjernvarmerør, der skal
graves ned under vandet i Fursund.
Kraftvarmeværket står for ned
gravningen af fjernvarmerørene og
sender overskudsvarmen videre til
beboerne på Fur. (Kilde: Børsen)

Kværndrup Fjern
varme vil opføre
et solvarmean
læg, der skal blive Fyns første stor
skalasolvarmeanlæg til fjernvarme.
Solvarmeanlægget skal være på
ca. 7.000 m2 og vil kunne dække næ
sten hele varmebehovet i sommer
månederne. På årsbasis vil anlægget
kunne producere ca. 3.200 MWh eller
19 procent af det årlige varmebehov.
Kværndrup Fjernvarme har 665
huse koblet på fjernvarmenettet. Inve
steringen i solvarmeanlægget vil være
på ca. 12 mio. kr. (Kilde: Fyens Stiftstidende)

Fur

1.000 solpaneler
med et samlet areal
på 12.000 kvadrat
meter skal i det nye år sikre billigere
varme i Grenaa.
Med den kommende solpark for
venter Grenaa Varmeværk at kunne
spare 100 kr. pr. MWh i forhold til den
pris, varmeværket betaler for at købe
energien hos Verdo.
Anlægget, der vil kunne opvarme,
hvad der svarer til 350 boliger i et år,
forventes at stå færdigt til februar
næste år. Investeringen bliver på næ
sten 30 mio.kr. (Kilde: Aarhus Stiftstidende)

Grenaa

Hillerød Kom
mune vil ikke
sende en ekstra
regning til fjernvarmekunderne.
Dermed droppes en tre år gammel
ansøgning om tilladelse til at forrente
indskudskapital, der har ligget hos
Energitilsynet.
– Det er ikke en vej, vi synes, vi skal
gå. Det skal ikke være dyrere at være
fjernvarmekunde. Vores ansøgning er
en gammel henvendelse fra 2010. Den
er lagt i mølposen for længst, siger
viceborgmester Peter Nisbeth. (Kilde:

Hillerød

Altinget.dk)
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Kværndrup

Der er fejl
på fjernvar
meinstal
lationerne i ni ud af ti boliger på
Frederiksberg. Fejlene resulterer i
manglende varme og høje regninger.
Det viser en undersøgelse af godt
3.000 fjernvarmeanlæg på Frederiks
berg, hvor 92 pct. af anlæggene havde
mangler og fejl. Heraf kunne 733 fejl
dog rettes med det samme.
Et tjek af 22.000 varmeanlæg i
hele landet viste, at der var fejl på
60 procent af anlæggene. Den mest
almindelige fejl er, at anlæggene ikke
passer til det hus, de skal varme op.
(Kilde: Ingeniøren)

Frederiksberg

De cirka 225 fjern
varmebrugere i
Slagslunde har
allerede kunnet mærke, at de selv
er blevet medejere af fjernvarme
værket, som Slagslunde Fjernvarme
A.m.b.a. overtog 1. juli i år.
Foreløbig er prisen sat ned med
15 procent. Slagslunde Fjernvarme
håber, at varmen kan blive endnu bil
ligere, når Egedal Fjernvarmes nye
fjernvarmeværk ved Stenløse står
klar til at levere varme baseret på
blandt andet biomasse. Planen er en
transmissionsledning den korteste
vej mellem Stenløse og Slagslunde.

Slagslunde

(Kilde: TV2 Øst)

På Mors vil
man udfase
naturgas
sen. Derfor har det lokale fjernvar
meværk besluttet at henlægge to
mio. kr. til investeringer for at for
berede sig til at modtage overskuds
varme fra to lokale virksomheder.
Overskudsvarmen skal komme fra
Grain Wood og Damolin via en ny
transmissionsledning.
I øjeblikket undersøger et ingeniør
firma muligheden for at lede over
skudsvarme igennem en ny transmis
sionsledning. (Kilde: Morsø Folkeblad)

Nykøbing Mors

Marstal Fjern
varmes projekt
”Sunstore 4”
har modtaget energiprisen Global
District Energy climate Awards
2013. Prisoverrækkelsen foregik i
New York, hvor Dansk Fjernvarmes
internationale chef, Birger Lauersen,
modtog prisen på vegne af Marstal
Fjernvarme.
Marstal Fjernvarme, der fik prisen
for sine ”enestående resultater hvad
angår evnen til at levere rene og bæ
redygtige energiløsninger”, er også
tidligere blevet præmieret for sin pio
nervirksomhed inden for solvarme.

Marstal

(Kilde: Fyns Amts Avis)

Fleksibel,
hurtig,
pålidelig...

isoplus - salgsstyrken
...hos isoplus står der rigtige mennesker
bag de fine ord.
Hvis du vælger os som din samarbejdspartner, får du et fast team tilknyttet dine
projekter.

Kontakt os, og hør mere om
hvad vi kan gøre for dig.

Det betyder tæt dialog og hurtige svar, så
du får de mest optimale løsninger og dine
leverancer som aftalt.
Desuden har vi markedets bredeste produktprogram - men er der alligevel noget
du savner, laver vi gerne en skræddersyet
løsning til netop dit behov.

isoplus Fjernvarmeteknik A/S
Korsholm Alle 20
DK-5500 Middelfart

Tlf.: 6441 6109
iso@isoplus.dk
www.isoplus.dk
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Faxe Fjernvarmeselskab har 50-års jubilæum
Da Faxe Fjernvarmeselskab blev stiftet den 18. oktober
1963, var der tilsluttet cirka 200 forbrugere. I dag – 50 år
efter – er det tal mere end tredoblet. Således kan 625
forbrugere i år fejre deres varmeværks jubilæum.
Centralt i værkets historie har været et samarbejde
med Faxe Kalk, der har leveret overskudsvarme til
fjernvarmenettet siden 1981.
– Vi har købt overskudsvarme fra Faxe Kalk i over
30 år, og vi synes fortsat, at det er vigtigt at udnytte
denne energi, som ellers ville være et spildprodukt til
gråspurvene, siger bestyrelsesformand Mogens C. Pe
dersen.
Værket fyrede med fuelolie, indtil det blev stillet om
til naturgas i 1986-87. I 2006 kunne Faxe Fjernvarme
selskab så tænde op i sit nye flisfyrede kedelanlæg på
Schjølervej.
– Det gav os billigere varme, som tilmed er grøn og
miljøgavnlig. Vi aftager træflis fra de omkringliggende
skove, så der kun anvendes minimal transport, fortæl
ler Mogens C. Pedersen.

Udvidelse af forsyningsområdet
Inden for forsyningsområdet er næsten 100 procent
af de potentielle forbrugere tilsluttet fjernvarmen. Og
nye forbrugere kan være på vej.
– Der er et væsentligt potentiale i at etablere for
syning til den eksisterende boligmasse i hele Faxe
Syd-boligområdet, hvis tilstrækkeligt mange ønsker
det og det betaler sig for alle parter, siger Mogens C.
Pedersen.
Den nærmeste planlagte fjernvarmeudvidelse bliver
dog forsyningen til Faxe Sundhedscenter, som værket
forventer at etablere i sommeren 2014. En tilslutning af
Faxe Sundhedscenter vil betyde, at værket kan sælge
en betydelig del af sin nuværende ledige kapacitet.
Faxe Fjernvarmeselskab kan fejre jubilæum som nr.
46 på Energitilsynets statistik over i alt 430 fjernvar
meleverandører med en pris, der befinder sig cirka 40
% under landsgennemsnittet.
50-års jubilæet blev i oktober markeret med en re
ception.

BIO-OLIE
Vegetabilsk fyringsolie
til fjernvarmen

Med 10 års erfaring med bioolie, tilbyder vi:
• PRIMEOL - Olie(rotation)
• PREMIUM + Olie (trykforstøvning)
• Kvalitets-garanti (aske 0,0 -%)
• Optimale brændværdier
• Leveringsgaranti fra eget tanklager:

- kapacitet: 12.000 m3
- levering med egne tankbiler

t
Indhen
d
tilbu
Kontakt:
Bjørn E. Larsen
bj@bio-olie.com

Telemarken 7, 5600 Faaborg
Tlf. +45 62 61 20 54 Fax +45 62 61 00 21
www.bio-olie.com
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Dykker eftersyn

af akkumuleringstanke inklusiv
støvsugning og tilstandskontrol
Tankinspektion baseret på know-how og mange års erfaring.
Deres GARANTI for driftssikkerhed og miljøskader.
• Over 200 inspektioner af akkumuleringstanke.
• Vi kan tilbyde éngangsinspektion.
• Vi kan tilbyde servicekontrakt.
Vi tilbyder rapport med fotos og forslag til evt. forbedringer.
Støvsugning af tankbund og reparation tilbydes på samme tid.

DYKKER- OG ENTREPRENØRFIRMA
Tlf. 40 82 30 00 • jh@jh-dyk.dk • www.jh-dyk.dk

navne

Christian
Holmstedt Han
sen er ansat som
studentermed
hjælper i Grøn
Energi. Christian
Holmstedt Hansen
er ansat i en tids
begrænset stilling som studenter
medhjælper i Grøn Energi i perioden
4. oktober 2013 til 30. juni 2014. Chri
stian studerer økonomi på Aarhus
Universitet (cand.oecon.).
I Grøn Energi skal han arbejde med
datastrukturering og projekt-, ana
lyse- og udviklingsaktiviteter.
Nyt job

Nyt job Christian
Winther Hass er,
pr. 1. oktober
2013, ansat i sup
portafdelingen
hos DFF-EDB. Han
er 28 år og bosat i
Kolding.
Christian er uddannet finansøko
nom og kommer fra en stilling som
økonomiassistent. Foruden erfaring

med økonomi og regnskab har Chri
stian også erfaring med implemente
ring af it-systemer.
Hos DFF-EDB kommer Christian
til at arbejde med support- og kon
sulentopgaver, ligesom han bliver
tilknyttet administrationen af fjern
varmeværker.

Nyt job HansMartin Friis Møl
ler er ny direktør
for Kalundborg
Forsyning. Den 1.
november satte
Hans-Martin Friis
Møller sig i spid
sen for Kalundborg Forsyning.
Hans-Martin Friis Møller, der er 58
år, tiltrådte stillingen som direktør 1.
november 2013. Han har en lang karri
ere inden for teknik- og miljøområdet
med fokus på vand og energi.
Hans-Martin Friis Møller kommer
fra en stilling som markeds- og ud
viklingsdirektør i Grontmij, men er
oprindeligt uddannet med en hydro
geologisk baggrund.

Kalundborg Forsyning får en direk
tør, som har mere end 20 års erfa
ring i ledelse og projekter inden for
vand-, spildevands- og fjernvarme
forsyning. Han har skrevet en række
artikler og har været forfatter og
medforfatter til flere bøger om kli
maledelse. Han stod endvidere bag
ATV's visionsrapport Fra vandtek
nologi til grøn vækst. Herudover er
Hans-Martin Friis Møller en erfaren
foredragsholder både nationalt og
internationalt.
Den nye direktør har samarbejdet
med forsyningsvirksomheder i udvik
lingen fra ”forvaltning til forretning”.
Herudover har han stået bag flere
initiativer omkring samling af den
danske vandsektor med fokus på et
øget samarbejde i sektoren og bran
ding af de danske styrkepositioner
på vandområdet internationalt. Han
varetager en række tillidsposter i
flere organisationer inden for vand
branchen.
Hans-Martin Friis Møller afløser
Kalundborg Forsynings tidligere di
rektør, Torben Jørgensen, som gik på
pension med udgangen af juni 2013.

CATERPILLAR
GAS-MOTORER
Med Caterpillars opdaterede produkt
program tilbyder vi gas-motorer i hele
produktspekteret fra 400kWe til 6500kWe
i den velkendte, høje Caterpillar kvalitet.
Bliv optimeret på:
• Driftsomkostninger
• Driftssikkerhed
• Virkningsgrad
• Levetid

NATURGA
S
&
BIOGAS

Med motoren følger naturligvis Pon Powers 24-timers service, autoriserede Caterpillar teknikere samt
originale reservedele af særlig høj kvalitet. Vores anlæg lever op til fremtidens krav og muligheder.

Endnu bedre driftssikkerhed - endnu lavere driftsomkostninger.
www.pon-cat.com

www.catelectricpowerinfo.com/gas
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Jan Cle
ment, der er di
rektør for Aars
Fjernvarme og
medlem af Dansk
Fjernvarmes be
styrelse, er trådt
ind i bestyrelsen
for DI Aalborg. DI Aalborg har 700
medlemsvirksomheder i Aalborg,
Vesthimmerland, Mariagerfjord, Re
bild og Jammerbugt Kommuner.
Ny post

25-års jubilæum

Formand for be
styrelsen for
Høng Varmeværk
a.m.b.a. Palle
Krogh har 25-års
jubilæum som
medlem af vær
kets bestyrelse. Palle Krogh blev
valgt til Høng Varmeværks bestyrelse
på en stormfuld generalforsamling i
1988, på et tidspunkt hvor værket slo
ges med høje varmepriser og en uhel
dig investering i et fejlplaget halmke
delanlæg.

Den dårligt fungerende halmkedel
blev udskiftet med en ny i 1990, og
herefter gik det fremad for varmevær
ket og nedad med varmepriserne.
I 1999 blev Palle Krogh formand for
bestyrelsen, og værkets positive udvik
ling er fortsat siden. Mange nye forbru
gere er kommet til, og Høng Varmeværk
er blevet udvidet med fliskedelanlæg
og akkumuleringstank. Halmkedlen fra
1990 er udskiftet med et nyt moderne
anlæg med høj virkningsgrad.
Værket fremstår således i dag som
et moderne, miljøvenligt 100 procent
biomassebaseret og CO2-neutralt var
meværk, hvilket i høj grad kan tilskri
ves Palle Kroghs mangeårige indsats.
Men udviklingen stopper ikke, og
bestyrelsen ser nu på muligheden for
at opføre et større solvarmeanlæg for
at imødegå nye afgifter.
Palle Kroghs positive menneske
syn har gjort ham til en vellidt for
mand, hvis indsats for varmeværket
har betydet lave varmepriser til
glæde for varmeforbrugerne i Høng.
Jubilæet markeres ved et åbent
hus-arrangement på varmeværket
fredag d. 29. november kl. 12-15.

Poul Helt
zen er ansat som
energirådgiver
ved Skive Fjern
varme a.m.b.a. pr.
1. oktober. Poul
Heltzen vil, for
uden energiråd
givning af nuværende kunder, blandt
andet blive ansvarlig for tempera
turoptimering og realisering af
energibesparelser i Skive Fjernvar
mes samlede ledningsnet.
Nyt job

Nyt job Marianne
Wiinholt er ny CFO
(økonomidirektør)
i Dong Energy. Hun
kommer fra en stil
ling som Senior
Vice President i sel
skabets Customers & Markets Division.
Marianne Wiinholt er cand.merc.aud.
fra CBS og statsautoriseret revisor. Hun
har været i Dong Energy siden 2004 og
indtræder nu i selskabets direktion i
stedet for Carsten Krogsgaard Thom
sen, som hun også afløser i som CFO.

Gauerslund Fjernvarme 50 år

Kom til 50 års jubilæum
hvor vi også fejrer en miljøvenlig fremtid
for fjernvarmen
I 2013 kan vi fejre 50-året for den sunde beslutning,
der har givet os sikker, økonomisk og miljøvenlig varme i
Børkop, Brejning og Kellers Park. Derfor glæder vi os til
at se kunder, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser til jubilæum:
Lørdag den 23. november kl. 11-15
på Industrivej 2C, Børkop

• Godt fra grillen

Den 9. december 2013 er det
50 år siden, Sdr. Omme Varmeværk sendte

den første varme ud til forbrugerne.

I den anledning inviteres forretningsforbindelser, samarbejdspartnere
og kollegaer til

Reception

Kom og vær med til:
• Et kig på den nye kedel

50-års jubilæum

Gauerslund
fjernvarme
1963-2013

Fredag den 6. december 2013
kl. 10.00 – 13.00
på Nedergårdsvej 30, 7260 Sdr. Omme.

GauersLund Fjernvarme a.m.B.a.
Industrivej 2C . 7080 Børkop
Telefon 7586 6174
www.gauerslund-fjernvarme.dk

Kom til jubilæum i Børkop den 23. november!
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Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Sdr. Omme Varmeværk A.m.b.a

DEN NYE ULTRASONIC MÅLER FRA LANDIS+GYR
- ET ABSOLUT HIGH+LIGHT
ULTRAHEAT®T230 er den nye generation af ultralyds varme- eller kølemålere med et nyt
glasfiberforstærket målerør, specielt udviklet og optimeret til at opfylde alle boligers behov.
Måleren har imponerende egenskaber: let i vægt, robust, lav anskaffelsespris samt yderst
brugervenlig og nem at håndtere.
T230 måleren er et moderne og revolutionerende alternativ til eksisterende målere!

High+Lights:
Varme- eller kølemåler med ultralydsteknik
Moderne glasfiberforstærket flowdel
7-cifret, let læseligt display
Temperaturområde: 5-90 °C
Stort dynamisk flowområde: 1:100
Alle monteringsretninger uden begrænsning
Hurtig og sikker montering
Lagring af værdier for 24 måneder
M-Bus interface
Selvdiagnosticerende
Miljøvenlig konstruktion

Hvis vi har formået at vække din nysgerrighed, og du er interesseret i yderligere information kontakt venligst:
Landis+Gyr A/S
Dalbergstrøget 5, 1.sal
2630 Taastrup
dk.info@landisgyr.com
www.landisgyr.com/eu

En fleksibel NYHED, der holder tæt …

… helt tæt!
Alle vores LOGSTOR FlextraPipe rørtyper leveres nu med diffusionsspærre,
placeret midt i den korrugerede kappe. Diffusionsspærren sikrer at de
gode isoleringsgasser ikke diffunderer ud og forhindrer ilt i at trænge ind i
skummet. Dermed bevares den fulde isoleringsevne i hele rørets levetid.
LOGSTOR FlextraPipe’s unikke fleksibilitet er opnået ved at optimere geometrien på den korrugerede kappe og formlen på vores PUR-isoleringsskum.
Med diffusionsspærren som en integreret del af kapperøret bibeholdes
fleksibiliteten, samtidig med at energieffektiviteten forbedres. Det er til
gavn for både anlægs-, drifts- og CO2-budgetterne – i hele rørets levetid.
Et helt tæt alibi for dig til at anvende LOGSTOR FlextraPipe.
Læs mere på www.logstor.com/flextrapipe

www.logstor.com

