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ny viden

Ny afgift
træder i kraft
Forsyningssikkerheds
afgiften er vedtaget.
I første omgang for
fossile brændsler.

nyheder

Bygger til fremtiden
Tre kedler sikrer varmen i
Aabenraa og Rødekro, når
forsyningen fra Ensted
værket stopper.

praksis

Lysere tider på vej
Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk er blandt de barmarksværker,
der nu må bruge biomasse. Ny halmkedel får varmeprisen ned.

Fjernvarmecentraler
4 MW flisfyringsanlæg

6 MW oliekedel

2 x 1,5 MW el-kedler

Også når det drejer sig om fjernvarmecentraler tilbyder Tjæreborg Industri
energi- og miljørigtige løsninger fra ide til
færdigt projekt og efterfølgende service.
• Flis/træpillekedler
• Gas/biogaskedler
• Gas/biogasmotorer
• Olie/biooliekedler
• El-kedler
• Solvarmeanlæg

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

• El- og SRO-anlæg
• Akkumuleringstanke
• Røggasanlæg
• Rør- og pumpeanlæg
• Vandbehandling
• Mobile kedelanlæg

• Totalentrepriser
• Hovedentrepriser
• Delentrepriser
• Montagearbejder
• Forebyggende
vedligehold

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!

Vi præsenterer et
værktøj der sikrer
dig store værdier
- og det er ikke
et brækjern
Neas Energys værktøjer er ganske enkelt udviklet for sikre
størst mulig værdi af din produktion af varme og el.
Når det drejer sig om handel med el og gas samt
produktionsbalance og produktionsplanlægning finder
du ikke en bedre partner end Neas Energy.
Det seneste værktøj på hylden er et IT system til optimering
af produktionsplanlægning. Systemet der hedder PBAS
Planning Assistant behandler en stor mængde individuelle
data for dit værks produktion sammenholdt med markedsdata. Alt sammen med henblik på at sikre, at din
produktion af varme og el bliver mest rentabel.
Ring til Teknisk Konsulent Morten Holmsberg på
tlf. 99 39 58 13 og hør mere.
neasenergy.com

Fjernvarme er vækst og nye
arbejdspladser

Indhold

Dansk Fjernvarme har for nylig taget tempe
raturen på medlemmernes investeringsplaner
for 2013. Undersøgelsen viser et højt aktivi
tetsniveau – ud over de almindeligt planlagte
vedligeholdelsesopgaver. I runde tal forventes
investeringer på 5 mia. kr., der kaster 6.000 job
af sig – lokalt forankrede arbejdspladser spredt
over hele landet og ikke kun i de store bycentre.
Job, der falder på et tørt sted, når man læser avis
forsiderne for tiden.
Men aktiviteterne kommer ikke ud af det blå. De
er resultatet af det samlede sæt af rammebetin
gelser for fjernvarmen, der hidtil har understøt
tet en af Danmarks største succes’er i energisek
toren til dato – fjernvarmen. Investeringerne er
udmøntningen af projekter, der er godkendt af
myndighederne, og som alle har en god økonomi
for både samfundet og for den enkelte forbruger.
Hvis politikerne tror, at den høje aktivitet i fjern
varmesektoren blot kan fremskrives for de
kommende år, tager de fejl. Forringede kon
kurrencevilkår gennem blandt andet forsy
ningssikkerhedsafgiften, kompensati
onsordning til naturgassen, øget brug
af kommunal lånegarantiprovision og
en fortsat høj kalkulationsrente vil
meget hurtigt bremse den positive
udvikling.
Budskabet er derfor klart: Bevar
fjernvarmens konkurrenceevne og
undgå at ødelægge mulighederne
for mere vækst og flere arbejds
pladser, der fører energipolitikken
ud i livet og skaber et grønnere og
mere effektivt samfund.

Kim Mortensen,
direktør for Dansk Fjernvarme
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Frost fri

Kontoret er midlertidigt og pladsen indimellem lidt trang – men medar
bejderne i analyseenheden, Grøn Energi, har taget fat på arbejdet.

Også her er
der fjernvarme

Læs mere side 6

Læs mere side 19

Grøn Energi er i arbejdstøjet

nyheder

ny viden

Forsyningssikkerhedsafgift på fossile
brændsler
Læs mere side 29

Nye varmekedler
Tre nye varmekedler skal hjælpe
forbrugerne i Aabenraa og
Rødekro med at holde varmen.
Alligevel er fjernvarmeselskabet
i fuld gang med at finde ekstra
kapacitet til de kommende år.
Læs mere side 12

praksis

Halmkedel
giver grund
til optimisme
Driftsleder Kurt Kristensen (tv) og formand Tom
Svendsen glæder sig over, at den negative udvik
ling er vendt for Gassum-Hvidsten Kraftvarme
værk. Barmarksværket har fået lov til at skrue ned
for naturgassen og i stedet bygge en halmkedel.

Læs mere side 20

nyheder

Grøn Energi har midlertidigt slået sig ned i et mødelokale, og sekretariatet er godt i gang med arbejdet, imens håndværkerne
etablerer det egentlige udviklingssekretariat i Fjernvarmens Hus. Fra venstre ses Johannes Lundsfryd Jensen, Erika Zvingilaite,
Kim Clausen, Birger Lauersen, Søren Schmidt Thomsen, Morten Hofmeister og Astrid Møller.

Fuld fart i sekretariatet
for Grøn Energi
Grøn Energi skal udarbejde analyser, skabe innovation og understøtte dansk
eksport. Initiativerne bidrager til at omstille samfundet til grøn energi og
fremmer dermed også fjernvarme.
Tekst: Johannes Lundsfryd Jensen, Grøn Energi
Foto: Flemming Linnebjerg Rasmussen
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E

fter et lille års tilløb er Grøn
Energi nu officielt en aktør i
dansk energipolitik. Forenin
gen er etableret, økonomien er mere
eller mindre på plads, og den 7. januar
samledes medarbejderne i sekreta
riatet for første gang.
Sekretariatet består af Morten
Hofmeister, Erika Zvingilaite, Astrid
Møller og Kim Clausen, der alle ar
bejder på fuld tid for at fremme den
grønne omstilling af energien. Der
udover er Søren Schmidt Thomsen,
Birger Lauersen og Johannes Lunds
fryd Jensen tilknyttet i forskellige
funktioner.
– Det er dejligt, at vi nu er kom
met i gang. Der er store energipo
litiske udfordringer de kommende
år. Det gælder f.eks. udmøntningen
af energiforligets analyser, hvor vi
gerne vil kunne spille nogle gen
nemarbejdede udspil ind i debatten,
siger Dansk Fjernvarmes direktør,
Kim Mortensen.
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Han bakkes op af Søren Schmidt
Thomsen:
– Jeg forventer, at Grøn Energi ved
holdende bidrager til at sætte fjern
varmen på landkortet med saglige
analyser og udviklingssamarbejder
mellem industri og varmeforsyninger.
Det vil gavne både virksomhederne,
fjernvarmen og varmeforbrugerne.

Kontor i Fjernvarmens Hus
Der er indrettet et interimistisk kon
tor i Fjernvarmens Hus, som i første
omgang skal huse sekretariatet. Se
nere på foråret etableres et egentligt
udviklingssekretariat samme sted.
Sekretariatet har masser af opga
ver og har fået en rullende start på
arbejdet. Morten Hofmeister, Erika
Zvingilaite og Astrid Møller kommer
alle fra Fjernvarmens Udviklingscen
ter, hvor de har løst en række opgaver.
Opgaverne skal nu være en del af Grøn
Energi. Det gælder eksempelvis for
midlings– og projektudviklingsopga

ver om geotermi, lavtemperaturfjern
varme og demonstrationsprojekter.

Medarbejderne tripper for at
komme i gang.
– I Grøn Energi ser jeg gode mulig
heder for en videreudvikling og
udvidelse af at de erfaringer og ak
tiviteter, vi har opbygget i Fjernvar
mens Udviklingscenter, siger Morten
Hofmeister.
Han mener, det er godt, at der til
føres flere ressourcer til analyse. Der
udover ser han Grøn Energi som en
god platform for koordinering af de
mange gode initiativer, der arbejder
med at forbedrer rammevilkårene for
fjernvarmebranchen.
Analyse er omdrejningspunktet
Netop analyse er et helt centralt om
drejningspunkt for Grøn Energi. Der
er både behov for indspark til den of
fentlige debat og større analyser, der
kan sætte en dagsorden.

nyheder

– Fjernvarmen vil vinde ved at have et
endnu mere kvalificeret grundlag for
at deltage i samfundsdebatten. Det
kunne f.eks. være analyser om, hvordan
vi kan skabe 1.000 nye arbejdspladser
eller argumenter for sænkning af kalku
lationsrenten, siger Kim Mortensen.
Det glæder også Kim Clausen, der
har arbejdet med analyser for Dansk
Fjernvarme siden 1. oktober.
– Jeg håber, at Grøn Energi gennem
troværdige analyser kan bidrage til en
omstilling af det danske energisystem
til et system baseret på 100 % ved
varende energi. Personerne i Fjern
varmens Hus besidder store kompe
tencer og viden, som vil gavne Grøn
Energis arbejde, siger Kim Clausen.
Han fremhæver det vigtige i at for
midle analysernes resultater kort og
konkret, så alle med interesse hurtigt
kan forstå dem.

Samarbejde styrker fjernvarmens
stemme
Grøn Energi er skabt af de større virk
somheder og rådgivere sammen med
Dansk Fjernvarme. Samarbejdet skal
styrke fjernvarmens stemme i den of

fentlige debat og i de politiske beslut
ningsprocesser. Medarbejderne ser
frem til samarbejdet.
– I Grøn Energi håber jeg at få
mulighed for at indgå i et stærkt
tværfagligt samarbejde, hvor jeg kan
udvikle idéer og projekter sammen
med gode kollegaer. Både på tværs af
faggrupperne i Fjernvarmens Hus, på
tværs af fjernvarmebranchen og på
tværs af resten energisektoren, siger
Astrid Møller.
Hun bakkes op af Erika Zvingilaite,
som ser gode muligheder for at skabe
samarbejder mellem virksomheder,
videnmiljøer og værker. Det gælder
i såvel analyser som i udviklingspro
jekter.
– Jeg glæder mig rigtig meget til
at lave demonstrations– og udvik
lingsprojekter, som kan positionere
fjernvarmebranchen i fremtidens
energisystem. Både i Danmark og på
de store potentielle eksportmarkeder
ude i verden.

Fjernvarmes Internationale chef.
– Jeg håber, at Grøn Energi kan
være med til styrke arbejdet med at
udbrede kendskabet til fjernvarmen
og fjernkølingen internationalt. Der
er behov for flere kræfter og bedre
viden, så vi kan trænge igennem med
budskabet om, hvad teknologien kan
bidrage med til at skabe en moderne,
effektiv og klimaoptimeret energifor
syning. Vi skal argumentere på udlan
dets præmisser, med udgangspunkt
i deres virkelighed og behov, siger
Birger Lauersen.
Analyse, innovation og internatio
nal promovering hænger fortræffe
ligt sammen.
– Analyserne skal påvirke beslut
ningsprocesserne, men også afdække
behov for innovation. Ny innovation
kan fremme eksporten for virksom
hederne og gavne såvel værker som
forbrugere. På den måde kan vi alle
vinde ved at samle kræfterne til
fordel for fjernvarmen, fastslår Kim
Mortensen. J

Internationalt samarbejde
Den internationale dimension er selv
sagt også noget, der optager Dansk

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

Niels K. Pedersen
d 3269 7429
m 2938 2506
nkp@aon.dk

Margit Nissen
d 3269 7472
man@aon.dk

Martin Lambert
d 3269 7473
m 2613 2193
mla@aon.dk

Peter Dalsgaard
d 3269 7443
m 4074 7217
ped@aon.dk
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Velkommen til
regionalmøder 2013
Dansk Fjernvarmes regionalmøder er et sikkert tegn på, at foråret
er på vej. Nu er programmet for årets møder klar. Det første holdes
i Kolding 20. februar 2013.
Tekst: Afdelingsleder Mette Hansen,
Dansk Fjernvarme mh@danskfjernvarme.dk

D

et er igen blevet tid til de
årlige regionalmøder, og vi
glæder os til at byde velkom
men til rigtig mange medlemmer på
møderne rundt i landet.
Fra sekretariatet deltager i år et
par af de nye ansigter, teknisk konsu
lent Kate Wieck-Hansen og teknisk
konsulent Kim Clausen, samt et par
gamle kendinge, direktør Kim Mor
tensen og afdelingsleder Mette Han
sen. Desuden kommer medlemmer
fra Dansk Fjernvarmes bestyrelse
og eksterne foredragsholdere med
rundt i landet.
Regionalmødekaravanen starter
i Kolding den 20.februar og bevæger
sig derefter rundt i Jylland og videre
over Fyn til Sjælland og Lolland, inden
der sluttes i Kolding den 14. marts.
Igen i år har bestræbelserne været
at sammensætte et varieret program,
der har bred interesse.
Møderne starter med et top
aktuelt indlæg om den ny reviderede
norm, DS469. Det er den norm, som
i folkemunde er blevet kaldt Varme
normen, og som fastsætter en række

regler for interne installationer – med
andre ord, hvordan forbrugernes
installationer skal udføres. I den ny
norm er der også taget køleanlæg
med ind, og hele normen er omskre
vet. Den træder i kraft i januar 2013,
og formanden for DS/S-316-udvalget,
Tommy Møller, Brøndum, giver på
regionalmøderne et overblik over
ændringerne.
Også et andet teknisk emne bli
ver taget op, nemlig spildevand fra
varmeværker. Hvad skal der til for
at kunne genanvende spildevand på
varmeværkerne, og hvilke afgifter er
der på spildevandet fra fjernvarme
værkerne?
Mange fjernvarmeselskaber går
i disse år med tanker om, hvordan
varmeværket skal være organiseret i
de kommende år. Skal vi samarbejde
med andre fjernvarmeselskaber, skal
vi fusionere eller skal vi fortsætte
som selvstændig enhed, på trods af
mange stigende krav? På regional
mødet ser vi nærmere på nogle af de
forskellige modeller for samarbejde,
som i disse år tages i anvendelse hos
fjernvarmeselskaberne.
Energiaftalen fra 2012 lægger op
til et fossilfrit Danmark, og det rejser

spørgsmålet: Er det realistisk? Er der
biomasse nok, når også store centrale
kraftværksblokke skal bruge træ,
piller og halm? Hvis efterspørgslen
på træ stiger, må det forventes, at
prisen også stiger. Dermed bliver træ
til energiformål forventeligt mere at
traktivt for producenterne, og hvad
betyder det så for udbuddet? Det kom
mer der nogle spændende betragtnin
ger på fra Ebbe Leer, Træ til Energi.
Danmark efter energiaftalen 2012
– hvordan ser det ud for fjernvarme
selskaberne. Hvilke muligheder giver
det, og hvilke udfordringer må forven
tes for fjernvarmeselskaberne. Det
giver regionalmøderne også bud på.
I Dansk Fjernvarme blev der også
taget nye tiltag i 2012. Bestyrelsen
vedtog en ny strategi, og medlem
mer af Dansk Fjernvarmes bestyrelse
kommer rundt på møderne og fortæl
ler om strategien.
Så der er lagt op til spændende
indlæg på årets regionalmøder, og
som altid vil der også være tid til
både spørgsmål og debat. J

Læs mere på vores webside:
www.danskfjernvarme.dk

Mødedatoer og -steder
20. feb
26. feb
27. feb
28. feb
5. mar
6. mar
7. mar
12. mar
13. mar
14. mar
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Kolding
Kibæk
Odense
Aabenraa
Aarhus
Glyngøre
Sæby
Maribo
Roskilde
Kolding

Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7
SINATUR Skarrildhus, Sønder Ommevej 4
Ledernes KonferenceCenter, Rugårdvej 590
Sdr. Hostrup Kro, Sdr. Hostrup Østergade 21
Montra Hotel Sabro Kro, Vibogvej 780
Pinenhus Hotel, Pinen 3 Glyngøre
Hotel Viking, Frederikshavnsvej 70-72
Park Inn Maribo Søpark, Vestergade 29
Scandic Roskilde, Sdr. Ringvej 33
Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7

Vi GØR DET LET

AT TRÆFFE DE RiGTiGE BESLUTNiNGER

Elmarkedet er i konstant bevægelse. Vi følger udviklingen
tæt døgnet rundt for at tilbyde dig den bedst mulige
rådgivning om finansiel prissikring og risikostyring.
Med os som partner får du et fundament af viden, som gør
det let at træffe de rigtige beslutninger på et omskifteligt
marked.

www.energidanmark.dk

Kontakt os hvis du vil vide mere:
Tlf.: 87 44 67 80 eller e-mail: pba@energidanmark.dk
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Planer om stort
biogasanlæg på
Nordfyn

KORT NYT
Søgning til F&U-Kontoen

Danmark ikke
selvforsynende
Den 1. januar lukkede En
stedværket og Stigsnæsvær
ket. Det giver Danmark en
negativ kapacitetsbalance
på 600 MW. Det betyder,
at Danmark på en kold
vinterdag med højt forbrug
og ingen vind skal kunne
importere strøm. Energinet.
dk arbejder på, at Danmark
skal have forbindelser på
yderligere 2.000 MW inden
2020. Ifølge de europæiske
transmissionsselskabers
organisation, ENTSO-E, var
januar den første måned,
hvor det danske elsystem
var afhængigt af import.

Partnerskab på
energiområdet
Energistyrelsen og KL tager
nu initiativ til et partner
skab på energiområdet for
at fremme samarbejdet
mellem energiaktører, un
derstøtte strategisk energi
planlægning i kommuner
og fremme grøn omstilling.
I energiforliget er der afsat
19 millioner kroner til at
fremme partnerskaber om
strategisk energiplanlæg
ning i kommunerne. Disse
midler, der vil blive udbetalt
i 2014 og 2015, er udgangs
punktet for det fælles ini
tiativ.
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Fjernvarme Fyn A/S og det landmandsejede
selskab, Nordfyns Biogas Amba, har indgået
aftale om at etablere et biogasanlæg ved
Bogense.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk

Ansøgningsfristen for
at søge støtte fra Dansk
Fjernvarmes F&U-Konto er
passeret. Der er kommet
8 ansøgninger, der samlet
ønsker godt 1,2 mio. kr. i
støtte. Kontoens budget er
en rund million. F&U-Udval
get drøfter ansøgningerne
ved et møde den 4. februar,
og i løbet af foråret meldes
det ud, hvilke projekter, der
opnår støtte. Det er ikke sik
kert, at alle midlerne deles
ud i første omgang, og det
er derfor fortsat relevant at
søge om støtte fra kontoen,
selvom ansøgningsfristen
er overskredet.

E

t biogasanlæg på Nordfyn er
rykket adskillige skridt nær
mere realitet. Vvm-redegø
relsen er på plads, beliggenheden
er aftalt, Fjernvarme Fyn A/S er på
plads som aftager af biogassen, og
sidst i december fik projektet så
bevilget 30 millioner kroner af Føde
vareministeriet. Det svarer til knap
en tredjedel af de 100 millioner, pro
jektet ventes at koste.
Parterne bag projektet er der
med enige om at bygge et anlæg,
der behandler 240.000 tons gylle fra
de 40 landmænd, som er organise
ret i det nye selskab, Nordfyns Bio
gas Amba. Anlægget skal desuden
modtage 40.000 tons biomasse af
andre typer. Anlægget skal produ
cere afgasset gylle, som kan bruges
på markerne som gødning. Ud af
den proces skal der komme seks
millioner kubikmeter biogas, der
kan bruges på et nyt kraftvarmean
læg, der skal levere varme til Fjern
varme Fyn og elektricitet til nettet.
Det kan dog endnu vare længe,
inden biogasanlægget er i drift. Det
fortæller Troels Clausen, som er for
mand for Nordfyns Biogas, til Fyens
Stiftstidende.
–Intet er jo sikkert, før den sidste
byggetilladelse er givet, og jeg tør
ikke gætte på, hvornår anlægget
står færdigt. Der er endnu mange
ting, som vi skal have på plads, men
jeg er optimistisk og tror på det her,
siger han til avisen.
De 40 landmænd, som er invol
veret i projektet, skal have resten
af finansieringen på plads. Land
mændene skal formentlig skyde i
omegnen af otte millioner kroner i
projektet, mens resten skal hentes
fra realkreditinstitutter og fonde.
Samtidig skal det besluttes, præcist

hvilken type anlæg, der skal bygges,
og derpå skal byggeriet sendes i
EU-udbud.
Bliver biogasanlægget en reali
tet, vil det generere ni nye arbejds
pladser.

Fjernvarme Fyn udvider
Nordfyns Biogas Amba. har arbejdet
med planer om etablering af bio
gasanlægget i mere end fem år og
har fået godkendt en lokalplan for
anlæggets placering ved Bogense
og har indsendt miljøansøgning for
anlægget til Nordfyns Kommune.
Selskabet er stiftet af cirka 40 land
mænd med i alt ca. 70 ejendomme
beliggende på Nordvestfyn.
Det er hensigten, at Nordfyns
Biogas Amba. og Fjernvarme Fyn
A/S i fællesskab etablerer biogasan
lægget ved Bogense, en biogasled
ning til Søndersø samt kraftvarme
værket ved Søndersø.
Fjernvarme Fyn A/S planlægger
at udvide forsyningsområdet til bl.a.
Morud/Bredbjerg og Søndersø. Det
nye biogasfyrede kraftvarmeværk
skal ligge i Søndersø, og varmen skal
anvendes her og i Fjernvarme Fyns
sammenhængende net. J

Fjernvarme Fyn A/S
ɟɟ Fjernvarme Fyn A/S forsyner ca.
60.000 kunder med fjernvarme
i Odense og Otterup og er alle
rede over 50 % CO2-neutrale.
ɟɟ Med biogasprojektet på Nord
fyn kommer Fjernvarme Fyn
nærmere målet om at blive
100 % CO2-neutrale.
ɟɟ Fjernvarme Fyn er ejet af
Odense kommune (97 %) og
Nordfyns kommune (3 %).
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Energipolitisk konference
på Christiansborg
Den 19. marts inviterer fjernvarmeindustrien,
alias DBDH og FIF Marketing, sammen med Dansk
Fjernvarme til energipolitisk fjernvarmedag
på Christiansborg. Dagen står i de aktuelle
muligheders og udfordringers tegn.
Tekst: Direktør Eva Lange Rasmussen, FIF Marketing er@fif-marketing.dk

F

jernvarmen har umiddelbart
politisk opbakning i disse år,
men fremgangen sker ikke uden
sværdslag. Vores klima-, energi- og
bygningsminister har indtil flere
gange udtalt, at fjernvarmen er alfa
og omega for at opnå en fossilfri elog varmeforsyning i 2035. Alligevel
spænder rammevilkårene ben for
branchens videre succes, hvilket vi får
belyst gennem to debatindlæg.

Branchens konkurrenceevne
svækkes
Det brede energiforlig lægger op til,
at naturgassen skal udfases, og Mar
tin Lidegaard har selv indikeret, at
ca. 100.000 ud af 400.000 naturgasfor
brugere skal omlægge til fjernvarme
inden 2020. Fjernvarmen hilser for
slaget velkomment, og en lang række
projekter er allerede i gang i hele
landet. Projekterne har som forud
sætning, at omlægningen skal være til
fordel for både samfundsøkonomien,
miljøet, forbrugerne og selskaberne,
hvilket også er tilfældet i langt de
fleste situationer. Heriblandt hos Aal
borg Forsyning, der projekterer med
10 % udvidelse af det kommunale
fjernvarmenet. Imidlertid er der lagt
låg på projekterne, og Jesper Møller
Larsen, Aalborg Forsyning, fortæl
ler i sit oplæg hvorfor. I forlængelse
heraf giver Kim Mortensen, Dansk
Fjernvarme sine forslag til ændringer
af de politiske rammevilkår, så fjern

varmens grønne udbygning kan fort
sætte og samtidig skabe tusindvis af
arbejdspladser på landsplan.

Fjernkøling – en overset
vækstmulighed
Potentialet for fjernkøling vurderes
at være enormt både i ind- og udland.
Fjernkølingsanlæg i det indre Køben
havn har dokumenteret elbesparelser
på 80 % og en CO2-reduktion på 67 %.
Sammenlignet med traditionelle
eldrevne airconditionanlæg er energi
effektiviteten en af fjernkølingens
væsentligste fordele og måske en
overset faktor i indsatsen for at nå
vores klimamål for 2020. Dertil kom
mer bl.a. høj driftssikkerhed, minimal
vedligeholdelse og pladsbesparelse.
Ifølge de seneste prognoser vil be
hovet for køling stige markant, sær
ligt i nyopført kontorbyggeri, men
lovgivningen forhindrer den videre
udrulning af fjernkøling i Danmark.
Dermed står lovgivningen også i ve
jen for områdets store nye job- og eks
portmuligheder. Lars Tveen, District
Energy Danfoss og Peter Heymann
Andersen, Rambøll Energi giver os
indblik i muligheder og faktuelle hin
dringer for fjernkølingens udbredelse.
De to emner vil blive debatteret
i et panel bestående af repræsen
tanter fra Venstre, Radikale Venstre,
Socialdemokraterne samt adm. dir.
Claus Madsen, ABB, ledet af ordstyrer
Anders Eldrup. Måske får vi her svaret

Handels- og investeringsminister, Pia
Olsen Dyhr, taler på den energipolitiske
konference.

på, om de økonomiske rammevilkår
for en naturgaskunde snart er på
plads?

Industriens forventninger
til fremtiden
Dansk fjernvarmeteknologi spreder
sig langt ud over de danske grænser
og med stor hast i nogle af verdens
største økonomier som Kina og Rus
land. Lars Hummelmose fra DBDH
præsenterer os for de nyeste tal på
fjernvarmeteknologiens omsætning,
eksport og ansatte med fokus på for
ventede markedsmuligheder i udlan
det. Fjernvarme er en eksportsucces,
der trods finanskrise og nedskæringer
leverer stabil indtægt til Danmark.
I dagens sidste indlæg kommer
handels- og investeringsminister Pia
Olsen Dyhr med sit udspil til, hvordan
regeringen støtter Danmarks styrke
position på fjernvarme- og fjernkøle
markedet. J
Tilmelding til konferencen foregår via
Dansk Fjernvarmens hjemmeside.
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Varmen til forbrugerne
i Aabenraa og Rødekro
er sikret
Tre nye varmekedler skal hjælpe forbrugerne i Aabenraa og Rødekro med at
holde varmen. Alligevel er fjernvarmeselskabet i fuld gang med at finde ekstra
kapacitet til de kommende år.
Tekst og foto: Journalist Niels M. Karlsen fjernvarmen@danskfjernvarme.dk
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in hvid vanddamp stiger op af
skorstenen ved fjernvarmean
lægget i Egelund i det nordlige
Aabenraa. Et tegn på, at det splin
ternye anlæg snart er klar til at blive
taget i brug. Efterårets testkørsler
er overstået, og anlæggets to 15 MW
fliskedler har kørt kontinuerligt i en
måneds tid. Nu mangler blot den
obligatoriske seks ugers prøvedrift,
inden de sammen med en lige så ny
15 MW biooliekedel kan hjælpe de
8.100 forbrugere i Aabenraa-Rødekro
Fjernvarme med at holde varmen.

Det handler om
forsyningssikkerhed
Anlæggets altoverskyggende bygning
er lageret til træflis og energipil med
kapacitet nok til at brænde 260 tons
i døgnet i 10 dage. En anden markant
bygning er akkumuleringstanken,
som kan forsyne forbrugerne med
fjernvarmevand i tre timer en kold
vinterdag.
– For nogle lyder det måske ikke af
så meget, men tanken skal primært
vise sit værd på de tidspunkter af
et vinterdøgn, hvor vi bruger ekstra
meget varme, forklarer Peter Søren
sen, direktør for Aabenraa-Rødekro
Fjernvarme.
For selskabet handler det først og
fremmest om forsyningssikkerhed.
Derfor er flislageret ekstra stort –
for hvad nu, hvis man på grund af
vejrforholdene ikke kan få leveret
de nødvendige mængder af flis til de
sultne kedler? Derfor er der to kraner
til at fordele de store mængder flis
– for hvad nu, hvis den ene kran hava
rerer? Derfor er der tre aflæsseporte
til de 12-13 vognlæs om dagen – for
hvad nu, hvis der er fyldt op ved de to
andre? Og derfor er akkumulerings
tanken stor nok til at dække varmebe
Fjernvarmen · nr. 2 · februar 2013

hovet i de ekstra kolde tidsrum – for
hvad nu, hvis…?

Dong Energy opsiger varmeaftale
Det kan godt være, at ledelsen i
Aabenraa-Rødekro Fjernvarme til
daglig har fjernvarme på hjernen,
men i denne tid er den også nødt til at
have is i maven. Anlægget i Egelund
var oprindeligt kun projekteret som
spidslastanlæg, men så opsagde
Dong Energy den ellers faste var
meleverance fra Enstedværket med
udgangen af oktober 2013. Her bliver
det store kraftvarmeværk taget ud
af drift, så de 70 MW fjernvarme fra
Enstedværkets biokedel skal altså
erstattes på en eller anden måde – og
der skal helst ikke gå for lang tid.
Derfor er der regnet på flere mu
lige løsninger, blandt andre en aftale
med det tyske Stadtwerke Flensburg

eller en overtagelse af Dong Energy’s
store halmkedel på Enstedværket.
– Med et ret akut behov for at
undgå at skulle producere en større
del af varmen på den dyre olie, har vi
jo stået i en presset situation, erken
der Peter Sørensen og fortsætter:
– Vi har imidlertid vurderet, at
Dong Energy’s halmkedel vil blive
for dyr i drift og vedligeholdelse,
fordi den oprindeligt er bygget til et
højteknologisk kraftværk. Desuden ri
sikerer vi at mangle hele 70 MW fjern
varme, hvis den 15 år gamle kedel
havarerer, og vi måske ikke kan finde
de rigtige reservedele.

Brikkerne falder på plads
En tredje mulighed er at opføre et
halmfyret anlæg ved Stubbæk. Det
skal kunne levere drivvarme til et
eventuelt kommende geotermisk

Mens direktør Peter Sørensen glæder sig til, at anlægget i Aabenraa går i drift,
er håndværkerne i gang med de sidste tilpasninger.
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FRA 3D-SCANNING
TIL PROJEKT
Læs mere på www.cowi.dk\energi

Aabenraas nye
fjernvarmeanlæg
med to 15 MW
fliskedler og en 15
MW biooliekedel.

varmeanlæg ved Tinglev, som
selskabet har lagt billet ind på.
Om projektet er realistisk, vil un
dersøgelser i foråret måske kunne
afgøre.
– Vi er kommet tæt på en aftale
om et nyt anlæg i Stubbæk med
tre 12 MW halmkedler, og i løbet af
sommeren ved vi, om vi til næste
forår kan få lavet en geotermisk
prøveboring. Hvis det går, som vi
håber, kan vi levere varme derfra
til forbrugerne sidst i 2014. Samti
dig tror jeg på, at vi kan forlænge
varmeaftalen med Dong Energy,
så den gælder næste vinter med,
siger Peter Sørensen. J

ɟɟ Tjæreborg Industri er
totalleverandør af an
lægget på to fliskedler
på tilsammen 30 MW og
en biooliekedel på 15
MW. Rådgiver er Tommy
Priebe.
ɟɟ Det 9.000 m3 store
flislager i Egelund har
kapacitet til 10-11 kolde
vinterdage.
ɟɟ Cirka halvdelen af flisen
er indtil nu blevet leveret
med skib fra Baltikum, 40
pct. fra danske og 10 pct.
fra tyske leverandører
af træflis. Desuden er
der leveret 140 hektar
energipil til anlægget.
ɟɟ Akkumuleringstanken
kan indeholde 4.000.000
liter.
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Masser af ny og miljøvenlig
fjernvarme til Slagelse
Fjernvarmen i Slagelse udvides i denne tid
betragteligt. Nye storkunder kommer på, og
varmesalget vil stige med 20 procent, mens
CO2-udslippet går den anden vej – nemlig nedad.
Tekst: Kommunikationskonsulent Malene Boysøe, SK Forsyning mbo@skforsyning.dk

S

K Forsyning er i gang med en
af de største fjernvarmeudvi
delser i Danmark.
I første etape er der indgået kon
trakt med mange storkunder i Sla
gelse by. Aftalerne med storkunderne
betyder et øget årligt varmesalg på
cirka 30.000 MWh, og mange af de nye
kunder er allerede tilsluttet fjernvar
menettet.
Udvidelsen af fjernvarmeforsynin
gen i Slagelse betyder, at der skal læg
ges 5,5 kilometer nye fjernvarmeled
ninger i den østlige og sydlige del af
Slagelse by. Et arbejde, SK Forsyning
er i fuld gang med.
Helt konkret vil der i første om
gang ske følgende:
ɟɟ Der skal bygges en helt ny biomas
sefyret fjernvarmecentral ved
erhvervs- og transportcenteret,
”Stop 39”. Byggeriet forventes at
gå i gang inden sommerferien i
2013. Den nye varmecentral skal
anvende træflis som brændsel.
Varmecentralen placeres ved
”Stop 39” for dels at undgå yderli
gere kørsel med brændsel gennem
Slagelse By, og dels fordi yderli
gere fremtidige udvidelser forven
tes at ske i det sydlige og østlige
Slagelse.
ɟɟ Varmen fra den nye central skal
distribueres til kunderne gennem
de nye ledninger.
ɟɟ Udvidelsen vil betyde et øget årligt
varmesalg på ca. 30.000 MWh – det
svarer til en stigning på 20 %.

Investeringer for 100 mio. kr.
Udvidelsen medfører en stigning i
varmesalget på cirka 20 % og CO214
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udslippet forventes at falde med
160.000 tons over de kommende 20
år. Udvidelsen forventes at medføre
investeringer på cirka 100 mio. kr., og
arbejdet betyder, at der skabes en
lang række nye arbejdspladser i lokal
området i etableringsfasen.
I de kommende år er det SK Forsy
nings håb, at der kan gennemføres
yderligere udvidelser af fjernvarme
områderne blandt andet i det syd
østlige Slagelse og på en stor del af
Halsskov i Korsør. Dette kræver natur
ligvis, at kunderne udviser interesse
for fjernvarme.

Baggrund for udvidelsen
Slagelse Kommune underskrev i sep
tember 2009 Borgmesterpagten, som
forpligter kommunen til at arbejde
for at reducere udledningen af CO2 i
kommunen med 20 % frem mod 2020.
Slagelse Kommune fik derfor udarbej
det en analyse inden for varmeom
rådet, som tydeligt viste potentialet
i fjernvarme. Der blev derfor nedsat
en arbejdsgruppe med det mål at
arbejde på en reduktion af CO2-udslip
pet i kommunen.
I den forbindelse har SK Forsyning
gennemført et stort arbejde for at
udbrede fjernvarmen til naturgas
områderne. Tidligt i forløbet tog SK
Forsyning kontakt til flere af boligsel
skaberne i Slagelse, og flere af dem,
herunder FOB og SB, viste hurtigt inte
resse for fjernvarmen på grund af den
lave udledning af CO2 og de konkurren
cedygtige priser. Det gode samarbejde
med boligselskaberne medfører, at
der nu gennemføres en stor udvidelse
af fjernvarmenettet i Slagelse By.

En lang række øvrige kunder har også
vist stor interesse for fjernvarme
både af økonomiske årsager og af
ansvarlighed over for klimaet. Det er
ligeledes væsentligt for SK Forsyning,
at Regionen har valgt fjernvarme til
hele sygehuset i Slagelse – herunder
ikke mindst hele det nye sygehusbyg
geri.

På vej mod CO2-neutralitet
Hos SK Forsyning produceres 70 %
af fjernvarmegrundlaget ved hjælp
af fossilfri brændsler. Samtidig med,
at der produceres fjernvarme, bliver
der også produceret en stor mængde
elektricitet på kraftvarmeværkerne,
der ligeledes bidrager til en kraftig
reduktion af CO2-udledningen på elsiden.
SK Forsyning har et mål om, at kon
cernen inden 2020 skal være uafhæn
gig af fossile brændsler. Udvidelsen
af fjernvarmen i Slagelse er et meget
stort skridt i den retning.
Fjernvarmen har eksisteret i 75 år i
Slagelse og er derved en af de ældste
fjernvarmeforsyninger i Danmark. J

Fakta
ɟɟ Når hele projektet er færdigt,
vil der være nedlagt i alt ca.
5,5 km nye hovedledninger/
distributionsledninger. Ho
vedparten er ø406/630 og
ø355/560.
ɟɟ I forbindelse med etablerin
gen af de nye fjernvarmeled
ninger er der blevet omlagt
en del gasstik, gashovedled
ninger, vandledninger samt
el-kabler (0,4 kV og 10 kV).
ɟɟ Der skal bruges cirka 450-500
m3 fjernvarmevand til opfyld
ning af ledningen mellem Cen
tral Syd og Central Øst.

Lad EnergiMidt sørge for jeres

ENERGIbEspaRElsER
Hos EnergiMidt har vi mange års erfaring med at realisere energibesparelser – både internt og for
andre forsyningsselskaber. Vi giver dit selskab en totalløsning, hvor vores kompetente medarbejdere på området
sørger for alt fra realisering af jeres energibesparelser til kvalitetssikring.

REalIsERING
Vi finder energibesparelserne for dit fjernvarmeselskab.

aDMINIsTRaTIoN
Vi registrerer og indberetter energibesparelserne for jer.

KvalITETssIKRING
Vi registrerer og indberetter energibesparelserne for jer. Vi tilbyder
intern og ekstern audit. EnergiMidt er ISO 9000 certificeret.

lovGIvNING
Vi har styr på det lovmæssige og sikrer at energibesparelserne
kan godkendes.

DoKuMENTaTIoN
Vi dokumenterer jævnfør bekendtgørelsens krav.

Samarbejdet kan starte i dag
Hør mere om, hvordan vi kan hjælpe dit fjernvarmeselskab
med energibesparelser. Kontakt konsulent Mads Hammershøj
på telefon 2054 9706.

WWW.ENERGIMIDT.DK

Tietgensvej 2-4 | 8600 Silkeborg | Tlf. 7015 1560 | info@energimidt.dk | www.energimidt.dk
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Forsyningsfusion:

Hofor er Danmarks nye
store forsyningsselskab
Syv forsyningsselskaber i hovedstadsområdet er gået sammen
i et samlet selskab, der bliver Danmarks største inden for sine
kerneområder. Det nye selskab, der har fået navnet, Hofor, vil
skabe bæredygtige byer til gavn for kunderne.
Tekst: Kommunikationsrådgiver Lasse Bjerre Sørensen, Hofor lbso@ke.dk
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ofor står for Hovedstads
områdets Forsyningsselskab
og er en fusion af Køben
havns Energi samt vandselskaberne
i Albertslund, Brøndby, Dragør,
Herlev, Hvidovre, Rødovre og Val
lensbæk kommuner. Fusionen gæl
der også drift af spildevandsforsy
ningerne i alle kommunerne på nær
Brøndby og Vallensbæk. Hofor er
Danmarks største forsyningsvirk
somhed inden for områderne fjern
varme, fjernkøling, bygas, vand og
spildevand og dækker f.eks. 98 pro

cent af varmebehovet i København
med fjernvarme.

Hvorfor Hofor?
Hovedstadsområdet står over for store
forandringer i fremtiden. Byområderne
vokser, og flere og nye miljøproblemer
følger med. Der er f.eks. stigende pres
på grundvandet, som er en sparsom
ressource. Samtidig forandrer klimaet
sig – det regner mere, og voldsomme
skybrud kommer hyppigere, og der er
generelt et politisk ønske om at be
grænse udslippet af CO2.

Hofor i tal

Hofor…

ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ

ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ

1.000.000 vandkunder
700.000 spildevandskunder
500.000 fjernvarmekunder
300.000 bygaskunder
30 fjernkølekunder, 30 MW køl
800 medarbejdere
4 milliarder kroner i omsætning
Over en milliard kroner i årlige
investeringer i rør, ledninger og
vindmøller.
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De ændrede forhold kræver nye hold
bare løsninger, både over jorden og
nede i rørene – og ikke mindst kræver
det samarbejde på tværs. Vand løber
som bekendt nedad og respekterer
ikke kommunegrænser. Hofor er der
for skabt ud fra troen på, at det giver
bedre mening at løse udfordringerne
i fællesskab. Det giver mulighed for
bedre planlægning, udnyttelse af
stordriftsfordele og effektivisering
af driften. Og endelig giver det et
bedre afsæt for at skabe bæredyg
tige byer.

dækker 98 procent af varmebehovet i København
leverede knap 42 procent CO2-neutral fjernvarme i 2012
planlægger nyt flisfyret kraftvarmeværk og geotermianlæg
bruger biogas fra rensning af spildevand til at gøre bygassen
33 procent mere grøn i 2013
ɟɟ bygger nye kølecentraler, der forsyner erhvervsbygninger
med miljøvenlig køling
ɟɟ sender 52 millioner kubikmeter vand ud til kunderne hvert år
ɟɟ arbejder på at skybrudssikre hovedstadsområdet gennem
nye bassiner og vandveje både under og over jorden.
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CO2-neutral energiforsyning
Hofor har overtaget Københavns
Energis vision om at levere ”grønt,
sikkert, billigt”, men har samtidig
sat sig et ambitiøst langsigtet mål
om at skabe bæredygtige byer. For
Hofor hviler dette arbejde på tre
søjler, nemlig:
ɟɟ At levere en CO2-neutral energi
forsyning. Uanset om vi taler
fjernvarme, bygas eller fjernkø
ling, er målet, at den skal være
100 procent CO2-neutral i 2025,
så København kan blive verdens
første CO2-neutrale hovedstad.
ɟɟ At beskytte grundvandet mod
forurening og overforbrug, såle
des at vi også har grundvand –
og dermed rent drikkevand – om
100 år
ɟɟ At koordinere klimatilpasning
og skybrudssikring, sådan at vi
billigst og mest effektivt kan
lede vandet uden om boliger og
erhvervsbygninger.
For at nå målet om at tilbyde en 100
procent CO2-neutral energiforsyning
i hovedstaden i 2025 planlægger
Hofor blandt andet et nyt flisfyret
kraftvarmeværk og et geotermian
læg, ligesom både vindmøller og
solceller er på agendaen. I alt er der
planer om godt 100 møller i og uden
for København, og de første 11 møl
ler, der kan levere strøm svarende til
24.000 husstande, er på vej. Samtidig
fortsætter Hofor med en omfattende
energispare-indsats over for både
private og erhvervskunder.

Et nyt dynamisk og stærkt svensk - dansk partnerskab
er etableret i fjernvarmerørbranchen.
STAR PIPE Nordic repræsenterer i Danmark
pr. 1. januar 2013

Præisolerede rør og fittings
Enkeltrør:
Twinrør:

DN 25 – DN 900
DN 20 – DN 200

Serie 1 - 2 - 3 - 4
Serie 1 - 2 - 3

EnergiOptimering 3E
Præisolerede flexrør og fittings
AluPEX, PEX og Kobber flex
Enkeltrør – Twinrør og Dobbeltrør, Serie 1 – 2 – 3 – 4 – 5

Forsyningssikkerheden øges
Selv om ambitionsniveauet er sat
højt, kommer de mange kunder
hos Hofor imidlertid ikke til at
betale mere for deres ydelser af
den grund. Forsyningssikkerheden
bliver til gengæld styrket på vand
siden, da det nye selskab råder over
flere vandværker, og derfor har
bedre backup ved f.eks. nedbrud.
Ejerne bag det nye fælles selskab
understreger i øvrigt, at de meget
gerne vil invitere andre af de om
kringliggende forsyningsselskaber
indenfor til en snak om øget samar
bejde. J

Vort motto: ” Vi holder, hvad vi lover”
Læs mere om fusionen
og Hofor’s arbejde på
www.hofor.dk

Fruetoften 11, 7000 Fredericia tlf. 25 27 39 10/51 83 66 67
starpipenordic@starpipenordic.dk • www.starpipe nordic.dk
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Aars Fjernvarme
lancerer stor energi
sparekampagne
Ved at motivere forbrugerne og samarbejde med håndværkere vil Aars
Fjernvarme bruge kampagnen, Energibonus, til at finde de krævede
energibesparelser lokalt.
Tekst: Martin Glerup, Martin Glerup Information martin-glerup@nypost
Foto: Bjarne Bergius Hermansen / DR

N

æsten samtidig med, at de
nye skærpede energispa
rekrav træder i kraft, tager
Aars Fjernvarme udfordringen op og
lancerer en ny energisparekampagne,
Energibonus.
Kampagnen bliver skudt i gang på
et stort møde om Energibonus i Mes
secenter Vesthimmerland i Aars.
Her fortæller Peter Ingemann om
sine oplevelser som vært på det popu
lære Tv-program, Hammerslag.
– Vi er overbevist om, at energibe
sparende foranstaltninger og effektiv
energiudnyttelse er vigtige faktorer,
når et hus handles, siger formand
Svend Andersen, Aars Fjernvarme.
Derfor glæder vi os meget til at høre
Peter Ingemanns indlæg, som netop
vil beskæftige sig med faktorer af
betydning for prisfastsættelse af bo
liger forud for hammerslaget.

Alle kan få del i energibonus
Alle husejere har mulighed for at få
andel i Energibonus, når de foretager
energibesparende foranstaltninger
eller konverterer fra eksempelvis
individuel opvarmning med olie til
fjernvarme, jordvarmeanlæg eller an
den energiforsyning.
– Vi ønsker med kampagnen at få
alle husejere til at lave aftaler om
energiinvesteringer, da de dermed
nemt kan spare penge, og vi kan opnå
de nødvendige energibesparelser i
lokalområdet. Vi vil også sørge for, at
alle de lokale håndværksfirmaer, der
arbejder med energiinvesteringer, er
opmærksomme på ordningen, såle
des at de sikrer sig, at deres arbejde
kan omfattes af Energibonus, fortæl
ler direktør for Aars Fjernvarme, Jan
Clement.
– Vi håber endvidere, at dette til
tag også kan tilskynde til yderligere
energirenoveringer og dermed med
18
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TV - vært Peter Ingemann fortæller om Hammerslag på startmødet i Messecenter
Vesthimmerland i Aars torsdag den 31. januar.

virke til at skabe lidt ekstra arbejde i
regionen.

Samarbejde med håndværkere
Da håndværksfirmaerne dermed er
en vigtig krumtap i Energibonuskampagnen, har Aars Fjernvarme in
viteret dem til et samarbejde omkring
energibesparelser.
Formand Svend Andersen og direk
tør Jan Clement understreger, at bag
grunden for Energibonus-kampagnen
er Folketingets stærkt øgede krav til
energibesparelser hos bl.a. den dan
ske fjernvarmesektor, som blev ved
taget i et bredt energiforlig i 2012.
– Det er jo lidt paradoksalt, at vi er
tvunget til at lave tiltag, der i et vist
omfang begrænser vores afsætning
af varme, når vi samtidig ikke god
skrives de forbedringer, vi foretager
på vort eget produktionsanlæg, men
sådan er det jo, understreger de to
fjernvarmefolk.
Formanden og direktøren er enige
om, at kampagnen er til fordel for de
lokale aktører:

– Vi har valgt at gøre en lokal indsats
i stedet for at købe energibesparelser
hos store firmaer andre steder i Dan
mark. På den måde holder vi trods alt
pengene i lokalområdet til gavn for
lokale håndværkere og husejere.
Aars Fjernvarme har i 2013 afsat
en million kr. til energibonus-kam
pagnen. I de kommende år forventes
der afsat lignende beløb for at kunne
opfylde de stillede krav. J

Fakta
Energibonus-kampagnen er
tilrettelagt af Aars Fjernvarmes
nye energisparegruppe. Den be
står af Svend Andersen, formand
for Aars Fjernvarme, Arne Asp,
Suldrup, og Morten Lundgaard
Pedersen, Haverslev, begge
bestyrelsesmedlemmer i Aars
Fjernvarme, samt Jan Clement,
direktør for Aars Fjernvarme, og
René Kannegaard, leder af Fjern
varmeservice.

Hvor er vi? Gågaden i Aarhus,
som med en bredde på seks
meter strækker sig over 850
meter fra banegården til dom
kirken. Gaden havde i 2012
40-års jubilæum som gågade,
men har eksisteret som han
delsstrøg i mere end 150 år.
Gågaden befærdes hver dag
af omkring 47.000 mennesker,
svarende til over 14 millioner
besøgende om året. Under

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen
Foto: Thomas Søndergaard

Hvor meget varme bruges?
På et gennemsnitligt år bruges
for omkring 20.000 kroner
fjernvarme på varmesystemet
under gågaden.

Hvem leverer varmen?
AffaldVarme Aarhus

gågaden ligger der et fjern
varmebaseret ”gulvvarmesystem”.

Gågaden i Aarhus

er der fjernvarme

også her

Hvordan fungerer
varmesystemet?
I princippet som et stort
gulvvarmesystem som det
kendes fra eksempelvis bade
værelser. En slange med lunt
vand snor sig frem og tilbage
under gågadens granitfliser.
Systemet reguleres som
udgangspunkt automatisk,
blandt andet på baggrund af
temperaturmåling, men kan

også startes manuelt. Det
er ikke sådan, at man skal
forvente at kunne lune sine
bare tæer på gågaden – men
varmen er tilstrækkelig til at
smelte sne væk – med mindre
der falder store mængder på
kort tid.
Systemet er tilsluttet
fjernvarmen tre steder, som
har hver sin måler. Affald
Varme Aarhus står for at

Hvor længe har gågaden haft
fjernvarme?
Siden indvielsen i 1972. I 2001
blev gågaden bygget om og i
den forbindelse blev varme
systemet under flisebelæg
ningen også opdateret.

forsyne frem til ventilerne,
mens et vvs-firma står for
vedligeholdelsen af selve var
mesystemet.

Kilder:
Montør Bjarne Christensen, AffaldVarme
Aarhus, og Lars Svendsen, formand for
Gadeforeningen Strøget i Aarhus.

Før gågaden for godt 40 år siden
blev til en egentlig gågade kørte
der sporvogne på strækningen. En
af dem blev udstillet på gågaden
ved 40-års jubilæet i 2012.

Bonus-information:
Langs gaden er der 130 detailbu
tikker, caféer og restauranter og
stormagasinet Salling.

Største udfordring ved varme?
Systemet kræver vedligehold, og
der har været pletvise udfald.

Fordelen ved fjernvarme?
Den automatiske styring af syste
met kombineret med fjernvarmen
giver en løsning, der er enkel at
administrere i hverdagen.
Gadeforeningen, Strøget i Aarhus,
er blevet mødt af argumentet om,
at en opvarmet gågade er "flotten
heimeragtigt". Men systemet bru
ger en meget begrænset mængde
varme og betyder samtidig, at
der ikke skal køre forurenende
snerydningsmaskiner på strøget,
samt at saltning kan holdes på et
minimum. Samtidig slipper butik
kerne for, at gulvene sejler i sne og
sjap, som kunderne slæber med
ind.

praksis

Halmkedel
baner vej for
lysere dage
De 35 dyreste barmarksværker har fået lov til at bruge biomasse i stedet for
naturgas. Mange af dem vil gøre brug af muligheden – blandt andet GassumHvidsten Kraftvarmeværk. Her skal et halmværk sikre en lavere varmepris.

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

H

vidsten. De færreste vil nok kende til landsbyen 12 kilo
meter fra Randers. Hvis altså ikke det var, fordi mange
instinktivt sætter ordet ”gruppen” efter bynavnet og
dermed tænker på frihedskæmperne, der med base på byens lan
devejskro gjorde oprør mod den tyske besættelsesmagt.
Sidste år blev den fortælling filmatiseret med enorm succes,
men Hvidsten rummer også en mindre dramatisk og mindre
kendt historie, der desværre for byens borgere ikke har været
nogen succes. I selskab med nabobyen, Gassum, har Hvidsten
nemlig siden 1992 oplevet en ruchebanetur af følelser centreret
omkring det kraftvarmeværk, der forsyner begge byer med fjern
varme.
Barmarsværket har kæmpet med nogle af landets højeste
fjernvarmepriser, og så sent som i 2011 var der seriøse overvejel
ser om at lukke værket. Nu er det imidlertid blandt de 35, der har
fået en mulighed for at fravige den binding til naturgassen, der
har ligget som en tung dyne over værkets økonomi. Derfor er tan
kerne om lukning afløst af en forsigtig optimisme. Et nyt halmvar
meværk skal bane vej fremad.
– Halmværket er i særklasse den største mulighed, vi nogen
sinde har fået for at forbedre vores situation. Det giver os et me
get tiltrængt pusterum, fastslår værkets formand, Tom Svendsen.

Fra optimisme til krise
Historien om Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk er klassisk i
genren ”barmarksværker”. Det startede med optimisme, glæde
og forventning for senere at skifte til pessimisme, utilfredshed og
resignation.

20
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Udsigten til, at vi
kan sænke priserne
så markant, som tilfældet er,
løfter selvfølgelig humøret
i lokalområdet.
Tom Svendsen, formand for Gassum-Hvidsten
Kraftvarmeværk

I 1992 så en arbejdsgruppe på muligheden for et
værk, der skulle forsyne de to byer. To år efter
var det i drift. For mange beboere var timingen
fin, fordi deres oliefyr stod over for udskiftning.
90 procent af dem sagde ja til fjernvarmen, der
bød velkommen for 100 kroner og kunne frem
vise prognoser, der tydede på en god og stabil
varmepris fremover. De cirka 130 forbrugere fra
Gassum og 65 i Hvidsten, der fik fjernvarmen
lagt ind, blev bundet af en forblivelsespligt for
at sikre grundlaget under varmeværket.
Værket blev grundlagt med en gaskedel og
– modsat mange andre barmarksværker – to
gasmotorer. Det sidste skyldes, at et stort land
brug blev koblet på, og har, ifølge formand, Tom
Svendsen, og driftsleder, Kurt Kristensen, vist
sig at være en styrke. To motorer har givet øget
fleksibilitet og mulighed for at tjene flere penge
på salg af el i perioder med høje elpriser.
– Værket har rent teknisk kørt rigtig godt.
Desværre har mange andre ting betydet, at det
alligevel ikke er gået godt, konstaterer Tom
Svendsen.
Det er især kombinationen af stigende afgif
ter, stigende gaspriser og faldende elpriser, der
har været hård ved værket siden de første års
positive start.
– Efter fem år forsvandt nogle introdukti
onsrabatter, der havde holdt gasprisen nede.
Da værkets priser så steg, faldt opbakningen.
Nogle beboere begyndte at varme deres huse
op på andre måder for at minimere regningen til
værket, siger Tom Svendsen
Han erkender, at det langt fra har været en
morsom deroute.
– Det var foruroligende hurtigt, vi måtte øge
vores priser, og det har været til at få gåsehud i
nakken af. Vi har et højt ledningstab og stignin
ger i brændselspriserne slår hårdt igennem for
et værk som vores. Vi har følt os handlingslam
mede, forstået på den måde, at vi har haft svært
ved at se en vej ud. Og vi har oplevet, at ramme
betingelserne har arbejdet imod os, selvom vi
fik støtte fra to hjælpepakker.
22
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Fra krise til optimisme
Bestyrelsen har dog kæmpet, selvom det ind
imellem så håbløst ud. Mange løsningsforslag
har været overvejet. Nogle planer er gennem
ført, andre sat på stand-by eller helt droppet.
Det sidste gælder den mest drastiske – nemlig at
lukke værket. Det var ellers tæt på at ske.
– Faktisk har vi haft sendt en ansøgning om at
lukke til kommunen, så vi havde muligheden for
at gøre det. Det er dog interessant at se, at når
tingene spidser til, så er der faktisk også noget,
folk godt kan lide ved fjernvarmen. Ikke mindst
forsyningssikkerheden og brugervenligheden,
fortæller Tom Svendsen.
Et af de væsentligste skridt fremad blev truf
fet i 2007, da værket indgik en samarbejdsaftale
med Gjerlev Varmeværk. Aftalen betyder, at
Gjerlevs driftsleder, Kurt Kristensen, også står
for driften af Gassum-Hvidsten. Indtil da havde
skiftende lokale folk med teknisk indsigt og de
nødvendige kurser passet værket. Nu kom der
professionel drift og ordentlige systemer med
vagtplaner og afløsning i ferierne og ved syg
dom.
Det har været overvejet at koble værket sam
men med andre værker, men der er ikke nogen
gode muligheder inden for rækkevidde. På et
tidspunkt var et biogasanlæg også meget tæt på
at blive bygget af en gruppe landmænd, endda
lige på den anden side af vejen.
– Det faldt desværre til jorden. Da det kom
til stykket, kunne landmændene alligevel ikke
skaffe pengene til investeringen, fortæller Tom
Svendsen.

praksis

Det kræver hver dag en vedholdende indsats fra både driftsleder, Kurt Kristensen (tv), og formand, Tom Svendsen, at drive Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk frem mod en bedre økonomi. Gaskøb og elsalg er blandt de indsatsområder, der skaber resultater.

I stedet har Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk
arbejdet med et væld af små og store tiltag for
at styrke økonomien. Omkostningerne til stort
og småt er gået igennem med en tættekam,
og værket har skiftet treledstariffen ud med
elhandel på markedsvilkår. Gas købes også på
markedet, og for at spare penge har værket
helt droppet at have langtidskontrakter. Det
hele betyder mere arbejde, også til formand
Tom Svendsen, der nærmest dagligt er invol
veret.
– Det kræver hårdt arbejde, men det er ind
satsen værd, fordi det giver større muligheder.
Generelt bør de små værker ikke hænge fast i tre
ledstariffen og lange fastprisaftaler, mener han.
– Derudover har vi besøgt samtlige forbru
gere og gennemgået deres installationer. Det
vil jeg anbefale alle små værker at gøre. Det er
overskueligt, og det giver resultater. Vi har sæn
ket returtemperaturen med 5-6 grader, og det
betyder meget for en god drift af gasmotorerne.

Sol og skyer
Fællesnævneren for værkets vej ud af krisen
har været at gennemgå alle muligheder syste
matisk og forholde sig konstruktivt til dem. Det
betyder eksempelvis, at et solvarmeanlæg har
været overvejet – men også at det indtil videre
er sendt til hjørnespark. Nu gælder det først og
fremmest det planlagte halmvarmeværk, der
pt. afventer de nødvendige tilladelser fra myn
dighederne. Bestyrelsen vil i første omgang ikke
gabe over mere, men kan se potentialet i solvar
men på længere sigt.

Helt afgørende for værkets udvikling er, at gæl
den snart er betalt. Halvandet år ude i fremtiden
er regningen for værket og ledningsnettet væk.
Kombineret med byggeriet af halmværket
betyder det, at varmeprisen forventes at blive
sat ned med 8.000-9.000 kroner for et standard
hus, der i dag betaler omkring 26.000.
– Udsigten til, at vi kan sænke priserne så
markant, som tilfældet er, løfter selvfølgelig
humøret i lokalområdet. Men jeg vil alligevel be
tegne stemningen omkring værket som blandet,
og der er ingen tvivl om, at det bliver en hård
kamp fremover, vurderer Tom Svendsen.
– Vi er optimistiske, men der er også skyer i
horisonten. Forsyningssikkerhedsafgiften truer
os, og vi frygter stigende varmepriser igen. Vi
får aldrig en af landets laveste varmepriser –
det ville være et helt urealistisk mål. Men folk
har brugt mange kræfter på at bekymre sig. Dét
skal vi væk fra, og det tror jeg også, vi kommer. J

Faktaboks
Gassum-Hvidsten Kraftvarmeværk A.m.b.A.
er placeret mellem Gassum og Hvidsten.
Det naturgasfyrede værk blev sat i drift i
efteråret 1994 og er et barmarksprojekt.
Værket var blandt landets 35 dyreste, der
fik mulighed for at fravige kravet om at
bruge naturgas. Derfor planlægger værket
nu at bygge et halmværk.
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Kursen er rigtig
– men farten for lav
Med fjernvarmens milliardinvesteringer i grøn omstilling er
Danmark på rette vej. Det mener professor i energiplanlægning,
Henrik Lund, som dog gerne vil have mere fart på udviklingen.
Han kritiserer samtidig gasselskabernes kompensationskrav og
måden, samfundsøkonomiske beregninger laves på.

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Lars Horn

D

et energipolitiske forlig satte sidste
år kursen mod en hastig grøn om
stilling af Danmark. For nylig viste
en undersøgelse fra Dansk Fjernvarme, at
varmeværkerne i 2013 har planlagt investe
ringer for fem milliarder kroner i nye, grønne
projekter. Men går det hurtigt nok? Og hvilke
barrierer står i vejen for, at fjernvarmen kan
udvide og udvikle sig, så den grønne omstil
ling af den danske energisektor kan nå i mål?
Fjernvarmen har bedt professor i ener
giplanlægning ved Aalborg Universitet, Hen
rik Lund, give sin vurdering af fjernvarmens
situation og mulighederne i de kommende år.

9 Hvordan ser du på udviklingen i årene
fremover?
@ Jeg har det principielt sådan, at jeg ikke
gætter på fremtiden. Den er noget, jeg har
en holdning til. Og jeg synes, at det, der sker
netop nu, er fornuftigt. Altså en stille og rolig
udbygning af fjernvarmen.
Det hele skal hænge sammen med mange
andre ting, eksempelvis at vi nedbringer
varmebehovet i den enkelte bolig og udfa
ser naturgas på en måde, som giver mening
for landet. Der er ingen, der har glæde af at
nedlægge al naturgas fra den ene dag til den
anden.

9 Hvad er din umiddelbare reaktion på
Dansk Fjernvarmes undersøgelse?
@ Det stemmer med Varmeplan Danmarks
vurdering af, hvad der er nødvendigt. Så det
er et udtryk for, at udviklingen er på rette
spor. Det er af en masse årsager fornuftigt,
at fjernvarmeudbygningen sker over en år
række og ikke hastigt over ét år. Det ville
industrien, arbejdsstyrken og samfundet
som sådan slet ikke kunne følge med til. Det
fornuftige tempo er, at fjernvarmens andel
vokser med omkring en procent om året og
jeg vil anslå, at det er det niveau, vi befinder
os på.

Ny rolle til kraftvarmeværkerne
9 Hvilke barrierer ser du for, at fjernvarmen
kan vokse og dermed skabe vækst og beskæftigelse?
@ Den primære udfordring bliver, at kraft
varmeværkerne skal producere mindre, fordi
der kommer flere vindmøller, fordi vi gerne
vil holde op med at fyre kul af, og fordi vi ikke
har biomasse nok til alle værker. Udfordrin
gen bliver at bevare kraftvarmens og fjern
varmens brændselseffektivitet med noget
andet end kulfyrede værker.
Det er afgørende, at vi kommer i gang med
især varmepumper, men også med eksem
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Samfundet vil have et CO2-neutralt
system inden 2050, det er vedtaget
i energiforliget. Så er det absurd, at krav
om at kompensere gasselskaber står i
vejen for fornuftige fjernvarmeprojekter.
Henrik Lund, professor i energiplanlægning

pelvis geotermi og solvarme. Varmepumper er
den komponent, der billigst gør os i stand til at
gøre to ting, som vi har brug for på samme tid:
integrere vind på en fornuftig måde og bevare
brændselseffektiviteten i energisystemet.
9 Er vejen banet for, at det kan ske?
@ Det er et godt spørgsmål. Elafgiften er sæn
ket, men det er usikkert for mig, om det er nok
til, at det kan betale sig at bygge tilstrækkeligt
mange varmepumper. Det er også usikkert for
mig, om de vil blive brugt hensigtsmæssigt. Det
sidste indebærer, at kraftvarmeværkets motor
og varmepumpe sammen skal være i stand til at
producere en hel masse, når vinden ikke blæser,
og stoppe, når vinden blæser.
Man har fokuseret meget på, hvad vi skal
gøre, når vinden ikke blæser. Men udfordringen
er i lige så høj grad at forholde os til, hvad vi
skal gøre, når den blæser. Det er dér, de store
dampturbine-kulværker kommer til kort, fordi
de ikke kan stoppe og starte i en fart.
Udfordringen er at skabe et samspil, så kraft
varmeværkerne producerer meget, når vinden
ikke blæser, og holder helt op og endda bruger
varmepumpen, når vinden blæser. Om vi har
skabt den balance, er jeg skeptisk overfor. Men
jeg håber, at vi trods alt er kommet derhen, hvor
det kan betale sig for nogle kraftvarmeværker
at bygge varmepumper, som vel at mærke skal
være eldrevne varmepumper og ikke absorpti
onsvarmepumper. De sidstnævnte har også en
berettigelse, men de løser ikke problemerne i
energisystemet. Og det skal vi have styr på, el
lers får fjernvarmen også et problem. For hvor
skal varmen komme fra, når de mange vindmøl
26
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ler betyder, at de decentrale værker kommer til
at køre mindre?

Kampen for fjernvarmens udbygning
9 Hvordan ser du på den konkrete udfordring
med at udbygge fjernvarmen?
@ Hvis vi først ser på de områder, hvor fjern
varmen ikke skal ud, så bør der her komme
individuelle varmepumper. Det passer bedst ind
i systemet. Barrieren er mangel på planlægning,
for hvis vi skal ende med en hensigtsmæssig
afgrænsning af, hvor vi har fjernvarme, hvor vi
har gas et stykke tid endnu, og hvor vi har var
mepumper, så er der behov for planlægning a la
den traditionelle varmeplanlægning.
Det drejer sig om, at myndighederne tegner
streger på nogle kort. Det kan ikke betale sig
for et fjernvarmeværk at gå ind i et gasområde
uden det tilstrækkelige grundlag. Og det skal
også foregå på en ordentlig måde, når et natur
gasselskab skal trække sig ud.
Jeg efterlyser politisk handlekraft til at
træffe de beslutninger. Det gælder også i for
hold til at koordinere de biomasseressourcer, vi
har, og det gælder biogassen. Ressourcerne kan
bruges mellem byer og over kommunegrænser.
Det kræver aktiv planlægning. Det er vigtigt, at
vi får genopdaget tidligere tiders gode takter
med at have en proaktiv planlægning.
9 Hvordan forholder du dig til diskussionen
om kompensationsbetaling til naturgasselskaberne?
@ Samfundet vil have et CO2-neutralt system
inden 2050, det er vedtaget i energiforliget.
Så er det absurd, at krav om at kompensere

profil

Blå bog – Henrik Lund
ɟɟ Henrik Lund er uddannet civilingeniør og korrespondent i engelsk. Han har en ph.d.-grad
og en doktorgrad.
ɟɟ Siden 2006 har han været ansat som professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet
ɟɟ Henrik Lund er blandt hovedkræfterne bag de to Varmeplan Danmark-rapporter samt det
nye ambitiøse DH4-projekt, der over de kommende år forsker massivt i fremtidens fjern
varme.
ɟɟ I 2009 blev Henrik Lund udnævnt til ny chefredaktør for et af verdens mest anerkendte
tidsskifter om energiforskning, Energy – The International Journal.

gasselskaber står i vejen for fornuftige fjern
varmeprojekter. Især når man sammenholder
det med, at nogle af gasselskaberne faktisk har
betalt distributionsnettet og står over for at
sætte prisen ned. Så ved jeg godt, at andre gas
selskabers situation er anderledes, og det må
man respektere. Men jeg er tilhænger af løsnin
ger, hvor man beder gasselskaberne om at til
bagebetale deres ledningsnet over en længere
periode frem for at forlange kompensation her
og nu. Jeg er bekymret for, at en kompensati
onsordning kan stå i vejen for den udvikling,
samfundet ønsker.

Stærkt energiforlig
9 Hvad er din vurdering af det energipolitiske
forlig?
@ Overordnet er det et godt forlig. Alene det, at
vi har et næsten samlet parlament, der står bag
markante, ambitiøse mål, og som har viljen til at
gøre noget her og nu, er enestående. Det skal vi
være super glade for.
9 Hvad betyder forliget for fjernvarmen?
@ Fjernvarmen er det barn i familien, som ingen
lægger mærke til, men som ingen vil undvære.
Det skriger ikke og kræver opmærksomhed hele
tiden, og det er heller ikke det barn, man altid
stolt viser frem – men ingen vil undvære det. Ho
vedoverskriften i forliget er for eksempel ikke,
at man udbygger fjernvarmen. Den er, at man
udbygger vindkraften. Men udbygningen af
fjernvarme er en del, som ingen vil undvære. Så
fjernvarmen er måske nok overset på den måde,
at der ikke snakkes så meget om den, men ikke i
forhold til den betydning, den har.

9 Hvilke beslutninger mangler politikerne at
træffe?
@ Jeg synes ikke specielt, bolden ligger hos po
litikerne. De har leveret varen med energiforli
get. Men vi kan sætte mere fart på eksempelvis
energirenoveringer, og det kan skabe arbejds
pladser her og nu. Beregningerne i Varmeplan
Danmark 2010 viser, at det kan give overskud i
statskassen at varmeværkerne og boligejerne
investerer. Ved at bruge nogle støttekroner kan
man sætte gang i langt større investeringer,
som gavner statskassen og beskæftigelsen.
9 Kalkulationsrenten er kritiseret for at bremse
grønne projekter. Hvad er din vurdering?
@ Det er ikke kun kalkulationsrenten. Det er
hele vejledningen i at lave samfundsøkonomi
ske regnskaber. Reglerne stemmer ikke med
målsætningerne. Renten er én ting, en anden er
prisfastsættelsen på naturgas, der er sat lavt,
selvom politikken er at holde op med at brænde
naturgas.
Det, vi gjorde i Varmeplan Danmark 2010, var
at lægge særlig vægt på forordet. Her står der
nemlig, at det kun er en vejledning, som ikke
kan favne alle konkrete sammenhænge. Man
kan altså gøre det anderledes, det er der bare
ikke mange, der tør. Vi har lavet en anden måde
at gøre det på, som er beskrevet i Varmeplan
Danmark 2010.
9 Hvad skal varmeværkerne bidrage med?
@ De kan næsten ikke undgå at bidrage. Det gør
de allerede, for det er jo dem, der investerer den
dag i dag. Det er varmeværkerne, der udfører
den grønne omstilling i praksis. J
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Min dag
Alex Møller Terkelsen
46 år · Driftsassistent · Hedensted Fjernvarme · 9 år i stillingen
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
FOTO: Nils Rosenvold

Det første jeg gør, når jeg møder om morgenen er at
sige godmorgen til mine kolleger, før jeg går ind på mit
kontor og besvarer mails og ser, hvad der er på dagens
program. Jeg går også altid en runde og tjekker SROanlægget og Termis, ser hvad der er i døgnrapporten,
og hvor stort vandtabet er.
Mit arbejde består i vedligeholdelse og planlægning af
driften på ledningsnettet. Jeg bruger cirka en tredjedel
af min tid på kontoret, hvor jeg bl.a. planlægger renove
ringsopgaver, ansøger om gravetilladelse, bestiller ma
terialer og rekvirerer gravefolk og svejsere. Der er også
en del opgaver med ledningsregistrering og energibe
sparelser. Resten af min tid bruger jeg ude på lednings
nettet, hvor jeg for eksempel skifter målere og svejser
småopgaver. Om sommeren er jeg tilsynsførende på re
noveringsopgaver, opmåler nye rør og registrerer dem.
Og så indgår jeg i vagtplanen.

Mine vigtigste opgaver er drift og registrering af led
ningsnettet og energibesparelser. Og at sørge for, at
forbrugerne får en god og retfærdig behandling, når vi
renoverer.
Min tætteste kollega er min driftsleder, Torben Alex
Nielsen. Men jeg har også et tæt samarbejde med mine
andre kolleger, Martin Zeuthen, Susanne Poulsen og Ver
ner Hansen.
Jeg spiser min frokost i værkets frokoststue ved 13-14-ti
den alt efter, hvad jeg er i gang med. Så har de andre
spist, men vi mødes altid til formiddagskaffe, hvor vi
vender dagens opgaver.
Jeg er gladest for mit arbejde hver dag. Der er aldrig to
dage, der er ens, og det passer mig godt.
Der er mest pres på om sommeren, når vi er i gang med
at renovere. Vi gennemfører renoveringer fra påske og
hen over sommeren, og så kan der godt være pres på
for at nå så meget som muligt, mens folk kan undvære
varmen.
Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi der er så
mange skiftende arbejdsopgaver og mange udfordrin
ger. I de ni år, jeg har været her, har jeg påtaget mig flere
opgaver, blandt andet ledningsregistrering. Det betyder,
at jeg kan gøre en opgave helt færdig, og processen går
også hurtigere, når man selv kan afslutte den.
Hvis jeg skulle lave noget helt andet, ville jeg nok ar
bejde som teknisk tegner eller noget lignende. Men jeg
kan ikke se mig selv andre steder end i fjernvarmebran
chen.
En særlig oplevelse havde jeg i forbindelse med en af de
første renoveringsopgaver, jeg var med til. På grund af
sommerferien måtte vi afbryde, da der var syv huse til
bage på vejen. Pludselig var der en alarm om vandtab, og
vi ledte i hele byen i 2-3 dage. Til sidst viste det sig, at der
var brud på stikledningen i det hus, vi var nået til med
renoveringen. Det glemmer jeg ikke.
Det sidste jeg gør, før jeg går hver dag, er at få alle de
små notater, jeg har lavet i løbet af dagen ført ind i sy
stemet. Det kan være dimensionen på et stik, der skal
skrives ind i AutoCAD eller aftaler, der skal i kalenderen.
Det er vigtigt for mig at få tømt lommerne for sedler, når
arbejdsdagen er slut.

28

Fjernvarmen · nr. 2 · februar 2013

ny viden

Forsyningssikkerhedsafgift
på fossile brændsler
Forsyningssikkerhedsafgiften er indført med kort varsel og
medfører en række ændrede afgiftssatser. I første omgang
for fossile brændsler, senere følger biomasseområdet.
Tekst: Afdelingsleder John Tang, Dansk Fjernvarme jt@danskfjernvarme.dk

Afgifter Så kom forsyningssikker

hedsafgiften, der har været ventet
i snart et år. Det skete ved et lovfor
slag, der blev fremsat den 18. decem
ber 2012.
Lovforslaget blev fremsat med en
meget kort høringsfrist – endda hen
over juleferien. Derudover træder lo
ven i kraft den 1. februar 2013 hvilket
medfører en administrativ besværlig
overgang mellem 2012 og 2013, fordi
der så kommer ændrede afgiftssatser
i både januar og februar 2013.
Processen har med andre ord ikke
været optimal og har i hvert fald ikke
levet op til regeringens egen målsæt
ning om høringsfrister på fire uger.
Men lad os se på, hvad loven rent fak
tisk indeholder.

Ændringer af afgiftssatserne
Lovforslaget indeholder nye afgiftssat
ser for fossile brændsler anvendt til op
varmning. Det betyder blandt andet, at
brændstoffer til køretøjer går fri.
Den generelle afgiftsstigning pr.
1. februar indeholder en stigning i
energiafgifterne på 10,1 kr./GJ. For

eksempelvis naturgas medfører det,
at naturgasafgiften stiger med 40
øre/Nm3.
I den oprindelige energiaftale var
det forudsat, at prisstigningen i 2020
skulle ende på 19,8 kr./GJ. I det frem
satte lovforslag er der lagt en pris
stigning ind på 1,8 % i 2014 og 2015,
hvorefter prisen skal stige med netto
prisindekset. Det betyder, at stignin
gen i 2020 kommer til at lande på et
noget lavere niveau omkring 11,5 kr./
GJ i 2020 afhængig af inflationen.
Startniveauet for stigningen er
imidlertid på et noget højere niveau
end forventet. Det medfører, at vær
kerne enten skal justere varmeprisen
midt i varmeåret eller tage en under
dækning på regnskabet, som medfø
rer relativt set højere varmepriser i
næste regnskabsår. Varmeprisen hos
forbrugerne vil stige med ca. 700 –
1.000 kr. om året, svarende til cirka
5 %, hvis varmen udelukkende frem
bringes med fossile brændsler.
Som en følge af afgiftsændrin
gerne på de fossile brændsler, juste
res elpatronsatserne tilsvarende. Det

Kritik fra Dansk Fjernvarme
I forsyningssikkerhedsafgiften er der indbygget en fi
nansiering af det provenutab, som staten får på grund
af opsætning af solceller. De danske varmeforbrugere
kommer derfor til at finansiere solceller via forsyningssik
kerhedsafgiften.
De danske politikere begår en fatal fejl, når de lader
varmeforbrugere finansiere dette mistede provenu. Var
meforbrugerne kommer til at finansiere elsidens omstil
ling til vedvarende energi, men varmesidens omstilling
er lige så væsentlig som elsidens. Derfor bør tilskud til
el-projekter finansieres via elforbruget og tilskud til var
meprojekter af varmeforbrugere.
Lovforslaget rummer desuden et væsentligt problem
omkring overskudsvarmeafgiften. Forsyningssikkerheds
afgiften har som udgangspunkt den positive konsekvens,

har betydning for de decentrale kraft
varmeværkers opgørelse af afgifterne
og for varmeprisen ved kedeldrift.
Lovforslaget indeholder nogle
mindre lettelser for industrivirksom
heder, der anvender fossile brænd
sler og elektricitet til proces. Disse
ændringer har indirekte betydning
for de fjernvarmeselskaber, som får
godtgjort el- og varme, der anvendes
i værket.
En markant konsekvens af ændrin
gerne er desuden, at afgifterne af
genindvundet varme både øges ved
genindvinding til egen proces og ved
genindvinding til fjernvarme. Afgif
ten af genindvundet procesvarme til
fjernvarme øges fra 32,5 % til 38 % af
vederlaget.
Da forsyningssikkerhedsafgiften
blev lanceret fremgik det, at det
skulle være en afgift på alle former
for rumopvarmning. Lovforslaget
omfatter imidlertid ikke forsynings
sikkerhedsafgift på biomasse, men
en særskilt lovgivning omkring bio
masse forventes at komme senere på
foråret. J

at den øger incitamentet til at gennemføre nye over
skudsvarmeprojekter. Afgiften gør nemlig produktionen
af varme på alle slags brændsler (i første omgang de fos
sile) dyrere, og derfor ville overskudsvarme også være et
værdifuldt produkt.
Overskudsvarmeafgiften er udformet som en procent
sats, aktuelt på 32,5 procent. Hvis overskudsvarme bliver
dyrere, vil statens indtægter dermed automatisk forøges,
samtidig med at overskudsvarmeprojekter vil blive mere
værdifulde for virksomhederne. Dette ødelægger lov
forslaget imidlertid ved at hæve afgiften til 38 procent.
Det er komplet unødvendigt, fordi indtægterne allerede
er øget én gang, og det arbejder stik imod hensigterne
om at udnytte overskudsvarme og styrke erhvervslivets
muligheder.
Dansk Fjernvarme opfordrer derfor politikerne til ikke
at hæve overskudsvarmeafgiften.
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Problemer med slagging
og fouling ved fyring
med faste biobrændsler
FORCE Technology har afsluttet sin undersøgelse omkring
sammenhængen mellem brændselsanalysedata og problemer
med slagge og belægninger. Rapporten forkaster de fleste
indeks for slagging og fouling og frikender gummitræflis som
belægningsproblematisk brændsel.
Tekst: Akademiingeniør Susanne Westborg, FORCE Technology swe@force.dk
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Biomasse I 2011 efterlyste vi prø
vematerialer fra anlæg, hvor der
forekom belægnings- og/eller slagge
dannelse på grund af anvendelsen af
faste biobrændsler. Selvom indmel
dingsperioden har været lang og ana
lyserne gratis, har vi ikke modtaget
mange prøver til undersøgelsen. Det
kan skyldes mange forhold. Det har
f.eks. vist sig, at mange anlæg ikke an
vender en enkelt type biobrændsel,
men et mix af forskellige biomasser,
hvorved et opstået problem ikke kan
relateres til en specifik biobrændsels
type. Det er heller ikke altid muligt at
få udtaget en prøve af en slagge eller
en belægning under drift.

Observerede problemer
For de modtagne prøver er set be
lægninger, klassiske for fyring med
faste biobrændsler. Det vil sige
belægninger med højt indhold af
flygtige kaliumsalte (kaliumchlori
der, -sulfater og –carbonater). Der
er også set gipsholdig belægning,
som skyldes absorption af indeholdt
svovl i brændslet. Endelig er set
belægninger, som er dominerede af
ikke-flygtige forbindelser, og som
derfor må skyldes en medrivning af
askepartikler. På slaggesiden er set
slagger med højt siliciumindhold,
hvor et tilsvarende højt siliciumind
hold i brændslet har været anled
ning til dannelse af en glassmelte.
Vi modtog i øvrigt meldinger om
belægninger opstået på grund af an
vendelse af gummitræflis, men fandt
ingen tegn på, at gummitræflis skulle
Fjernvarmen · nr. 2 · februar 2013

være problematisk i den henseende.
Gummitræflis synes således at være
bedre end sit rygte.
Formålet med undersøgelserne
har været at konstatere, om det, på
basis af brændselsanalyser, er muligt
at forudsige risiko for slagge- og/eller
belægningsdannelse for de forskel
lige typer af faste biobrændsler. Idet
de modtagne problemprøver indike
rer en sammenhæng mellem opstået
problem og brændslets indhold af
grundstoffer som natrium, kalium,
silicium, fosfor, svovl og chlor, har
der ikke været anledning til udvikling
af nye, alternative karakteriserings
metoder. Til gengæld er der kigget
nærmere på de såkaldte slagging og
fouling indekser, som ses omtalt i
litteraturen for både kul og de faste
biobrændsler. Disse indekser er base
rede på brændslernes indhold af for
skellige grundstoffer. Spørgsmålet
er imidlertid, hvorvidt disse indekser

overhovedet er brugbare. Til vurde
ring heraf er dels anvendt resulta
terne for de brændselsprøver, der er
indkommet til undersøgelsen og dels
resultater for brændselsprøver fra et
tidligere, større dansk PSO-projekt.

Brugbare foulingindeks
Hvad angår foulingindeks er fundet,
at den direkte sum af et brændsels
indhold af alkalimetaller (indholdet
af natrium og kalium i vægtprocent)
eller indholdet af alkalimetaller i
brændslet i relation til dettes øvre
brændværdi (kg alkalimetal/GJ) vil
kunne give brugbar information om
mulig belægningsdannelse relateret
til flygtige alkaliforbindelser. Selvom
der for disse indeks i litteraturen
angives risikogrænser, vil de reelle
risikogrænser afhænge af den an
vendte teknologi og de aktuelle
driftsbetingelser. Der er jo meget
store forskelle i forholdene fra de

Eksempel på et brugbart fouling indeks:
Alkaliindeks, jf. Miles =

(Na2 O+ K2O)*Ad*100)
· kg alkali/GJ
Qgr,v,d

...hvor:
(Na2O + K2O) er summen af natrium og kalium, på oxidform i vægt-%
i brændselsasken.
Ad er indhold af aske i brændslet, i vægt-% på tør basis.
Qgr,V,d er den øvre brændværdi for brændslet, i kJ/kg på tør basis.
For Alkalindeks anføres

> 0,17: Risiko for problemer (fouling)
> 0,34: Givet problemer (fouling)
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Tilslagning af
brændkammer
Tilslagning af brændkammer ved an
vendelse af kornafrens som brændsel.
Kornafrens har et højt indhold af aske,
i størrelsesorden som for hvedehalm og højere. Brændselsasken indeholder
ligesom for hvedehalm betydelige
mængder af silicium og kalium og
herudover også en god del fosfor –
grundstoffer som tilsammen giver
rige muligheder for slaggedannelser.

helt små pillefyr til de større ristefy
rede anlæg, støvfyrings- og fluid-bed
anlæg. Det enkelte anlæg bør derfor,
på basis af indhøstede erfaringer,
fastlægge sin egen risikogrænse for
et sådant foulingindeks. Hvad angår
dannelse af en gipsholdig belægning
er det brændslets indhold af svovl
(og calcium) tillige med de aktuelle
temperaturforhold for anlægget,
der er afgørende. For den modtagne
brændselsprøve i undersøgelsen, der

gav anledning til en gipsholdig be
lægning, var indholdet af svovl blot
0,09 vægt-% i brændselstørstoffet.

Ikke-brugbare slaggingindeks
Anvendelse af slaggingindeks er mere
problematisk. Det skyldes, at faste
biobrændsler har en meget varieret
askesammensætning. Sådan meget
groft taget kan biobrændslerne ind
deles i fem hovedtyper hvad angår
deres askesammensætning:

1. Calcium/kalium
(Ca/K) dominerede asker
(som rent kernetræ og rapshalm)
2. Silicium/kalium
(Si/K) dominerede asker
(som hvedehalm og græsser)
3. Kalium
(K) dominerede asker (som shea)
4. Silicium
(Si) dominerede asker
(som ren rishalm og rodflis
(med jord/sand indhold))

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.
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Prøvelegeme profil:

r2
Ved start

½ r2

2r2

Blødgøringstemperatur Halvkugletemperatur

Flydetemperatur

Figur 1: Karakteristisk temperatur. Ved en bestemmelse af brændselsaskens smelteforløb jf. CEN/TS 15370-1 opvarmes et 3 mm
højt cylinderformet prøvelegeme, presset af fremstillet 550o C aske, under specificerede forhold. Under opvarmningsforløbet
iagttages prøvelegemets profil, hvorved de karakteristiske temperaturer, blødgørings-, halvkugle- og flydetemperatur, kan fastlægges.

5. Fosfor/kalium
(P/K) dominerede asker
(som hvedekerner og rapskerner)
På grund af den varierende askesam
mensætning kan der ikke opstilles
nogen generel regel eller indeks for
vurdering af biobrændslernes slag
gingtendenser. Der er dog identifice
ret en række specifikke situationer,
hvor problemer kan forudses: Brænd

sler med Si/K dominerede asker har
vist sig at give slaggeproblemer pga.
glas/silikatsmelte ved SiO2-indhold
i brændselsasken på 25 – 80 vægt-%.
Det samme gælder Ca/K dominerede
asker, hvis SiO2-andelen når op på de
25 – 80 vægt-% i asken (som f.eks. rent
træ, der forurenes med sand/grus).
Brændsler med K eller Ca/K (med lav
Ca/K værdi) dominerede asker vil
kunne danne slagger af saltsmelter,

og brændsler med P/K dominerede
asker vil kunne danne kaliumphos
phatslagger.
Det er klart, at jo højere indhold af
aske, der er i et brændsel, desto større
mulige slaggeproblemer, hvis asken
har et lavt smeltepunkt. Kendskab til
indholdet af aske, dennes sammen
sætning (askehovedtype) og smelte
forløb (blødgørings-, halvkugle- og
flydetemperatur bestemt jf. CEN/TS

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
tilbud
Kontakt:
Bjørn E. Larsen
bj@bio-olie.com
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e-mail: jh@danskfjernvarme.dk,
www.danskfjernvarme.dk
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Telemarken 7, 5600 Faaborg
Tlf. +45 62 61 20 54 Fax +45 62 61 00 21
www.bio-olie.com
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Træpiller
Træpiller er som regel et uproble
matisk brændsel, da indholdet af
aske- og belægningsdannende
grundstoffer normalt er meget
begrænset. Der forekommer imid
lertid fra tid til anden leverancer
af træpiller af meget dårlig kvali
tet, f.eks. træpiller fremstillet af
affaldstræ eller af træ forurenet
med jord eller grus under oplag.

15370-1) vil tilsammen kunne give en
indikation af mulige slaggeproblemer.
Man skal her så være opmærksom
på, at to typer af fast biobrændsel,
som hver især ikke giver anledning til
problemer, vil kunne give store pro
blemer ved en samfyring. Ved f.eks.
en samfyring med rishalm eller rod
flis, hvor indholdet af silicium (som
SiO2) er over 80 vægt-% i asken, og
rent træ vil der kunne opstå en aske

med SiO2-indhold i det ovennævnte
risikoområde på 25 – 80 vægt-%. Da
indholdet af aske i rishalm eller rod

flis som oftest er meget højt, forelig
ger der således her risiko for en slag
gedannelse af betydeligt omfang. J

Læs mere:
Rapporten (uden de heri anførte bilag) findes på FORCE Technology’s hjemme
side www.FORCE.dk. Spørgsmål til rapporten kan rettes til artiklens forfatter.

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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Analyse af
fjernvarme på vej
2013 bliver energipolitisk præget af analysearbejde,
og ikke mindst fjernvarmens rolle i omstillingen af
energisystemet står over for en gennemgang.
Tekst: Direktionskonsulent Søren Schmidt Thomsen, Dansk Fjernvarme sst@danskfjernvarme.dk
illustration: Frit efter Energistyrelsen

Analyser I slipstrømmen på energi

forliget fra marts 2012 følger et større
analysearbejde. Det giver god me
ning, når de ambitiøse politiske mål
sætninger frem mod 2020 og 2035 skal
omsættes til forandringer i den virke
lige verden. I bund og grund handler
arbejdet om at undgå større fejlin
vesteringer, da det i sidste ende kun
er hos forbrugerne og skatteyderne,
at omkostningerne kan placeres. Så
langt er de fleste parter i energisekto
ren nok enige.
Ud over en række specifikke analy
ser af blandt andet overskudsvarme,
effektive køretøjer, smart grid for el
og bioenergi (se figur herunder), bli
ver grundstammen i analysearbejdet
de tre sektoranalyser for el, gas og
fjernvarme. Analysen af gas og fjern

varme planlægges afsluttet i 2013,
mens analysen af el-systemet først
forventes færdig ultimo 2014.
Dansk Fjernvarme har tidligt i
processen argumenteret for, at det
er problematisk, at et sammenhæn
gende energisystem analyseres
sektor for sektor. Samtidig er det en
balancegang, da én samlet analyse
på tværs af sektorerne også kan blive
yderst kompliceret og omfattende.
For at kompensere for, at analyserne
foretages sektorvist lægger Ener
gistyrelsen op til at etablere fora,
hvor analyseresultater og samspillet
mellem sektorerne kan drøftes. Disse
fora er endnu ikke etableret, men
Dansk Fjernvarme forventer at indgå
i dem og ad den vej varetage fjernvar
mens interesser.

Analyseoverblik
2013

2014

2015

2016-17

Bioenergi
Fjernvarme
Gasinfrastruktur
Overskudsvarme

Tilskud
og afgifter

Opsamling
på
analyser

Analyse af den
samlede
energiindsats
og mulige nye
initiativer.

Bygningsstrategi
Effektive
køretøjer
El-reguleringseftersyn
Smart grid
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Opfølgning på
gennemførte
initiativer

Der arbejdes for tiden på det kom
missorium – opgavebeskrivelse - som
fjernvarmeanalysen skal baseres
på. Dansk Fjernvarme har det grund
synspunkt, at fjernvarmesystemet
er ligeværdigt med gas- og elsyste
merne. Det gælder både i forhold til
fjernvarmens samfundsmæssige be
tydning og ikke mindst i slutforbruget
af varme, hvor fjernvarmen er størst.
Dette står i nogle sammenhænge
over for et synspunkt om, at fjernvar
mens rolle i fremtiden skal defineres
ud fra el-systemet i elektrificeringens
hellige navn.

Samfundsøkonomi
Et grundlæggende tema i analysear
bejdet for både el, gas og fjernvarme
bliver vurderingen af samfundsøko
nomien i de forskellige investeringer.
Der er generelt enighed om, at der skal
vælges de samfundsøkonomisk bedste
løsninger, men samtidig er der forskel
lige opfattelser af, hvilke forudsætnin
ger disse beregninger skal baseres på.
For fjernvarmens vedkommende
reguleres det i dag, via det, der popu
lært kaldes projektbekendtgørelsen.
De analyser, der skal udarbejdes i
løbet af 2013, vil også kunne baseres
på andre sæt af forudsætninger, og
sekretariatet oplever ind imellem, at
fjernvarmedata hos andre organisa
tioner ikke matcher vores - eller ikke i
tilstrækkelig grad er kvalitetstestede.
Derfor er det vigtigt, at Dansk Fjern
varme søger indflydelse på de bereg
ningsforudsætninger, der indgår i
analysearbejdet, og, når det er muligt,
selv bidrager med fjernvarmespeci
fikke data og eventuelt delanalyser.
Dansk Fjernvarme mener, at
grundprincippet om samfundsøkono
misk rentabilitet er godt. Analysear
bejdet kan med fordel forberede en
opdatering og omprioritering af de
samfundsøkonomiske beregningsfor
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udsætninger i projektbekendtgørel
sen, så de understøtter de energipoli
tiske målsætninger i højere grad, end
tilfældet er i dag.

Tilskuds- og afgiftsanalyse i 2014
Ud over de regulatoriske rammer, der
definerer blandt andet fjernvarmens
funktion, er det i høj grad tilskud og
afgifter, der betinger teknologisam
mensætningen i energisystemet.
Når analysearbejdet i sektorerne
er gennemført, venter derfor det,
som nok må betegnes som lakmustesten på, hvordan de energipolitiske
intentioner omsættes til handling: En
analyse af tilskud og afgifter.
Analysen bliver afgørende for, hvor
dan omstillingen af det danske energi
system i praksis vil forme sig frem mod
2020. For den decentrale kraftvarme
produktion trænger sig her spørgsmål
på om grundbeløbets bortfald i 2018
og i bredere forstand hele prissætnin
gen af regulérkraftydelser i takt med
indfasningen af vindmøllerne.

En af udfordringerne i denne analyse
bliver håndteringen af den store
kompleksitet i tilskuds- og afgiftssy
stemet. Det nuværende system er lø
bende udvidet og indeholder en stor
mængde af politiske hensyn, hvoraf
nogle har udspillet sin rolle, mens
andre stadig har stor effekt på de
relative konkurrenceforhold mellem
energityper og teknologier. Samtidig
skal der gennem overgangsordninger
mv. tages hensyn til de investeringer,
der allerede er foretaget, så omstil
lingen ikke efterlader enkeltgrupper
som sorteper. Dansk Fjernvarme vil
have stor bevågenhed på denne ana
lyse i 2014 og på forarbejdet hertil.

Strategisk energiplanlægning
fra 2014
Endelig lægger analysearbejdet også
op til et mere systematisk arbejde
med strategisk energiplanlægning.
For at det for alvor giver mening,
er der behov for, at energiforligets
målsætninger omsættes til mere

handlingsorienterede retningslin
jer, så der skabes en kobling fra de
nationale målsætninger i 2020 og
2035 til det regionale og kommunale
niveau. Dette mangler endnu og står
på Dansk Fjernvarmes ønskeliste i det
kommende arbejde.
For at understøtte kommunernes
og forsyningernes arbejde med ener
giplanlægning, åbnes der 1. marts
2013 for ansøgninger til en pulje på 19
mio. kr. til projekter, der gennemføres
i 2014 og 2015. Der ydes tilskud til at
udvikle og afprøve strategisk ener
giplanlægning, der iværksættes i én
kommune eller for en gruppe af kom
muner – eksempelvis i et tværkom
munalt samarbejde om anvendelse af
lokale, begrænsede ressourcer eller
koordinering af fjernvarmeudbygning
på tværs af kommunegrænserne.
Dansk Fjernvarme opfordrer
medlemmerne til at indgå i disse pro
jekter og understøtte indsatsen. Be
mærk, at puljen har ansøgningsfrist
den 1. juni 2013. J

Reducér fremløbstemperaturen
med Mita-Teknik OPTI-TEMP

Med Mita-Tekniks OPTI-TEMP løsning optimeres
varmeværkets fremløbstemperatur, tryk og flow
i alle døgnets 24 timer.
›
›
›
›

Let at integrere
Dækker 1 års energisparekrav
Sikrer langsigtet indtjening
Tilbagebetalingstid under 2 år

Kontakt os i dag og lad os øge din indtjening:
+45 8665 8600 - mail@mita-teknik.com - www.mita-teknik.com

®

Læs mere

Great at Control
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Liv i andelstanken
Andelstanken lever videre og er endda på vej
frem i lande som Tyskland og Storbritannien. FN
har endda udnævnt 2012 til internationalt år for
kooperativer.
Tekst: International chef Birger Lauersen, Dansk Fjernvarme bl@danskfjernvarme.dk
Foto: FN.
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Kooperativer 2012 var det interna
tionale år for kooperativer (Interna
tional Year of Cooperatives) og jeg
anede det ikke.
Det er måske lidt ringe af en in
ternational chef i en forening, hvor
i omegnen af 350 medlemmer er an
delsselskaber – som udlændinge vil
betegne som kooperativer. Jeg erken
der hermed min brøde! Medlemmer af
foreningen, som kan dokumentere, at
de var vidende om fejringen og aktivt
bidrog, kan henvende sig på min mail
adresse og vil modtage en personlig
undskyldning. Jeg tager chancen, for
der var næppe mange, der vidste det.
Blandt de 44 nationale aktivitetsko
mitéer, var der ingen dansk.

Andelstanken udbredt i Danmark
Det var intet mindre end generalfor
samlingen i Forenede Nationer, der
havde udnævnt 2012 til det Interna
tionale Kooperationens År. FN’s ge
neralsekretær, Ban Ki-moon, udtalte
i den anledning at ”kooperativer er
en påmindelse til det internationale
samfund om, at det er muligt at forfølge både økonomisk levedygtighed
og social ansvarlighed”.
FN's Afdeling for Økonomiske og
Sociale Anliggender, hvorunder em
net hører, mener, at ”Kooperativer
bygger på kollektiv aktion og princippet om deltagelse. De er indbegrebet
af tanken om, at vi sammen kan opnå
mere end vi kan alene” (mine over
sættelser).
Det er smukke udsagn, som næppe
mange danskere vil være uenige i, og
disse principper er også bærende for
fjernvarmesektorens anvendelse af an
delsselskabet som organisationsform
for hovedparten af forsyningerne. Og
det er jo ikke kun fjernvarmesektoren,
som gør brug af andelstanken. Den er
udbredt inden for landbruget, daglig
varehandelen m.v.
Derfor er det jo på den ene side
tankevækkende, at vi ikke fejrer de
Fjernvarmen · nr. 2 · februar 2013

stolte principper og traditioner, når
nu anledningen er der – på den anden
side kan man sige, at vi jo heller ikke
fejrer aktieselskabet som begreb,
selvom det er så udbredt og alminde
ligt, som det er.

Mange variationer
Ifølge ”Den Store Danske” (Gylden
dal) kan ideen om andelsbevægel
sen spores tilbage til slutningen af
1700-tallet og datidens bestræbelser
på at skabe økonomisk samarbejde
mellem fattige mennesker, så de selv
kunne medvirke til at forbedre deres
vilkår. Helt konkret blev principperne
for andelsvirksomhed udviklet af to
englændere, og den første af dem var
en brugsforening oprettet i Rochdale
i Nordengland i 1844.
Andelsprincippet har en lang og
stolt tradition i Danmark. Det findes
i flere sektorer, hvor de måske nok
har udviklet sig i forskellig retning.
Andelsselskaberne i fjernvarmesekto
ren vil vi nok opfatte som forholdsvis
”traditionelle” i betydningen tæt på
den oprindelige forestilling. Landbru
gets store andelsejede selskaber vil
mange derimod nok have svært ved at
opfatte som traditionelle andelssel
skaber. Arla er i dag en global koncern
med 19.000 ansatte, men det er også
et andelselselskab med 12.000 andels
havere med rødder tilbage til 1881.
”Kooperationen” var et udtryk
især brugt om andelsselskaber med
tilknytning til arbejderbevægelsen.
De færreste vil betragte kreditfor
eningerne som andelsselskaber, men
der er mange fælles træk, selvom de
nok er meget tættere lovregulerede
end eksempelvis fjernvarme-andels
selskaber.
Der er nok en tendens til at se
andelsprincipperne som støvede og
utidssvarende i dagens verden, men
på mange måder har de bærende
principper formået at finde deres
plads. Også i den moderne kommer

Kooperativer er
en påmindelse til
det internationale samfund om, at det er muligt at forfølge både økonomisk levedygtighed
og social ansvarlighed.
Ban Ki-moon, FN’s generalsekretær.

cielle verden med mange store privat
ejede selskaber. Ovennævnte Arla er
et godt eksempel, kreditforeningerne
er et andet, og Dansk Fjernvarme har
da heller ikke været i tvivl, da man
har dannet nye selskaber (seneste
eksempel, Dansk Fjernvarmes Geoter
miselskab). Princippet om solidaritet,
og at vi kollektivt opnår mere end en
keltvis, er ikke i sig selv forældet, men
kan tage ny form efter den tid, som
det eksisterer i.

Nyt liv
Qua mine arbejdsopgaver følger jeg
lidt med i, hvad der sker i forskellige
lande, og i den forbindelse er jeg
blevet opmærksom på en vækst i an
tallet af energi-kooperativer (”koope
rativer” forstået som organisationer
baseret på andelsprincipper), i hvert
tilfælde i Storbritannien og Tyskland.
Det er en udvikling, jeg synes giver
anledning til eftertanke.
Tyskland er i gang med deres
energiomstilling (Energiewende), og
den har sine udfordringer. Ud over
dem, vi også kender herhjemmefra, er
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der spørgsmålene om central kontra
decentral energiforsyning og foran
dring oppefra eller nedefra. Efter de
gentagne politiske holdningsskift om
kernekraft spørger mange tyskere
sig selv om, hvem der egentlig styrer
energisektoren: politikerne eller ener
giselskaberne? De store energiselska
ber dominerer energiforsyningen i en
grad, vi ikke rigtig kender herhjemme,
og vil de, med deres kommercielle
sigte, reelt fremme energiomstillin
gen, eller vil deres fokus blot være på
deres egen bundlinje?
Væksten i brugen af vedvarende
energi i Tyskland medfører funda
mentale ændringer af energiforsy
ningen, hvor vindmøller i landskabet,
solceller på tage eller gårde med bio
gasanlæg er synlige indikationer på
udviklingen. Varmepumper, træpiller
og træflis til varmeforsyningen giver
hele landsbyer mulighed for at løsrive
sig – ikke blot fra fossile brændsler,
men også fra den centraliserede
energiforsyning. Sådan opfattes det
i al fald ofte. Og energi-kooperativer
tilbyder borgerne en bred vifte af mu
ligheder for selv at handle og påvirke
deres energiforsyning. Det tiltaler
mange mennesker, som dels ikke
mener, at man kan vente på de kom
mercielle operatører, dels mener, de
har det forkerte sigte.
En opgørelse fra den tyske koope
rativbevægelse, www.dgrv.de, viser,
at der i det forløbne år er oprettet
500 nye energikooperativer, og at
80.000 borgere i Tyskland ejer andele i

sådanne. Herudover er der masser af
andelsselskaber i landbruget, finans
sektoren osv.
I Storbritannien er den andels
baserede økonomi vokset med 21 %
siden begyndelsen af krisen i 2008, og
der er i dag 13,5 millioner medlemmer
af knap 6.000 kooperativer med en
omsætning i størrelsesordenen 300
milliarder britiske pund.
På energiområdet fokuserer
energikooperativerne primært på in
vesteringer inden for vind. Kollektiv
varme er ikke rigtig opdaget endnu.
Men det burde komme, for der er
politisk opbakning til ”community
energy”. Den liberal-konservative
regering fastslog i al fald I rege
ringsgrundlaget, at man vil fremme
vedvarende energiløsninger, som er
ejet af lokalsamfundet, fordi det har
betydelige økonomiske, sociale og
miljømæssige fordele.
Globalt anslås det af International
Co-operative Alliance, at en milliard
mennesker er medlemmer af et ko
operativ, og at omkring 100 millioner
mennesker arbejder i ét.

Masser af liv
Som det ses, er der tegn på, at den
kooperative model fortsat er levedyg
tig. Den tilbyder i al fald nogle bor
gere noget, de sætter pris på, og som
rækker ud over blot et givet produkt
til en given pris.
I Tyskland tilbyder kooperativerne
muligheden for at frigøre sig fra det
”veletablerede” og søge nye veje

sammen med andre. Der er jo mange
eksempler på, at borgerne – også
i Danmark – ikke er tilfredse med
det traditionelle og veletablerede
(herunder fjernvarmen), men gerne
vil nye løsninger på energiområdet.
Kunsten for eksempelvis de andels
ejede fjernvarmeselskaber består
vel i at opsamle denne individuelle
handlekraft og kanalisere den over i
kollektiv aktion. Og så selvfølgelig i
at undgå selv over tid at blive det vel
etablerede og traditionelle. Der er jo
mange eksempler på, at det lykkes for
de utallige ildsjæle i fjernvarmesek
toren, hvilket aktivitetsniveauet for
tiden kan vidne om.
Selvom det ikke lykkedes at fejre
FN’s Internationale Kooperationens
År i den danske fjernvarmesektor
(gjorde nogen andre det?), så skal
vi måske passe på med at forudse
andelstankens snarlige død og de
private selskabers kommende do
minans. Det bliver formentlig ikke
tilfældet, for der er plads til en fornuf
tig balance mellem organisationsfor
merne.
Skulle man føle sig snydt for et glas
champagne i kraft af, at Dansk Fjern
varme (i praksis undertegnede) også
overså det Internationale Kooperatio
nens År, så kan man i stedet glæde sig
over at netop champagne altoverve
jende produceres af … kooperativer. J

Har du styr på flow, tryk
og temperatur
Få lavet en netanalyse for:
•
optimering af ledningsanlægget
•
temperaturstyring af fremløbet
•
besparelser på energiforbruget
•
redimensionering i forbindelse
med renovering
•
tilslutning af nye områder
Vil du vide mere så kontakt os
på tlf. 76 30 80 00
Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

www.dfp.dk
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Erfa-gruppe i Midtjylland
deler viden om ledningsnettet
11 fjernvarmeselskaber har dannet en gruppe,
der udveksler erfaringer om den praktiske
udførelse af fjernvarmenettet.
Tekst: Distributionsleder Tom Diget,
Viborg Fjernvarme
td@viborg-fjernvarme.dk

Erfaringsudveksling Gennem
Dansk Fjernvarme er der i Midtjyl
land etableret en erfa-gruppe, der
deler erfaringer om den praktiske
udførelse og projektering af led
ningsnettet. Da gruppen blev startet
op i 2009, blev den kaldt ”De unge i
fjernvarmebranchen”, fordi intentio
nen fra dem, der startede gruppen,
var at have nogle jævnaldrende at
udveksle erfaringer med. I dag er

der dog ikke noget alderskriterium,
og erfa-gruppen er i højere grad ble
vet en gruppe af ledningsfolk med
samme baggrund.

Mange forskellige emner
Emnerne, der diskuteres i gruppen,
kommer vidt omkring, og idéer er
der nok af hos de enkelte fjernvar
meselskaber. I begyndelsen var der
meget fokus på de værktøjer, der bli

ver anvendt til håndtering af de ef
terhånden tykkere og tykkere fjern
varmerør. Der var udviklet nogle
forskellige indføringsmekanismer,
og nogle havde erfaringer med hjæl
peværktøjer fra fabrikanterne, mens
andre selv havde udviklet værktøjer.
Rørudlæggervogne er også et
tilbagevendende emne, hvor både
gode og dårlige erfaringer er blevet
delt med gruppens øvrige medlem
mer. På samme måde er stikdimen
sioner, varmetab og fordele og
ulemper ved at have egne smede
eller eksterne smede også blandt de
emner, gruppen har været omkring.

Tilmeld dig vores NYHedsBreve på

www.danskfjernvarme.dk
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Mødes to gange om året
Vi mødes to gange om året – en
gang før og en gang efter sæso
nen. Ved hvert møde inviterer
vi en eller to leverandører, der
kommer og fortæller om deres
produkt eller om deres løsning af
en opgave.
Indtil nu har forskellige fjern
varmeselskaber lagt lokaler til
møderne, og derfor har vi været
rundt og mærke lidt på kedler og
se værkstedet og den slags ting.
Det fører altid til en god snak om,
hvordan man gør tingene der,
hvor vi er, og giver idéer til, hvor
dan man kan gøre tingene ander
ledes, end man plejer, hjemme
hos sig selv.
Besøg hos leverandørerne
En erfa-tur rundt til fjernvarmele
verandørerne er det også blevet
til. Her har vi fået et mødelokale
stillet til rådighed til erfa-snak
ken, så det ikke kun gik op i at se
nye produkter.
Vi kan mærke, at leverandø
rerne har fået øjnene op for, at
vi snakker sammen, for selv om
der er mange gode produkter på
markedet, er der også indimellem
nogle skavanker. Vi diskuterer me
get, hvilken betydning dette har
for det færdige produkt, som jo
skal ligge mange år i jorden.
Opret egne grupper
Vi kan kun opfordre til, at andre
landsdele også opretter erfagrupper som vores. Det giver
for det første nogle gode idéer
til at forbedre hverdagen på
det enkelte værk. For det andet
giver det nogle gode kontakter
at trække på, når man står med
et konkret problem. Derudover
synes vi også, at vi kan se, at vi
har større gennemslagskraft, når
vi som gruppe går leverandøren
på klingen med nogle ting. Og det
er jo til gavn for alle i fjernvarme
branchen.
Hvis der etableres lignende
erfa-grupper flere steder i lan
det, er der mulighed for, at man
engang imellem kan mødes
erfa-grupperne imellem, så erfa
ringerne også bliver delt mellem
landsdelene. Ligesom de refera
ter, der evt. tages, kan deles grup
perne imellem. J

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
5. februar

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

Kolding

5. februar
6. februar
7. februar

Gå-hjem møde om store eldrevne
varmepumper

Kolding
Ringsted
Skørping

6. - 7. februar

Afkøling – lavere returtemperatur
(Modul A.3.5)

Kolding

7. februar

Restanceinddrivelse, trin I (Modul A.4.6)

Kolding

7. februar

Udbud og indkøb, trin I (Modul B.1.4)

Kolding

20. februar
26. februar
27. februar
28. februar
5. marts
6. marts
7. marts
12. marts
13. marts
14. marts

Regionalmøder 2013

Kolding
Kibæk
Odense
Aabenraa
Aarhus
Glyngøe
Sæby
Maribo
Roskilde
Kolding

25. februar

Energispareaktiviteter for begyndere, trin I
(Modul A.3.7)

Kolding

25. feb. 1. mar. m. fl.

Gasmotorteknik og vedligeholdelse af
gasmotoranlæg for maskinmestre
(Modul A.2.4)

Fredericia

26. februar

Arbejdsmiljø – ulykker og psykisk arbejdsmiljø (Modul A.0.13)

Kolding

27. - 28. feb.

Klimateknik (Modul B.2.3)

Svendborg

27. - 28. feb.

Planlægning af tilsynet og styring af
udførelsen, trin II (Modul A.1.1)

Kolding

28. februar

Praktisk regnskabsmæssig håndtering af
varmeforsyningslovens regler (Modul A.4.2)

Kolding

4. marts
23. maj
12. juni

Kolding
Fyraftensmøde for bestyrelser – Samarbejder
Sjælland
og fusioner (Modul D.0.4)
Nordjylland

4. - 6. mar.

Kontrol af fjernvarmeanlæg (Modul A.3.2-1)

Aalborg

4. - 8. mar.

Gasteknik/gasmotor (Modul A.2.3)

Kolding

6. - 7. mar.

Praktisk dimensionering og projektering af
ledninger (Modul A.1.0)

Kolding

11. - 19. mar.

Eftersyn og service af fjernvarmeanlæg
(Modul A.3.2-2)

Aalborg

19. marts

Energipolitisk konference på Christiansborg

København

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
Fjernvarmepriserne
i Skævinge
bliver omtrent halveret fremover.
Det er resultatet af en aftale, E.ON
og Hillerød Forsyning netop har
indgået, hvor Hillerød Forsyning
overtager E.ON’s fjernvarmeværk
i Skævinge pr. 1. april 2013. Det op
lyser Hillerød Forsyning og Hillerød
Kommune.
Godt 600 kunder er i dag tilsluttet
E.ON’s fjernvarmeværk i Skævinge,
et værk, der i flere år har figureret
blandt de ti dyreste fjernvarme
værker i Danmark. Således betaler
fjernvarmekunderne i Skævinge knap
28.000 kroner om året for et standard
hus på 130 kvadratmeter i dag.
Men de har altså nu udsigt til væ
sentlig billigere varme fremover. (Kilde:

energieffektive, og en typisk forbru
ger vil spare ca. 1.000 kroner om året
i forhold til en gammel unit. (Kilde: DR P4

Frederiksborg Amts Avis)

Bornholm)

Det var et rør i
kælderen under
Fröbel-Højskolen i
Roskilde, der var skyld i, at mere end
300 kubikmeter fjernvarmevand blev
lækket. Det kan Roskilde Forsyning
nu fastslå efter en intens jagt efter
lækagen i hele byen.
Højskolen er til salg og har stået
tom i godt et halvt år, og derfor blev
der først reageret, da en alarm i kæl
deren gik på grund af de store mæng
der vand. (Kilde: Ingeniøren)

I Ranum har langt
flere end forventet
valgt at slutte sig til
fjernvarmen efter fusionen med Løgstør. Regningen bliver på 14,3 mio. kr.
i stedet for de beregnede 6,1 mio. kr.
Derfor går Løgstør Fjernvarmeværk
nu til Vesthimmerlands Kommune
for at bede om en ekstra stor kom
munegaranti for lånet. Det har været
nødvendigt at udvide forsyningsled
ningerne, hovedledningerne omkring
fjernvarmeværket og på et par veje,
så den nødvendige varme kan leveres
til de nye forbrugere.
I forbindelse med fusionen blev
der etableret en transmissionsled
ning mellem Ranum og Løgstør. (Kilde:

hinanden og producere varmen, hvor
den er billigst.
Nu er målet et fælles varmeværk,
når de to eksisterende værker skal
have en afløser, og i tilknytning et
solvarmeanlæg, der er placeret mel
lem de to byer. Men hidtil er det ikke
lykkedes at finde et egnet sted.
I Assens Kommunes planafdeling
tror man dog på, at der findes en løs
ning. Dermed er det første storskala
anlæg på Fyn på trapperne.

Skævinge

Roskilde

Udskift dit
fjernvarmeanlæg
til halv pris. Sådan lyder tilbuddet
fra Bornholms Forsyning og øens
to fjernvarmeselskaber. Det gode
tilbud er rettet mod de kunder, som
skal have udskiftet deres gamle fjern
varmeunit.
Det kommer til at koste lidt under
15.000 kroner, oplyser Bornholms For
syning. Mange fjernvarmekunder har
et anlæg på over 20 år, som er modent
til udskiftning. De nye anlæg er mere

Bornholm
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(Kilde: Lokalavisen Assens )

En gigantisk omlægning af den lokale
varmeforsyning fra
naturgas til fjernvarme er i støbeskeen i Horsens. Lige nu arbejder
Horsens Kommune på højtryk med
en klima-, energi- og varmeplan, hvor
målet efter alt at dømme bliver at få
de mange tusinde naturgas-kunder
i Horsens-området til at skifte til
fjernvarme. Alene for de to Horsensvarmeværker bliver der blive tale om
en fordobling af antallet af kunder.
Ud over tilslutningen af de enkelte
forbrugere bliver der masser af ar
bejde med at få rørlagt fjernvarmen
i de nye områder. I et stort område i
Sydbyen løber rørene til naturgas og
fjernvarme side om side, og dermed
har man et godt potentiale for at
komme hurtigt i gang.
Planen skal politisk vedtages i Hor
sens Byråd inden sommerferien. (Kilde:

Horsens

Ranum

Nordjyske Stiftstidende)

Fjernvarmeværkerne i
Tommerup
og Tommerup St. satser på at basere
en del af deres varmeproduktion på
solvarme i fremtiden.De to fjernvar
meværker har etableret en ledning
mellem værkerne, så de kan supplere

Tommerup

Horsens Folkeblad)

Det nye fjernvarmeværk i
St. Merløse
bliver overdraget til borgerne den
3. februar, hvis de sidste tests vel at
mærke går godt. For Holbæk Forsy
ning gennemtester det nye fjernvar
meværk, før det tages i brug.
Holbæk Forsyning melder om et stort
set problemløst testforløb og udtryk
ker stor tilfredshed med forløbet.

St. Merløse

(Kilde: Sjællandske Dagblade)

ny viden

Priskonkurrence – besparelse af
varmt brugsvand i kontorejendomme
Gode forslag, der kan nedbringe energiforbruget
til varmt brugsvand i kontorejendomme, indbydes
til en konkurrence. Der udloddes 25.000 kroner og
sidste frist for at deltage er 1. maj 2013.
Priskonkurrence I forbindelse med
Dansk Fjernvarmes landsmøde i Kø
benhavn modtog teknisk konsulent i
Bygningsstyrelsen, Bjarne Dalgaard,
Fjernvarmeprisen 2012. Han anviste
de 25.000 kroner, der fulgte med
æren, til en priskonkurrence. Konkur
rencen omhandler energibesparelse
for brugen af varmt brugsvand til
kontorejendomme, som typisk har
mange toiletfaciliteter, tekøkkener
med mere, hvor brugen af varmt vand
er meget begrænset, og der derfor
bruges forholdsvis meget energi til
at holde vandet varmt i de lange rør
føringer.

Optimal energiudnyttelse af varmt
brugsvand i kontorejendomme
Generelt er der et lille varmtvandsfor
brug i kontorejendomme og dermed
er varmetabet fra ledningerne rela
tivt stort i forhold til den samlede
energi, som benyttes til varmtvands
produktionen.
Priskonkurrencen skal således
bringe mere fokus på denne del af
energiforbruget i kontorejendomme.
Der ønskes derfor gode forslag til
at sikre nedbringelse af dette ener
giforbrug, som tager hensyn til, at
det blandt andet sker hensigtsmæs
sigt i forhold til de bakterielle gener i

det varme vand – legionella/thermo
file bakterier.
Forslagene kan være inden for må
ling/registrering eller ideer, som kan
bruges i forbindelse med nybyggeri
eller renoveringer eller alene ved al
mindelig drift. Kommunikationsform
kan også være et emne – det vigtigste
er at skabe øget grundlag for effektiv
energiudnyttelse af det varme brugs
vand i kontorejendomme.
Forslaget bør som minimum inde
holde en kort beskrivelse af projektet
med forventet potentiale af investe
ringerne.
Forslag skal sendes til Dansk Fjern
varme, Merkurvej 7, 6000 Kolding,
att.: Teknisk konsulent Kate WieckHansen senest 01.05.2013.
De indsendte forslag vil blive
bedømt, og vinderen får derefter be
sked. Vinderforslaget vil blive omtalt
i Fjernvarmen. J

energipolitisk konference

Indlæg af
Pia Olsen Dyhr,
handels- og
investeringsminister

fjernvarmeindustrien og dansk fjernvarme
På Christiansborg den 19. marts kl. 13.30 – 17.30 efterfulgt af
middagsarrangement i Snapstinget kl. 18 – 21

program
13.30 – 13.40

velkomst

13.40 – 14.35

er fjernvarmens konkurrenceevne i farezonen?
Indlæg af Jesper Møller Larsen, afsnitsleder, Aalborg Forsyning og
Kim Mortensen, adm. direktør, Dansk Fjernvarme

14.50 – 15.45

fjernkøling – potentiale og udfordringer
Indlæg af Lars Tveen, Divisional President, Danfoss District Energy og
Peter Heymann Andersen, viceadm. direktør, Rambøll Energi

15.45 – 16.30

paneldebat omkring gaskonvertering og fjernkøling
Lars Christian Lilleholt (V), Benny Engelbrecht (S), Rasmus Helveg (R)
og Claus Madsen, adm. direktør, ABB. Ordstyrer Anders Eldrup

16.50 – 17.10

fjernvarmeindustriens forventninger til fremtiden
Indlæg af Lars Hummelmose, adm. direktør, DBDH

17.10 – 17.30

indlæg af pia olsen dyhr, handels- og investeringsminister

18.00 – 20.45

middagsarrangement med causeri i snapstinget.

FIF MarketIng

Priser ved medlemskab af
DBDH, FIF Marketing eller
Dansk Fjernvarme:
Konference kr. 1.300.
Konference inkl. middagsarrangement kr. 1.800.
Pris for ikke medlemmer:
kr. 1.400/2.000.
Alle priser er excl. moms.
Tilmelding via
www.danskfjernvarme.dk.
Sidste frist for tilmelding
8. marts.
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Dansk
Fjernvarme har
ansat cand. polyt.
Louise Overvad
Jensen, der kommer fra en stilling
i Energinet.dk.
Louise Overvad
Jensen skal arbejde
i afdelingen for faglig rådgivning og
medlemsservice, hvor hun skal have
fokus på energibesparelser, bygnings
reglement, brugerinstallationer og
kontrakter/aftaler.
Louise begynder hos Dansk Fjern
varme den 1. marts 2013.

i SAS, hvor hun blandt andet havde
ansvaret for kommunikationen og
håndteringen af den omfattende
redningsplan, som selskabet gennem
førte i slutningen af 2012. Hun har
tidligere gennem mere end 10 år haft
en række lederstillinger i TDC med an
svar for både kommunikation og HR.
Mette Refshauge er cand. mag. i
filosofi og medievidenskab fra Århus
Universitet og har desuden den jour
nalistiske tillægsuddannelse fra Dan
marks Journalisthøjskole.
Hun er 39 år, gift, har to børn og er
flyttet til Als i forbindelse med job
skiftet til Danfoss.

Nyt job Mette
Refshauge er ansat som kommunikationsdirektør
hos Danfoss. Her
får hun ansvaret
for ekstern og
intern kommunikation, virksomhedens Public Affairs
arbejde samt Corporate Branding af
Danfoss.
Mette Refshauge kommer fra en
stilling som kommunikationsdirektør

Nyt job DFF-EDB
har pr. 1. januar
2013 ansat
Stephan Nissen
som system
administrator i
teknisk afdeling.
Han er 29 år og
bor i Odense.
Stephan er uddannet IT-supporter
og kommer fra en stilling som system
administrator i en større dansk
virksomhed. Han er erfaren inden for

Nyt job

support og systemadministration af
Citrix, Exchange, Office, netværk og
generelt Windows miljøer.
Stephan Nissen kommer til at
arbejde med konfiguration, support,
dokumentation, videreudvikling m.m.
af hardware og IT-systemer.
Nyt job Civilingeniør Henrik Teglgaard Lund, 51 år,
er tiltrådt som seniorkonsulent hos
Niras’ CO2-team,
hvor han med sin
brede erfaring skal
være med til at styrke Niras’ position
inden for fremme af energieffektivisering og grønne energiløsninger.
Henrik Teglgaard Lund kommer fra
en chefstilling i Go’ Energi.
Niras, der har hovedkontor i Al
lerød, er en rådgivningsvirksomhed
med aktiviteter i Europa, Afrika og
Asien. Virksomheden har 1.400 medar
bejdere.

Driftsleder til Marstal Fjernvarme A.m.b.a.
Da vores driftsleder gennem mange år har valgt at søge nye udfordringer inden for
solvarmebranchen søger bestyrelsen for Marstal Fjernvarme A.m.b.a. en ny driftsleder
til tiltrædelse snarest eller senest 1. april 2013.
Arbejdsopgaver:
Driftslederen får ansvaret for økonomi, drift, vedligeholdelse samt udvikling af kraftvarmeværket.
Profil:
Maskinmester eller lignende teknisk udannnelse med solid el-baggrund.
Vi tilbyder:
Et ansvarsfuldt og udfordrende job i samarbejde med fem loyale og fagligt dygtige
medarbejdere.
Løn efter kvalifikationer.
Yderligere information kan ses på www.solarmarstal.dk eller ved kontakt til:
Driftsleder Leo Holm tlf. 62 53 15 64 info@solarmarstal.dk eller
formand Niels Aage Jensen tlf. 40 32 22 67 niels.aage.jensen@gmail.com.
Ansøgning mrk. “Driftsleder” sendes senest 15. februar 2013 pr. mail til ovenstående
adresser eller til Marstal Fjernvarme A.m.b.a., Jagtvej 2, DK-5960 Marstal.
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isoAlarm
Minimer omkostninger
ved fugt og brud
isoAlarm overvågningssystem fra isoplus
giver dig total frihed til at koncentrere dig
om driften.
isoAlarm detekterer fugt i polyurethanskummet samt brud på alarmtråden. Du
får omgående besked på mail eller sms,
så du kan reagere hurtigt - uanset hvor du
befinder dig.
Alarmboksen har desuden SRO udgang,
som giver mulighed for direkte tilslutning
til varmeværkets kontrolpanel.
Systemet måler på 4 kanaler, og strækninger op til 7000 meter på hver kanal.
Og har desuden indbygget GPS til livetracking af boksen.
Vi udarbejder naturligvis gerne en skræddersyet serviceaftale til dig.
Ring til os, og hør mere om de mange
fordele vi kan tilbyde.
Bjarne Christensen, distriktschef
b.christensen@isoplus.dk

isoplus Fjernvarmeteknik A/S
Korsholm Alle 20
5500 Middelfart

Tlf.: 6441 6109
iso@isoplus.dk
www.isoplus.dk

Vidste du...
- at vores gratis internetbaserede beregningsprogram isoCalc kan hjælpe dig med at vælge
de rigtige dimensioner - baseret på den optimale
isolering i forhold til varmetab, energipriser og
ønsket tilbagebetalingstid?
Klik ind på www.isoplus.dk og minimer dit
varmetab.

Komplette systemer til fjernvarme

navne

Nyt job efter 22 år hos Marstal Fjernvarme
Nyt job Driftsleder Leo Holm har,
efter næsten 22 år hos Marstal Fjernvarme, besluttet sig for at prøve
kræfter med et nyt job. Han er fra
1. april 2013 ansat hos Sunmark i
Svendborg, hvor han blandt andet
skal være rejsende sælger i solanlæg
– både herhjemme og i udlandet.
Leo Holm er Uddannet maskin
mester og sejlede i nogle år, før han i
1988 blev driftsleder på Fonden Ærøs
købing Energiselskab, der senere blev
købt af Ærøskøbing Fjernvarme.
Da Leo Holm i 1991 kom til Marstal
Fjernvarme, var værket et rent olie
værk, og brændslet var spildolie. Men
det blev der snart lavet om på.
Allerede i 1994 blev muligheden
for at etablere et solfangeranlæg på
den lokale svømmehal undersøgt.
Der blev opført et testanlæg, og siden
dengang har Marstal Fjernvarme væ
ret næsten synonymt med solvarme.
I 1994 tog Leo initiativ til en sol
varmegruppe, som bestod af Ry

Varmeværk, Saltum Fjernvarmeværk,
Marstal Fjernvarme samt Skive Kom
mune. I denne gruppe udveksledes er
faringer og produktionsdata, og det
er faktisk denne gruppe, der i dag er
endt med at være Dansk Fjernvarmes
erfa-gruppe for solvarme.
I 1996 etablerede Marstal Fjern
varme det første store solfangeran
læg på 8.000 m2. Efter flere udbygnin
ger gennem årene er der i dag 33.500
m2 solfangere i Marstal samt lagre
på i alt ca. 88.000 m3 til at opbevare
solvarmen i. Anlægget er verdens
største solvarmeanlæg i forbindelse
med fjernvarme.
I de 16 år med solvarme i Marstal
har over 35.000 mennesker besøgt an
lægget, og selv om Leo Holm ikke har
vist dem alle rundt, er det en stor del.
Mange kollegaer har besøgt an
lægget, og mange af dem har efterføl
gende bygget solfangeranlæg.
Gennem årene har Leo Holm også
rejst meget, og der er ikke mange

solvarmekonferencer i Europa, hvor
Marstal-anlægget ikke er blevet præ
senteret. Foruden Europa har han væ
ret i Thailand, Korea og Vietnam for at
fortælle om solvarme.
Ud over solvarmen, som har fyldt
meget, skulle den daglige drift af
fjernvarmeværket også passes, og Leo
Holm understreger, at uden gode med
arbejdere kunne det ikke lade sig gøre.

Teknisk Chef
Projekter til energiløsninger
Du bliver ansvarlig for teknisk afdeling, som består af 4 medarbejdere.
Jobbet er et bredt job i en mindre
organisation. Afdelingens og dine
hovedopgaver spænder over beregning, projektstyring, dokumentation,
udarbejdelse af produktionsgrundlag,
indkøb, konstruktion, myndighedsarbejde og teknisk backup ift. salg. Du
refererer til den adm. direktør og får
domicil på hovedkontoret i Vejle.
Som teknisk chef er dine øvrige
nøgleopgaver; daglig ledelse og
koordinering, tage del i daglige opgaver herunder køre egne projekter
med alt, hvad det indebærer jvf.
ovennævnte, sikre en optimal afvikling af de mange projekter gennem
indarbejdede strukturer og processer
ift. Projektgennemførsel, løbende
teknisk støtte til salget, hvilket også
betyder sambesøg hos kunderne.
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Du har erfaring med energitekniske
løsninger og har haft en hverdag,
hvor projektstyring og -afvikling var
en naturlig del af jobbet. Vi ser endvidere gerne, at du har erfaring med
dagligt samarbejde/koordinering med
produktion/montage, således at du
ved, hvad der virker på ”gulvet”.

Dansk Energi – Gruppen A/S
består af 5 virksomheder med
hver deres kompetence inden
for energi. Den samlede virksomhed er en engineering- og
servicevirksomhed som konstruerer, fremstiller, installerer
og servicerer kundetilpassede
løsninger til energitekniske
anlæg.

Du tilbydes et varieret og bredt job
i en overskuelig organisation med
korte beslutningsgange. Gagepakken forhandles på et niveau, som
vil modsvare dine kvalifikationer og
jobbets krav.

Dansk Energi – Gruppen A/S
består af ca. 40 medarbejdere
og har udgangspunkt i Vejle.

Mærk venligst din ansøgning
”Teknisk Chef/ikr” og søg jobbet via
www.hansentoft.dk. Du er velkommen til at ringe på 7025 0407 for
uddybende spørgsmål.
Læs mere www.hansentoft.dk

Yderligere information på
www.dansk-energi-service.dk
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Viborg Fjernvarme får ny chef
Morten Abildgaard, 37 år, er ud
nævnt til ny direktør for Viborg
Fjernvarme. Han tiltrådte sit nye
job den 16. januar 2013.
Morten Abildgaard er uddannet
erhvervsjurist og har en MBA i stra
tegisk ledelse. I sit arbejdsliv har han
beskæftiget sig med fibernet, el og
energiforbedringer.
Han kommer fra et job som salgsog forretningsudviklingschef i den
nordjyske elinstallationsforretning,
Mariendal Electrics A/S. Før det var
han i tre år ansat som kvalitetschef
ved Midtvest Bredbånd i Holstebro.
– Vi har fået en direktør, der
har bred erfaring, ikke kun inden
for ledelse og planlægning, men
også med salg og anlægsopgaver.
Dermed er Viborg Fjernvarme godt
rustet til at varetage fjernvarme
brugernes interesser i forhold til
kvaliteten i den løbende drift, i den
kommende kommunale varmeplan

lægning og i realiseringen af de
energisparemål, der følger af lov
givningen, tilføjer Per B. Jørgensen.
Udnævnelsen af Morten Abild
gaard kan ses som et klart signal
om, at det som et selvstændigt,
forbrugerejet energiselskab er Vi
borg Fjernvarmes opgave at søge at
forøge anvendelsen af fjernvarme
til gavn for den enkelte fjernvarme
bruger.
– Det, at Viborg Fjernvarme er
ejet af forbrugerne, er den bedste
garanti for, at forbrugernes interes
ser bliver varetaget bedst muligt,
og at en så afgørende ting som boli
gens opvarmning ikke gøres til gen
stand for hverken skattetænkning
eller profit, siger Morten Abildgaard.
Privat bor Morten Abildgaard i
Viborg. Han er gift med Maria, og
parret har to drenge.
Siden samarbejdet med Viborg
Fjernvarmes tidligere direktør,

Henry Juul Nielsen, blev ophævet i
sensommeren 2012, har Tom Diget
været konstitueret direktør.
Formand, Per B. Jørgensen, har
kun rosende ord til overs for Tom
Digets indsats i den svære tid i for
længelse af Geotermi-projektet, og
han glæder sig over, at Tom Diget
har sagt ja til at vende tilbage til
sine tidligere opgaver som distribu
tionschef.

Ribe FjeRnvaRme – miljøvenlig, billig vaRme

Driftslederassistent søges
Ribe Fjernvarme søger en driftslederassistent til spændende og udfordrende stilling. I tæt samarbejde
med driftslederen og eksterne samarbejdspartnere får driftslederassistenten ansvaret for den daglige drift,
vedligehold og udvikling af varmeproduktionsanlæg i Ribe.
arbejdsopgaver:
• Forestå den daglige drift af og tilsyn med
varmeproduktionsanlægget
• Udarbejdelse af driftsbudget og opfølgning i
samarbejde med driftsleder og revisor
• Udarbejdelse af månedsdata
• Deltage i relevante udvalg og erfaringsgrupper
• Deltagelse i vagtordninger
Profil :
• Maskinmester eller tilsvarende uddannelse med
solid praktisk erfaring
• Gode forhandlings- og samarbejdsevner
• Kundeorienteret
• Struktureret og selvstændig
• Initiativrig og løsningsorienteret

vi tilbyder:
• Et dynamisk job i et fjernvarmeværk i konstant
udvikling
• Gode kollegaer
• Faglig udvikling gennem kurser og uddannelse
• Løn efter kvalifikationer
Yderligere information om stillingen kan indhentes ved
driftsleder Richard Boisen på telefon 23 46 94 38.
ansøgningen sendes til:
Ribe Fjernvarme Amba, Mosevej 100, 6760 Ribe
Att: Richard Boisen eller til ribekkv@post11.tele.dk
senest den 15. februar 2013.

Ribe Fjernvarme Amba har en bred vifte af produktionsmuligheder, som består af motorer og kedler, hvor energiindkøbet består af biogas, flis, naturgas,
el og overskudsvarme. Ribe Fjernvarme ønsker at bevare og om muligt udbygge sit image som en lokal, ansvarlig og omkostningsbevidst forsyningsvirksomhed for sine ca. 2450 forbrugere.

Ribe Fjernvarme a.m.b.a.
Mosevej 100 . 6760 Ribe . Telefon 7542 5888 . www.ribe-fjernvarme.dk
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dog opgivet, og kedlen blev udskif
tet med en ny og bedre, som Jens var
med til at drive i hele dens levetid
indtil 2010. Han var også med, da
værket satte en fliskedel i drift i 2004
og byggede akkumuleringstank i
2009.
Jens Hansen har i de senere år
hovedsagelig været beskæftiget
med udskiftning, modernisering og
vedligeholdelse af varmemålere,
kundebesøg samt tilsyn ved led
ningsarbejder. Det gør, at han i høj
grad er en del af værkets ansigt ud
adtil. Herudover har Jens i alle årene
deltaget i værkets vagtordning.
Jens er en loyal og vellidt medar
bejder og kollega og ønskes hjerte
ligt tillykke med jubilæet af kolleger,
ledelse og bestyrelse.

25-års jubilæum
Jens Hansen har den 1. marts 2013
været ansat som driftsassistent ved
Høng Varmeværk i 25 år.
Jens er oprindeligt uddannet som
elektromekaniker i Søværnet. Efter
nogle år i anden beskæftigelse blev
han i 1988 ansat som driftsassistent

ved Høng Varmeværk, som på dette
tidspunkt var et olieværk i den
spæde omstilling til halmfyring.
Høng Varmeværk kæmpede den
gang hårdt for at få værkets første
halmkedel til at fungere. To år efter
Jens Hansens ansættelse blev det

SteelTank er en jysk virksomhed med mange års
erfaring i levering af tank- og procesanlæg til:
Steeltank A/S er en jysk virksomhed med mange års erfaring i levering •afVarmeakkumulering
tankanlæg til energi, miljø, olie og foderstof.
Biogasanlæg
Vi varetager•opgaver
i hoved- og delentreprise. Isolering,
• Olieanlæg
overfladebehandling,
fundering, rørinstallation, instrumente• Silotanke
med
snegleudtræk
ring og processtyring
kan
indgå
som en del af leverancen.
• Beholdere og procesrør i rustfri stål
Steeltank A/S er specialist i projektering og levering af
SteelTank er en ordreproducerende
virksomhed,
akkumuleringstanke,
dykkerundersøgelse,
inspektion samt
der
detail-projekterer
og leverer
tank- og procesreparation
af alle former
for korrosionsskader.
anlæg i hoved- eller delentreprise.
Steeltank A/S er en ordreproducerende virksomhed, som i
For yderligere
informationer
eller et uforbindende
dag beskæftiger
35 dygtige
og kompetente
medarbejdere på
projektforslag,som
kontakt
SteelTank ipåEsbjerg.
tlf. 75 45Grundlaget
08 11
såvel tankbyggerier
på fabrikken
i
eller se nærmere
på www.steeltank.dk
Steeltank
A/S er Kvalitet,
Erfaring og Know-how.

Jubilæet markeres ved en reception
på Høng Varmeværk, Banemarken 8
i Høng, fredag d. 1. marts 2013
kl. 11.00 – 14.00

INDIVIDUELLE
PUMPELØSNINGER
DESMI leverer ud over de mere traditionelle løsninger også
løsninger med standardpumper i seriedrift, hvilket ofte
resulterer i stor fleksibilitet og højere virkningsgrad.
DESMI’s pumpeløsninger garanterer:
Driftssikkerhed
Energieffektive løsninger
Nem servicering

Ved
yderligere
kontakt
A/S
Steeltank
A/S:information
H.E. Bluhmes
Vej 79,Steeltank
6700 Esbjerg
på
telefon
7575
4545
08081111,
eller
på www.steeltank.dk
Telefon:
+45
Telefax:
+45 75 45 08 47
steeltank@steeltank.dk
Steeltank A/S, H.E. Bluhmes Vej 79, 6700 Esbjerg
Telefon: +45 75 45 08 11, Telefax: +45 75 45 08 47
E-mail: steeltank@steeltank.dk
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Ring og hør om dine muligheder: 72 44 02 50

PROVEN TECHNOLOGY
www.desmi.dk / 72 44 02 50

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

Vi sikrer dig den rigtige løsning …

- de rigtige komponenter, dimensioner
og den optimale kvalitet
I Teknisk Support bruger vi al vores energi på at beregne
og sikre, at de udbudte projekter optimeres bedst muligt.
Den rigtige kvalitet, de rigtige komponenter og dimensioner
- eller enklere sagt, den bedste løsning til formålet.
Prisforskelle kan som regel forklares og hænger ofte sammen
med valg af løsning. De løsninger, der på papiret ser ud til at
være de billigste, kan være de dyreste på lang sigt.
Vi indkalkulerer alle de vigtige aspekter i vores beregninger
- de tekniske, energi- og miljømæssige samt naturligvis de
økonomiske - og anbefaler altid den løsning, der er den
rigtige; beregnet på hele rørsystemets levetid …

LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · DK-9670 Løgstør · Denmark
Tel. +45 9966 1000 · Fax +45 9966 1180
logstor@logstor.com · www.logstor.com

LOGSTOR Calculator, som du frit kan anvende på
vores hjemmeside, er et godt værktøj til at beregne og
sammenligne løsningsmodeller. Men du er også altid
velkommen til at kontakte os direkte, hvis du ønsker vores
assistance.
Dansk knowhow – international erfaring
- der er mennesker bag resultaterne

