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Ny ingeniøruddannelse
Forsyningssektoren får nu sin egen
specialiserede ingeniøruddannelse.

ny viden

Samarbejde
skaber resultater
Stor spørgeskemaundersøgelse viser, at mange
værker samarbejder og har
store fordele af det.

praksis

Carlsberg Byen får fjernkøling
Københavns nye grønne bykvarter får ikke bare fjernvarme, men også fjernkøling.
Anlægget skiller sig ud ved sine to underjordiske tanke, der kan lagre det kolde vand.

Fjernvarmens
totalleverandør

Fjernvarmeværk

Servicearbejde

Avancerede beregninger

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

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

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

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

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

Tjæreborg
Industri
FJERNVARME • ENERGI • BETON

- en stabil og troværdig samarbejdspartner!

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

neasenergy.com

Varmeforbrugernes sommer
Sommeren er forbi nu, men sikke en af slagsen. Meteorologerne har aldrig før noteret så mange ”autoriserede” sommerdøgn, så det har været et perfekt
vejr til at spare på energien, både i hængekøjen og
ved at lukke ned for varmen.

Indhold

For de mere end 3,5 millioner danskere, der nyder
godt af fjernvarme, har der dog været ekstra god
grund til at nyde sommeren. De har nemlig også
kunnet lune sig ved at tænke tilbage på den milde
vinter, der betyder, at mange fjernvarmeværker nu
sender millioner af kroner tilbage til forbrugerne.
Ganske enkelt fordi omkostningerne til brændsler
har været markant mindre, end der var gjort plads
til i budgetterne. Og når værkerne sparer, kommer
det forbrugerne til gode. Krone for krone. Det sikrer
det nonprofitfundament, som den kollektive varmeforsyning hviler på.
Men ligesom med vejret er det ikke en selvfølge,
at det fortsætter sådan. Regeringen barsler med
et ”eftersyn” af reguleringen på fjernvarmeområdet, og vi ved, at stærke kræfter arbejder på at
svække eller helt afskaffe den forbrugerbeskyttelse, der ligger i nonprofitprincippet. Formålet er naturligvis, at investorer får mulighed for at trække penge ud af værkerne
– penge, der skal betales af forbrugerne.
Derfor er der al mulig grund til at stå
vagt om varmeforbrugernes interesser – ikke mindst på den politiske bane.
For når rammerne for fremtidens
fjernvarme skal skabes, skal vi være
sikre på, at politikerne og deres embedsmænd – trods en rekordvarm
sommer – formår at holde hovederne
kolde, så de ikke skyller fjernvarmens
indbyggede forbrugerbeskyttelse ud
med badevandet.
Kim Mortensen,
direktør for Dansk Fjernvarme
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Kæmpe biomasseværk
bygges ved Aarhus
AffaldVarme Aarhus investerer en milliard
kroner i et nyt biomassefyret kraftvarmeværk. Værket er en vigtig del af kommunens
klimaplan.

Også her er
der fjernvarme

Læs mere side 8

Læs mere side 17
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Ny mulighed: Læs til
forsyningsingeniør

Udbredt samarbejde mellem
varmeværkerne

Der forventes at blive rift om dem, der gennemfører en ny uddannelse til forsyningsingeniør. Uddannelsen skal dække behovet for
kvalificeret og specialiseret arbejdskraft.

Mange værker samarbejder, formelt og uformelt, eller indgår fusioner. Det har de stor glæde af, viser en spørgeskemaundersøgelse
foretaget af Dansk Fjernvarme.

Læs mere side 6

praksis

Grøn køling til
ny københavnsk
bydel
Carlsberg Byen får ikke bare fjernvarme,
men også fjernkøling. Kølerørene er
på vej i jorden, og anlægget er
under opførelse.
Læs mere side 18

Læs mere side 34

nyheder

Forsyningssektoren
får sin egen ingeniøruddannelse
Ny uddannelse til forsyningsingeniør skal være med til at dække behovet
for kvalificerede og specialiserede medarbejdere til forsyningsområdet.
Tekst: Journalist Hans Wulfsberg hanswulfsberg@mail.dk

I

2015 vil VIA University College optage de første studerende på en
helt ny uddannelse til forsyningsingeniør. Tre et halvt år senere vil de
første færdiguddannede få deres
eksamensbevis med en specialisering
inden for varmeforsyning, vandforsyning eller spildevandshåndtering.
Efter alt at dømme bliver der rift om
de nye ingeniører.
– Uddannelsen som forsyningsingeniør er den første uddannelse
herhjemme rettet direkte mod forsyningsområdet: Det er fremtidens specialister inden for varmeforsyning, og
vand- og spildevandshåndtering, vi
skal uddanne, siger Lotte Thøgersen,
forskningschef for byggeri, energi og
miljø på VIA University College.
Ideen til den nye uddannelse
stammer fra en interessentanalyse,
VIA gennemførte omkring nytår i
2012/13 inden for forsyningsområdet.
Problemet med at få kvalificerede

medarbejdere blev nævnt igen og
igen i undersøgelsen, og det fik VIA til
at spørge en række virksomheder, om
de ville deltage i et udviklingsarbejde
omkring en ny uddannelse.
– Responsen var overvældende.
Alle sagde ja, så to gange i løbet af
foråret i 2013 samlede vi ledende
medarbejdere fra rådgivende ingeniørfirmaer, forsyningsselskaber, andre
virksomheder inden for området
og interesseorganisationerne til en
workshop om indholdet i uddannelsen, siger Lotte Thøgersen.
Den endelige ministerielle godkendelse kom umiddelbart før sommerferien, og med den i hus blev hele
forberedelsen til starten og markedsføringen af uddannelsen skudt i gang.

Uddannelse med udviklingsmiljø
– Først og fremmest skal vi dække
det aktuelle behov for kvalificerede
medarbejdere. Men vores ambition er

I 2015 optager VIA University College de første studerende på den nye uddannelse til
forsyningsingeniør, hvor de kan specialisere sig inden for varmeforsyning, vandforsyning eller spildevandshåndtering.
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at skabe et udviklingsmiljø, hvor uddannelsen er forankret i forskning og
udvikling inden for området på den
ene side og i de forskellige brancher
på den anden, siger Lotte Thøgersen
og fortsætter:
– Vi skal opbygge et trepartssamspil: Problemstillinger fra virksomhederne skal glide ind i forskning og
udvikling, og resultaterne herfra skal
flyde over i uddannelsen og videre
ud til virksomhederne gennem de
færdiguddannede og de studerendes
praktikophold og projektopgaver i
virksomhederne.
Når det gælder varmeforsyningen,
vil den nye uddannelse trække på et
fagligt miljø med en stor viden om
jordvarme, opsamling af varme og
varmelagring. VIA University College
har i en årrække forsket og udviklet
inden for disse områder og deltager
bl.a. i et projekt med Brædstrup
Fjernvarme, hvor lagring og brug af
solvarme kombineres med almindelig
fjernvarme.
– Det skal ikke forstås sådan, at
vi skal uddanne de kommende forsyningsingeniører som specialister
i jordvarme eller varmelagring. Men
vores forskning og udvikling betyder,
at vi har et velfungerende fagligt
miljø, som sikrer grundlaget for det
faglige indhold i uddannelsen, og
hvor anden viden og andre problemstillinger inden for varmeforsyningen
kan inddrages, understreger Lotte
Thøgersen.

Fremtid med store udfordringer
Trepartssamspillet vil efter forskningschefens mening komme til at
præge hele forsyningsområdet i fremtiden, fordi udfordringerne inden for
varme, vand og spildevand er så store
og omfattende. På varmeområdet

nyheder

Det er
fremtidens
specialister inden
for varmeforsyning og
vand- og
spildevandshåndtering, vi skal uddanne.

Uddannelsen til forsyningsingeniør
ɟɟ Uddannelsen til forsyningsingeniør varer 3,5 år, og de studerende kan undervejs specialisere sig inden for vandforsyning,
spildevand eller varmeforsyning. Uddannelsen indeholder et
praktikophold i en virksomhed, ligesom den afsluttende opgave kan skrives som et virksomhedsprojekt.
ɟɟ Uddannelsen er rettet mod virksomheder som: Forsyningsselskaberne, de rådgivende ingeniørvirksomheder, entreprenørvirksomheder og det offentlige område. Herhjemme og i
udlandet.
ɟɟ Adgangskravet er en studentereksamen eller tilsvarende. Interesserede med en faglig uddannelse kan kvalificere sig til optagelse gennem et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

peger Lotte Thøgersen især på den
igangværende udfasning af de fossile
brændsler.
– Omstillingen af varmeforsyningen vil blive en fortløbende proces
med en løbende udvikling af nye
teknologier og en forbedring af de
eksisterende. Ikke kun frem mod den

Lotte Thøgersen, forskningschef for byggeri, energi og miljø
på VIA University College

endelige udfasning, men i høj grad
også efter. Og jo mere vi kan udvikle
dette trepartssamspil, des stærkere
vil erhvervslivet stå. Også på eksportmarkederne, hvor mange danske
virksomheder allerede er blandt
de førende inden for forsyningsområdet.

– Derfor er jeg også rigtig glad for,
at Dansk Fjernvarme har sagt ja til
at deltage i den videre udvikling af
uddannelsen til forsyningsingeniør,
og jeg ser frem til det præg, sektoren
uden tvivl vil kunne sætte på uddannelsen. J

Nyhed
NANO rør

Nyhed - der
NANO
rør
Nyt isoleringsmateriale
reducerer varmetabet

Nyt isoleringsmateriale der reducerer varmetabet

Med Nano dobbeltrør op til 37 % mindre varmetab i forhold til Twinrør pur i serie 2.
Med
dobbeltrør op til 37 % mindre varmetab
Formålet er af skabe
et Nano
fjernvarmedistributionssystem
med i forhold til
Twinrør pur i serie 2.

max varmetab på 10 %

Formålet er af skabe et fjernvarmedistributionssystem med

• 50 % mindre varmeovergang mellem frem- og returrør
max varmetab på
• Væsentlig mindre temperaturfald på fremløbsledningen
• Mindre varmetab ved anvendelse
dobbeltrør
af i forhold til twinrør
 50 % mindre varmeovergang mellem frem‐ og returrør

10 %

 Væsentlig mindre temperaturfald på fremløbsledningen
 Mindre varmetab ved anvendelse dobbeltrør af i forhold til twinrør
Kontakt os for yderligere informationer.

Fruetoften 11 – 7000 Fredericia • Telefon: 25 27 39 10 og 51 83 66 67
e-mail: starpipenordic@starpipenordic.dk • www.starpipenordic.dk
s. 1
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Det nye kraftvarmeværk skal etableres
i tilknytning til det eksisterende affaldsforbrændingsanlæg i Lisbjerg og med indpasning i eksisterende arkitektur. Denne
visualisering viser, hvordan det samlede
anlæg i Lisbjerg kan komme til at se ud.

Biomasseværk til en
milliard opføres ved Aarhus
Aarhus Byråd siger ja til at lade AffaldVarme Aarhus opføre biomassefyret
kraftvarmeværk til en milliard kroner. Værkets effektivitet bliver i top, og
trods udgiften stiger varmeprisen næppe.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Illustration: AffaldVarme Aarhus
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S

nart kan gravemaskiner og
entreprenørarbejdere gå i
gang med et kæmpestort projekt i Lisbjerg ved Aarhus. Her skal et
nyt biomassefyret kraftvarmeværk
opføres og efter planen stå klar, når
fyringssæsonen indledes i efteråret
2016.
Anlægget får en af Danmarks
største kedler til biobrændsel, og det
kommer til at levere en femtedel af
byens fjernvarme. Samtidig er det
nye kraftvarmeværk designet, så det
forventes at kunne leve op til fremtidige miljøkrav, blandt andet ved at
genindvinde og udnytte ressourcer
fra produktionen.
Kraftvarmeværket designes til
fyring med halm fra lokalområdet.
Hvis der opstår år med for lidt halm,
kan der suppleres med træflis. Op til
50 procent af brændslet kan, om nødvendigt, udgøres af flis.
Det nye anlæg vil også kunne
variere sin elproduktion afhængig
af efterspørgslen og prisen på el –
samtidig med at værket producerer
den nødvendige mængde fjernvarme.
Endelig kan spildevand fra produktionsprocessen bruges som vand i
fjernvarmenettet, hvilket giver en be-
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sparelse på cirka 75.000 kubikmeter
vand om året.

Høj virkningsgrad
Anlægget skal bygges i tilknytning til
affaldsforbrændingsanlægget i Lisbjerg, og det bliver opført, så det passer ind i den eksisterende arkitektur.
Det nye kraftvarmeværk kommer
til at bestå af et halmlager med plads
til tre døgns forbrug, en kedelbygning, en akkumuleringstank, en ny
fælles skorsten for affaldsforbrændingsanlægget og det biomassefyrede kraftvarmeværk samt en plads

Nyt biomasseværk
ved Aarhus
Indfyret effekt: 110 MW
Elproduktion: 30 MW
Varmeproduktion: 80 MW
Brændsel: 237.000 ton pr. år
Brændsel: 66 lastbiler med halm
i døgnet
Lagerkapacitet: 3.168 halmballer
svarende til 67 timers forbrug
Brug af flis: Anlægget kan fyre
med op til 50 procent flis

til kortvarig oplagring af træflis i situationer, hvor der ikke er halm nok.
Derudover skal der etableres en ny
fjernvarmetransmissionsledning ind
til hovedtransmissionsledningen ved
Mollerup.
Anlægget er designet til en effektiv
udnyttelse af brændslet og høj virkningsgrad, bl.a. med varmegenvinding
af energien i røggassen. Der er tale
om et traditionelt opbygget anlæg
med kendt og afprøvet teknologi.

Et led i kommunens klimaplan
Placeringen i Lisbjerg har betydet,
at Aarhus Kommune har taget miljømæssige hensyn til planerne om at
etablere den nye Lisbjerg By syd for
anlægget. Det nye anlæg kommer ikke
til at give støj- og lugtgener i hverken
eksisterende og nye boligområder.
Det biomassefyrede kraftvarmeværk er et led i Aarhus Kommunes
klimavarmeplan, hvor fjernvarmeproduktionen skal omlægges til at være
CO2-neutral.
Alt i alt ventes det, at det nye kraftvarmeværk, trods den høje pris, ikke
vil medføre stigninger i den årlige varmeudgift, forbrugerne betaler. J

Smidighed,

styrke

... og perfekt

balance

De europæiske energimarkeder er i konstant bevægelse, så det
kræver både smidighed og styrke at følge med udviklingen. For at
holde balancen, skal man både kunne læse markederne rigtigt og
reagere hurtigt.
Hos Energi Danmark har vi en lang række specialister, som kan
holde hovedet koldt og overskue forholdet mellem risiko og pris i
en hektisk hverdag.

www.energidanmark.dk

Kontakt Produktion & Balance
+45 87 44 67 80
pba@energidanmark.dk
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BedreBolig-rådgiverne udarbejder en konkret plan til boligejerne over, hvilke energirenoveringer de med fordel kan igangsætte.

BedreBolig-ordningen
bliver national
Hen over foråret har BedreBolig været testet i ni pilotkommuner, og nu er den
nationale udrulning af ordningen på trapperne. Fjernvarmeværker kan med få
ressourcer bidrage til at indfri energibesparelsespotentialet i private boliger.
Tekst: Juniorkonsulent Kristian Riber Kraaer, Geelmuyden Kiese kristian.riber@gknordic.com
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D

en 1. oktober bliver BedreBolig lanceret nationalt, når en
stor kampagne, der blandt
andet involverer landsdækkende tvspots, skydes i gang for at markedsføre ordningen over for boligejere i
hele landet.
BedreBolig er en ny ordning under
Energistyrelsen, der skal gøre det
nemmere for boligejere at energirenovere. Alle BedreBolig-rådgivere er
godkendt af Energistyrelsen og uddannet til at levere en samlet rådgivning til boligejerne.
Energistyrelsen har derfor store
forventninger til, at BedreBolig skaber energibesparelser. Det er besparelser, der også kan komme de danske
fjernvarmeværker til gode, fordi
det er muligt at indgå aftale med en
BedreBolig-rådgiver, på samme måde
som der i dag indgås aftaler med øvrige eksterne aktører.
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– At det bliver lettere for boligejerne
at gennemføre større renoveringer af
deres huse, vil også gøre det meget
nemmere for de danske forsyningsselskaber, herunder fjervarmeværkerne, at høste energibesparelser
blandt private boliger, siger Henrik
Andersen, der er kontorchef i Energistyrelsen.

Lokalt samarbejde kan sparke
ordningen i gang
Henrik Andersen opfordrer derfor landets fjernvarmeværker til at bidrage
til udrulningen ved aktivt at være en
del af ordningen og indgå lokale aftaler i eget forsyningsområde.
– Det er en rigtig god idé at afdække, hvem der er BedreBolig-rådgivere i ens lokalområde. Det kan man
gøre på BedreBoligs hjemmeside. Så
kan man efterfølgende tage kontakt
med henblik på at indgå samarbejds-

Gode råd
Hvad kan fjernvarmeværker gøre
for at høste energibesparelser med
BedreBolig?
ɟɟ Indgå aftale med BedreBoligrådgivere om, at de kan formidle
støtte til realisering af energibesparelser på vegne af selskabet.
ɟɟ Tage kontakt til kommunen med
henblik på at få etableret et lokalt erhvervsnetværk bestående
af BedreBolig-rådgivere, pengeinstitutter og forsyningsselskaber.
ɟɟ Holde informationsmøder – eventuelt i samarbejde med lokale
BedreBolig-rådgivere, pengeinstitutter og ejendomsmæglere.
ɟɟ Oplyse forbrugerne om BedreBolig gennem kundeblad, nyhedsmails og hjemmeside.

nyheder

Fakta om BedreBolig
ɟɟ BedreBolig-ordningen er en ny ordning under Energistyrelsen, der skal gøre det nemmere for boligejere at energirenovere. Ordningen er en del af regeringens Vækstplan DK og vedtaget med bredt flertal i Folketinget.
ɟɟ Gennem BedreBolig uddannes fagfolk inden for byggeriet til at yde kvalificeret rådgivning fra plan til færdig renovering. Rådgivningen tager udgangspunkt i boligejerens egne renoveringsønsker, boligens arkitektur og ønsker til
forbedret indeklima og energimærke.
ɟɟ Rådgiveren kan lægge et budget for renoveringen og beregne, hvor meget boligejeren kan spare på varmeregningen. Det hjælper boligejeren med at sammenligne omkostninger og årlig energibesparelse, hvilket især er nyttigt,
hvis boligejeren skal låne penge til projektet.
ɟɟ Der er gennemført en testfase i ni kommuner. Testkommunernes erfaringer er efterfølgende formidlet videre til
landets resterende kommuner.
ɟɟ 1. oktober rulles BedreBolig ud i landets resterende kommuner, hvoraf mange allerede nu er godt i gang med at forberede sig til rollen som facilitator for udrulningen.

aftaler. Hvis man f.eks. aftaler, at
BedreBolig-rådgiveren kan formidle
støtte til energibesparelser på vegne
af fjernvarmeværket, kan der være
meget at hente med få ressourcer.
BedreBolig-ordningens testfase
har samtidig vist, at landets kommuner er et centralt omdrejningspunkt
i udrulningen af ordningen. Eksempelvis ved at lokale erhvervsnetværk,
faciliteret af kommunen, bidrager
til vidensdeling og samarbejde.
Energistyrelsen opfordrer derfor
også landets fjernvarmeværker til
at opsøge kommunen og potentielle
samarbejdspartnere fra det lokale
erhvervsliv:
– De ni kommuner, der har været
involveret i testfasen af ordningen,
har været dygtige til at agere facilitatorer for udrulningen af BedreBolig.
Og mange af landets øvrige kommu-

ner viser også interesse for at tage
denne rolle, når ordningen bliver national. Så jeg kan kun opfordre fjernvarmeværkerne til at kontakte deres
kommune og høre, om der er planer
om at etablere et erhvervsnetværk
bestående af lokale BedreBolig-rådgivere, forsyningsselskaber, pengeinstitutter og ejendomsmæglere, siger
Henrik Andersen.

Information om ordningen direkte
til kunderne
Hvis ens kommune ikke har planer om
at etablere erhvervsnetværk, er der
dog også andre enkle måder, hvorpå
fjernvarmeværkerne kan gøre kunderne opmærksomme på BedreBolig:
– En god idé er at oplyse kunderne
om BedreBolig gennem f.eks. kundemagasiner, nyhedsmails og hjemmeside. Og ønsker man at investere

lidt flere ressourcer, kan man invitere
kunderne til en informationsaften
sammen med én eller flere lokale
BedreBolig-rådgivere. Det kan måske
også afføde nogle konkrete energirenoveringsprojekter, der giver energibesparelser til værket, siger Henrik
Andersen
Fjernvarmeværker, der ønsker at
oplyse deres kunder om BedreBolig,
kan hente materialer og få hjælp hos
Energistyrelsens BedreBolig-sekretariat, der kan kontaktes på info@
bedrebolig.dk. J

Solvarme – skal planlægges nu
Det er nu varmeværket skal i gang med
planlægningen af det nye solvarmeanlæg,
såfremt det skal være klar til drift i sommeren 2015.
DFP er varmeværkets støtte – også når
der skal planlægges og projekteres nye
solvarmeanlæg.
Vil du vide mere så kontakt os på
tlf. 76 30 80 00
Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

www.dfp.dk
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Byretsdom: Ingen
garantiprovision med
tilbagevirkende kraft
Retten i Sønderborg har fastslået, at Sønderborg Kommune ikke må kræve
garantiprovision med tilbagevirkende kraft. Kommunen har valgt at anke
dommen.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen, fr@danskfjernvarme.dk

D

et var ikke lovligt, da Sønderborg Kommune ombestemte
sig og opkrævede garantiprovision fra to fjernvarmeværker. Det
har byretten fastslået.
Dommen drejer sig om to tilfælde,
hvor Sønderborg Kommune har givet
de forbrugerejede fjernvarmeselskaber i Sønderborg og Gråsten en
kommunegaranti. Garantien har ikke
medført omkostninger for kommunen, men har gjort det muligt for værkerne at finansiere anlægsprojekter
via billige lån hos Kommunekredit.
I Sønderborg handlede det om et
lån til i alt 440 millioner kroner, som
dækkede værkets investering i et
geotermianlæg med tilhørende varmepumper, et flisanlæg, en transmissionsledning med pumpesystemer og
tilhørende bygninger samt etablering
af fjernvarme i Høruphav og omegn.
Byrådet i Sønderborg Kommune bevilligede sin kommunegaranti uden
at forlange provision den 13. oktober
2010.
I Gråsten fik fjernvarmeværket
på tilsvarende vis den 14. september
2011 en kommunegaranti til et lån
på 110 millioner kroner, som gik til
etablering af fjernvarme i Ulsnæs,
Alnor og Egernsund samt byggeriet af
et solvarmeanlæg med absorptionsvarmepumpe.

Kommunen ombestemmer sig
Sønderborg Kommune bevilligede
altså i 2010 og 2011 kommunegarantierne til de to varmeværker. Men i
oktober 2012 sker der noget nyt. På
et byrådsmøde beslutter politikerne,
at kommunen fremover skal opkræve
garantiprovision for at stille den type
12
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garantier. Provisionen fastsættes til
1 % i stiftelsesgebyr og derpå 1 % af
restgælden årligt i lånets løbetid.
Samtidig mener kommunen, at den
har omgået reglerne om statsstøtte,
da den stillede garanti for de to fjernvarmelån uden at opkræve provision.
Derfor skulle den årlige betaling på 1
% også gælde disse garantier.
Den beslutning ville sende en stor
ekstraregning i niveauet 6-800 kroner
pr. husstand årligt til forbrugerne i
Sønderborg og Gråsten, og det fik de
to forbrugerejede fjernvarmeselskaber til at trække kommunen i retten.
Der har de nu fået medhold.

Risikofrit og omkostningsfrit
Byretten lægger blandt andet vægt
på, at ”den låntagning, som gjorde garantistillelsen nødvendig, skete som
led i realisering af kommunens egne
varmeplaner”.
Desuden må det antages, ”at det
i realiteten har været risiko- og omkostningsfrit for kommunen at stille
de omhandlede garantier”, siger
dommen. Derpå konkluderer de tre
byretsdommere: ”De konkurrencehensyn, som et krav om betaling af
vederlag for garantistillelsen i givet
fald skulle tilgodese, vil under disse
omstændigheder have begrænset
vægt. Der findes på denne baggrund
ikke at være tungtvejende retlige eller
samfundsmæssige hensyn, der taler
for, at en omgørelse af kommunens
beslutning er påkrævet”.
Dommerne bemærker desuden,
at Sønderborg Kommune kendte til
muligheden for at opkræve garantiprovision, da garantierne til fjernvarmeværkerne blev stillet – men at

kommunen dengang var af den opfattelse, at det beroede på en politisk
afgørelse, om dette skulle ske.
Da garantierne blev stillet uden
krav om provision, indrettede fjernvarmeselskaberne sig naturligvis efter dette i god tro, fastslår byretten.

Ren wild west
Byrettens afgørelse noteres med
glæde af Dansk Fjernvarmes direktør,
Kim Mortensen.
– Det er ren wild west, hvis man
kan opkræve den slags bagudrettet.
Fjernvarmeværkerne udarbejder jo
gennemarbejdede projektforslag,
herunder gennemregnede budgetter.
At kommunen så efterfølgende kommer med millionregninger bagudrettet ud af den blå luft, er jo helt horribelt, siger Kim Mortensen
Han tilføjer, at Dansk Fjernvarme
helt generelt finder kommunernes
opkrævning af garantiprovision betænkelig.
– Niveauet for den betaling, en
kommune kan tage, bør afspejle, at
risikoen reelt er lig nul. Nogle kommuners opkrævning kan kun ses som
et udtryk for, at de har opdaget en
mulighed for at hente penge til kommunekassen hos varmeforbrugerne,
siger direktør Kim Mortensen.
I dag håndterer kommunerne
spørgsmålet om garantiprovision vidt
forskelligt. Kim Mortensen opfordrer
derfor indenrigsministeren til at
skære igennem og udarbejde klare
retningslinjer.
I Sønderborg har kommunen erklæret sig uenig i det klare byretsnederlag og har anket dommen til landsretten. J

tid . mål . behov

gashandel.dk

Køb
naturgas til Fastpris
Priserne har i sommer
været de laveste siden 2010

Et øjebliksbillede af prisudviklingen

Økonomisk sikkerhed
og stabilitet
• Ingen prisstigninger
En Fastpris sikrer jer mod uventede prisstigninger i aftaleperioden.

• Fleksible aftaleperioder
Jeres behov afgør længden af
fastprisaften.

• Jeres ønsker – jeres gaspris
HMN Gashandel tilbyder altid en
individuel dialog om jeres behov.

Få en fastprisaftale præcis fra den dato, I ønsker det.
Ring allerede i dag og hør nærmere på 62 25 99 20
Mie Dissing

Er Danmarks største gasselskab målt på kunder . Vi leverer naturgas til hele Danmark
Har mange års erfaring på naturgasmarkedet . Handler dagligt på de internationale gasmarkeder . gashandel.dk
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Energiselskaber
er også i fare for
it-kriminalitet

KORT NYT

Gang i byggeriet
En ny rapport viser, at der
i første halvdel af 2014 har
været en vækst på 14 procent i den danske byggeaktivitet. I årets første seks
måneder er der igangsat
projekter for 4 mia. kr. mere
end i samme periode i 2013.
Driveren for væksten er
især boligbyggerierne, hvor
man nu forventer en stigning på hele 45 % i forhold
til niveauet i 2013.
Tallene stammer fra
CRM-Byggefaktas rapport,
”Trends for byggebranchen
Q2 2014”.

Energiforskning
skaber job
Der bliver skabt 2,5 direkte
og indirekte job for hver
million kroner, EUDP (Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram) giver i støtte. Syv ud
af 10 af disse virksomheder
forventer væsentlig eksport som følge af støtten.
Det viser en effektvurdering af 51 projekter. Projekterne spænder fra f.eks.
højeffektive varmepumper
til omsætning af biomasse
og affald til olie.
EUDP uddeler årligt 300400 mio. kroner og hører
under energiforskningsprogrammerne, der samlet
uddeler ca. 1 mia. kroner.

14

Fjernvarmen · nr. 9 · september 2014

Næsten hver fjerde større danske virksomhed
har været udsat for it-kriminalitet. Mange
energiselskaber siger, at manglende kompetencer
og prioritering gør det vanskeligt at forebygge
kriminaliteten.
Tekst: Pressechef Mads Houe, Codan Forsikring A/S mdq@codan.dk og Flemming L. Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk (Boks med kommentar fra DFF-EDB).
Illustration: Colourbox

Tilmelding til landsmødet
Den 2. september åbner
Dansk Fjernvarme for
tilmelding til årets landsmøde. Tilmelding foregår
via www.danskfjernvarme.
dk. Der har i et stykke tid
været åbent for booking af
hotel og transport, og nu
åbner tilmelding til selve
landsmødet.
Landsmødet holdes i
Aalborg den 30. og 31. oktober, og her kan man blandt
andet møde klima- og energiminister Rasmus Helveg
Petersen og Dong Energys
topchef, Thomas Dalsgaard.

E

n ny undersøgelse fra Codan viser, at it-kriminalitet er udbredt
i Danmark. Næsten hver fjerde
større danske virksomhed (23 procent) har været ramt af it-kriminalitet,
og næsten halvdelen (46 procent) er
blevet ramt inden for de sidste tre
måneder. Og det er ikke små beløb,
det drejer sig om; for knap hver fjerde
virksomhed (23 procent) har omkostningerne været større end 200.000
kroner.
– Det er både besværligt og dyrt
for den enkelte virksomhed, når it-kriminelle bryder ind i virksomhedens
it-systemer og tømmer netbanken,
stjæler fortrolige data eller ødelægger systemerne. Derfor er det bekymrende, at der tilsyneladende er manglende kompetencer og prioritering af
it-sikkerhed i energibranchen, siger
Niels Ringling, der er underwritingdirektør i Codan Erhverv.

Manglende kendskab
Undersøgelsen, som er foretaget
blandt de større virksomheder, viser,
at knap hver fjerde (23 procent) it-beslutningstager i danske energiselskaber ser it-kriminalitet som den største
udfordring over de næste fem år.
Selvom energiselskaberne anerkender udfordringen, giver hele

61 procent udtryk for, at manglende
prioritering er en af de største barrierer for at forebygge kriminaliteten
i deres virksomhed. Knap halvdelen
af beslutningstagerne (46 procent)
hos energiselskaberne fortæller, at
manglende kompetencer også er en
stor barriere.
– Det er bekymrende. Energiselskaberne mener, at it-kriminalitet er
en trussel, der skal tages alvorligt,
men samtidig tyder undersøgelsen
på, at energiselskaberne vælger ikke
at prioritere it-sikkerhed i tilstrækkelig grad. Og at de heller ikke ved,
hvordan de skal bekæmpe truslen
fra it-kriminelle. Forebyggelsen er i
mange tilfælde enkel, men det kræver
en fast rutine og prioritering, og det
viser vores undersøgelse, at energibranchen bør blive bedre til, siger
Niels Ringling.
Han råder energiselskaberne
til at prioritere forebyggelse af itkriminalitet og som minimum følge
de mange enkle råd, der kan mindske
risikoen.
– Fra en tidligere undersøgelse
ved vi, at størstedelen af særligt de
mindre virksomheder ikke er klar
over, at banken ikke dækker ved
netbankindbrud. Større fokus på
området vil sikre mere viden blandt

Om undersøgelsen
Undersøgelsen er gennemført for Codan af analyseinstituttet Wilke. Der er
i alt gennemført 150 interviews med it-beslutningstagere fra virksomheder
med over 50 ansatte inden for brancherne finans, energi, detailhandel,
information & kommunikation, overnatningsfaciliteter og restaurationserhverv samt liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i foråret
2014.
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DFF-EDB: Opdater og brug sund fornuft
Fjernvarmeværkernes eget it-selskab, DFF-EDB, har også forebyggelse af itkriminalitet på sin faste dagsorden, men har heldigvis ikke oplevet de store
problemer. Det fortæller chefkonsulent Peter Carstensen.
– Vi har ikke oplevet, at it-kriminalitet skulle være et problem hos vores
kunder. Vi oplever enkelte tilfælde af virus, men taget i betragtning hvor
mange kunder vi har, så er det meget begrænset.
DFF-EDB råder fjernvarmeværkerne til at holde alle it-systemer opdaterede. Desuden skal de sikre sig, at deres sikkerhedspakker indeholder antivirussoftware, som selvfølgelig også skal holdes opdateret.
– Generelt tror vi, at der de senere år er kommet større fokus på sikkerhed i
fjernvarmebranchen. Der er mange steder lagt faste procedurer ind for daglig
backup, ligesom man gennem medierne har lært at udvise almindelig sund
fornuft over for f.eks. indkomne mails af tvivlsom karakter. Derudover så
råder vi vores kunder til at skifte password hyppigt og få lagt en fast politik
omkring det. Uigennemskuelige passwords er også en del af de råd, vi giver.

virksomhederne og dermed også en
bedre forebyggelse af tyveri af både
penge og fortrolige oplysninger, siger
Niels Ringling.

Guide til it-sikkerhed
Ifølge Codan er de vigtigste råd, at
virksomhederne sørger for at bruge
et antivirusprogram med automatisk
opdatering, en firewall og et antispy-

wareprogram og husker at opdatere
programmerne løbende.
Derudover skal browsere og standardprogrammer, som for eksempel
Java, Adobe og Quicktime, løbende
opdateres for at lukke sikkerhedshuller. Man kan eksempelvis tjekke
status for programmerne på hjemmesiden www.opdaterdinpc.dk.
Endelig er det også helt centralt,

når det handler om forebyggelse af
it-kriminalitet, at virksomheden tager
systematisk sikkerhedskopi/backup
af data og systemer. Meget gerne
dagligt.
Codan har samlet flere råd i ”Codans guide til it-sikkerhed”, der kan
hentes her: www1.codan.dk/sitecollectiondocuments/erhverv/205207_
cl_krim_folder_12s.pdf. J

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

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

Margit Nissen
d 3269 7417
man@aon.dk

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

Peter Dalsgaard
d 3269 7443
m 4074 7217
ped@aon.dk
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Holder energiforliget
– også på lang sigt?
Konferencen Energipolitisk Åbningsdebat sætter i år fokus på, om energiaftalen
fra 2012 kan holde – og om fjernvarmesektoren er tilstrækkelig effektiv.
Tekst: Kommunikationschef Lars Blunck, Dansk Fjernvarme lab@danskfjernvarme.dk

”

Det knager og brager i fugerne,
og usikkerheden om den fremtidige satsning på en grøn omstilling af energiområdet breder sig.”
Så dramatisk lyder optakten i programmet til Energipolitisk Åbningsdebat, der finder sted i Fællessalen på
Christiansborg i dagene 8.-9. oktober.
Og der er da også lagt op til to dage,
hvor den energipolitiske aftale fra
2012 bliver endevendt, og hvor der
bliver rig mulighed for at netværke og
deltage i debatten om indretningen af
fremtidens energisystemer. Både med
fagfolk, kollegaer og toppolitikere.
Energiområdets egen fagminister,
Rasmus Helveg Petersen, har eksempelvis sagt ja til at stille op på sin egen
hjemmebane og kaste sig ind i debatten om, hvor langtidsholdbar den
danske energipolitik er. Og han bliver
bistået af hele fire af sine ministerkollegaer, blandt dem udenrigsminister
Martin Lidegaard og erhvervs- og
vækstminister Henrik Sass Larsen.

Dansk Fjernvarme er medarrangør
Deltagerfeltet tæller debattører og
indlægsholdere fra stort set alle dele

af energisektoren – også fra Dansk
Fjernvarme, som for første gang er
medarrangør af konferencen.
Direktør Kim Mortensen skal
blandt andet stå i spidsen for en debat, hvor medlemmer af Folketingets
Klima-, Energi- og Bygningsudvalg
skal drøfte, om visionerne og finansieringen af den grønne omstilling
hænger sammen, eller om fremtiden
ganske enkelt er for dyr.
Programmet rummer også debatter, hvor der udelukkende bliver stillet skarpt på fjernvarmens fremtid
og vilkår. Kim Mortensen skal blandt
andet i verbal clinch med Henrik
Sass Larsen om de fremtidige rammer for fjernvarme i Danmark – og
sektorens effektivitet. Et tema, hvor
erhvervs- og vækstministeren flere
gange inden for det seneste år har
varslet et ”eftersyn af reguleringen”, som kan komme til at true det
non-profitprincip, den kollektive
varmeforsyning hviler på. Et fremtidsscenarium, som Kim Mortensen
også i denne debat helt sikket vil
forsøge at hjælpe ministeren væk fra
af hensyn til forbrugerne og for at

- forsyning i system

Fra varme i radiatoren til afregning af forbrugeren
Forsyning af fjernvarme og afregning af forbrugeren
er to kritiske forhold for et fjernvarmeselskab. Mens
fjernevarmeselskabet er ekspert i at producere og
levere fjernvarme, så er Sonlinc ekspert i afregning.
Hos Sonlinc sørger vi for, at der er et samspil mellem
forsyning og borger gennem agile kundetilpassede
løsninger. Med over tres dedikerede medarbejdere
og mere end 25 års erfaring i forsyningsbranchen
leverer vi højeste kundeværdi hver eneste dag. Vi
kalder det forsyning i system.

CHARLOTTENLUND - KOLDING - TLF +45 3990 9191 - WWW.SONLINC.DK
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undgå nye administrative byrder for
varmeværkerne.

Smart, grøn og decentral
fjernvarme
Tænketanken Grøn Energi er også inviteret med som debattør. Analysechef
Jesper Koch giver sammen med Per
Sørensen, direktør i Hjørring Varmeforsyning, et bud på, hvordan decentrale
kraftvarmeværker og store varmepumper kan spille en aktiv rolle – og hvilke
udfordringer det giver – når fremtidens
smarte energisystemer skal omsætte
grønne visioner til konkrete, økonomisk bæredygtige projekter. Det bliver
en debat, hvor muligheder og forudsætninger i form af eksempelvis driftsoptimeringer og kapacitetsbetalinger
kommer i fokus. J

Du kan også deltage
Konferencen finder sted på
Christiansborg den 8.-9. oktober.
Programmet og tilmelding kan
du finde på fdkv.dk. Seneste tilmelding er 22. september.

Hvor er vi? I H.C. Andersens
Hus, som er hovedmuseet for
eventyrdigteren. Her præsenteres hans liv og værker
i tekst, billeder og meget
andet. Den verdensberømte

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen
fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Odense Bys Museer

forfatters fødested ligger i
Odenses gamle bydel. Huset
blev købt af Odense Kommune i 1905 i 100-året for H.C.
Andersens fødsel. Efter en
grundig restaurering blev det

H.C. Andersens Hus, Odense

er der fjernvarme

også her

indrettet til museum, som
åbnede i 1908. Det gør stedet
til et af verdens ældste digtermuseer.
I 1930 blev museet udvidet
med bl.a. kuppelsalen, i 1976

Hvem leverer varmen?
Fjernvarme Fyn.

kom endnu en udvidelse til,
og i 2004 stod den seneste
udvidelse færdig.

Største udfordring?
Varmeforsyningen giver
ikke de store udfordringer i
dagligdagen. Der skal holdes
en konstant temperatur, og
automatisk styring sørger for
det meste.

Fordelen ved fjernvarme?
Teknikmæssigt er det helt
og aldeles uproblematisk,
hvilket gør det meget nemt at
håndtere for museets stab.

Hvor længe har H.C. Andersens Hus haft fjernvarme?
Fjernvarmen blev lagt ind i
forbindelse med den udvidelse, der blev gennemført i
1930.

Hvordan fungerer varmesystemet?
Lige ved siden af H.C. Andersens fødehjem, det gule
hjørnehus, er indrettet et teknikrum med en varmeveksler.
Her føres fjernvarmen til
og veksles over, inden den
fordeles rundt i både selve
forfatterens fødehjem og i
resten af museet. Antallet af
radiatorer er begrænset af
hensyn til bygningen. Der er
primært tale om luftbåren
varme, som blæses ud i rummene. Fem gange har stedet
gennemgået store ombygninger og tilbygninger, nemlig i
1908, 1930, 1955, 1975 og 2004.
Særligt ombygningen i 1975
har betydning, fordi teknologien inden for ventilation nu
var udviklet, så fjernvarmen
kunne udnyttes luftbåret.
Her fik hele huset fjernvarme.

Rettelse: I sidste nummer skrev
vi, at Vejle Fjernvarme forsyner
Vejle Vindmølle. Det er TREFOR,
der forsyner møllen.

Kilde: Tilsynsførende Stig Olsen,
Odense Bys Museer.

Bonusinformation: Kvarteret
lige uden for H.C. Andersens
Hus kommer til at forandre sig
markant i de kommende år. Det
skyldes, at Thomas B. Thriges
Gade lukkes og fjernes for at
gøre plads til et helt nyt bykvarter. Det giver også museet nye
muligheder, blandt andet er der
tanker om at bygge en form for
eventyrhus.
H.C. Andersens Hus er forfatterens fødehjem – men det
skal ikke forveksles med hans
barndomshjem, hvor han boede
som barn i årene 1807-1819. Det
ligger også i Odense, blot et par
hundrede meter væk i Munkemøllestræde.

Hvilken særlig betydning har
varme netop her?
Der skal være en ensartet temperatur af hensyn til museumsgenstandene. Det er meget højt
prioriteret, og derfor er der eksempelvis ikke natsænkning af
temperaturen. God komfort for
ansatte og gæster er også vigtigt, og her er det en udfordring
på de varmeste sommerdage, at
der ikke er installeret køling.

Hvor meget varme bruger
H. C. Andersens Hus?
I 2013 er der brugt 8.580 m3 fjernvarme, svarende til cirka 137.000
kroner.

praksis

Fjernkøling bliver en del af Carlsberg Byen, der er ved at
tage form som et miljøvenligt bykvarter på Vesterbro i
København. Anlægget udmærker sig ved at det kolde vand
kan lagres i to underjordiske tanke.

Bæredygtig
fjernkøling til
Carlsberg Byen
18
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Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Carlsberg Byen, Frederiksberg Forsyning og Flemming L. Rasmussen.

D

a J.C. Jacobsen i 1847 var på udkig efter
et godt sted at grundlægge sit bryggeri,
valgte han Valby Bakke efter at have set
de rigelige mængder vand, der løb ud af skrænten i forbindelse med byggeriet af jernbanen til
Roskilde.
Bryggeriet udviklede sig til en af landets
største og bedst kendte virksomheder, men i
dag brygger Carlsberg ikke længere øl på Valby
Bakke. Til gengæld kommer koldt vand under
jorden igen til at spille en rolle for udviklingen
af stedet – nemlig i form af den fjernkøling, som
skal sikre en bæredygtig energiforsyning af området, som i disse år får nyt liv.

Moderne grøn bydel
Bryggeriområdet kaldes i dag Carlsberg Byen,
og det vil i de kommende år forandre sig til en
moderne grøn bydel. Et gigantisk projekt, hvor
nybyggeri blandes med en nænsom opdatering
af de bevaringsværdige og historiske bygninger.
Det skal munde ud i en bydel med boliger, butikker, uddannelsesinstitutioner, parker og meget
andet.

Det første byggeri opføres i det sydøstlige hjørne med bl.a. J.C. Jacobsens
Have som nabo. Her opføres p.t. ”Byggeafsnit 8”, som får boliger, butikker,
en campus for professionshøjskolen
UCC, et boligtårn på 100 meter og en ny,
moderne S-togsstation, som forventes at få
25.000 daglige besøg. Et tal, der i Danmark kun
overgås af Nørreport Station og Københavns
Hovedbanegård. Alene denne del af Carlsberg
Byen bliver med andre ord om få år en hektisk
del af hovedstaden.
Byggeafsnit 8 bliver også den første del af
det nye kvarter, der kan holde sig kølig med
fjernkøling. Kølerørene er i denne tid på vej i
jorden, og selve fjernkøleanlægget er under
konstruktion.

Fjernkøling har alle fordelene
Allerede for fem år siden, da udviklingen af
Carlsberg Byen blev sat i gang, havde folkene
bag projektet grønne ambitioner. Daværende
direktør for Carlsberg Ejendomme, Lars Holten
Petersen, gav udtryk for, at fjernvarme var et
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Kølevandsledningerne
er på vej i jorden og
Carlsberg Byens fjernkøleanlæg er ved at
blive bygget. Dermed
er det hele klar til at
forsyne kunderne i takt
med at hele området
renoveres og genopstår som ny bydel.

oplagt valg, og at
fjernkøling forhåbentlig også kom på
tale.
De tanker bliver nu
realiseret. Det sker
på baggrund af en
analyse fra Rambøll,
der viser, at fjernkøling udkonkurrerer
individuelle løsninger
på stort set alle parametre. Det oplyser
seniorprojektchef
Henrik Qvist Jensen
fra udviklingsselskabet Carlsberg Byen
P/S, der står for udviklingen af området.
– Allerede i forbindelse med masterplanen
besluttede vi at gå fjernkølingsvejen, blandt
andet på baggrund af en analyse fra Rambøll. Vi
ville gerne undgå individuelle anlæg, som støjer, optager plads og ødelægger de arkitektoniske muligheder. Vi ville hellere lave grønne tage
på bygningerne og samle al kølingen ét sted.
Vores køleløsning måtte ikke genere byen, og
nu har vi gemt den under vejen og i kælderen.
– Vi kan faktisk ikke få øje på fordele ved de
decentrale anlæg, bortset fra at de hver især
kan gå i stykker uden at ramme helheden. Vi
er nok en anelse mere sårbare med et centralt
anlæg, selv om der her også er backup i form af
buffertank og ekstra kølekompressorer, konkluderer han.

Hele infrastrukturen lægges om
Den konkrete planlægning af fjernkølingen
begyndte for et år siden. Blandt andet skulle
der skabes overblik over pladsforholdene i
undergrunden for at afgøre, om køleledninger
kunne føres rundt i kvarteret. Det skulle passe
sammen med den altomfattende forandring,
Carlsberg Byen gennemgår.
– Vi skal til at lægge infrastrukturen ud nu.
Alle eksisterende forsyninger er overdimensionerede, fordi ølproduktionen krævede nogle
20
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helt andre mængder. Så vi starter reelt helt forfra, forklarer Henrik Qvist Jensen og uddyber:
– Stort set alle 10 kilometer underjordiske
ingeniørgange forsvinder, fordi der skal være
p-kælder under de fleste af de kommende bygninger. El, vand, afløb, gas, varme og fjernkøling
lægges ud på ny, og vejnettet bygges ovenpå.
Hovedfærdselsårerne kommer på plads nu og
frem til 2016, og så har vi cirka 80 procent af rørnettet og vejene på plads. Resten kommer, i takt
med at de enkelte byggeafsnit udvikler sig.

Buffertanke gør forskellen
Efter at have talt med Hofor (der står for fjernvarmeforsyningen) og Frederiksberg Forsyning
om mulige løsninger endte Carlsberg Byen med
at vælge det sidstnævnte selskab.
– Hofors løsning byggede på at koble på deres ringledning, som bl.a. bygger på nedkøling
af kølevandet via havvand ind til Carlsberg
Byen, og det system er lidt bedre hvad angår
COP end den løsning, vi p.t. har valgt. Den er så
til gengæld placeret lokalt og baseret på grøn
strøm og udnyttelsen af de nye store underjordiske buffertanke. Uden lagertankene havde
det ikke været en god idé, fastslår han. Desuden
arbejdes der på at gøre anlægget endnu bedre
rent energimæssigt ved at kigge på løsninger

praksis

Carlsberg Byen
Den nye bydel forventes at omfatte
cirka 567.000 m2 etageareal fordelt
på 45 procent boliger, 45 procent
erhverv og butikker samt 10 procent
til kultur, idræt, institutioner og lignende. Området svarer i størrelse til
cirka 50 fodboldbaner.
Det hele forsynes med fjernvarme fra Hofor, mens Frederiksberg
Forsyning kommer til at stå for forsyningen af fjernkøling

som for eksempel grundvandskøling og varmepumper.
De to buffertanke kommer hver til at rumme
to millioner kubikmeter vand. Ammoniakkompressorer skal køle vandet med billig grøn nattestrøm. Frederiksberg Forsyning skal sikre, at en
mængde strøm, svarende til anlæggets forbrug,
reserveres fra grønne kilder.
Seniorprojektleder fra Frederiksberg Fjernkøling A/S, Jens Peter Truelsen, fortæller, at
projektet i Carlsberg Byen ligger i forlængelse
af, at selskabet er begyndt at levere fjernkøling
til Frederiksberg Centret. Anlægget i Carlsberg
Byen bliver 3-4 gange større.
– Vi har regnet flere forskellige løsninger igennem og har fundet frem til en model, der passer
godt, og hvor tankene spiller en nøglerolle. De
sikrer en fornuftigt drift og rummer en dags
forbrug ved maksimal belastning. Det betyder
eksempelvis, at vi kan trække på tankene, mens
anlægget serviceres.

Varmen udnyttes ikke
Kølekompressorerne har en kold og en varm
side. Den kolde leverer fjernkølingen eller køler vandet i lagertankene. Men varmeafkastet
udnyttes i første omgang ikke, og både Henrik
Qvist Jensen og Jens Peter Truelsen erkender, at
det er en svaghed, der gerne må rettes op på. Det
er dog en udfordring at få det til at betale sig –
for de perioder, hvor køleanlægget producerer
mest overskudsvarme, er samtidig de perioder,
hvor der er mindst brug for den.
– Vi vil gerne udnytte varmesiden, så vi kan
begrænse antallet af tørkølere, der bortkøler
overskudsvarmen fra fjernkøleanlægget. Der kigges på at benytte varmepumper. Desuden håber
vi blandt andet at kunne udnytte grundvandskøling i fremtiden, fortæller Henrik Qvist Jensen.
Jens Peter Truelsen understreger, at anlæggets miljøprofil, trods varmespildet, er i orden,
fordi der dedikeres grøn strøm til produktionen.
Økonomien balancerer desuden tilfredsstillende.

– Vi går ind i projektet, fordi vi kan tillade os
at arbejde med en lang tidshorisont for vores
investering i anlægget. Vi tror på, at vi er dygtige til at drive og servicere anlægget, og vores
leveringsaftale løber 25 år. Det er den slags tidshorisonter, vi er vant til at arbejde med på andre
områder, siger han.

Udvidelsen er forberedt
De første bygninger får fjernkøling i slutningen
af 2015. Byggeafsnit 8 står for cirka 1/3 af den
mængde køling, Carlsberg Byen har bundet sig
til at aftage.
– Vi garanterer at bruge en bestemt mængde
køling over en årrække, og det er Frederiksberg
Forsynings sikkerhed for, at dens businesscase
hænger sammen, forklarer Henrik Qvist Jensen.
Anlægget er p.t. dimensioneret til at yde 10,4
MW. Rambøll anslår, at hele Carlsberg Byen vil
bruge 14-15 MW.
– Det vil sige, at vi må udvide anlægget, hvis
hele byen ender med at komme på fjernkøling
– hvilket vi satser på. Derfor har vi også dimensioneret buffertankene efter det maksimale
forbrug. Vi lægger desuden ledningsnettet ud i
hele byen, og i kælderen er der gjort plads til at
bygge den nødvendige kompressorkapacitet.
Vi kan med andre ord hurtigt blive klar til at forsyne hele Carlsberg Byen med fjernkøling, når
behovet opstår. J

Fjernkøling i Danmark
Fjernkøling er endnu ikke specielt udbredt i Danmark. Kun
en håndfuld anlæg er i drift med Hofors 12-MW anlæg ved
Kongens Nytorv som det suverænt største.
Der er desuden fjernkøling i blandt andet Frederiksberg,
Hjørring, Thisted, Løgstør og Hørsholm, mens der er planlagt
projekter i blandt andet Odense og Aarhus.
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Jan Elmstrøm Blaabjerg:

It skal skabe
overblik og
sammenhæng
Værkerne får mere og mere data til rådighed. Det giver
nye muligheder, men også flere krav og forventninger fra
myndigheder og forbrugere. Det stiller store krav til værkernes
it-løsninger i fremtiden, vurderer Jan Elmstrøm Blaabjerg, der er
ny direktør hos DFF-EDB.

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Jonas Ahlstrøm
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I

t-området er om noget et felt, hvor udviklingen går stærkt. Det er kun 20 år siden, at en
computer overhovedet blev hvermandseje,
mens smartphones og tablets er endnu nyere
opfindelser, som på rekordtid har vundet indpas både i arbejdslivet og i de danske hjem.
Internettet fik sit gennembrud op igennem
90’erne og bruges i dag af mere end 2,4 milliarder mennesker og er for mange et nøgleværktøj
i det daglige arbejde.
Det gælder alt sammen også hos de danske
fjernvarmeværker. Hvor kommunikationen
førhen foregik via post og fax, foregår megen
dialog med omverdenen i dag via it. Samtidig er
mængden af data, som det gennemsnitlige varmeværk har til rådighed, øget ganske voldsomt
gennem årene.
I hele det miks af muligheder og forventninger finder man fjernvarmeværkernes eget
it-selskab, DFF-EDB. Her har Jan Elmstrøm
Blaabjerg netop sat sig i direktørstolen for at
afløse Jørgen Pedersen, der har stået i spidsen
siden 1992.
Få dage efter hans ankomst i Fjernvarmens
Hus satte Fjernvarmen ham stævne til en snak
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om fremtiden – både for det selskab, han nu
leder, og for it-udviklingen i den branche, han er
blevet en del af.

Flere større værker i fremtiden
9 Hvad er dit førstehåndsindtryk af
fjernvarmebranchen?
@ Det er stadig så nyt for mig, at jeg ikke har
dannet mig et helhedsindtryk endnu. Men jeg
ser frem til at dykke mere ned i fjernvarmen,
fordi den set udefra er en branche, som er på vej
igennem en strukturforandring. Det er en spændende proces at blive en del af.
9 Hvad er dit forhold til fjernvarme
– har du det selv?
@ Ja, jeg har selv fjernvarme. Og jeg har faktisk
også arbejdet med fjernvarme i starten af min
karriere. Da jeg var færdig med at læse, blev jeg
ansat i Brøndum og samarbejdede med deres
anlægsafdeling om mange forskellige fjernvarmeprojekter – så den vej rundt kender jeg noget
til fjernvarmen. Siden har jeg i 18 år arbejdet
med at udvikle og supportere it til bygge- og installationsbranchen, men lidt beslægtet er det.

profil

Blå bog:
ɟɟ Alder: 45.
ɟɟ Bopæl: Skæring lidt
nord for Aarhus.
ɟɟ Civilstatus: Gift med
Birgitte. Sammen har
de en pige på ni år og en
dreng på 11.
ɟɟ Uddannelse: Cand.merc.
ɟɟ Karriere: Startede i
Brøndum Holding A/S
som direktionsassistent/marketingkoordinator, inden han i 18
år besad forskellige stillinger i samme organisation og under forskellige ejere. Han startede
som salgskoordinator
i BFC Data A/S (nu del
af CGI Danmark A/S) og
sluttede som direktør
i EG Byg & Installation,
en forretningsenhed i
EG A/S. Han kommer til
DFF-EDB fra en stilling
som kunde- og markedschef i Sydtrafik.
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9 Hvad tiltrækker dig ved jobbet?
@ Det interessante er især strukturudviklingen,
jeg nævnte, som går i retning af, at vi får færre,
men større værker. Det påvirker kravene til
sådan nogle som os, der leverer serviceydelser
inden for it. Generelt betragtet vil større værker
typisk bruge systemerne mere ude i krogene og
komme med større og flere ønsker både til selve
systemerne og til sammenhængen mellem de
forskellige systemer. Vi skal gå ud til værkerne
på forskellig måde alt efter deres størrelse og
behov.

ser og med at udvikle løsninger, der passer til en
bestemt branche.

9 Hvad kan du bidrage med?
@ Jeg har erfaring i forhold til at udvikle og
supportere it-løsninger og serviceydelser til en
branche, og jeg ved noget om, hvordan vi bedst
indretter os for også at kunne imødekomme
de krav, som især de større værker vil stille. Jeg
har altid lagt vægt på at have et nært forhold
til slutbrugerne, og jeg har i en længere periode
også været en del af et selskab, som er ejet af
kunder og brancheforeninger. Men jeg vil også
bidrage med at få nye idéer, blandt andet når
det handler om at udnytte al den data, der
cirkulerer rundt i systemerne, til at gøre hverdagen for værkerne lettere administrativt og
give dem nye muligheder for at optimere deres
produktion.

9 Hvordan samarbejder I med brugerne?
@ Vi har et meget dybt branchekendskab, fordi
vi er meget tæt på kunderne. Vi kender deres
hverdag og deres udfordringer, hvilket gør os i
stand til at være deres sparringspartner. Det er
hele vores eksistensberettigelse som selskab.
Hvis ikke vi havde så stort et kendskab til kunderne, som jo også er vores ejere, så kunne de
lige så godt henvende sig til et hvilket som helst
it-selskab.
Vi samarbejder med vores brugere på
mange måder. Vores brugergruppe med repræsentanter fra varmeværkerne er vigtig, og så
holder vi i mange sammenhænge møder med
værkerne og taler med dem hver dag i supporten. De tilbagemeldinger, vi får der, bliver også
samlet op.

9 Du har oprindeligt en baggrund inden for
salg og marketing. Hvad betyder det for din
tilgang til jobbet?
@ Det betyder grundlæggende, at jeg tænker
med udgangspunkt i kundens verden. Hvad kan
vi som samarbejdspartner tilføre af værdi til
vores kunde? I min karriere har jeg dog ikke kun
beskæftiget mig med salg og marketing – men
også med at levere konsulent- og supportydel24
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Unik nærhed med branchen
9 Hvordan vil du gerne udvikle selskabet?
@ Jeg vil gerne have endnu mere fokus på at forædle it via brancheviden. Vi skal ikke nødvendigvis udvikle alt selv – eksempelvis i tilfælde,
der ikke kræver specifik brancheviden. Vores
primære fokus skal være på de områder, hvor
vores specifikke og dybe branchekendskab har
værdi.

9 Hvad betyder Fjernvarmens Hus i den
sammenhæng?
@ Det, at fjernvarmebranchen er samlet i ét
hus, sætter os rigtigt stærkt i forhold til at være
tæt på hele fjernvarmesektoren. Hvis man
vil vide noget om fjernvarmebranchen, så er
Fjernvarmens Hus absolut det bedste sted at
opholde sig. Og som sagt er det afgørende for

profil

Det, at fjernvarmebranchen er
samlet i ét hus, sætter os
rigtigt stærkt i forhold til at være tæt
på hele fjernvarmesektoren. Hvis man
vil vide noget om fjernvarmebranchen,
så er Fjernvarmens Hus absolut det
bedste sted at opholde sig.
Direktør, DFF-EDB, Jan Elmstrøm Blaabjerg

DFF-EDB
ɟɟ DFF-EDB er et andelsselskab ejet af 216
varmeværker og Dansk Fjernvarme.
ɟɟ Selskabet udvikler og sælger software
og hardware primært til fjernvarmeværker. Selskabets programmer og produkter benyttes i dag af mere end 300
varmeværker og energiforsyninger.

os, at vi er specialister i fjernvarmesektorens liv
og dens it-behov.

Overblik over data
9 Hvor meget fylder it i hverdagen for et
moderne varmeværk?
@ Jamen det er jo stort set alle aspekter af arbejdet på et varmeværk, der indebærer kontakt
med it. Et væsentligt område er naturligvis hele
administrationssiden, hvor der blandt andet
er kontakt med kunder og myndigheder. Jeg
forventer, at kravene til indberetninger og lignende kun bliver flere og mere komplekse. Her
er det vores opgave at gøre det hele så nemt
som muligt for vores brugere.
9 Hvad er det primært, brugerne efterspørger?
@ De ønsker mange ting. Men en af tingene er
at få skabt overblik over data. Der er så ufattelig mange data til rådighed i dag, og det er en
temmelig kompleks opgave at hjælpe værkerne
med at få styr på det.
9 Hvad betyder den generelle udvikling
i energibranchen for jeres arbejde?
@ Der er ingen tvivl om, at vi skal blive ved med
at være helt tæt på udviklingen. Vi skal jo på

den it-mæssige side være klar til at understøtte
de forandringer, der kommer, så snart de indtræffer. Eksempelvis bliver effektivisering og
dokumentation store temaer i de kommende år.
Det samme gør samarbejde, fusioner og udbygningen af de forskellige fjernvarmeforsyninger.
De samme temaer vil derfor naturligt også afspejle sig i vores udviklingsplaner.
9 Hvordan sørger I for at være forud, så I kan
tilbyde løsningerne, når de efterspørges?
@ Det er et spørgsmål om at have relationer i
branchen og være til stede i de sammenhænge,
hvor det hele foregår. Det er forskellen på at
være generalist og specialist, som vi er. Og det
er som sagt også netop den nærhed og tilstedeværelse i fjernvarmebranchen, der giver os en
merværdi som samarbejdspartner.
9 Hvad bliver hovedtendenserne i de kommende års udvikling?
@ Krav om mobilitet og dataintegration bliver
vigtigt i fremtiden. Folk vil gerne kunne tage
data med sig, og de forventer, at det hele flyder
på tværs af forskellige systemer. Det hele skal
samtidig være nemt at bruge. It skal være med
til at skabe sammenhæng i tingene, gøre folks
hverdag lettere og give dem flere muligheder.
Vores strategi er at udvikle videre på løsninger
og service til den administrative del af værkernes arbejde. Det skal suppleres med løsninger
til den tekniske side, hvor især de mange data,
der kommer fra fjernaflæste målere, åbner for
mange nye muligheder.
Et andet vigtigt tema bliver samarbejde
og dataintegration med systemer fra andre
leverandører. Fremtidens systemer samler og
bruger data fra alle systemer og skaber ud fra
det ny viden og nye produkter til fjernvarmeværkerne. ”Big Data” i fjernvarmeforsyning.
Den udvikling skal vi være en central spiller i, og
derfor skal vores løsninger og database være
central for en varmeforsyning. J
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Min dag
Christian Samer
45 år · Fjernvarmetekniker · SK Forsyning A/S · 12 år i stillingen
Tekst: Lone Völcker lv@danskfjernvarme.dk
Foto: Steen Knarberg

Det første, jeg gør, når jeg møder om morgenen, er at
tjekke min mail og se, om der er kommet noget nyt på mit
skrivebord. Og så ser jeg, om resultatet fra de store kunders fjernaflæste elmålere er kommet ind.
Mit arbejde består hovedsageligt i kundeservice, og jeg
har kontakten til både gamle og nye kunder. Vi har udarbejdet projektforslag, som betyder, at vi har mange konverteringer. Flest fra oliefyr til fjernvarme, men efterhånden kommer der også en del naturgaskunder. Jeg hjælper
også vores energirådgiver med at hente besparelser hjem,
dimensionerer stik og målere og forbereder målerne til, at
vi går over til fjernaflæsning.
Min vigtigste opgave er salg af fjernvarme til nye fjernvarmekunder. Jeg har kontakten til nye kunder fra starten, hvor jeg laver et tilbud til dem, og indtil måleren
bliver sluttet til. Det er rart at kunne følge projektet til
dørs, og det giver nye kunder mulighed for at få svar på de
spørgsmål, der måske er opstået undervejs.
Min tætteste kollega er Axel Olsen, der er vores energirådgiver. Vi sidder over for hinanden i Korsør og arbejder
meget sammen.
Jeg spiser min frokost på Lilløvej i Korsør. Jeg arbejder
både i vores afdelinger i Slagelse og i Korsør, men normalt
spiser jeg frokost sammen med mine kolleger i kundecentret i Korsør.
Jeg er gladest for mit arbejde, når jeg kan se resultatet
af et større projekt, som vi har arbejdet på længe. Jeg er
meget glad for mit arbejde – også fordi jeg har nogle rigtig
gode kolleger.
Der er mest pres på efter årsaflæsningen 31. oktober. Det
er her, forbrugerne henvender sig, hvis de ikke mener,
måleraflæsningen svarer til deres forbrug. Så fra 1. november til 31. december er der pres på.
Vi sælger mest fjernvarme fra februar til september.
Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi det er
det, jeg er god til. Og fordi jeg kan fornemme, at folk
er meget glade for fjernvarme. Jeg kan godt lide
at komme ud at møde folk, og jeg møder
mange positive mennesker i mit arbejde.
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Vi har en støt stigende tilslutning til fjernvarmen, og det
er sjovt at kunne fortælle folk, hvad de kan spare ved at
skifte til fjernvarme.
Hvis jeg skulle lave noget andet, skulle det nok også
være inden for forsyningssektoren, måske vandsektoren.
En særlig oplevelse var, da vi for et par år siden fik en meget stor tilslutning på plads i Slagelse. Underskrifterne fra
det nye akutsygehus og tre store boligområder med i alt
840 boliger kom på én gang, og det var en god oplevelse.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik et fælles domicil, hvor
vi alle kunne arbejde sammen. Vi er spredt på tre adresser
i Slagelse og en i Korsør, og det giver en masse spildtid at
køre frem og tilbage mellem de to byer.
Det sidste, jeg gør, før jeg går
hver dag, er forskelligt,
alt efter hvor jeg er
henne. Men jeg sørger
altid for, at alle nye
aftaler er ført ind i
kalenderen.

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE

Spar tid og penge
med Danfoss tvillingventiler
Med det kompakte og fleksible tvillingbeslag er det
nemt at montere ventilerne under selv vanskelige
pladsforhold.

Se vores omfattende program af kugleventiler DN 15
- DN 600 på varme.danfoss.dk eller kontakt Danfoss
kugleventiler direkte på tlf. 7488 7644.

Fleksibel
tilslutning

Tvillingventilerne leveres med mange
forskellige tilslutningsmuligheder, så der
spares tid og penge på montagen.

varme.danfoss.dk
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Fremtidens fjernvarme får
lavere temperaturer
Brug af lavtemperaturfjernvarme er realistisk og gør det muligt både at spare
energi og at reducere afhængigheden af fossile brændsler.

Tekst: Driftsleder Hans-Henrik Høg, Albertslund Forsyning info@albforsyning.dk, og
seniorprojektleder Theodor Møller Moos, COWI A/S tmm@cowi.dk

Lavtemperaturfjernvarme Mulighederne for at anvende lavere fjernvarmetemperaturer, end vi typisk ser i
dag, er i høj grad til stede. En række
fjernvarmeværker, som står bag en
ny rapport udarbejdet under Dansk
Fjernvarmes F&U-Konto, er godt i
gang med at realisere projekter, som
gør det muligt at reducere temperaturerne markant og i nogle tilfælde ned
til i nærheden af 50/25 °C – og på sigt
måske endda endnu lavere.
I nogle af de eksempler, der er beskrevet i rapporten, er skridtet taget
næsten fuldt ud, idet det drejer sig om
forsyning af et meget stort område,
hvor alle bygninger totalrenoveres
og omstilles til lavtemperaturfjernvarme. Det gælder f.eks. Albertslund
Syd, hvis omfattende renovering af
både bygninger og ledningsnet er beskrevet i Fjernvarmen nr. 7/8, 2014. Andre eksempler i rapporten beskriver

90	
  

en løbende reduktion af de anvendte
temperatursæt med udgangspunkt i
bestående byggeri og anlæg
Eksemplerne favner bredt med
hensyn til både udbredelse, omfang
af ændringer i eksisterende bygninger og ledningsnet samt anvendte
metoder. Det har derfor ikke været
hensigten med den aktuelle rapport
at udføre analyser af de økonomiske
aspekter, men alene at samle og bearbejde den viden og de erfaringer, som
allerede er opnået, og samtidig tegne
perspektiverne for de kommende års
udvikling.

Bredt samarbejde
Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Albertslund Forsyning,
AffaldVarme Aarhus, Bjerringbro
Varmeværk, Silkeborg Forsyning,
Gentofte Fjernvarme, Arbejdernes
Andelsboligforening Aarhus, Aalborg

Universitet repræsenteret ved projektet "4. generations fjernvarme" og
Cowi, som alle har erfaringer med eller konkrete planer om anvendelse af
lavere temperaturer i egne net.
Målet har været at synliggøre
en række eksempler på temperatursænkning, som enten allerede
er gennemført eller er planlagt, og
at finde nye veje til over en årrække
på måske tyve år eller mere at gennemføre en glidende overgang til 100
procent lavtemperaturdrift. Denne
udvikling skal ske på en for alle parter hensigtsmæssig måde, og det er
klart, at det vil kræve nye investeringer. Der har i arbejdet været fokus
på, at temperatursænkningen skal
ske på en måde, som ikke forringer
forholdene for de bestående kunder,
der endnu ikke er klar til at anvende
lavere temperaturer. Men samtidig
skal det være muligt for dem med
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Temperaturoptimering – den hurtige og økonomisk realistiske vej til at opnå lavere temperaturer.
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tiden at tilpasse deres bygning til de
nye vilkår.

som behøver hjælp til at forbedre forholdene til gavn for både dem selv og
hele anlægget, identificeres. EUDPprogrammet støtter dette projekt,
som pågår for tiden.
Endelig skal det nævnes, at der
er nye initiativer på vej i Gentofte,
Aarhus og Odder. Projektet i Gentofte
Fjernvarme omfatter udnyttelse af
overskudsvarme fra en varmepumpe
på Gentofte Hospital. I Geding ved
Aarhus skal forsyningen i landsbyen
konverteres til drift med lavere temperaturer. Her skal installeres nye
Danfoss-units, som bruger små varmepumper til at hæve temperaturen
af det varme brugsvand.
I Odder vil et nyt udviklings- og
demonstrationsprojekt, omfattende
5-10 huse, blive forsynet med fjernvarmevand ved 30-40 °C. Det varme
vand vil i de lokale gennemstrømningsvekslere blive boostet til ca. 50
°C med en elpatron. Her er der således
tale om et projekt, der kunne kaldes
for "5. generations fjernvarme".

Kendte initiativer
Rapporten ”Etablering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende
fjernvarmeforsyning” omtaler, ud
over projektet i Albertslund Syd, de
foreløbige resultater, der er opnået
ved ombygning af anlæg og bygninger med begrænset omfang. Her kan
nævnes Sønderby i Høje Taastrup,
Skjoldhøjparken i Tilst ved Aarhus,
som nu benytter fremløbstemperaturer på mellem 55 og 65 °C. Inden for
nybyggeri er der omtalt eksempler i
Æblelunden i Hjortshøj og i Lystrup.
Silkeborg Fjernvarme har med
succes indført onlinetemperaturoptimering og kører i en meget stor
del af året med lavere temperaturer
end tidligere. Disse initiativer har
medført generel sænkning af fremløbstemperaturen og reduceret det
årlige varmetab med ca. 8,5 %. Der er
desuden opnået korte tilbagebetalingstider for de afholdte investeringer. Et tilsvarende initiativ er taget i
Bjerringbro Varmeværk, hvor temperatursænkningen typisk er omkring
7 °C.
I forsyningerne i SkanderborgHørning og Middelfart udføres
fuldskalaforsøg med optimering af
returtemperaturen ved hjælp af en
softwareløsning, som gør det muligt
konstant at overvåge og registrere de
enkelte installationers returtemperaturer. Herved kan de installationer,

Fremtidens opgaver
Arbejdsgruppen bag projektet har
fokuseret på og indgående drøftet,
hvad der skal til for at nå frem til
en generel og markant sænkning af
temperaturerne i vores ledningsnet
på langt sigt. Der var enighed om, at
fjernvarmeværkerne må tage bolden
i forhold til at påvirke udviklingen i
den ønskede retning.
En vigtig aktivitet vil være at planlægge udviklingen på langt sigt. Dette

arbejde skal følges op med rettidig
information om de langsigtede mål
og planer til områdets bygningsejere,
så forbrugerne får den fornødne
viden til at kunne energirenovere og
tilpasse deres anlæg over tid.
Der må tages højde for, at der i
lange overgangsperioder vil være
behov for at forsyne grupper af bygninger eller enkeltbygninger, som af
forskellige årsager ikke kan tilpasses
nye forhold, samtidig med forsyning
af resten af et områdes byggeri med
lavere temperaturer. I Albertslund
sker omstillingen f.eks. ved, at det
nye lavtemperaturnet til de konverterede bygninger forsynes fra det
bestående system via en shunt, hvor
fremløbstemperaturen tilpasses de
nye forhold. Først når alle bygninger
er konverteret, kan der etableres en
selvstændig forsyning fra centralen.
Omvendt vil det være muligt i en
overgangsperiode at forsyne "gamle"
huse fra et lavtemperaturnet via en
lokal varmepumpe eller en elpatron.
Andre af de projekter, som er omtalt
i rapporten, vil anvende små lokale
varmepumper eller elpatroner til
at gøre brug af lavere temperaturer
muligt. Udviklingsarbejdet med disse
løsninger er således sat i gang, og
ingen kender endnu deres evne til at
løse opgaven endsige de økonomiske
aspekter herved. Men forsøgene bør
gennemføres.
Værkerne skal også være opmærksomme på at foretage en løbende
tilpasning af de tekniske og alminde-

Varme til et hvert formål
Ring på tlf.: 46 59 15 47
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Se mere på
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Vi leverer varmen til
kunderne mens I arbejder
på fjernvarmenettet.
• Midlertidig varme med moduler til
skalérbare løsninger fra 1MW
• Hurtig opstilling og igangsætning
med det samme
• Overvåget og fjernstyret via GSM
• Døgnvagt for høj forsyningssikkerhed
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Koordineret indsats for energirenovering og lavtemperaturfjernvarme, som er sat i værk i Albertslund Syd. Her skulle de lokale
distributionsnet udskiftes fuldstændigt til drift helt ned til 50/25 °C, og det har vist sig, at den løsning ikke var dyrere end en traditionel renovering.

lige betingelser, som lægger op til de
langsigtede mål.
Der må også søges en tæt dialog
med ejere af større byggeri som
boligselskaber, private og offentlige bygningsejere. Nær kontakt og
rådgivning til grundejerforeninger
og husejere vil ligeledes være væsentligt, så planer om renovering af bygningerne kommer til at spille sammen

med fjernvarmeværkernes bestræbelser. En særlig indsats bør rettes mod
såkaldte "røde forbrugere", som her
og nu bør hjælpes til at forbedre deres installationer i forhold til lavere
retur- og fremløbstemperaturer.
Overordnet kan det konkluderes, at for at opnå fremtidssikrede
løsninger med lavere temperaturer
er det vigtigt, at hele ”kæden” fra

TEMADAG OM
FJERNKØLING

energikilde gennem ledningsnettet
til og med bygningernes klimaskærm
inddrages i en koordineret indsats,
som giver optimale løsninger. Det
kræver en stor indsats af alle implicerede, men som udgangspunkt især fra
fjernvarmeværkernes side, hvis det
skal lykkes. J

Løsninger der hoLder
Tætninger til
fjernvarmepumper

Hvordan kommer vi i gang
med fjernkøling i Danmark?
Det giver Energistyrelsen, Rambøll, Horten og en
række fjernvarmeværker deres bud på.
Energistyrelsen ønsker sammen med branchen at
se på, om lovgivningen kan ændres, så fjernkøling
fremmes. Der er konkrete lovforslag på vej – kom
og deltag i debatten direkte med Energistyrelsen.

• Mulighed for speciel designs
• Specielle materialer til fjernvarmen
• Gennemprøvet teknologi

Sted: Fjernvarmens Hus, Kolding
Dato: den 7. oktober kl. 9.30 – 15.00
Program og tilmelding på www.danskfjernvarme.dk
Eller kontakt Inger Gai tlf. 76 30 80 34
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Tlf: 4390 4720
sales@hentechsolution.com
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Kursusprogram for 2. halvår 2014
Jo bedre du kender systemerne, jo mere effektiv er du.
Vi udvikler hele tiden vores programmer for at forbedre og optimere arbejdsgangene i værkets
dagligdag. Det betyder også, at vi tilbyder masser af kurser, så værkets personale kan udvikle sig
sammen med systemet.
Kursusprogrammet for 2. halvår 2014 er klar, og vi tilbyder alle vores standardkurser. Vi skræddersyer også gerne et kursus, som matcher lige netop jeres behov. Værkets personale kan altså blive
efteruddannet og få masser af tips til, hvordan arbejdsgangene kan optimeres og i sidste ende
spare værket penge.
Klik ind på vores hjemmeside www.dff-edb.dk under Kursus og se hele kursusprogrammet. Eller
ring til os på tlf.: 76 32 12 50, så finder vi sammen ud af, hvad der passer til netop jeres behov.
Værkets hjemmeside
Har værket en hjemmeside, hvor forbrugerne nemt og hurtigt kan finde svar?
Vi tilbyder en næsten færdig hjemmeside, hvor du blot skal fylde værkets eget indhold i.
Du behøver ikke kunne arbejde med html-koder og andet programmeringssprog, for at tilbyde
dine forbrugere den service, det er at have en hjemmeside. Hvis du er vant til at arbejde med f.eks.
Word, kan du nemt vedligeholde din hjemmeside selv. Men ønsker du slet ikke at bruge din tid på
det, så sender du bare materiale til os, og så gør vi arbejdet for dig. Vi kan med andre ord være din
webmaster på hjemmesiden.
Du kan læse mere om vores hjemmesideprodukt på www.dff-edb.dk, eller du kan ringe til os på
tlf.: 76 32 12 50, så finder vi sammen ud af, hvilken løsning der passer til jer.
Direktørskifte
Efter 27 år i firmaet går direktør Jørgen Pedersen den 1. september 2014 på pension. Jørgen har
været med lige fra starten med kun to ansatte til i dag 32. Foruden Jørgens kompetente faglige
viden har firmaet nydt godt af hans altid gode humør og lune humor. Vi ønsker Jørgen held og
lykke med sit nye liv som pensionist.
Den 1. august 2014 bød vi således Jan Elmstrøm Blaabjerg velkommen som firmaets nye direktør.
Jan er 45 år og bosat i Århus. Han medbringer mange års erfaring indenfor IT branchen og corperate ledelse.
Vi byder endnu engang Jan varmt velkommen, og inviterer i den anledning til reception i
Fjernvarmens Hus fredag d. 26. september 2014 kl. 11.30 til 14.00.

Reception
I anledning af Jan Elmstrøm Blaabjergs tiltræden som ny
direktør for DFF-EDB, vil det glæde os at se andelshavere,
kunder og forretningsforbindelser til reception
fredag den 26. september 2014
fra kl. 11.30 til 14.00
i Fjernvarmens Hus

Vi holder dig ajour med, hvad der rør sig

ny viden

Nye teknologier skal reducere
energiforbruget i etagebygninger
Med et nyt projekt har en række skandinaviske partnere sat sig for at finde en
løsning, som kan reducere energiforbruget og optimere fjernvarmeforsyningen
i etagebyggeri.
Tekst: Studentermedhjælper Stine Selmer Andersen, Insero ssea@insero.dk

Energiforbrug Lejlighedskomplekser
og etagebygninger udgør op imod
40 % af det samlede energiforbrug i
EU, og da kun 1 % af denne type byggerier er nyopført, står resten over
for problemer med både ineffektiv
energiudnyttelse, varmespild og dyre
forestående energirenoveringer.
Projektet Sure – Nordic Built for Sustainable Retrofitting, som er startet
op af et konsortium bestående af
danske, svenske og finske virksomheder, har til formål at finde et billigt og
effektivt svar på udfordringen.
Løsningen skal findes ved at indsamle og analysere bygningernes
data om energiforbrug, varmeudslip
og fjernvarmetilførsel, så energirenoveringer kan planlægges, og varmetilførslen justeres i forhold til den
enkelte bygnings behov.
– Med Sure-projektet vil vi finde
frem til, hvordan energiforbruget i
etageejendomme kan reduceres på
en økonomisk og miljømæssig optimal måde. Det gør vi blandt andet
ved at lave forskellige tekniske analyser, samtidig med at vi inddrager
bygningernes beboere. På den måde
får vi energirenoveret bygningerne,
samtidig med at bevidstheden hos
forbrugeren om at spare på energien
øges, fortæller Erika Zvingilaite, projektspecialist i Insero Energy, som er
med til at analysere projektets data
og rekruttere demonstrationsbygninger.

Tre systemer i én platform
Projektet omfatter tre nye teknologier, som skal gøre det nemmere at
diagnosticere energiforbruget og
finde de bedste energireducerende
løsninger. De tre teknologier omfatter
et it-system til diagnosticering og optimering af opvarmning og indeklima,
et visualiseringsværktøj, der kan vise
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energiudledningen i bygningen og en
åben it-platform, som samler og analyserer de indhentede data.
– Med projektet vil vi tilbyde ét
samlet produkt, som hjælper med at
gøre etagebyggerier bæredygtige.
Det gør vi ved at kombinere teknologi
til diagnosticering og optimering af
opvarmning med en brugerflade, som
er designet til at fremme en energieffektiv adfærd hos beboerne, forklarer
Henrik Blyt fra VIA University College,
projektleder i Sure – Nordic Built for
Sustainable Retrofitting.

Beboerne skal motiveres til at spare
på energien
I samspil med de teknologiske analyser skal et studie af energiadfærden
blandt beboerne i etageejendommene være med til at vise, om man
kan spare energi og øge bygningens
bæredygtighed ved at ændre lejernes
forbrugsvaner.
– Tidligere studier har vist en såkaldt rebound-effekt, der kan hindre,
at en energibesparende indsats opnår
de forventede resultater. Effekten er
adfærdsbetinget og opstår som konsekvens af, at vi efter en besparende
indsats øger vores energiforbrug. Vi
vil blandt andet forsøge at forebygge
den effekt ved at inddrage beboerne i
energiforbruget og øge deres indsigt
i, hvordan deres adfærd påvirker bygningens samlede energiforbrug, siger
Munna Hoffmann-Jørgensen, sociolog
i Insero Business Services, som også
er partner i projektet.
Brugerinvolvering er derfor et
vigtigt aspekt i Sure-projektet, og
målet er at skabe større forståelse for
energiforbrug og varmesplid blandt
lejerne ved at bruge et interaktivt
visualiseringsværktøj. Derigennem
forventes det, at beboerne kan være
med til at sænke energiforbruget. J

Sure – Nordic Built
for Sustainable
Retrofitting
ɟɟ Som udgangspunkt skal der
udføres demonstrationsprojekter i både Danmark og
Sverige, som skal være med til
at fastslå, hvor stor effekten
af både energirenoveringer,
optimering af varmetilførsel
og beboerinddragelse har.
ɟɟ Projektet ledes til daglig af
VIA University College, mens
rekruttering af ejendomme
til demonstration, målinger,
teknologiudvikling og beborstudier udføres af projektets
andre partnere: Ecofective
(SE), IC-Meter (DK), Basen (FI),
Acreo Swedish ICT (SE), Interactive Institute Swedish ICT
(SE), VIA (DK), Insero Energy
(DK) og Insero Business Services (DK).
ɟɟ Sure-projektet løber fra 1.
marts 2014 til 1. marts 2017
og har et samlet budget på
omkring 15,5 mio. kr. Heraf er
cirka 6,2 mio. kr. reserveret til
den danske del. Projektet er
finansieret af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram, EUDP (Danmark), Energimyndigheten
(Sverige), Formas (Sverige) og
Tekes (Finland).

Danmark skal i 2050 være uafhængig af fossile brændstoffer.
Vi vil gerne gå foran i den grønne omstilling og fortsat levere
bæredygtige løsninger til hverdagen. Derfor er vi ved at opføre
biogasanlæg i hele landet, så vi allerede fra næste år kan sende
den første grønne gas ud i rørene.
Naturgas Fyn startede i 1979 med at levere naturgas til fynboerne.
I dag leverer vi energi til varmeværker, virksomheder og private
over hele landet. Mere til flere. Derfor skifter vi navn.

Før hed vi Naturgas Fyn
Nu hedder vi

Læs mere på
natureenergy.dk

NGF Nature Energy - Ørbækvej 260 - 5220 Odense SØ - Tlf.: +45 63 15 64 15 - info@natureenergy.dk - www.natureenergy.dk
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Samarbejde og fusion
gavner varmeværkerne
294 værker deltog i Dansk Fjernvarmes spørgeskemaundersøgelse. Resultatet
af undersøgelsen viser, at der på flere områder er en betydelig gevinst ved at
indgå i en form for samarbejde.
Tekst: Økonomisk konsulent Birgitte V. Faaborg, Dansk Fjernvarme
bvf@danskfjernvarme.dk

Samarbejde og fusion Fjernvarmebranchen oplever i disse år et stigende krav om effektivisering, samtidig med at fjernvarmeværkerne skal
være omstillingsparate og i stand
til at anvende nye energiformer, der
lever op til den politiske målsætning
om omstilling af energisystemet til
100 procent vedvarende energi. Det
er en proces, der vil kræve en strukturel ændring og tilpasning i branchen.
Dansk Fjernvarme har gennemført
en spørgeskemaundersøgelse blandt
sine 410 medlemmer for at få et
overblik over, hvor mange varmevirksomheder der indgår i formelle eller
uformelle samarbejder med andre
værker – eller har fusioneret med andre værker.
Vi har også spurgt værkerne om,
hvilke fordele og ulemper samarbejdet eller fusionen har medført,
herunder om værkerne har opnået en
lavere varmepris.
Spørgeskemaundersøgelsen er en
del af et større projekt, der undersøger mulighederne for yderligere ud-

bygning af fjernvarme. Med fokus på
de økonomiske, juridiske og tekniske
konsekvenser af forskellige modeller
for nye strukturer i fjernvarmesektoren er formålet at give fjernvarmevirksomhederne et værktøj, der kan
anvendes ved værkernes strategiske
planlægning af kommende strukturændringer.

294 med i undersøgelsen
Spørgeskemaet blev besvaret af
294 værker, hvilket giver en stor og
meget repræsentativ oversigt over
den nuværende samarbejdsstruktur i
branchen. Ved værkernes svar på, om
de indgår i et formelt eller uformelt
samarbejde med andre, skal der dog
tages højde for, at der kan være forskel på, hvordan begreberne tolkes.
Specielt omkring uformelt samarbejde kan opfattelsen af, hvornår
der er et samarbejde, være flydende.
Langt de fleste værker har erfaringsudveksling med andre eller er medlemmer af én eller flere erfa-grupper
hos Dansk Fjernvarme. Mange delta-

Oversigt over samarbejder og fusioner
140
120

Antal
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0

Serie1

Uformelt samarbejde
med ét eller flere
andre værker

Formelt samarbejde
med ét eller flere
andre værker

Fusioneret med ét
eller flere andre
værker

111

124

18

Figur 1 viser en oversigt over antallet af værker, der indgår i samarbejder
eller har fusioneret med andre værker, blandt de 294 fjernvarmeværker,
som har besvaret spørgeskemaet.
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ger også i temamøder og kurser hos
eksempelvis Dansk Fjernvarme, hvor
der også sker en generel vidensdeling
i branchen.

Flertallet er del af et samarbejde
Figur 1 viser en oversigt over resultatet af besvarelserne. Af de 294 værker,
der har besvaret spørgeskemaet, har
37 procent et uformelt samarbejde
med andre værker, mens 43 procent
indgår i et formelt samarbejde med
andre. Seks procent er fusioneret
med andre. Angående fusion er der
for de flestes vedkommende tale om
sammenlægning af to varmeværker.
For tidligere kommunale forsyninger
kan der imidlertid være mange mindre forsyninger, der er lagt sammen
til én forsyningsvirksomhed.
Det fremgår af besvarelsen, at 40
værker indgår i både et formelt og
et uformelt samarbejde med andre
fjernvarmeværker. Af de 18 værker,
som har fusioneret med andre, har
seks værker fortsat et formelt eller
uformelt samarbejde med andre efter
fusionen.
Samarbejder på mange områder
Undersøgelsen viser, at værkerne
samarbejder på mange områder. De
arbejdsområder, værkerne typisk har
samarbejde omkring, er ikke overraskende tekniske og administrative.
Herudover har en del værker fællesindkøb af brændsler og varme samt
fællesindkøb af driftsmateriel. Enkelte skriver også, at de indgår i samarbejder omkring energibesparelser,
ligesom der er værker, der deltager i
forskellige arbejdsgrupper omkring
geotermiprojekter, strategisk planlægning og benchmarking. Nogle værker deltager også i lokale erfa-grupper, hvor formålet er en mere generel
vidensdeling og erfaringsudveksling.

ny viden
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Formelle
samarbejder
	
B åde formelle
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Figur 2: Værker med enten formelt eller uformelt samarbejde
eller med begge dele.

I undersøgelsen har 93 værker
svaret, at de ikke indgår i noget
samarbejde med andre. Dette er
dog langtfra udtryk for, at de pågældende værker ikke er en del af forskellige netværk og arbejdsgrupper
og tager aktivt del i udviklingen af
branchen. Rigtig mange bestyrelser
arbejder også løbende med den
strategiske udvikling af fjernvarmeværket. Ikke alene for at nedsætte
varmeprisen gennem driftsoptimering, men i høj grad også for at imødekomme de stadig stigende krav til
fjernvarmeværkerne om energibesparelser, indberetninger, kontrol af
effektivisering m.v.

Betydning for varmeprisen
Undersøgelsen viser også, at varmeprisen ikke i alle situationer falder,
fordi der foretages et samarbejde el-

	
Fusioneret med
andre værker
	
Fusioneret og uformelt samarbejde med
andre
	
Fusioneret og
formelt samarbejde
med andre
	
Fusioneret og uformelt samt formelt
samarbejde med
andre værker

Figur 3: Oversigt over værker, der har fusioneret.

ler en sammenlægning af værker. 118
værker har svaret på, om værket har
opnået en lavere varmepris efter at
have indgået i et samarbejde eller en
fusion med andre. Kun halvdelen af
de 118 svarer, at initiativet har haft en
direkte betydning for varmeprisen. Til
gengæld tilkendegiver mange, at der
er opnået andre fordele, eksempelvis
bedre udnyttelse af ressourcer, øget
faglighed blandt medarbejderne m.v.
En oversigt over værkernes kommentarer til fordele og ulemper ved
samarbejde eller fusion fremgår af
faktaboksen. Der er i alt 70 værker, der
har svaret på spørgsmålet, og langt
de fleste tilkendegiver, at det har været en fordel at indgå i et samarbejde
eller en sammenlægning med andre.

Planer for fremtiden
Undersøgelsens sidste spørgsmål var,

om værkerne har aktuelle overvejelser eller planer om kommende samarbejder eller fusioner. 124 værker svarede, at bestyrelsen havde drøftet,
om der skulle indledes et samarbejde
eller fusion med andre. For en del af
de resterende værkers vedkommende
var der også indledt dialog eller forhandling med andre værker om et
samarbejde eller en sammenlægning.
Samlet set viser undersøgelsen,
at der både nu og fremadrettet er
iværksat mange tiltag for at indgå i
samarbejder på forskellige niveauer.
Med de effektiviseringskrav, der stilles til branchen, må det imidlertid
forventes, at graden af samarbejde
på det tekniske og administrative
område samt sammenlægninger i
branchen bliver større. Derfor er der
et klart behov for retningslinjer for
de strategiske overvejelser, der bør

Hvordan får I nye kunder til at sige ja?
Har I planer om at konvertere nye områder til fjernvarme, kan vi
hjælpe jer fra første idé til den afgørende kontakt:
•
•
•
•
•

Kampagneplanen: Hvornår skal I gøre hvad?
Budskaberne: Hvad er jeres stærkeste argumenter?
Erfaringerne: Hvad har virket for andre?
Ideerne: Hvordan får I folk i tale?
Opmærksomheden: Hvordan får I omtale?

Ring til os, eller lad os komme forbi med
inspiration til jeres kampagne.

Merkurvej 7 | 6000 Kolding | tlf. 7630 8000
mail@fif-marketing.dk | www.fif-marketing.dk

FIF Marketing er en selvejende, erhvervsdrivende fond støttet af leverandørvirksomheder i branchen. Vi har ca. 225 medlemmer.
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indgå, før sådan et arbejde påbegyndes. Desuden er det vigtigt at få
anskueliggjort de juridiske og økonomiske konsekvenser af et samarbejde
mellem flere varmeforsyninger.

Drejebog på vej
Denne undersøgelse har givet en
oversigt over den nuværende struktur
i branchen, og den kan danne basis
for at indhente yderligere oplysninger
fra værkerne om deres erfaringer. Ikke
mindst siger undersøgelsen klart, at
der på flere områder er en betydelig
gevinst ved at indgå i samarbejder, og
det kan inspirere andre til at arbejde
videre med nye projekter.
Dansk Fjernvarme vil, med udgangspunkt i denne undersøgelse,
arbejde videre med en drejebog
omkring fusion og samarbejde. Drejebogen vil både komme med forslag til,
hvordan bestyrelsen og ledelsen på
værket kan udarbejde en handlingsplan for et samarbejde eller en fusion,
og beskrive de juridiske og skattemæssige forhold, der skal tages højde
for ved fusion eller samarbejde. J

Værkernes kommentarer omkring
fordele/ulemper ved samarbejde
1. Værket opnår en bedre udnyttelse af egne ressourcer og mandskab og
har opnået besparelser ved ikke at skulle leje arbejdskraft udefra.
Betydet bedre mulighed for planlægning af ferie og mindre arbejdspres
ved sygdom.
2. Opnået økonomiske besparelser ved en bedre udnyttelse af egne
medarbejdere, idet samarbejde giver bedre mulighed for planlægning af
vagter og afløsning ved ferie og sygdom.
3. Samarbejde har givet en øget faglig viden i virksomheden og forøget
serviceniveauet over for forbrugerne.
4. Fællesindkøb af brændsler og materiel har medført lavere indkøbspriser.
Står stærkere i forhold til leverandørerne.
5. Bedre mulighed for at udføre arbejdsopgaver, der tidligere er blevet
nedprioriteret på grund af ressourcemangel.
6. Forøget forsyningssikkerheden, da organisationen er blevet mere
robust.
7. Opnået større indflydelse på kommunens energiplanlægning.
8. Mindre værker får løst problemet med at finde en driftsleder, der har
tilstrækkelig med både økonomisk og teknisk viden til at drive værket.
9. Kulturforskelle mellem virksomhederne kan give samarbejdsproblemer.
10. Forretningsgangene i virksomhederne skal ensrettes, hvilket kan tage
noget tid.

Besvarelsen af spørgsmålet om fordele/ulemper skelner ikke mellem, om værkerne
har svaret ja til enten uformel og/eller formel samarbejde med andre, eller om værket har indgået i en fusion med andre.

Dykker eftersyn

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

Tilbyder:
Service / Fejlfinding
Opstart / Indregulering
Gas & Oliebrændere
Damp & Varmekedler
Industri & Proces
Energioptimering

www.flammetesten.dk
DYKKER- OG ENTREPRENØRFIRMA
Tlf. 40 82 30 00 • jh@jh-dyk.dk • www.jh-dyk.dk
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v/ Svend Erik Vollbrecht
Valdemarsgade 35 kld. • 5700 Svendborg
Tlf + 45 6113 7077
flammetesten@gmail.com

BIO-OLIE
Vegetabilsk fyringsolie
til fjernvarmen

Energibesparende løsninger
www.segenergy.dk

Med 10 års erfaring med bioolie, tilbyder vi:
• PRIMEOL - Olie(rotation)
• PREMIUM + Olie (trykforstøvning)

Kontakt os!

• Kvalitets-garanti (aske 0,0 -%)

Optimér
virkningsgraden.
Tjen penge på bedre
røggaskøling.

• Optimale brændværdier
• Leveringsgaranti fra eget tanklager:

- kapacitet: 12.000 m3
- levering med egne tankbiler

Kontakt:
Bjørn E. Larsen
bj@bio-olie.com

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

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
tankog 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.

• Absorptionsmaskiner
• Røggaskondenseringsanlæg
– Chillers (AC)
• Geotermiske anlæg
– Varmepumper (AHP)
• Fjernkøling
– Service og vedligehold

Vizuall.dk

t
Indhen
d
tilbu

Silstrupparken 2 | 7700 Thisted
Tlf. 96 19 53 04 | www.segenergy.dk

Kommuniker med
forbrugerne via SMS
og telefonopkald
UMS Servicevarsling er en enkel og brugervenlig
kommunikationsløsning som via landkort giver tilgang
til alle forbrugernes telefonnumre.

Aktuelt ved for eksempel:
• Akutte ledningsbrud
• Planlagte afbrydelser
• Øvrig information

Vidste du at...

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

Man når ca. 20%
flere ved at varsle
med både SMS og
telefonopkald?
For mere information send en e-mail til post@umsalert.dk eller
ring 82 33 32 10. Læs mere på www.umsalert.dk
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Er dit varmeværk klar til
samarbejde eller fusion?
Varmeværket skal have sine egne bevæggrunde på plads, før det kontakter
naboværker eller andre samarbejdspartnere omkring samarbejde eller fusion.
Tekst: Proceskonsulent Jytte Rabæk Schmidt, MVR Consult jytte@mvrconsult.dk
Illustration: Palle Schmidt

Samarbejde og fusion For de varmeværker, der drives som små andelsselskaber med få ansatte, kan det være
svært at håndtere de mange administrative krav. Mange driftsledere agerer blæksprutter og må bruge meget
tid på administrativt arbejde frem
for at kunne fokusere på at sikre en
udviklingsorienteret og effektiv drift
af selve anlægget.
Derfor ser flere og flere værker muligheder i at samarbejde eller fusionere med andre. Det er positivt, men
det er væsentligt at have fokus på
processen, for at undgå at der opstår
både praktiske og holdningsmæssige
barrierer.
Mange af de varmeværker, der
startede i 1960’erne, har været drevet
på mere eller mindre frivillig basis,
og derfor er der rigtig mange følelser
forbundet med at samarbejde eller
fusionere med andre. Det er forståeligt og gør det endnu vigtigere at få
belyst situationen grundigt.
Jeg har oplevet bestyrelser, som
mener, at de er klar til at fusionere.
Derfor sætter de sig sammen med
den potentielle samarbejdspartner for at afdække muligheder og
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udfordringer i forbindelse med et
samarbejde eller en fusion. Men ofte
strander det på, at der er stor forskel
på, hvor langt den enkelte bestyrelse
ønsker at gå. Derfor bliver projektet
stoppet eller sat i bero, før det rigtig
er kommet i gang.
Jeg tror på, at man skal starte et
helt andet sted, før man tænker i
samarbejder og fusion med andre.

Varmeværket skal have styr på
strategien i eget hus
For at vurdere, om et samarbejde eller en fusion er en fordel, er det nødvendigt, at det enkelte varmeværks
bestyrelse har drøftet mulige scenarier i forhold til fremtidig strategi.
Hvilke muligheder og udfordringer
er der i forhold til varmeværkets
fremtidige udvikling, og hvad er det
for et fælles billede, bestyrelsen
har af varmeværkets fremtid. Som
en del af processen er det vigtigt,
at et eventuelt samarbejde eller en
fusion vurderes i forhold til varmeværkets vision. Med andre ord er det
en fordel, at man internt i varmeværkets bestyrelse har været igennem
denne proces, inden man går ud og

kontakter andre naboværker eller
samarbejdspartnere.

Metode til afklaring i egen
bestyrelse
Der er en række vigtige afklaringspunkter, som bør drøftes og nedfældes i egen bestyrelse/ledelse, før man
kontakter andre:
ɟɟ Hvad er baggrunden for at samarbejde?
ɟɟ Hvilke muligheder har vi for at
samarbejde med andre (brainstorm)?
ɟɟ Hvilken effekt vil vi gerne opnå på
kort sigt og på længere sigt?
ɟɟ Milepæle i det videre arbejde.
Hvad er baggrunden for at
samarbejde?
Bestyrelsen skal stille sig selv spørgsmålet: Hvad er baggrunden for, at vi
ønsker at samarbejde eller fusionere?
Hvorfor er behovet for eller ønsket
om samarbejde opstået? Er det på
grund af begrænsede ressourcer eller
et ønske om at blive større for derigennem måske at kunne skabe billigere varme – eller er det noget helt
tredje? Vores erfaring er, at det på
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dette tidspunkt i processen er vigtigt
at få en grundig drøftelse af, hvad der
er kimen til ønsket om samarbejde
eller fusion. Sker det ikke, risikerer
man, at man i bestyrelsen tror, at der
er et fælles billede, men nogle gange
ses virkeligheden at være en anden.
Det er vigtigt, at de forskellige begrundelser fastholdes.

Hvilke muligheder har vi for at
samarbejde med andre (brainstorm)?
Det er vigtigt at få alle muligheder op.
Det kan f.eks. være samarbejde om
indkøb, fælles administration med
det lokale vandværk, fusion med naboværket osv. Der må ikke være nogle
begrænsninger i denne proces, og det
er nødvendigt, at der ikke p.t. tænkes
på udfordringer og forhindringer,
men blot muligheder. Det er en rigtig
god idé at bruge visuelle teknikker til
denne proces, f.eks. post-it-sedler på
væggen.
På baggrund af det fælles billede,
der er skabt, kan der nu arbejdes videre med de 3-5 vigtigste muligheder,
som prioriteres i forhold til fordele og
ulemper ved de enkelte muligheder.

Hvilken effekt vil vi gerne opnå?
Det er vigtigt at vurdere, hvad det
er, man gerne vil opnå med et samarbejde/en fusion på både kort og
længere sigt. Hvad betyder det for
varmeværkets fremtid i forhold til
varmepris, medarbejdere og investeringer? Denne drøftelse er med til at
afklare det fælles ambitionsniveau i
den samarbejdsform eller fusion, som
man ønsker at indgå i.
Milepæle i det videre arbejde
På baggrund af ovenstående udarbejdes en plan over de milepæle/
step, der er i den kommende periode.
I denne del af processen bør man
blive konkret og sikre, at der er sat
en ansvarlig på de enkelte milepæle.
Herefter er der et godt opfølgningsgrundlag.
Nu er vi klar til at ”byde op til dans”
Nu er hjemmearbejdet gjort, og
varmeværket kan ”byde op til dans”
eller agere i forhold til den eventuelle
kontakt, der er blevet rettet til varmeværket omkring samarbejde eller
fusion.

Når man efterfølgende starter de
indledende samtaler omkring større
samarbejder eller fusion, er det vigtigt, at bestyrelserne i de enkelte selskaber kommer på banen i processen.
At det fælles ambitionsniveau afklares i forhold til følgende spørgsmål:
ɟɟ Hvad kan vi samarbejde om og
hvordan?
ɟɟ Skal vi fusionere, og hvordan ser
dette scenarie ud i forhold til effekt og synergi?
ɟɟ Projektplan for det videre arbejde
– hvem gør hvad?
Det er min erfaring, at det er vigtigt
at arbejde grundigt med processen
og fra starten få bestyrelserne til at
tage ejerskab. Herudover skal der
naturligvis foretages tekniske og
økonomiske beregninger. Gør man
begge dele, har man som bestyrelse
også et godt fundament til at få en
eventuel fusion igennem på et repræsentantskabsmøde eller på en generalforsamling, og man står styrket i
forhold til implementeringen af den
beslutning, der er taget. J

KOMBINERET
FJERNVARME OG -KØLING
www.cowi.dk
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Varmepumpeanlæg ved

Gram Fjernvarme

Ved installering af en eldrevet varmepumpe har Gram Fjernvarme stort
fokus på COP-værdien for systemet, som er afgørende for, om varmepumpen
er rentabel.
Tekst: Chefkonsulent Flemming Ulbjerg, Rambøll FU@ramboll.com

Varmepumper Som en del af det
igangværende solvarme- og varmelagerprojekt på Gram Fjernvarme bliver
der også installeret en varmepumpe.
Efterhånden er der et antal varmepumper i drift på fjernvarmeværkerne, men der er stadig plads til
at opbygge viden om disse anlæg.
Herunder at kunne bestemme varmepumpens virkning på systemet og
ikke ”blot” fokusere på selve varmepumpens virkningsgrad (COP).
El til varmepumper er efterhånden
lettet for en så stor del afgifter, at
de er økonomisk interessante for en
række varmeværker.
Nettoprisen for el til varmepumpedrift ligger i området 1.100 kr. til 1.200
kr. afhængig af den aktuelle spotpris
på el. I denne artikel er der dog for
nemheds skyld regnet med 1.100 kr./
MWh el.

Gram Fjernvarme
Gram Fjernvarme er et naturgasforsynet kraftvarmeværk, der oprindeligt
er bestykket med en gasmotor med
elydelse på 5,5 MW og to naturgasfyrede kedler. Dertil kommer et varmelager.
I 2009 opførte Gram Fjernvarme et
10.000 m2 stort solvarmeanlæg. I øvrigt Danmarks første anlæg til fjernvarme bygget uden nogen form for
økonomisk støtte. Den årlige varmeproduktion er omkring 30.000 MWh.
Værket udbygges for øjeblikket
med yderligere 34.000 m2 solfangere
og et sæsonvarmelager på 122.000
m3. Derudover etableres et overskudsvarmeanlæg i samarbejde med
en tæppefabrik, der er nabo til varmeværket. Disse anlæg ventes i drift i
foråret 2015.
Ud over solvarme og lager installeres også en eldrevet varmepumpe.
Opgaven for varmepumpen er at
40
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nedkøle lageret hen over vinteren.
Resultatet af denne aktive nedkøling
er en øget ydelse af solfangerne og
en vis reduktion af varmetabet fra
varmelageret.

COP-værdier
Varmepumper er bl.a. karakteriseret
ved en COP-værdi. COP-værdien er et
udtryk for, hvor stor varmeeffekten
er i forhold til den mængde el, der er
nødvendig for at drive varmepumpens kompressorer. COP-værdi er
let at fastlægge og efterfølgende at
kontrollere.
Det overordnede spørgsmål er
imidlertid, hvilken virkning nedkølingen af lageret har.
Kort sagt: Hvor stor er gevinsten i
form af øget solfangerydelse og reduceret varmetab ved installation af en
varmepumpe?
Ved at se på denne gevinst er det
muligt at beregne en COP-værdi for
systemet. Det er til gengæld ikke let
at fastlægge denne system-COP. Hverken når det gælder beregningen eller
den efterfølgende kontrol. Ikke desto
mindre har det afgørende betydning
for driftsøkonomien ved en eldrevet
varmepumpe i kombination med solvarme og varmelager.
Varmepumpe
Varmepumpen er i stand til at afkøle
størstedelen af vandet i lageret til 15
grader, hvilket kan ske hen over vinteren ved ca. 2.000 driftstimer.
På varmeafgangssiden er varmepumpen teknisk i stand til at levere
70 grader, men kan også levere varme
ved en lavere temperatur. Med 15ºC
på kold side og 70ºC på varm side
kan opnås COP 4,5. Ved alternativt at
varme op til 60ºC stiger COP til 5,0.
Varmepumpen har en køleeffekt
på ca. 700 kW.

Drift
Da varmepumpen har en begrænset
effekt i forhold til behovet på nettet, vil det året rundt være muligt og
oplagt at blande en lav temperatur
fra varmepumpen med en højere temperatur fra kedel og motoranlæg. I
det efterfølgende er forudsat 60ºC og
derved en varmepumpe-COP på 5,0.
Der er gennemført en simulering af
et normalt års drift, som viser, at varmepumpen vil være i drift ca. 2.000
timer. Varmepumpen skal derfor have
tilført ca. 1.400 MWh-varme fra lageret og have tilført ca. 350 MWh-el.Den
afgivne mængde varme er således
1.750 MWh.
Imidlertid er merydelsen for
solvarme og lager ikke den samme
mængde, som varmepumpen optager
(1.400 MWh), men er beregnet til ca.
1.200 MWh. Der er stadig behov for
350 MWh-el til varmepumpen, hvilket
giver en COP-værdi for systemet på
4,4. Det skal her bemærkes, at der
ikke er indregnet el til pumper.
Etablering
Merpris for varmepumpeinstallationen er omkring 3,5 mio. kr., som
omfatter varmepumpen, en andel af
el- og rørinstallationen og en marginalt større bygning. Varmepumpen er
netop færdigproduceret og er blevet
testet med positivt resultat.
Denne del af projektet ventes klar
til drift i løbet af efteråret 2014.
Samlet økonomi
Økonomi ved varmepumpeløsningen
kan summeres til:
Forrentning og afskrivning: 250.000 kr.
El til pumper, service mv.: 50.000 kr.
350 MWh el til kompressor: 385.000 kr.
Totalt pr år.:		
685.000 kr.
Den afgivne mængde varme er
netto 1.200 (merydelse solvarme

ny viden

mv.) plus 350 MWh-el, totalt 1.550
MWh.
Omkostninger til denne mængde
varme beløber sig således til 442 kr./
MWh-varme leveret. Alternativet er
varme fra gaskedlen, der koster omkring kr. 500/MWh, hvilket betyder,
at varme fra varmepumpen med en
system-COP på de 4,4 er rentabel.
Det ses også, at system-COP, der er
blot lidt lavere, vil gøre investering i
en eldrevet varmepumpe mindre attraktivt.
For Grams vedkommende er der
balance ved en COP-værdi omkring
3,4 som system betragtet.
Generelt kan det være udfordrende at opnå en system-COP på de
nævnte 3,4.
Fra andre projekter er der observeret system-COP-værdier på
noget under 3, hvilket kan bevirke en
direkte negativ driftsøkonomi med
varmepumpen sammenlignet med en
gaskedel. Derfor bør der være et stort

fokus på at fastlægge system-COP så
præcist som muligt.

Alternativ
Der er næppe tvivl om, at eldrevne
varmepumper bliver en central del
af fremtidens fjernvarmeforsyning.
På den kortere bane kan et alternativ
med en varmedrevet varmepumpe
(absorptionsvarmepumpe) vise sig
attraktivt. For Gram Fjernvarmes vedkommende vil over 60 procent af varmen leveres fra solvarmeanlægget,
mens de resterende 40 procent skal
leveres fra kedel og gasmotor.
Såvel kedler som gasmotorer kan
levere drivenergi til en absorptionsvarmepumpe.
Da der under alle omstændigheder skal produceres varme ved høje
temperaturer, kan denne varme gøre
gavn i absorptionsvarmepumpen,
og derved vil de 1.200 MWh, som
solvarmeanlægget kan yde ekstra,
hentes uden andre omkostninger end

forrentning og afskrivning af absorptionsvarmepumpen. Derved falder
prisen for de ekstra 1.200 MWh til ca.
120 kr./MWh-varme (forrentning mv.
af absorptionsvarmepumpen). Denne
pris er betydeligt lavere, end en eldrevet varmepumpe kan opnå.
Som nævnt er absorptionsvarmepumpen afhængig af, at der produceres varme på kedel eller motoranlæg.
Det store spørgsmål er imidlertid,
hvornår disse 40 procent af den årlige
varmeproduktion for Gram Fjernvarmes vedkommende kan omlægges til
anden forsyning, hvor der evt. ikke
kan hentes varme ved høje temperaturer. J
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Ny lederuddannelse til
fjernvarmebranchen
Ledelse er også et håndværk, der kan læres. Derfor tilbyder Dansk Fjernvarme
nu en længerevarende lederuddannelse, hvor deltagerne får mulighed for at
gå i dybden.

Tekst: Underviser Per Hussmann, Business Kompagniet per@businesskompagniet.dk

Uddannelse Når vi vil skabe udvikling
i en virksomhed, er der ét element,
der altid skal være på plads: en ambitiøs og vedholdende ledelse. God ledelse er afgørende for virksomheders
konkurrencedygtighed, produktivitet
og innovationsevne. Og god ledelse er
afgørende for en fortsat udvikling af
sektoren. Derfor tilbyder Dansk Fjernvarme nu en ny lederuddannelse, der
går i dybden med stoffet og inddrager deltagernes egne erfaringer.
– Det nye ved denne uddannelse er,
at den er opbygget i moduler og strækker sig over en længere periode. På
den måde bliver der tid til fordybelse
i undervisningen og mulighed for at
gå hjem og prøve tingene af i praksis.
Vi har lavet denne uddannelse sådan,
at der skabes optimale rammer for at
lære og udvikle sig – både i løbet af
uddannelsesåret og efterfølgende,
fortæller uddannelseskonsulent Anita
Unnerup, Dansk Fjernvarme.

Resultater og relationer
Den nye lederuddannelse henvender
sig til alle, der har en ledelsesfunktion. Gode værktøjer og viden giver
de bedste forudsætninger for at opnå
det, maksimale potentiale fra baglandet og mange ledere har, trods års
erfaring, godt af at tage en lederuddannelse, som genopfrisker begreber
og metoder. Eller måske har de aldrig
gennemgået en lederuddannelse.
Der er mange emner, en lederuddannelse kan bygges op omkring. Vi
har valgt at fokusere på resultater og
relationer.
42
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Resultater betyder bedre udnyttelse
af ressourcer og målrettet udvikling.
Relationer er det, der sker mellem
medarbejderne og mellem medarbejderne og ledelsen. Ved hjælp af gode
relationer kan ledelsen motivere
medarbejderne og sikre trivsel – samtidig med at arbejdspladsen undgår
bekostelige konflikter.

Jeg er blevet
mere bevidst
omkring min egen
person, og hvordan jeg
kan hjælpe mig selv til
en bedre arbejdsdag
med mindre stress,
gladere medarbejdere,
tilfredse kunder og
bedre bundlinje.
Kristian P. Nordstrøm, der har deltaget i
en tilsvarende uddannelse.

Hvordan foregår det?
Uddannelsen gennemføres med en
praktisk tilgang, hvor korte oplæg
kobles til konkrete situationer og
hverdagsoplevelser. Vi går i dybden
med deltagernes holdninger og viden, og derfor forventer vi også, at
alle er klar til at byde ind med egne
erfaringer.

Vi lærer forskelligt – ved at være
aktive, løse opgaver og i øvrigt ved
at arbejde ude/inde, i grupper, makkerpar eller alene. Vi gennemfører
kurset med afveksling og bruger
mange forskellige metoder. Aktivitet
bliver prioriteret frem for stillesiddende arbejde. Så vi skal op af stolen
og i sving.
Vi har også fokus på den personlige tilbagemelding til hver enkelt
deltager. Det sker blandt andet ved
hjælp af en læringspartner. Derfor
sammensættes deltagerne efter første modul i makkerpar, der så vidt muligt har samme forudsætninger, som
kan gå i dialog med hinanden. Med
en god indsats kan en læringspartner
blive en værdifuld sparringspartner,
som både kan give konstruktiv feedback og bidrage til at fastholde mål.

Indholdet
Vi har valgt at fokusere på et uddannelsesforløb over længere tid, fordi
vi på den måde kan skabe sammenhæng mellem det, der bliver drøftet
i undervisningen, og det, der foregår
hjemme i virksomhederne.
Undervisningsformen giver optimale forudsætninger for at tilegne
sig nye metoder, arbejdsformer og
fremgangsmåder. Og vekslingen mellem undervisning og hverdag giver
mulighed for at anvende og afprøve
den nye viden, så deltagerne har erfaringer, de kan tage med tilbage til det
efterfølgende modul.
– Det er vekselvirkningen imellem
undervisning og erfaringsudveks-

Hvert modul
har givet Ahaoplevelser. Vi har lært
om os selv, vores medarbejdere og kunder
gennem værktøjer der
giver indsigt i motivationsfaktorer, ledelse,
organisationsforståelse
og meget andet.

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
4. september

Energipolitisk konference: Smart energi – smart
regulering

København

8. - 12. sep.

Modul A.2.3 Gasteknik/gasmotor

Kolding

8. - 16. sep.

Modul A.3.2 Eftersyn og service af
fjernvarmeanlæg

Aalborg

ling, der, sammen med tiden mellem
modulerne i vante rammer, giver alle
muligheder for at lære, udvikle sig og
gennemarbejde metoder, som virker
og holder i længden. Så det er læring
i det lange perspektiv, der er i fokus,
siger Anita Unnerup.

9. september

Erfa-møde i Solvarmegruppen

Kolding

11. sep. + 2.
okt. + 22. okt.

Modul A.4.3 Fra budget til regnskab og
priseftervisning

Kolding

t
15.udskud
september

Temadag om systemeksport af fjernvarme i EU

Kolding

16. september

Modul A.3.10 Grundkursus om energimålere

Kolding

Fem moduler
Uddannelsen er delt op i fem
moduler, der hver varer to dage:
Modul 1 – Hvad er ledelse?
Modul 2 – Kommunikation og
motivation
Modul 3 – Forstå dine medarbejdere
og kend dig selv
Modul 4 – Strategi og målsætninger
Modul 5 – Konflikthåndtering og
den vanskelige samtale.
Modulerne er nærmere beskrevet
under Kurser og møder på www.
danskfjernvarme.dk. For at interesserede deltagere har mulighed for at
prøve, om uddannelsen er noget for
dem, kan man nøjes med at vælge
modul 1, inden man beslutter sig for
at deltage i resten af forløbet. J

17. september

Modul B.0.16 Varmeforsyningsloven

Kolding

17. - 19. sep.

Modul A.3.1 Kontrol af fjernvarmeanlæg

Aalborg

18. september

Modul A.0.1 Informationsdag om Dansk
Fjernvarme for ny ledere og bestyrelser

Kolding

18. september

Modul B.3.2 Energibesparelser i og omkring nettet

Kolding

22. september

Modul A.4.4 Moms, skat og afgifter

Kolding

22. - 23. sep.
m. fl.

Modul B.0.3 Styrk dine ledelsesmæssige
kompetencer

Kolding

23. september

Modul D.0.1 Bestyrelsens opgaver og ansvar

Kolding

25. september

Erfa-træf om Fjernvarmens Serviceordning

Kolding

30. september

Modul B.2.5 Solenergi – en god forretning?

Brædstrup

1. oktober

Modul A.1.0 Praktisk dimensionering og projektering af ledninger, trin I

Kolding

2. oktober

Modul A.2.8 L-AUS/El-sikkerhed, opfølgning med
førstehjælp

Kolding

6. oktober

Modul B.0.7 Fremtidsplaner for små og mellemstore fjernvarme værker

Kolding

7. - 8. okt.

Modul A.2.2 Vandbehandling

Kolding

Lars Hejgaard, deltager
i tilsvarende uddannelse

Lederuddannelsens
underviser
Underviser Per Hussmann har
25 års ledelseserfaring fra forsvaret. I 2003 etablerede han
konsulentvirksomheden Business Kompagniet. Siden 2009 har
Per Hussmann været tilknyttet
Dansk Fjernvarme.

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
Et voldsomt
skybrud
resulterede i, at en flod af muddervand med stor fart pressede sig ned
i kælderen ved Nykøbing Sjælland
Varmeværks solvarmeanlæg.
Sammen med indtrængende vand
ved kælderdækket gav det i alt 30.000
liter vand ud over kældergulvet i en
højde på 60 centimeter.
Iført waders knoklede driftsleder
Klaus Hansen sammen med det øvrige personale under skybruddet for
at redde dyre pumper, blandt andet
pumpen, der holder trykket i solfangerfeltets kredsløb. (Kilde: Nordvestnyt)

ton, og da den skulle løftes 20 meter
op i luften og 18 meter ind over bygningen, var det lige på grænsen af
kranens kapacitet.
Det nye værk, som skal fyre med
flis, skal blandt andet opvarme kasernen, sygehuset og mange boliger i
Slagelse sydby. (Kilde:Sjællandske Dagblad)

Nykøbing Sjælland

Varmeværkerne i
Lemvig, Nørre Nissum og Klinkby
fusionerer med virkning fra den 1.
juli næste år. Det betyder, at forbrugerne i Nørre Nissum kan spare omkring 40 procent på varmeregningen.
Varmeværkerne i Nørre Nissum og
Klinkby bliver nedlagt som selvstændige selskaber, mens Lemvig Varmeværk bliver det fortsættende selskab.
Prisen for at opvarme et såkaldt
standardhus på 130 kvadratmeter ligger på 21.000 kroner om året i Nørre
Nissum. Efter fusionen vil varmeregningen lyde på cirka 12.500 kroner.
Altså en besparelse på 40 procent.
Også forbrugerne i Klinkby og
Lemvig vil få fordele af fusionen. (Kilde:

Lemvig

Lemvig Folkeblad)

Nu bliver overskudsvarmen fra Superbrugsens køleanlæg
brugt til fjernvarme, som kommer
forbrugerne i Ølgod til gode i stedet
for at blive lukket ud på taget.
Superbrugsen har investeret
250.000-300.000 kroner i at få køleanlægget koblet med en varmeveksler
og lagt en ledning ud til fjernvarmen.
Investeringen er betalt tilbage i løbet
af to et halvt år.

Ølgod

Barmarksværkerne Sdr. Herreds Kraftvarmeværker har nydt rigtig godt af den
milde vinter. Der er brugt 20 procent
mindre brændsler, og det nyder forbrugerne godt af.
Op mod 3.000 kroner bliver der
sparet på varmeregningen for et
standardhus hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.
Sdr. Herreds Kraftvarmeværker
var blandt de 35 værker, som med
energiforliget fik frit brændselsvalg.
Den mulighed har allerede lunet
hos forbrugerne, som fik nedsat den
faste årlige tarif med 1.000 kroner.
Værkerne fik mulighed for at bruge
biomasse frem for dyr naturgas. (Kilde:

Sdr. Herred

Tidligere har Superbrugsen i blandt
andet Hedensted og Skjern gjort det
samme. Her kan hver butik levere
fjernvarme nok til at opvarme en villavej. (Kilde: Jydske Vestkysten)
Vinteren blev

Midtlangeland 18,5 procent

varmere end
et ”normalt år”, og det betyder, at
Midtlangeland Fjernvarme tilbagebetaler 4,6 mio. kroner til sine forbrugerne.
Varmeforbruget har ganske enkelt
været markant mindre end forventet,
og det smitter positivt af på forbrugerne.
Der er dog også forbrugere, som
skal efterbetale knap 900.000 kroner,
fordi deres forbrug har været højere
end forventet. (Kilde: Ugeavisen Øboen)
Danmarks største
vandbaserede kedel
er på plads i Slagelses nye store fjernvarmeværk.
Hele 77 ton vejer kedlen, der blev
løftet ind i flere stykker. Det tungeste stykke, nemlig risten i bunden,
blev løftet på plads først, og her kom
Danmarks største mobilkran på hårdt
arbejde.
Risten til det nye anlæg vejer 33

Slagelse

Morsø Folkeblad)

Oue Kraftvarmeværk
vil investere 3,5 mio.
kroner i et træpilleanlæg, som kan sikre forbrugerne
billigere varme.
Byrådet skal godkende projektet,
da Oue er på listen over de 35 fjernvarmeværker, der har fået lov til at
etablere biomasseanlæg på op til
1 MW.
Besparelsen ved at konvertere fra
naturgas bliver på 6.538 kroner om
året for et standardhus med et forbrug på 18,1 MWh.
Når byrådet har godkendt projektforslaget, kan anlægsarbejdet gå i
gang til september, og et nyt anlæg
kan tages i brug til december i år.
Der er 147 brugere tilsluttet fjernvarmenettet i Oue, og cirka 30 potentielle nye forbrugere. (Kilde: Nordjydske

Oue

Stiftstidende)
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Annonce

Systemunit

Ingeniørkunst:

Lavtemperaturdrift, effektiv
varmeøkonomi og nem service!
Kabinetlåget kan tages af, så manometer og
vejrstyring kan aflæses og indstilles.

METRO THERMs nye systemunits
er gennemtænkt ingeniørkunst
som byder på unik afkøling i
det fuldisolerede kabinet.
Det øger de varmefølsomme
komponenters holdbarhed og
giver mere præcis regulering.

Hver detalje i METRO THERMs højteknologiske systemunits har til formål at optimere styring af rumvarme og brugsvand
og minimere varmespild ved at reducere
varmetab med 75%. Systemunits lever
naturligvis op til de nye lovkrav.
Naturlig afkøling
METRO THERM har skabt en unik løsning
til afkøling, som fungerer via naturlig
konvektion.
”Luften ledes gennem en kanal i
unitten med indsugning i bunden og
udblæsning i to diskrete åbninger. Disse
åbninger fungerer samtidig som håndtag på yderste låg af kabinettet. På den
måde bliver de varmefølsomme komponenter afkølet og får en lang levetid
- selv ved fjernvarmetemperaturer op til
110 grader. At komponenterne holdes
afkølede muliggør endvidere en præcis
regulering af brugsvandet, selv ved selvvirkende ventiler, der kræver en forskel
på ca. 15°C mellem den omgivende
temperatur og den indstillede brugsvandstemperatur”, forklarer Christian
Brydensholt, salg- og marketingchef
hos METRO THERM.

Deltag i konkurrencen
om en iPad mini. Klik ind på
METROTHERM.dk/systemunit

Modeller til alle behov
Systemunits findes til både beholder og
veksler til brugsvand.
”De kan varieres til stort set alle bymodeller. Det er nemt at ekstrabestykke
hver varme- og brugsvandsdel, og vi har
selvfølgelig gjort plads til de fleste ekstrabestykninger inden for det fuldisolerede
kabinet.”
Veksleren matcher fjernvarmeværkernes
krav om lavtemperaturdrift og lavt differenstryk. Brugsvandsveksleren yder 32
kW ved temperatursæt 55-20 °C/10-45
°C med et tryktab på 28 kPa og 37 kW
ved 55-20 °C/10-45 °C med et tryktab på
38 kPa.
På rumvarmesiden yder veksleren 16 kW
ved temperatursæt 60-40°/55-35C°C

med et tryktab på 35kPa. Ved 20 kW er
tryktabet på 57 kPa.
Nem service
Systemunittens fuldisolerede kabinet gør
servicearbejdet nemt. Ifølge Christian
Brydensholt har det været et vigtigt mål i
udviklingsarbejdet.
”Det yderste kabinetlåg tages af, når du
skal indstille styringer og ventiler samt aflæse flowmåler og manometer. Og hele
frontdelen kan du tage af, når du skal
lave egentlig service på unitten.”

• Er forberedt til lavtemperaturdrift
• Kan leveres i de fleste bymodeller
• Overholder DS452 og DS469

METRO THERM A/S · RUNDINSVEJ 55 · 3200 HELSINGE · TELEFON 48 77 00 00 · INFO@METROTHERM.DK · WWW.METROTHERM.DK
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Direktørskifte i Ringe
Direktør i Ringe Fjernvarmeselskab
Ib Anker Hansen har valgt at gå på
pension og fratræder den 31.
august 2014.
Som uddannet ingeniør, maskinmester og merkonom har han i 40
år haft ansættelse i el- og fjernvarmebranchen, de sidste 18 år i Ringe.
Han fylder 66 til november og mener, tiden er kommet
til at nyde sit otium sammen med familien og dyrke fritidsinteresserne noget mere.
Ib Anker Hansen har i sit job i Ringe været en trofast
og loyal direktør og skabt et godt og stort netværk
inden for el- og fjernvarmebranchen, desuden har han
fulgt dansk energipolitik tæt igennem mange år. Det
har selskaberne været meget glade for. Ib Anker Hansen har med et godt overblik navigeret selskaberne

godt og sikkert gennem et efterhånden meget komplekst energiområde.
Direktør Ib Anker Hansen afløses af Karsten Godiksen fra Nyborg. Karsten kommer fra en stilling som
varmechef hos Nyborg Forsyning og Service A/S (NFS).
Det er en målrettet, handlekraftig og beslutsom mand
med en flot erhvervskarriere, der 1. september sætter
sig i direktørstolen.
Han har haft et flot forløb
i A.P. Møller og siden hos NFS,
hvor han en årrække som energirådgiver og siden som leder i varmeforsyningen har fået et godt
kendskab til energiforsyning og
dansk energipolitik. Karsten har
endvidere uddannet sig til teknonom og diplomleder.

Kom til temadag om driftsoptimering og energistyring
ved fjernaflæsning af energimålere

Er jeres værk klædt på til fremtiden, og får I udnyttet jeres målere
og de indsamlede data optimalt?
Det er nogle af de spørgsmål, der kan dukke op i en tid, hvor teknologien er i en rivende
udvikling. Samtidig stilles der højere krav til kvaliteten af de indsamlede målerdata. Derfor er
det vigtigt, at disse data er nemt tilgængelige og gennemskuelige.

Tirsdag, den 30. september
COWI
Jens Chr. Skous Vej 9
8000 Aarhus C

Vi vil hermed invitere jer til en åben og uformel temadag, hvor vi vil introducere
mulighederne for optimalt udbytte af jeres målerdata og yde bedre service til forbrugerne.
På denne måde vil I få et indblik i de mange muligheder, moderne aflæsningssystemer kan
åbne op for.

Torsdag, den 2. oktober
EMT Nordic
C. F. Tietgens Boulevard 25
5220 Odense SØ

Det vil derfor glæde os at se jer til en af de tre temadage. Programmet alle dage er fra
kl. 9 til 15. Tilmelding kan ske på tlf. 76 13 43 18 eller via mail på epost@diehl-metering.dk
med værksnavn samt antal og navne på deltagere, senest den 12. september 2014.

Tirsdag, den 7. oktober
Hotel Koldingfjord
Fjordvej 154
6000 Kolding

Vi glæder os til at se jer.
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Fleksibel,
hurtig,
pålidelig...

isoplus - salgsstyrken
...hos isoplus står der rigtige mennesker
bag de fine ord.

Vidste du...

Hvis du vælger os som din samarbejdspartner, får du et fast team tilknyttet dine
projekter.

- at isoplus tilbyder rørsystemer til solvarme som
nøglefærdigt byggesæt? Og at vi kan hjælpe dig
med de statiske beregninger der kan optimere
netop dit projekt?

Det betyder tæt dialog og hurtige svar, så
du får de mest optimale løsninger og dine
leverancer som aftalt.

Klik ind på www.isoplus.dk og download vores
brochure om solvarme - eller kontakt en af vores
distriktschefer og høre mere om hvad vi kan gøre
for dig.

Desuden har vi markedets bredeste produktprogram - men er der alligevel noget
du savner, laver vi gerne en skræddersyet
løsning til netop dit behov.

isoplus Fjernvarmeteknik A/S
Korsholm Alle 20
5500 Middelfart

Tlf.: 6441 6109
iso@isoplus.dk
www.isoplus.dk
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Direktørskifte i DFF-EDB
Direktør Jørgen Pedersen, DFF-EDB
har valgt at gå på pension fra den
1. september 2014. Han har stået i
spidsen for DFF-EDB i 27 år og har
været med helt fra starten med kun
to ansatte. I dag er der 32. Foruden
Jørgens kompetente faglige viden
har firmaet nydt godt af hans altid
gode humør og lune humor.

50 år Jan Kauffmann, direktør
for økonomi og
forretning i
Hofor, fyldte
den 10. august
2014 50 år.
Med en solid
og mangeårig
baggrund i den finansielle sektor og
forsikringsbranchen kom Jan Kauffmann i 2009 til Københavns Energi,
der i 2012 fusionerede med en række

vandselskaber i hovedstadsområdet
og blev til Hofor, Hovedstadsområdets Forsyningsselskab.
Jan Kauffmanns skarpe blik for
kundepleje og økonomi er uvurderlige kompetencer i en monopolvirksomhed, der har et erklæret mål om
at være konkurrencedygtig på både
pris, kvalitet, service og ansvarlighed
i forhold til miljøet.
Efter cand.merc-uddannelsen fra
handelshøjskolen og videreuddannelser fra bl.a. IMD og Stanford tog

50-års jubilæum
I anledning af Fensmarks Fjernvarmes
50-års jubilæum holdes

Åbent hus
Fredag den 5. september 2014
kl. 12.00 – 16.00
på Engvej 4, 4684 Holmegård
Det vil glæde os at se kolleger, forretningsforbindelser og forbrugere.
Der vil være mulighed for en kort rundvisning på værket.
Vi byder på pølser og forfriskninger.
Bestyrelsen
Fensmark Fjernvarme
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Jørgen Pedersen afløses af Jan Elmstrøm Blaabjerg,
der tiltrådte 1. august 2014.
Jan er 45 år og bor i Aarhus. Han
har mange års erfaring inden for itbranchen og corporate ledelse (læs
også interviewet med Jan Elmstrøm
Blaabjerg på side 22, red.).
DFF-EDB byder Jan velkommen med
en reception i Fjernvarmens Hus
fredag d. 26. september 2014 kl. 11.30
til 14.00

karrieren fart i først finansieringsselskabet Balder, dernæst finansieringsselskabet Gefion og sidenhen
forsikringsselskabet Codan, hvor Jan
Kauffmann bestred flere forskellige
direktørposter, inden han drog videre til forsyningsbranchen. I Hofor
har han ansvar for hovedparten
af koncernfunktionerne, herunder
økonomi, it og kundecentret og herudover for udvikling af Hofors nye
kommercielle aktiviteter, vindmøller
og fjernkøling.

50-års jubilæum
I anledning af varmeforsyningens
50-års jubilæum
holder Nyborg Forsyning & Service A/S

Åbent hus
Onsdag den 1. oktober 2014
kl. 13.00 – 16.00
på varmecentralen Gasværksvej 10,
5800 Nyborg.
Det vil glæde os at se kolleger, forretningsforbindelser og kunder.
Vi byder på lidt godt til ganen.
Med venlig hilsen
Nyborg Forsyning og Service A/S
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Jan Kauffmann er gift med Lina
Kauffmann, som han har to døtre på
16 og 21 år sammen med. Til de store
hovedinteresser hører sport, og han
har rige muligheder for at løbe, cykle
og spille golf i den smukke natur i
Værløse, hvor han og familien bor.

Nyt job Jess Peter Petersen er
pr. 1. august ansat som driftsleder ved Gilleleje Fjernvarme
A.m.b.a. Han afløser driftsleder Bjarne Larsen, der er gået på pension.
Jess er født og opvokset i Gilleleje
og har en uddannelsesmæssig baggrund som maskinmester. Han kommer fra en stilling som maskinmester
hos Force Technology.
Gennem sit arbejdsliv har Jess Peter Petersen samlet en bred erfaring
inden for mange felter, bl.a. gennem
ansættelser ved A.P. Møller og Chri-

stian Hansen A/S, hvorfra han har
ledererfaring.
Derudover har Jess Peter Petersen
været ansat som lektor ved Søværnets Officersskole på Holmen, hvor
han underviste i el- og maskintekniske fag. Han har endvidere været
ansat om maskinchef ved DanMarine,
der sammen med Danida forestod et
udviklingsprojekt i Mozambique.

Nyt job Jonas
Hansen er ansat som systemtekniker hos
DFF-EDB.
Han er 25 år
og bor i Odense.
Jonas er uddannet datatekniker på Syddansk Universitet, hvor
han også blev ansat som netværkstekniker. Han har primært arbejdet
med Cisco-netværk, SCCM, scriptning
og desktopinfrastruktur.
Hos DFF-EDB skal Jonas Hansen
hovedsageligt arbejde med vedlige-

holdelse og videreudvikling af hostingmiljøet, værkernes it-installationer og 2ndline support.

25-års jubilæum

Driftsleder
Svend Eide Arvesen kunne 1.
august 2014
fejre 25-års jubilæum som
driftsleder på
Thorsager
Fjernvarme. Her har han stået for
driften, lige så længe som varmeværket har eksisteret.
Gennem årene er antallet af
forbrugere steget støt, og med de
nuværende 404 har værket nået en
størrelse, som kan levere varen til
en absolut fornuftig pris. Thorsager
Fjernvarme blev stiftet i 1987, og 1.
august 1988 blev Svend Eide Arvesen
ansat som driftsleder.
Værket startede op med 180 forbrugere, men det var en hård opstart.
Beregningerne omkring forbruget

Driftsleder søges til Kibæk Varmeværk
- et moderne veldrevet værk med 1.155 forbrugere
Vi tilbyder
• Gode selvstændige arbejdsforhold
• Frihed under ansvar
• Godt samarbejde med velfungerende bestyrelse
• Oplæring i varmeværkets drift.
Driftslederen skal med reference til bestyrelsen
• Have ansvar for teknisk og økonomisk drift af værket
• Have personaleansvar med en motiverende lederstil
• Deltage aktivt i det daglige arbejde og indgå i vagtordning og tilkaldevagt
• Varetage den daglige kontakt med forbrugere og
leverandører
• Sikre at lovkrav overholdes.
Vi forventer at du
• Har en relevant uddannelse - om det er maskinmester,
elektriker, VVS eller noget fjerde er ikke afgørende.
Men du skal have praktisk sans, kunne sætte dig ind i
nyt stof og være optaget af ny teknologi
• Har erfaring med ledelse, fx som gruppeleder eller
afdelingsleder

• Har økonomisk sans og flair for købmandsskab
• Er udadvendt, engageret, god til at samarbejde og
til opbygge og vedligeholde relationer
• Kan kommunikere med både kunder, samarbejdspartnere, kolleger og bestyrelse
• Har kendskab til IT
• Kan arbejde selvstændigt.
Løn og ansættelsesvilkår
• Fuldtidsjob med løn efter kvalifikationer
• Det forudsættes, at du er villig til at flytte til lokalområdet, da du skal kunne træde til meget hurtigt,
når der er driftsforstyrrelser.
Ansøgning mærket ”Driftsleder” sendes til Kibæk
Varmeværk, Kastaniealle 10, 6933 Kibæk eller mail til
formanden Aage Christensen: aage.christensen@mail.dk.
Ansøgningsfrist 10. september 2014.
Annoncen kan også ses på værkets hjemmeside:
www.kibaekvarmevaerk.dk
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havde været alt for optimistiske, så
varmeprisen steg, og forbrugerne var
utilfredse. Det hjalp, at der i 1997 blev
indført tilslutningspligt i Thorsager
for alle nye boliger og for boliger med
oliefyr.
Svend Eide Arvesen stammer fra
Nørre Snede og blev udlært maskinmester på Fredericia Maskinmesterskole. Efter skolen sejlede han
som maskinmester med fragtskibe
fra Mercandia i hele Atlanterhavet
og Middelhavet. Han overvejede at
emigrere til Australien sammen med
sin kone og arbejdede et halvt år med
at reparere ubåde for den australske
marine på et skibsværft i Sydney. Men
Australien var alligevel så langt væk
fra familien, at de besluttede at blive
i Danmark.
Så maskinmesteren fik job i Thorsager, og der er han blevet siden. Eventyrlysten får han tøjlet på spændende
rejser med familien til USA, Dubai,
Maldiverne og på safariture i Kenya.
Desuden er Svend Eide Arvesen fritidsdykker i Ebeltoft Sportsdykkerklub og har gennem mange år spillet

-

i og siddet i bestyrelsen for Rønde
Bordtennisklub.
Svend Eide Arvesen arbejder tæt
sammen med Rønde Fjernvarme og
indgår i en vagtturnus med Torben Olsen og Jan Knudsen fra Rønde Fjernvarme. De to naboværker arbejder
også sammen og har harmoniseret
værkerne teknologisk, så de understøtter hinanden på mange måder.

Nyt job Thomas
Thune Andersen
blev på en ekstraordinær generalforsamling
valgt som ny bestyrelsesformand for DONG
Energy A/S.
Benny D. Loft, der har varetaget
formandsposten siden DONG Energys ordinære generalforsamling 12.
marts, fortsætter som medlem af
DONG Energys bestyrelse og formand
for selskabets revisions- og risikokomite.

Reception –
60 års fødselsdag

Salgschef
for Danmark
Jan Lykke Jensen, Logstor
A/S fyldte 60 år
den 5. august
2014.
Jan Lykke
kom til fjernvarmebranchen og Logstor i 1987.
I de første år var han sælger af
virksomhedens præisolerede rørsystemer i distrikt Nordjylland.
Siden år 2000 har Jan Lykke været
salgschef og key account manager på
det danske marked, hvilket ofte bringer ham rundt i hele landet.
Hjemmebasen er i Brovst, hvor der
i fritiden også bliver tid til en tur på racercyklen eller en runde på golfbanen.
60 år

Et ikon går
på pension

Jan Lykke Jensen,
salgschef, salg DK
er fyldt 60 år
I den anledning vil det glæde os at se
kunder og forretningsforbindelser til reception
Torsdag den 4. september kl. 14.00 – 17.00
i kantinen hos LOGSTOR A/S,
Danmarksvej 11, Løgstør
LOGSTOR er en international virksomhed, der
udvikler og fremstiller komplette præisolerede
rørsystemer til fjernvarme og -køling, industri,
marine samt olie og gas.
LOGSTOR er repræsenteret i mere end 30
lande og beskæftiger ca. 1.300 medarbejdere.

LOGSTOR A/S
Danmarksvej 11 · 9670 Løgstør
Tel. 9966 1000 · Fax 9966 1180
logstor@logstor.com
www.logstor.com
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Efter 26 år på posten,
har Karl Johan Heiberg “Kalle” - valgt at gå på
pension.
Danstoker takker for
lang og god tjeneste.
En særlig tak til vore
partnere og til varmeværkerne for et forbilledligt samarbejde.

www.danstoker.dk

A Thermax Group Company

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
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