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Energibesparelser
kan indberettes nu
Sidste års resultater kan
tastes ind frem til 15. marts.
ny viden

Ny drejebog om geotermi
Få den grundlæggende viden
om geotermiske anlæg.

praksis

Haderslev giver
gammelt værk nyt liv
Den udtjente affaldsforbrænding i Haderslev genopstår nu som et flisfyret
varmeværk. Forbrugerne kan glæde sig til lavere varmepriser.

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

Nettab er ikke rumvarme
Ifølge energiforliget skal der lægges forsyningssikkerhedsafgift på al rumvarme. Men som lovforslaget er udformet, giver afgiften en skævvridning
mellem de forskellige opvarmningsformer til stor
skade for fjernvarmens konkurrenceevne.
Derfor bør afgifter mellem energiformerne
sidestilles og ensartet pålægges brændslet på den
energi, der luner i stuerne, og ikke af den mængde
energi, der går tabt på vej ud til forbrugerne.

Indhold

Det kan ske ved, at varmetab i fjernvarmenettet
ikke defineres som rumvarme, men som procesenergi, og fritages for afgift ligesom øvrig procesvarme. Det vil sidestille fjernvarmen med el- og gassektoren, når det gælder opkrævning af afgifter, og
modvirke skævvridningen mellem energiformerne.
Normalt skal nye afgifter give incitament til adfærdsændringer, som de almindelige markedsmekanismer ikke får til at ske. Sådan er det ikke med
forsyningssikkerhedsafgiften. Det er en fiskal
afgift, der skal finansiere den grønne omstilling og
som nævnt pålægges al rumopvarmning.
Grøn omstilling og udfasning af fossile
brændsler vil naturligt betyde tab af
afgiftskroner i statskassen. Men dette
tab skal ikke ensidigt betales af fjernvarmeforbrugerne. I forvejen har høje
afgifter, der i dag udgør næsten 50 % af
den gennemsnitlige fjernvarmeregning,
mange steder undermineret fordelen
ved kollektiv varmeforsyning. Denne
udvikling skal vendes og det er i det
lys, forslaget om afgiftsfritagelse på
nettabet skal ses.
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Læs mere side 13

Kom til regionalmøde
Årets regionalmødekaravane starter i
Kolding 20. februar og bevæger sig derefter
rundt i landet fra Sæby til Maribo. Der er ti
chancer for at deltage.
Læs mere side 6

nyheder

Dansk Fjernvarme:
Drop forsyningssikkerhedsafgift på ledningstab
Forsyningssikkerhedsafgiften diskriminerer
kollektiv opvarmning. Derfor foreslår Dansk
Fjernvarme, at der alene skal være afgift på den
varme, forbrugerne køber – ikke på ledningstab.
Læs mere side 7

ny viden

Grundlæggende
geotermi
Ny drejebog om geotermi giver den basisviden, der er
helt nødvendig for alle, der overvejer at gå i gang med et
geotermiprojekt.
Læs mere side 30

praksis

Mere
fjernvarme
til Vestegnen
VEKS udruller fjernvarme i et 1 mio. m2 stort
industrikvarter ved Ishøj og Greve, der i dag
forsynes med naturgas. En offensiv strategi
med en nyskabende tarifstruktur er med til
at bane vejen for projektet.
Læs mere side 14

nyheder

Regionalmøder 2014

KORT NYT

Programmet er klar til årets regionalmøder, som
Dansk Fjernvarme afvikler ti gange fordelt over
hele landet.

19 mio. til kommunerne

Ny klimafond

Pensionsselskaberne PensionDanmark, PKA, Pædagogernes Pensionskasse
samt Dansk Vækstkapital
og IFU – Investeringsfonden
for Udviklingslande – indgik
i januar en aftale om at
indskyde i alt 1,2 mia. kr. i
Klimainvesteringsfonden.
Den nye fond forventes at
medvirke til investeringer
for 8-9 mia. kr. i udviklingsog vækstlande. Fonden skal
desuden sikre investorerne
et konkurrencedygtigt afkast.
Rekordår for dansk vind

Aldrig før har Energinet.dk
indpasset så store mængder vindkraft i elsystemet
som i 2013. Og aldrig før
har vindmøllerne på en
enkelt måned dækket mere
end 50 % af elforbruget,
som det skete i december.
Rekorderne skyldes især,
at der kom flere vindmøller
i 2013. Især den store havmøllepark ved Anholt, som
blev færdig sidste år, gav et
godt tilskud til vindkraftkapaciteten. Derimod blæste
det mindre i 2013 end i et
normalt år.
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Tekst: Lone Völcker, Dansk Fjernvarme lv@danskfjernvarme.dk

12 projekter skal dele de
19 mio. kr. i puljen for strategisk energiplanlægning i
kommunerne, som blev aftalt i energiaftalen fra 2012.
Målet er at fremme partnerskaber mellem kommuner,
energiselskaber og lokale
virksomheder. Projekterne
spænder fra energiscenarier for en hel region til en
borgernær indsats for energibesparelser. Projekterne
vil også undersøge, hvordan
den langsigtede omstilling
kan gennemføres omkostningseffektivt med indpasning af biogas, geotermi,
vind og sol.

F

ebruar er ensbetydende med
vinterferie, fastelavn – og selvfølgelig starten på Dansk Fjernvarmes regionalmøder.
Regionalmøderne begynder i Kolding den 20. februar og bevæger sig
derefter rundt i Jylland og videre over
Fyn til Sjælland og Lolland, før det sidste møde i Kolding den 13. marts.
Ud over det faglige input er regionalmødet en god mulighed for at få
en snak med Dansk Fjernvarmes medarbejdere. I år består regionalmødeholdet af direktør Kim Mortensen,
vicedirektør Kamma Holm Jonassen,
afdelingsleder Astrid Birnbaum, leder
af Grøn Energi Jesper Koch, teknisk
konsulent Rasmus Bundegaard
Eriksen og teknisk konsulent Louise
Overvad Jensen. Desuden kommer
eksterne foredragsholdere med rundt
i landet. Hele holdet har i fællesskab
bestræbt sig på at sammensætte
et program, der har bred interesse
– både for medarbejdere og for bestyrelsesmedlemmer.

Varieret program
Hør fra morgenstunden om erfaringer
med etablering af fjernaflæsning.
Erik Brender, AffaldVarme Aarhus,
og Morten Skov, Hofor, fortæller,
hvordan processen var i forbindelse
med beslutning om etablering.
Hvilke data er der behov for, og
hvordan kan vi bruge data intelligent,

blandt andet til styring af energiforbruget?
Senere på formiddagen præsenterer Louise Overvad Jensen Dansk
Fjernvarmes nye tiltag inden for energispareområdet krydret med en kort
gennemgang af årets begivenheder.
Hør blandt andet om fællesindkøbsordningen og Dansk Fjernvarmes
videre forventninger til den.
Rasmus Bundegaard Eriksen giver
Dansk Fjernvarmes bud på, hvordan
tariffer skal se ud i fremtiden, for at
fjernvarmen er konkurrencedygtig
og samtidig sikrer god drifts- og samfundsøkonomi.
Jesper Koch holder et indlæg om
Grøn Energis aktiviteter og præsenterer strategiske indsatsområder for
fjernvarmeværker og fjernvarmeindustrien, herunder store varmepumper
og fremtidige varmebehov.
Fra Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab fortæller formand Sten
Linnell om de erfaringer, værket har
gjort sig i forbindelse med optimering
af hele sit fjernvarmesystem.
Før dagen afrundes med spørgsmål, fortæller Kim Mortensen eller
Kamma Holm Jonassen, hvad Dansk
Fjernvarme arbejder med lige nu, og
hvad der skal ske i den kommende tid.
Der er med andre ord lagt op til
spændende indlæg på årets regionalmøder, hvor der som altid er afsat
god tid til både spørgsmål og debat. J

Mødedatoer og steder
20. februar

Kolding Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7

25. februar	Aabenraa Christie’s Sdr. Hostrup Kro,
Sdr. Hostrup Østergade 21
26. februar

Kibæk SINATUR Skarrildhus, Sønder Ommevej 4

27. februar

Odense Frederik VI´s Hotel, Rugårdsvej 590

4. marts

Aarhus Montra Hotel Sabro Kro, Viborgvej 780

5. marts

Glyngøre Pinenhus Hotel, Pinen 3, Glyngøre

6. marts

Sæby Hotel Viking, Frederikshavnsvej 70-72

11. marts

Maribo Hotel Maribo Søpark, Vestergade 29

12. marts

Roskilde Scandic Roskilde, Sdr. Ringvej 33

13. marts

Kolding Fjernvarmens Hus, Merkurvej 7

nyheder

Nyt forslag kan forbedre
forsyningssikkerhedsafgiften
Nyt forslag fra Dansk Fjernvarme kan rette op på den skævvridning af
fjernvarmens konkurrenceevne, som forsyningssikkerhedsafgiften vil
medføre i den nuværende form.
Tekst: Direktionskonsulent Søren Schmidt Thomsen, Dansk Fjernvarme sst@danskfjernvarme.dk

K

ort før jul blev pauseknappen trykket ned i forhold til
indførelsen af forsyningssikkerhedsafgiften. Folketinget valgte
at udskyde vedtagelsen af afgiften
på biomasse, der viste sig at være
en vanskelig politisk sag – og ikke
mindst en administrativ udfordring
at skille træ til brænde fra hegnspæle, når det kommer til afgifter.
Chefkonsulent i Dansk Fjernvarme
John Tang påpeger, at forsyningssikkerhedsafgiften, som den er skruet
sammen nu, vil diskriminere den kollektive opvarmning i forhold til andre
energiformer. Det skyldes, at der
skal betales afgift af ledningstabet.
Derfor foreslår Dansk Fjernvarme en
model, hvor der udelukkende betales afgift af den varme, forbrugerne
køber.
– Vores forslag er, at fjernvarme
som andre energiformer kun pålægges afgift af den varme, der reelt sælges til forbrugeren. Præcis som med
afgifterne på el og gas.

Afgift på solgt energi
John Tang forklarer, at det i praksis
kan løses ved, at det varmetab, der
er i transmissions- og distributionsnettet, defineres som procesenergi i
stedet for som rumvarme og at varmetabet fritages for afgift ligesom
anden procesvarme.
Med forslaget lægges afgiften
på fjernvarme reelt på den solgte
energi og er samtidig en afgift på det
anvendte brændsel. Det sker som
nævnt allerede på el- og gasområdet,
og ændringen vil derfor ligestille
fjernvarmen med de øvrige områder,
der er pålagt energiafgifter.
Der kan fortsat skelnes mellem
fossilt og ikke-fossilt produceret
varme, da det stadig vil være fjernvar-

meværket, der afregner afgiften, og
ikke den enkelte varmeforbruger.

Afgift på al rumvarme
Energiforliget pointerer, at forsyningssikkerhedsafgiften lægges på
al rumvarme – både kollektiv og individuel opvarmning – og det mener
Dansk Fjernvarmes direktør, Kim
Mortensen, er helt afgørende:
– Principielt mener vi, at huller i
statskassen bør opkræves gennem
indkomstskatten og ikke betales i
afgifter af varmeforbrugerne. Men
vælger Folketinget at fastholde forsyningssikkerhedsafgiften i respekt
for energiforliget, er det væsentligt
for Dansk Fjernvarme, at den lever
op til aftaleteksten. Det betyder, at
afgiften skal lægges på al rumvarme,
og efter Dansk Fjernvarmes opfattelse på en sådan måde, at de mest
energieffektive produktionsformer
rammes mindst.
– Det er fortsat Dansk Fjernvarmes holdning, at brænde og træpiller
til brug i individuelle biomassekedler
også pålægges afgift. Faktisk viser tal
fra Energistyrelsen, at der anvendes
markant mere træ i de private hjem
end til fjernvarme, siger Kim Mortensen.
Behov for kompensation
Som det ser ud i øjeblikket, bliver
brænde til privat brug dog næppe
omfattet af forsyningssikkerhedsafgiften, før der er fundet en rimelig
og administrativt fornuftig model.
F.eks. ved at følge Dansk Fjernvarmes
forslag om en afgift direkte på brændeovne frem for på forbruget.
Det betyder formentlig også, at
det provenutab, staten får på den
konto, skal dækkes af en generel stigning af forsyningssikkerhedsafgiften

fordelt ligeligt over alle brændsler,
såvel fossile som biomasse. Derfor er
Dansk Fjernvarmes forslag til politikerne også, at fjernvarmen kompenseres på anden vis, så vi fastholder
den samfundsøkonomiske fordel, der
er ved at have et veludbygget kollektivt opvarmningssystem.

Ulighed mellem by og land
Dansk Fjernvarmes direktør mener
ikke, at det nuværende lovforslag
tager tilstrækkeligt højde for direkte
eller indirekte forskelsbehandling af
de enkelte opvarmningsformer, og at
det kan betyde øget ulighed mellem
by og land.
– Hvis lovforslaget fastholdes i
den nuværende form, giver det fjernvarmekunderne en ekstraordinær
stor andel af regningen på grund af
fjernvarmenettenes ledningstab.
Et ledningstab, der typisk er større
i mindre fjernvarmeforsyninger,
og hvor en fritagelse af afgift på
biomasse til individuelle fyr derfor
vil udhule fjernvarmens konkurrenceevne ekstra meget, siger Kim
Mortensen.
Endelig er det også vigtigt at huske, at forsyningssikkerhedsafgiften
på fossile brændsler er indført pr. 1.
februar 2013. De naturgasbaserede
decentrale kraftvarmeværker tynges
nu af den nye afgift, og lokalt er konkurrenceevnen over for individuelle
alternativer allerede markant forringet. Ifølge Kim Mortensen haster
det derfor med at finde en mere
balanceret samlet løsning på forsyningssikkerhedsafgiften eller en helt
alternativ finansiering af den grønne
omstilling. Hvis ikke står også omstillingen af de centrale kraftvarmeværker til bæredygtig og klimavenlig
biomasse på spil. J
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Fynsk samarbejde
om biogas
Naturgas Fyns datterselskab Bionaturgas Danmark og Fjernvarme Fyn
går sammen om at etablere et nyt fynsk biogasanlæg.
Tekst: Kommunikationsansvarlig Nana Kildemoes, Naturgas Fyn nak@ngf.dk

E

t samarbejde mellem Bionaturgas Danmark, et helejet
datterselskab i Naturgas Fynkoncernen, Fjernvarme Fyn og den
landmandsejede leverandørforening
Faaborg-Midtfyn Biogas A.m.b.a.
sikrer nu realiseringen af et nyt, stort
biogasanlæg på Midtfyn.
Anlægget skal levere CO2-neutral
bionaturgas til naturgasnettet og
dermed også til Fjernvarme Fyns varmecentraler.
Anlægget skal efter planen etableres ved Heden vest for Ringe og skal
hvert år aftage og behandle cirka
285.000 ton husdyrgødning og cirka
75.000 ton øvrig biomasse. Biogassen
vil blive opgraderet til naturgaskvalitet og sendt ud til forbrugerne via
naturgasnettet. Hermed altså også til
Fjernvarme Fyn, som vil aftage en andel af biogassen i sit spids- og reservelastanlæg. Biogasanlægget, der har
opnået tilsagn om tilskud på cirka 40
mio. kr. fra regeringens meget søgte
biogaspulje, forventes påbegyndt allerede i foråret 2014.

Vigtigt grønt samarbejde
Via datterselskabet Bionaturgas
Danmark har Naturgas Fyn den bestemmende ejerandel i det nystiftede
fælles selskab bag anlægget, Bionaturgas Midtfyn A/S. Naturgasselskabet er allerede engageret i en række
biogasanlæg og -projekter i Jylland,
og koncernens adm. direktør Ole
Hvelplund ser frem til også at sikre et
lokalt forankret projekt
– Naturgas Fyn har gennem en
årrække haft en klar strategi om at
deltage aktivt i udviklingen af biogassektoren i Danmark. Vi er derfor
glade for nu også at kunne etablere
et biogasanlæg her på Fyn, hvor vi
8
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kommer fra, og samtidig sikre grøn
gas til vores kunder i hele landet.
– Bionaturgas Midtfyn har en engageret leverandørforening bag sig,
der stædigt har arbejdet på en realisering af dette spændende projekt
– den ser vi frem til at samarbejde
med. Og så glæder vi os også over det
vigtige samarbejde med Fjernvarme
Fyn. Vi mødes ellers oftest i en kamp
om de samme varmekunder. Her beviser vi, at vi også kan arbejde sammen
om vores fælles grønne fremtid, siger
Ole Hvelplund.

Det fynske potentiale udnyttes
Faaborg-Midtfyn Kommunes Klimaudvalg anbefalede i 2009 at etablere
et biogasanlæg i kommunen. En
gruppe landmænd udarbejdede et
forprojekt og stiftede i efteråret 2009
selskabet Faaborg-Midtfyn Biogas
A.m.b.a. Dette nye selskab opnåede i
2012 tilsagn om anlægsstøtte til projektet og valgte i starten af 2013 at
indgå et samarbejde med Fjernvarme
Fyn med henblik på at få etableret
anlægget.
Etableringsfasen er nu nært
forestående, og parterne har taget
kontakt til Bionaturgas Danmark
under Naturgas Fyn, der er engageret
i andre tilsvarende biogasanlæg, for
den endelige realisering af projektet.
For Fjernvarme Fyn er det vigtigste,
at det lykkes at udnytte det grønne
fynske potentiale:
– Vi har arbejdet målrettet på at
realisere planerne om et stort biogasanlæg i Faaborg-Midtfyn, og vi glæder
os nu over, at vi med samarbejdet
med Naturgas Fyn kan sikre et godt
afsæt for de nye projekter, der er i
støbeskeen. Vi er meget tilfredse med
at være en del af dette nye grønne

partnerskab og mener, at vi ved at gå
sammen kan opnå flere synergifordele, siger Fjernvarme Fyns direktør,
Jan Strømvig.

Bedre vilkår for landbrug
– og naboer
Hos leverandørerne til det nye anlæg
er der også stor glæde.
– Planerne om et anlæg på Midtfyn har været mange år undervejs
og har været drevet af ønsket om at
begrænse belastningen af miljøet
lokalt. Når vores husdyrgødning behandles i biogasanlægget, får vi et
langt bedre gødningsprodukt retur,
og vi reducerer samtidig udledningen af CO2, kvælstof og metan, siger
formand for Faaborg-Midtfyn Biogas
A.m.b.a. Jens Jacobsen.
Ud over en gevinst for omgivelser
og miljø anslås det, at partnerskabet
i etableringsfasen kan generere op
mod 80 årsstillinger og cirka 10 lokale
fuldtidsstillinger, når anlægget er i
drift. J

Fakta:
ɟɟ Fjernvarme Fyn A/S forsyner
60.000 kunder i Odense og
Nordfyns Kommuner.
ɟɟ Naturgas Fyn A/S er landets
tredjestørste naturgasselskab.
ɟɟ Faaborg-Midtfyn Biogas
A.m.b.a. blev dannet i 2009 og
består i dag af i alt 40 andelshavere, der tilsammen råder
over 8.000 dyreenheder.

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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Energibesparelser
kan indberettes nu
Indberetningen af energibesparelser for 2013 er i gang og fortsætter
frem til 15. marts 2014. Benchmarkingen af sidste års besparelser
viser, at fjernvarmen igen er den billigste branche.
Tekst: Teknisk konsulent Louise Overvad Jensen, Dansk Fjernvarme loj@danskfjernvarme.dk

D

et er nu, årets anstrengelser
på energisparefronten skal
høstes: Energibesparelser,
der blev realiseret i 2013, skal nemlig
indberettes nu. Dansk Fjernvarme
åbnede for indberetningen den 13.
januar 2014, og flere værker har allerede fået indberetningen overstået.
I år har værkerne hele to måneder
til at indberette energibesparelserne,
da deadline er flyttet til den 15. marts
2014. Det skyldes, at værkerne skal
indberette lidt flere oplysninger, end
de plejer – i hvert fald så tidligt på
året.
Tidligere blev kun energibesparelserne indberettet til Dansk
Fjernvarme i januar/februar, mens
værkernes omkostninger til energibesparelser først blev indberettet
til Energitilsynet i september. Det
betød, at værkerne skulle have fat i
energibesparelsestallene to gange,
ligesom benchmarkingen for fjernvarmeværkernes omkostninger først lå
færdig i december.

Bedre procedure fra i år
Mange værker var trætte af denne
procedure, så Dansk Fjernvarme
valgte derfor sidste år i samråd med
Energitilsynet, Energistyrelsen og
DFF-EDB at samle indberetning af
omkostningerne med energibesparelserne, så alt vedrørende energibesparelser fremover indberettes inden
15. marts.
Beslutningen har været helt oppe
på ministerniveau, da den tidligere
deadline var en del af Energispareaftalen, som blandt andet Dansk
Fjernvarme og klima-, energi- og
bygningsministeren har underskre10
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vet. Beslutningen krævede derfor de
øvrige energibrancheforeningers accept og Martin Lidegaards officielle
godkendelse.
Efter den officielle godkendelse i
december modtog alle fjernvarmeselskaber informationsbreve sammen
med koder og vejledninger. Alle har
taget godt imod ændringerne, som
Dansk Fjernvarme løbende har informeret om på tema- og erfa-møder.

Fjernvarmen igen billigste branche
I 2012 var det dog stadig Energitilsynet, der indsamlede oplysninger om
varmeværkernes omkostninger til
energibesparelser. Resultatet kan findes på Energitilsynets hjemmeside,

og det viser, at fjernvarmen igen er
den billigste branche i forhold til elog naturgasselskaber. Oliebranchen
er ikke med i benchmarkingen.
Gennemsnitsomkostningen for
fjernvarmeværkerne er 28,3 øre/kWh,
dvs. en svag stigning i forhold til sidste år. Elbranchen topper listen med
44,3 øre/kWh, mens gennemsnittet
for naturgasdistributionsvirksomheder er på 38,4 øre/kWh. Det ligger
ganske tæt på det samlede gennemsnit for alle brancherne, der er 38,1
øre/kWh. En lille stigning på 2,5 øre/
kWh i forhold til sidste år.
De samlede omkostninger for alle
tre brancher er 783,1 mio. kr. for i alt
2.057.475 MWh, hvoraf fjernvarmen

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Fjernvarmens
gennemsnit

Samlet
gennemsnit

Naturgas
gennemsnit

Elbranchens
gennemsnit

Sammenligning af branchernes gennemsnitsomkostninger til energibesparelser
realiseret i 2012. Fjernvarmen ligger igen markant under de øvrige brancher. -Olie
branchen er ikke med i benchmarkingen.
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indberettede 665.679 MWh. De
danske varmeforbrugere har derfor haft en udgift på 188,5 mio. kr.
for energispareindsatsen i 2012.

Ny vejledning sikrer valid
benchmarking
Benchmarkingen beskriver, hvad
vi allerede ved: at de danske fjernvarmeværker også på dette punkt
leverer en god og omkostningseffektiv indsats. Enkelte kritiske røster mener dog, at en del af forklaringen er, at fjernvarmeværkerne
ikke medregner alle omkostninger.
Derfor er det vigtigt, at alle bruger
Dansk Fjernvarmes vejledning i
opgørelse af omkostninger. Den
er sendt rundt til alle fjernvarmeværker og kan desuden findes på
Dansk Fjernvarmes hjemmeside.
Det er vigtigt, at alle omkostninger
medregnes, og at alle værker opgør omkostningerne ens.
Vigtigt værktøj
Benchmarkingen er et vigtigt
værktøj i forhold til at fastholde
en omkostningseffektiv indsats
på energispareområdet, idet den
giver de enkelte værker et godt
indblik i, hvordan de ligger i forhold til andre værker/selskaber.
Hvis man ligger højt, kan man som
værk overveje, om man bør ændre
sin indsats, mens de selskaber,
der ligger lavt, kan være de gode
historier, som andre kan lære – eller købe – af. Fjernvarmebranchen
er jo en venskabelig branche, hvor
erfaringsudvekslingen trives.
Derudover er benchmarkingen
et væsentligt politisk værktøj, da
den sort på hvidt beskriver omkostningerne ved energispareindsatsen, som jo er politisk bestemt,
så benchmarkingen er med til at
sikre, at politikerne kender omkostningerne ved den indsats, de
har sat i værk. J
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Flere energibesparelser
hos private boligejere
En ny ordning fra Energistyrelsen gør det lettere for boligejere
at planlægge og udføre energirenoveringer. Det kan blive en
fordel for danske fjernvarmeværker.
Tekst: Chefkonsulent Lars Korsholm, Energistyrelsen lko@ens.dk
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2014 udrulles en ny ordning, som
skal gøre det nemmere for boligejere at energirenovere. Det er
Energistyrelsen, som står bag BedreBolig, der er skabt i tæt samarbejde
med fag- og brancheorganisationer,
kommuner og andre. Ordningen er
en del af regeringens Vækstplan
Danmark, og den skal være med til at
danne grundlag for den grønne omstilling af det danske samfund.

Fordele for fjernvarmeselskaberne
En meget stor del af det samlede
energiforbrug i boliger bruges til
opvarmning. Derfor er fjernvarmeselskaberne en vigtig spiller i forhold til
at sænke forbruget i boligerne.
BedreBolig understøtter fjernvarmeselskaberne i at indfri deres
energispareforpligtelser, idet energibesparelser genereret i forbindelse
med BedreBolig kan indberettes som
energibesparelser, hvis de lever op til
de gældende krav.
BedreBolig gør det muligt for
boligejerne at få overblik over mulighederne i egen bolig ved at gå til
én BedreBolig-rådgiver, som både
kan rådgive om alle aspekter af boligens energirenovering og hjælpe
med at projektstyre arbejdet. Det
er forventningen, at BedreBolig vil
øge opmærksomheden og indsatsen
ved energioptimering af boligmassen. Derfor bør fjernvarmeværkerne
være opmærksomme på eventuelle
BedreBolig-rådgivere i deres lokale
område, som de eventuelt kan samarbejde med.
BedreBolig bliver i første omgang
lanceret i ni kommuner, der skal afprøve ordningen i forsommeren 2014.
Fjernvarmen · nr. 2 · februar 2014

Med udgangspunkt i erfaringerne fra
disse kommuner skal ordningen justeres og tilpasses, inden den i anden
del af året vil blive lanceret i resten af
landet.
De ni kommuner arbejder i øjeblikket på at undersøge, hvordan de
kan samarbejde med lokale aktører
såsom energiselskaber, banker og
ejendomsmæglere om udrulningen

nende. Der er etableret en ny særlig
uddannelse, som giver en indføring
i de centrale aspekter af energirenovering og styring af byggeprocessen.
Uddannelsen af rådgiverne er netop
gået i gang, og der startes flere hold i
løbet af 2014.

af BedreBolig. Det er bl.a. i disse samarbejder, fjernvarmeselskaberne kan
spille en væsentlig rolle.
De ni afprøvningskommuner er
Esbjerg, Fredensborg, Frederikshavn,
Høje-Taastrup, Morsø, Næstved,
Odense, Roskilde og Skanderborg.

Landsdækkende markedsføring
I forbindelse med den nationale lancering vil Energistyrelsen igangsætte
en større markedsføringsindsats,
som skal køre i både 2014 og 2015. J

Rådgivere får specialuddannelse
Et af kernepunkterne i den nye ordning er uddannelsen af BedreBoligrådgivere. En BedreBolig-rådgiver kan
være en arkitekt, ingeniør, bygningskonstruktør, håndværker eller lig-

Finansiering skal
også være nemmere
Som en del af BedreBolig sættes der
også fokus på at gøre det nemmere
for boligejere at opnå finansiering
af deres energirenoveringsprojekter gennem dialog med banker og
finansielle institutioner. Som en del
af BedreBolig indgår derfor et dokument – et BedreBolig-budget – som
har til hensigt at fungere som et redskab for banker og realkreditinstitutters dialog med boligejeren.
Dokumentet skal gerne gøre det
nemmere for banker og realkreditinstitutter at tage stilling til långivning
ved investeringer i energitiltag i den
konkrete bolig og skabe overblik over
boligejerens muligheder for at reducere energiomkostningerne.

Læs mere om BedreBolig på
www.BedreBolig.dk

Hvor er vi? På herregården
Nørre Vosborg, der ligger ved
den lille by Vemb cirka 20 kilometer vest for Holstebro. Den
har eksisteret siden midten
af 1500-tallet. Gæster kan få
rundvisninger på stedet og
høre den gamle herregårds
historie, og så er der både
konferencecenter, restaurant
og hotelværelser. Nørre Vosborg danner hvert år ramme
om en række kulturarrangementer, og flere afsnit af DR-

Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen
Foto: Nørre Vosborg / Kis Thesbjerg

Nørre vosborg

Hvordan fungerer varmesystemet? Varmen kommer ind
i et teknikrum og fordeles

Hvor meget varme bruger
Nørre Vosborg? I 2013 brugte
stedet 910.000 KWh fjernvarme.

Hvem leverer varmen? Vemb
Varmeværk.

programmet "Guld på godset"
er optaget på stedet.

er der fjernvarme

også her

herfra ud i herregårdens
forskellige bygninger via et
internt ledningsnet. I alt er
5.600 m2 opvarmet med fjernvarme.
Der er målere i de fleste
lokaler, så forbruget kan
følges. Nørre Vosborg ejes af
Realdania, men drives af en
driftsfond, som lejer sig ind.
Et eksternt selskab forpagter
hotel- og konferencedelen, og
derfor er det vigtigt at kunne
dokumentere varmeforbru-

get i de enkelte dele af gården. To af længerne i hovedbygningen har elvarme, fordi
Kulturarvsstyrelsen sagde
nej til, at fjernvarmen kunne
lægges ind uden at skæmme
de fredede bygninger.
En del af varmesystemet
kan styres centralt, endda via
mobiltelefon. Det betyder, at
varmen kan lukkes ned efter
et arrangement, uden at nogen skal være til stede.

Fordelen ved fjernvarme?
Det er en økonomisk fordelagtig løsning, som er meget
stabil og samtidig nem at
håndtere for de ansatte.

Hvor længe har Nørre Vosborg haft fjernvarme? Siden
2008. Nørre Vosborg blev gennemgribende renoveret for
150 mio. kr. i 2004-2008, og i
den forbindelse kom fjernvarmen til.

Kilde: Forvalter John Hansen, Nørre
Vosborg, og varmemester Bent Follesen,
Vemb Varmeværk.

Herregården aftager næsten
10 procent af varmen fra Vemb
Varmeværk. Forbruget svarer til
mere end 100 parcelhuse, fordi
bygningerne ikke er ret godt
isolerede.

Bonusinformation: Herregården
har sin egen stikledning på 2,1
kilometer. Den passerer gennem
et sumpet og blødt engareal, og
for at ledningen ikke skal poppe
op til overfladen, holdes den
nede af en serie betonklodser,
som hver vejer et kvart ton. Over
en strækning på 200 meter ligger
de for hver 2,5 meter.

Hvilken særlig betydning har
varme netop her? God og stabil
varme er afgørende. Det skal
bare fungere, for at man kan
have gæster og drive sådan et
sted.

Største udfordring ved varme?
Varme er en tung post på budgettet, fordi der er tale om
fredede bygninger, som typisk
ikke er særlig godt isolerede.
Af energisparehensyn er der et
ønske om at sænke temperaturen i lokaler, der ikke er i brug.
Samtidig er der mange flotte
egetræsgulve, der ikke har godt
af temperaturudsving. Det er afgørende med god koordination
blandt personalet om, hvordan
og hvornår de forskellige rum
bruges.

praksis

Offensiv stra
fjernvarm
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rategi giver mere
me til Vestegnen
Det store erhvervsområde Tranegilde ved Ishøj og Greve
skifter naturgas ud med fjernvarme. VEKS står for udrulningen
og garanterer, at varmeprisen altid er ti procent under
omkostningerne ved at bruge naturgas.
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
foto: Thomas Steen Sørensen

B

yggemarkeder, boligudstyrsbutikker,
transportfirmaer, værksteder, kæmpe
lagerbygninger og et virvar af små og
mellemstore virksomheder. Alle holder de til
i det store industrikvarter, bilisterne på Køge
Bugt Motorvejen kan se på venstre hånd, når
de passerer Greve og Ishøj på deres vej ind
mod København.
Erhvervsområdet, der har navnet Tranegilde efter en nærliggende landsby, får i dag
varme i form af naturgas, men det er der ved at
blive lavet om på.
Vestegnens Kraftvarmeselskab, VEKS, har
nemlig givet virksomhederne et af den slags
tilbud, de fleste vil have svært ved at sige nej
til: Skift gratis til fjernvarme, og få fremover
en varmepris, der altid er ti procent lavere
end omkostningerne ved at bruge naturgas.
Spar samtidig dyrebare kvadratmeter ved at
skifte gasfyret ud med en fjernvarmeveksler
og slip for bøvl med vedligehold. VEKS ejer og
vedligeholder vekslerinstallationen, så virksomhederne skal hverken have hænderne eller
pungen op af lommen for at høste fordelene.

Nyskabende tarif
Arbejdsholdene er allerede gået i gang med
udrulningen af fjernvarme. Både i industri-

kvarterets sydlige del i Greve Kommune og i
den nordlige del i Ishøj er rørene på vej i jorden, så de første kunder kan komme på i 2014.
Frem mod 2017 skal hele kvarteret tilbydes
fjernvarme, og VEKS har bestræbt sig på, at
det ikke må kunne betale sig at sige nej.
Jens Brandt Sørensen fra VEKS har udviklet
Tranegilde-projektet, og han er drivkraften
bag den specielle tarifstruktur, der spiller en
nøglerolle, og som VEKS har fået en positiv tilkendegivelse om fra Energitilsynet.
– Vi har designet en tarif, der følger HNM's
pris så konsekvent, at den endda følger de
trappetrin, der er lagt ind i gasprisen. Det er
vigtigt, at vores tarif afspejler gassystemets,
fordi gas er kundernes alternativ, fastslår han.
– Derfor har vi heller ingen incitamentstariffer – for det har gasbranchen ikke. Vi ved,
at vi kommer ud til kunder, der ikke er vant til
at fokusere på god afkøling. Det nytter ikke
noget, at vi inviterer dem gratis på og til en lav
pris, hvorefter vi så straffer dem via gebyrer
på dårlig afkøling.
Når kunderne loves en varmepris, der ligger
ti procent under HNM's pris, er konsekvensen,
hvis gasprisen forbliver lav, at fjernvarmeprisen også vil være lav. Og så vil afskrivningsperioden på projektet blive længere.
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Det er en større
opgave at få rullet fjernvarmen
ud i det store
industrikvarter,
hvor i alt 1. mio.
m2 bliver forsynet med fjernvarme.

Fjernvarme
for en
milliard
VEKS er i gang
med at udrulle ny
fjernvarme for omkring en milliard
kroner.
Ud over Tranegilde-projektet
er der allerede
gennemført en
konvertering i
Brøndby. Derudover er fjernvarmen på vej ud i
Køge, der slet ikke
har haft fjernvarme før nu.

16

Stiger gasprisen derimod, så følger fjernvarmeprisen efter, blot ti procent under. Og så vil investeringen være betalt hurtigere tilbage.
Jens Brandt Sørensen erkender, at det system kan føre til, at de nuværende virksomheder i området betaler projektet ud ret hurtigt
– mens de, der flytter ind om eksempelvis 10-12
år, får et afskrevet fjernvarmenet at trække på.
– Det er korrekt. Men det væsentlige er at forholde sig til alternativet. Hvis ikke fjernvarmen
kom til Tranegilde, så ville de virksomheder, der
ligger der i dag, komme til at betale 10 procent
mere for deres varme, end de kommer til nu. Dét
er deres alternativ, siger han.
– Der er faktisk megen nytænkning i det, synes vi. Det er en 100 procent fleksibel tarif, og vi
kan gøre det sådan, fordi det er industrikunder.
Vi kan desværre ikke bruge samme system i et
parcelhuskvarter, idet kunderne her har lettere
ved at bruge alternativ opvarmning.

Ny jernbane på vej
Erhvervsområdet Tranegilde ligger tæt op af
motorvejen. Samtidig skal den nye jernbanestrækning fra København til Ringsted løbe
langs udkanten af området. Det giver alt sammen nogle udfordringer, både i planlægningsog i byggefasen.
Fjernvarmen skal føres ind fra både syd og
nord, hvor VEKS begge steder har bygninger
og ledningsnet, som de nye område kan kobles
på. Sydfra sker det via en underjordisk central
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kaldet Langager Bygværk, mens Tranegilde Bygværk er indgangspunkt nordfra. Begge steder
skal disse centraler udvides og tilpasses.
Når det kommer til selve nedlægningen af
fjernvarmerør, er der, ifølge projektleder Michael Thomsen fra VEKS, langt hen ad vejen tale
om ”ret almindeligt fjernvarmearbejde”. Alligevel er der udfordringer.
– På grund af den kommende jernbane er der
flere myndigheder i spil end normalt, herunder
Banedanmark. Derudover har projektet en
række vanskelige krydsninger, eksempelvis skal
fjernvarmeledningen føres under motorvejen.
Strækningen, hvor fjernvarmeledningerne
skal ligge, er også i dag brugt af både naturgasledninger og store kloakledninger, så det er med
at få sigtekornet på gravemaskinen indstillet
korrekt.

Totalentreprise
VEKS har bygherrerådgivning på projektet og
benytter sig af en totalentreprenør til selve udførelsen. Michael Thomsen konstaterer, at det
indtil nu har givet blandede erfaringer.
– Processen er, at vi sætter rammerne, mens
totalentreprenøren selv projekterer, får de
nødvendige godkendelser hos myndighederne,
finder ledningsoplysninger, forholder sig til
traceets helt præcise forløb osv. Det har for alle
involverede parter været en læreproces.
– Vi gjorde det på denne måde for at undgå
dobbeltarbejde, hvor vi først detailprojekte-
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rer, og entreprenøren
dernæst alligevel skal
forholde sig til alle de
praktiske ting med gravetilladelser, træer, der
står i vejen, og alt muligt.
Det er dem, der skal have
fingrene i jorden, konstaterer Michael Thomsen.

Hver bygning kan
være en udfordring
Entreprisegrænsen går
normalt lige inden for
bygningen, men sådan
bliver det ikke i Tranegilde.
– Vi tager ejerskabet
og vedligeholdelsesopgaven indtil sekundærsiden
af veksleren, så det er
nemt for kunderne at
skifte naturgasfyret ud
med fjernvarme, forklarer Michael Thomsen.
En ting er dog at føre fjernvarmen ind i bygningen. Noget andet er, at fjernvarmen også
skal rundt i lokalerne. I en række af bygningerne
er det nemt nok. Her er vandbårne systemer i
hele ejendommen, og så er det ligetil at skifte
varmekilde.
Andre steder, i store lagerhaller eksempelvis,
er det indimellem knap så enkelt. Her er der ikke
et vandbåret system. I stedet er der strålegasvarmere eller sågar små gasledninger rundt i
bygningen. I princippet står virksomheden selv,
eller bygningens ejer, for de nødvendige tilpasninger i bygningen – men VEKS hjælper med råd
og vejledning, hvor det er muligt. Det handler
om at få flest muligt med, helst så tidligt som
muligt.
– Derudover er det vigtigt, at salgsprocessen
kører omkring tre måneder foran entreprenørtoget, så det passer sammen. Vi skal helst
have aftalerne på plads, inden fjernvarmen når
helt frem, så vi ved, hvor vi skal placere stikket.
Nogle af grundene er kæmpestore industrigrunde, så det er bestemt ikke ligegyldigt, hvor
man sætter stikket.
I de områder, hvor fjernvarmen først kommer
frem, er der på nuværende tidspunkt tilsagn fra
virksomheder, der repræsenterer omkring 60
procent af varmeforbruget. Det er, ifølge Jens
Brandt Sørensen, tilfredsstillende, men forventningen er, at næsten alle kommer på.
Historisk forandring af VEKS
Projektet med udbygningen af fjernvarme i industrikvarteret ved Ishøj og Greve gennemføres
af VEKS i regi af Tranegilde Fjernvarme. Planen
er, at VEKS skal etablere fjernvarmenettet i
området og drive det de første fem år. Derefter

overdrages det til Ishøj Varmeværk og Greve
Fjernvarme, hvis de er interesserede.
– Hvis projektet er økonomisk attraktivt,
men de lokale værker af forskellige årsager alligevel ikke ønsker at udføre det, så kan vi starte
det op og drive det i gang og eventuelt overdrage det til det lokale værk. Det har vi gjort i
Brøndby, hvor fjernvarmeværket har overtaget
kunderne, i takt med at de er koblet på nettet.
– Selvom vi mest er kendt som transmissionsselskab, vil vi på opfordring gerne hjælpe
med at udbrede fjernvarmen, også selv om det
betyder, at vi skal eje og drive distributionsanlæg. Det gør vi i Køge, hvor vi også står for at
udbrede fjernvarmen til erhvervsområder, og
det kommer vi også til i Tranegilde i en femårig
periode, forklarer Jens Brandt Sørensen.
VEKS er med andre ord i gang med en historisk udvikling, hvor selskabet forandrer sig
fra at være et rent transmissionsselskab, der
sender varmen ud til en stribe af lokale varmeselskaber på Vestegnen, til også selv at have
distributionsanlæg og slutkunder.
Jens Brandt Sørensen understreger, at det
ikke et noget mål for VEKS i sig selv at blive leverandør til slutkunder. Det er bare heller ikke
nogen barriere, hvis det i øvrigt er fornuftigt at
gennemføre et nyt fjernvarmeprojekt. J

Kaj Ole Hansen og hans
kolleger vil i de næste
år arbejde på at få fjern
varmen bredt ud til
mange små og store er
hvervskunder i området
ved Ishøj og Greve.

Tranegilde Fjernvarme
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ
ɟɟ

Forventet årlig varmesalg: 80.000 MWh
Forsynet bygningsareal: 1 mio. m2
Anlægsinvestering: 175 mio. kr.
Hjemmeside: www.tranegildefjernvarme.dk
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Affaldsforbrænd
som flisfyret varm
Haderslev Fjernvarme købte en udtjent
affaldsforbrænding af Dong Energy
og rev det meste af den ned. Nu rejser
den sig som et flisfyret varmeværk.

18
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ding genopstår
meværk
Tekst: Flemming Linnebjerg Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Nils Rosenvold

N

ogle få kilometer uden for Haderslev
er en tidligere affaldsforbrænding ved
at genopstå i nye klæder – nemlig som
flisfyret varmeværk.
Affaldsforbrændingen blev revet ned til
soklen i sidste halvdel af 2013. Til gengæld
overlevede kælderen, og også akkumuleringstanken og skorstenen fik lov at stå i fred. Det
samme gjorde en brovægt og den 4.500 m2
store slaggehal, der ligger langs bygningens
ene side.
Alt dette kan genbruges i det nye flisfyrede
varmeværk, der nu er ved at tage form. Betonelementerne, som udgør væggene, er rejst og
kedlerne ankommer efter planen i begyndelsen af februar.

Det er alt sammen ikke til at se, hvis man passerer anlægget på landevejen, der fører sydpå
mod Tønder. Værket ligger ret diskret et par
hundrede meter fra vejen, og det nye flisværk
bliver endda 12 meter lavere, end den gamle
affaldsforbrænding var.

Ikke rentabelt at køre videre
Haderslevs affaldsforbrænding fik sin skæbne
afgjort i 2010. På det tidspunkt var der tre år
tilbage af den 20-årige aftale, Haderslev Fjernvarme havde med forbrændingens ejer, Dong
Energy.
– Det var en mulighed at levetidsforlænge
anlægget og fortsætte med Dong Energy som
ejer. Men værket kørte ikke med en rentabel
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Prisen på varme fra
det gamle anlæg
var så høj, at vi kunne skabe
en besparelse for vores
forbrugere, hvis vi kunne
lave et flisværk i stedet.
Direktør Morten Hartmann,
Haderslev Fjernvarme

Arbejdet med
at omdanne
Haderslevs
gamle affaldsforbrænding til
et nyt flisfyret
varmeværk er i
fuld gang.

20

økonomi, og det ville kræve en investering på
omkring 100 mio. kr. at drive det videre på en
effektiv måde. Alt taget i betragtning kunne vi
derfor ikke blive enige om en fremtidig varmepris, fortæller Haderslev Fjernvarmes direktør,
Morten Hartmann.
Anlægget var ikke afskrevet, fordi det havde
kørt med underskud. Derfor var der en restgæld
og den blev i forbindelse med salget delt mellem Haderslev Fjernvarme, DONG Energy og
affaldsselskabet Sydjysk Affaldsvarme I/S. Morten Hartmann er tilfreds med købsaftalen og
med, at værket forandres til et flisværk.
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– Prisen på varme fra det gamle anlæg var så
høj, at vi kunne skabe en besparelse for vores
forbrugere, hvis vi kunne lave et flisværk i stedet. Derfor er vi tilfredse med, at det blev løsningen, siger Morten Hartmann og uddyber:
– Da det blev klart i forhandlingerne, at en
levetidsforlængelse ikke var sandsynlig, fik
Haderslev Fjernvarme Cowi til at lave en plan
for et nyt flisværk, som kunne ligge ved siden af
affaldsanlægget. Dette projektforslag gav fjernvarmeværket et sammenligningsgrundlag, som
kunne bruges til at tage stilling til, om det rent
principielt kunne være fornuftigt at bygge et
nyt anlæg. Projektforslaget indgik i forhandlingerne for at illustrere alternativet til at levetidsforlænge affaldsforbrændingen. Efterfølgende
kom tanken om at genbruge en del af det gamle
anlæg i spil.
– Da det kommer til realitetsforhandlinger
om et køb af værket bliver det åbenlyst, at det
er fornuftigt at genbruge dele af det eksisterende anlæg. Derefter fik vi en lokal rådgiver
til at stå for projekteringen af det konkrete
byggeri, som nu er i gang, fortæller Morten
Hartmann.
Han tilføjer, at selve affaldshåndteringen
faktisk også styrkes af, at Haderslev ikke længere har sin egen forbrænding.
– Affaldet køres i stedet til Kolding, hvor det
håndteres billigere, end det blev i Haderslev.
Det er en vindersituation for alle trods transporten. Anlægget i Haderslev måtte bortkøle
megen varme i sommerhalvåret, men i Kolding
kan det udnyttes i TVIS-systemet.

Gavnligt genbrug
Den ombygning, der aktuelt er i gang ved Haderslev, adskiller sig fra de fleste andre fjernvarmeprojekter ved netop at være en ombygning.
– Det med at kunne genbruge en del af stedet
har været en udfordring. Det er en risiko, at man
støder på noget, som viser sig at blive dyrere og
mere besværligt, end man havde regnet med.
Det har vi egentlig været ret forskånet for, konstaterer Morten Hartmann.

praksis

– Den største ulempe har været, at vi må
undvære affaldsvarmen i byggeperioden, der
kommer til at være cirka 14 måneder. Selvom
affaldsvarmen var dyr, så er det trods alt dyrere
at producere al vores varme via gas på spids- og
reservelastanlæg. Det er rart, at vinteren har
været mild indtil nu.
Der har dog været praktiske udfordringer
ved at bygge oven på et gammelt fundament,
hvor man ikke selv kunne slå streger på kortet.
– Det er især en udfordring at genbruge kælderen. Fripladsen rundt om maskinerne er ikke
så god, som den ville have været, hvis vi havde
bygget på bar mark. Men det er den slags kompromiser, vi har måttet vurdere og vi er kommet
frem til, at fordelene trods alt var større end
ulemperne, siger Morten Hartmann.

Velkendt brændsel og god placering
For Haderslev Fjernvarme er flisfyring ikke et
nyt bekendtskab. I en årrække har varmeforsyningen nemlig haft et flisfyret anlæg, som
leverer op imod 10 procent af den årlige varmeproduktion. Affaldsanlægget har dog været
den primære energikilde og har bidraget med
omkring 60 procent, mens den resterende del er
produceret via naturgas på enten motorer eller
kedler.
Det eksisterende flisværk betyder, at
Haderslev Fjernvarme allerede har erfaringer
med flisfyring og derfor har gode forudsætninger for også at passe det nye anlæg, selvom det
er markant større.
– Vores driftsfolk er klædt på til at drive det,
og de erfaringer, vi har gjort med vores eksisterende værk, inddrog vi i udbudsmaterialet på

det nye anlæg. Det har givet os nogle småforbedringer i forhold til det, vi ellers ville have
fået, fortæller Morten Hartmann.
Det er hensigten, at det primært bliver
varmeværkets nuværende personale, der skal
drive det nye værk. Kræfterne frigøres ved at
omlægge opgaver og hente 1-2 nye folk ind til
andre opgaver.
Et plus ved det nye værk er også placeringen
uden for byen.
– Placeringen er fin, fordi vi ikke generer med
den ekstra lastvognstrafik, og der er gode tilkørselsforhold, fortæller Morten Hartmann.
Han tilføjer, at der efter hans kendskab er
en positiv stemning omkring projektet i byen,
selvom det betyder en investering på omkring
70 millioner kroner.
– Med det nye værk kan vi sætte varmeprisen
ned, og det bidrager jo som regel til det gode
humør, konstaterer han med et smil. J

Haderslev Fjernvarmes direktør, Morten
Hartmann, ser mange
fordele i, at dele af den
gamle affaldsforbrænding kunne genbruges.
Det giver en økonomisk
besparelse, og placeringen er god.

Nyt flisværk ved Haderslev
Projektet i Kokbjerg i udkanten af Haderslev indeholder
følgende:
ɟɟ Flislager på 1.000 m2 som kan rumme 5.500 m3 træflis,
svarende til en uges drift ved fuldlast.
ɟɟ Kedelbygning på 700 m2 (1.530 etagemeter).
ɟɟ Kontor/velfærd/teknik-bygning på 225 m2.
ɟɟ Det tekniske anlæg vil bestå af to separate kedellinjer
på hver 10 MW med røggaskondensering, luftforvarmning og røggasrecirkulation.
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Britta Thomsen:

EU skal
have mål for
energieffektivitet
EU-parlamentariker Britta Thomsen (S) kæmper for en ambitiøs
klima- og energipolitik. Her gør hun status over de aktuelle forhandlinger,
der fastsætter målene frem mod 2030.
Tekst: International chef Birger Lauersen, Dansk Fjernvarme bl@danskfjernvarme.dk

22

E

U’s klima- og energiplan frem
mod 2020, der blev vedtaget i
2008, slog fast, at de europæiske medlemslande var bundet op på
at øge den vedvarende energis andel
til 20 procent og reducere CO2-udledningen med 20 procent. I dag handler
de europæiske energiforhandlinger
om målene frem mod 2030. Britta
Thomsen har, som den socialdemokratiske gruppes ordfører på kommissionens grønbog, kæmpet for en
ambitiøs klima- og energipolitik frem
mod 2030. Fjernvarmen har derfor
sat Britta Thomsen stævne for at få
en status på de nuværende klima- og
energiforhandlinger.
9 Hvad blev resultatet af parlamentets behandling af grønbogen?
@ Kommissionen spørger i grønbogen, om vi skal nøjes med ét mål i
klima- og energipolitikken, eller om
der skal være flere. Jeg er meget glad
for, at Europa-Parlamentets udvalg
for henholdsvis miljø og energi sammen har vedtaget en betænkning,
som opfordrer til tre ambitiøse og
bindende målsætninger. Vi mener, at
der skal være et mål for reduktion i
udslippet af drivhusgasser på 40 procent, en andel af vedvarende energi
på 30 procent, og at energieffektiviteten skal øges med 40 procent.
Jeg går meget ind for en ambitiøs
politik for at reducere emissionerne
af drivhusgasser og øge brugen af
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vedvarende energi. Det er alle vigtige
målsætninger, men målet for den vedvarende energi har en særlig betydning for mig, da jeg var skyggeordfører på VE-direktivet i 2008. Desværre
må vi konstatere, at EU ikke ser ud til
at nå sit 2020-mål for andelen af VE.
Jeg synes derfor, at vi også skal have
et mål for VE-andelen for at sikre, at
der opbygges en solid forsyning med
vedvarende energi, og at vi får udviklet de mange arbejdspladser, der er i
den sektor.

men med lovpakken viste EU sig som
verdensførende på klima- og energiområdet.
Nu kan jeg så fem år senere, hvor
behovet for at gøre noget på dette
område er mere udtalt end nogensinde, konstatere, at der er en påfaldende ulyst til at handle. Jeg hører
ofte påstanden om, at vi på grund af
den økonomiske krise ikke har råd til
at gøre noget. Men det er min klare
overbevisning, at vi ikke har råd til at
lade være.

9 Har du nået dit mål?
@ Jeg er glad for at være valgt til
ordfører for den socialdemokratiske
gruppe på kommissionens grønbog
om klima- og energipolitikken frem
mod 2030. Det har været et intensivt
arbejde at få bearbejdet udkastet til
betænkning og få de 920 ændringsforslag integreret. Grønbogen rejser
mange vigtige spørgsmål, men jeg
føler også en vis frustration. I 2007
og 2008 var der en stærk følelse af
handlingsvilje ved vedtagelsen af
den første klima- og energipolitiske
pakke i EU. Trods meget forskellige
holdninger i parlamentets politiske
grupperinger blev der etableret en
stærk konsensus om at handle for at
sikre miljøet, forsyningssikkerheden
og vores økonomiske udvikling. Nogle
af os ville nok gerne være gået videre
end det, der var enighed om, især
med hensyn til energieffektiviteten,

9 Er det ikke et meget ambitiøst mål
for energieffektivisering?
@ Jeg synes klart, der bør være mål
om forbedret energieffektivitet.
Investeringer i energieffektivitet
betyder en lavere energiregning for
både forbrugere og virksomheder.
Det giver også økonomisk afkast i
form af arbejdspladser, og samtidig
reducerer det vores afhængighed af
importeret energi. Man skal huske på,
at der både er betydelige energitab i
energisystemet og store potentialer i
energieffektivisering af f.eks. bygninger. Et ambitiøst krav vil også rejse et
spørgsmål, som kommissionen desværre ikke gør så meget ud af, nemlig
synergien mellem energisektorerne.
Det er i den kontekst, fjernvarme,
fjernkøling og kraftvarme spiller en
stor rolle, og jeg er meget glad for, at
vi har sikret en fremtrædende plads i
betænkningen for disse teknologier.

profil

Som sektoren jo selv har arbejdet
på at få klarlagt, så går 45 procent
af slutforbruget af energi i EU til at
dække varme og køling, hvilket kan
sammenlignes med 26 procent for
transport, 20 procent for elektricitet
og 9 procent til ikke-energiformål
som fremstilling af plastik m.v. Alligevel overses disse sektorer ofte totalt i
det politiske arbejde.
Jeg har selv arbejdet for, at parlamentet i betænkningen opfordrer
EU til at integrere varme- og
kølesektorerne i arbejdet frem
mod et bæredygtigt energisystem. Bl.a. foreslår vi, at kommissionen målrettet arbejder
for at belyse varme og køling,
da sektorerne ofte er dårligt
belyst i statistikkerne. Derfor
overses deres rolle i den samlede energiforsyning ofte.
Parlamentet opfordrer også
til, at medlemslandene udnytter
de muligheder, de har inden for
varme og køling.
Disse muligheder vil blive klarlagt for medlemslandene i deres
arbejde med at opfylde kravene i
energieffektiviseringsdirektivet fra
2012. Jeg var selv socialdemokratisk
skyggeordfører på dette direktiv, og
også her lykkedes det i stort omfang
at få fjernvarme og fjernkøling samt
kraftvarme bragt på banen.
9 Hvad sker der så nu?
@ Parlamentets vedtagelser er blevet godt modtaget af energi- og miljøorganisationerne i Bruxelles. Nu bliver det spændende at se, hvordan de
bliver modtaget af kommissionen og
medlemslandene. Der er stærke kræfter begge steder, som trækker i en
retning modsat parlamentet. Det ses
jo bl.a. tydeligt i Tyskland, hvor der er
en voldsom debat om omstillingen af
energisektoren og konsekvenserne
for den tyske økonomi. J
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Min dag
Gerner Røntved Olsen
64 år · driftsmontør · Haslev Fjernvarme · 36 år i stillingen
Tekst: Flemming l. Rasmussen fr@danskfjernvarme.dk
Foto: Steen Knarberg

Det første, jeg gør, når jeg møder om morgenen, er faktisk at tyvstarte lidt, inden jeg kommer frem. Jeg har en
halv time i bil til arbejdet, og tiden bruger jeg til at gennemtænke dagens opgaver og måske også nå lidt spanskundervisning på cd. Når jeg er fremme, tjekker jeg drift,
forbrug, produktion, vandtab og SRO-anlægget.
Mit arbejde består i at varetage drift og vedligeholdelse
af varmecentralerne og ledningsnettet. Jeg skal medvirke
til at holde varmetab og vandtab nede. Blandt andet har
vi selv et termograferingskamera, som vi bruger flittigt.
Jeg har ofte kundekontakt og taler med folk om alt fra
små ting til udskiftning af fjernvarmestik. Jeg er også med
til at sælge fjernvarme til nye kunder.
Min vigtigste opgave er at udvælge de gadeledninger, der
trænger til udskiftning, før de giver problemer og koster
unødige reparationer. Vi skal være på forkant med udviklingen og begrænse varmetabet i fremtiden, og derfor
arbejder vi meget med at vælge den rigtige type rør til alle
dele af ledningsnettet.
Min tætteste kollega er alle de ti andre ansatte. Haslev
Fjernvarme købte Haslev Kraftvarmeværk, som leverer
90-96 % af det samlede varmesalg, for lidt over et år siden.
Jeg spiser min frokost alene, mens jeg lige tjekker min
mail.
Jeg er gladest for mit arbejde, når nye kunder giver udtryk for, at de er tilfredse med deres nye varmeform, og
den beregnede besparelse samtidig holder.
Der er mest pres på hele året. Fra marts til december er
ledningsnettet i fokus, mens det i januar og februar handler om centralerne og planlægningen af årets ledningsudskiftninger og tilslutning af nye kunder.
Jeg kan lide at arbejde med fjernvarme, fordi der hele
tiden kommer nye opgaver og udfordringer, så det
planlagte hele tiden forandres. Desuden er vi let
omstillelige fra et brændsel til et andet. Hos os er solfangere i tankerne til at danne sommergrundlast.
Hvis jeg skulle lave noget andet, ville det nok blive som
selvstændig – eller pensionist.
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En særlig oplevelse var, dengang jeg kl. 18 fik en alarm
fra hovedcentralen i Nygade. Det var i december for over
20 år siden. Hovedeltavlen var nedsmeltet, og der var
intet brugbart tilbage i den. Vi fik fat i to dieseldrevne
svejseværker til at producere en nødbelysning samt arbejdsstrøm. Vores lokale elinstallatør stillede med hele
sit mandskab, og i samarbejde med kedelfirmaet blev der
bygget en ny hovedtavle på nogle byggepladstavler. Vi var
kørende kl. 6 næste morgen. Sikke et samarbejde.
Jeg kunne godt tænke mig også i fremtiden at være med
til at sænke tabet i ledningsnettet. Det ville også være rart
at kende de fremtidige skatter og afgifter, så der ikke kommer overraskelser, efter at værket lige har lavet en 25-års
investering.
Det sidste, jeg gør, før jeg går hjem, er at tjekke driften og
sige hej til mine kolleger.

ny viden

EU’s energipolitik
frem mod 2030
Når EU-Kommissionen overvejer den fremtidige politik inden for et bestemt
område, udarbejder den ofte en såkaldt grønbog, der analyserer området og
fungerer som diskussionsgrundlag for en høring.
Tekst: International chef Birger Lauersen, Dansk Fjernvarme bl@danskfjernvarme.dk

Som bekendt har energipolitikken i EU hidtil været rettet mod
2020 med de såkaldte ”20-20-20 mål”:
20 % reduktion i udslip af drivhusgasser, 20 % mere energieffektivitet og
20 % vedvarende energi. Alt sammen
opfyldt i 2020. Sidste år barslede
kommissionen så med en grønbog,
der skulle tage fat på diskussionen
om, hvordan rammerne for klima- og
energipolitikken skal være i 2030.
Ansvarlig er klimakommissær Connie
Hedegaard, og hun påpegede i forbindelse med lanceringen, at Europa
hvert år bliver mere og mere afhængig af fossile brændstoffer udefra,
og at det betyder dyrere energi og
uoverkommelige energiregninger til
europæerne.
– Dette er ikke særlig klogt. Det er
tydeligvis ikke særlig klogt, når man
tænker på klimaet, men det er heller
ikke særlig klogt, når man tænker
på vores økonomi og vores konkurrenceevne. Derfor har vi besluttet, at
vi vil have et lavemissionssamfund i
Europa i 2050. Vi har sat mål for 2020,
men for de fleste investorer er 2020
lige om hjørnet. Derfor skal vi nu begynde at definere målene for 2030. Jo
før vi gør det, jo mere vished får vores
virksomheder og vores investorer.
Og jo mere ambitiøse disse mål er, jo
bedre er det for klimaet, sagde Connie Hedegaard.

Grønbog

Grønbogen rejser en række
spørgsmål, herunder:
ɟɟ Hvilken type klima og energimål
bør der fastsættes for 2030? Og på
hvilket niveau skal de fastlægges?
ɟɟ Hvordan kan man sikre, at der er
sammenhæng mellem de forskellige politikinstrumenter?

ɟɟ Hvordan bidrager energisystemet
bedst til at fremme EU’s konkurrenceevne?
ɟɟ Hvordan kan der tages hensyn
til medlemslandenes forskellige
handlemuligheder?
Spørgsmålene kan se meget uskyldige ud, men de rammer lige ned i til
tider meget ømtålelige – diskussioner
i EU og medlemslandene. Spørgsmålet om niveauet for fastlæggelse af
mål (skal de fastlægges af EU eller nationalt?) rammer jo lige ned i debatten om EU’s rolle. EU er ikke specielt
populær i mange lande. Spørgsmålet om konkurrenceevnen berører
energipriser for både forbrugere og
virksomheder, i en tid hvor mange
erhverv kræver lavere energipriser
(f.eks. i Danmark), og hvor ”energifattigdom” berører mange borgere, eksempelvis i Storbritannien.
Reaktionerne på disse spørgsmål
peger derfor indtil videre lidt i alle
retninger. Bare til en begyndelse er
der uenighed om, hvorvidt der bare
skal være ét overordnet mål om at
begrænse emissionerne af drivhusgasser, eller om det, som i dag, skal
suppleres med mål for henholdsvis
vedvarende energi og energieffektivitet. Danmark er blandt de lande,
der afgjort mener, at emissionsmålet
bør suppleres. Andre er som Storbritannien afgjort imod, og nogle lande
sender meget blandede signaler, eksempelvis Tyskland.
Danmark fremstår nok som et
af de ambitiøse lande. Regeringen
støtter de mål, der er foreslået i grønbogen, nemlig et mål for reduktion
af EU’s interne drivhusgasudledning
med 40 procent i 2030 i forhold til
1990, et mål for anvendelsen af ved-

varende energi på 30 procent og et
mål for energieffektivitet i 2030. Og at
målene bliver bindende.
Den europæiske fjernvarmeforening Euroheat & Power, som
Dansk Fjernvarme er medlem af, har
i forbindelse med EU-instansernes
behandling påpeget, at uanset ambitionsniveau for eller udformning af
mål på klima- og energiområdet, så vil
netop fjernvarmen og kraftvarmen
medvirke til at sikre, at målet opfyldes billigst muligt. Der er dermed
ikke taget stilling til de overordnede
spørgsmål, der er nævnt ovenfor, idet
det er vanskeligt for en sektor med så
forskellige vilkår at samles om en fælles holdning.
EU-Parlamentet er en vigtig spiller i udformningen af den fremtidige
klima- og energipolitik i EU, for det
er parlamentet, der sammen med
kommissionen og ministerrådet skal
beslutte implementeringen af det,
der kommer ud af diskussionerne
omkring grønbogen. Parlamentets
miljøudvalg har udarbejdet en
betænkning, og debatten om den
afspejler mange af de samme positioner, som medlemslandene og øvrige
interessenter indtager. Der kom ikke
mindre end 920 ændringsforslag til en
9-siders betænkning. J

Europaparlamentarikeren Britta
Thomsen har været ordfører for
den socialdemokratiske gruppe
på betænkningen, og hun redegør i artiklen på side 22 for arbejdet i parlamentets miljøudvalg.
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Varmeledningsevne
i twinrør, del II
Et F&U-projekt udviklede i 2012 en forbedret metode til at regne
på varmeledningsevnen i twinrør. En fortsættelse af projektet i 2013
har forfinet denne metode til en nøjagtighed på 0,8 procent.

Målepunkter DS/EN 15698-1

gens varmekonduktivitet udføres på
udtagne rørstykker. Det store fokus,
der er på varmetabet fra fjernvarmeledninger, er i Danmark et betydeligt
konkurrenceparameter mellem rørproducenterne.
Som en fortsættelse af projektet
fra 2012, der primært udviklede en beregningsalgoritme på basis af relativt
simple målinger, har projektet i 2013
forfinet algoritmen på baggrund af
en udvidet måleserie. Det gav et langt
mere detaljeret datagrundlag, og det
resulterede i en samlet nøjagtighed
på 0,8 procent i forhold til de meget
nøjagtige, men også dyre og besværlige FEM-simuleringer, der i begge
projekter blev anvendt som reference, men som ikke lader sig udføre
i så stor skala i forbindelse med f.eks.
prærørskontrollen, hvor økonomien
naturligvis er begrænset.
Et nøjagtigt og økonomisk simuleringsværktøj til fastlæggelse af

Målepunkter gammel multipol

Lambda [W/(m-k)]

Tekst: Civilingeniør Lasse Elmelund Pedersen, LP Solution og civilingeniør Niels Winther, Teknologisk Institut nhwn@teknologisk.dk

F&U-projekt Måling af varmekonduktiviteten – varmeledningsevnen
– for isoleringsmaterialet i præisolerede fjernvarmerør har stor fokus
i Danmark. Målingerne foretages i
laboratorium på udvalgte rørstykker
og udføres i henhold til de gældende
standarder. I forbindelse med Dansk
Fjernvarmes prærørskontrol er det
dog nødvendigt delvist at fravige de
metoder, der er angivet i standarderne. Eksempelvis kan varmeledningsevnen i lige twinrør ikke måles
i henhold til standarden, da værdien
skal deklareres på et tilsvarende enkeltrør fremstillet med samme skumblanding, hvilket naturligvis ikke er
muligt, da udtagningerne i prærørskontrollen sker stikprøvevis på hele
produkter.
Selv om enkelte laboratoriemålinger foretages med fravigelser fra
standarderne, ændrer det ikke ved
det faktum, at målinger af isolerin-

Middel isoleringstemperatur [0C]

Figur1: Middeltemperaturens bety dning forλ50 .
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Målepunkter ny multipol

varmekonduktiviteten i twinrør har
derfor været formålet med de to projekter tilsammen.
Projektet blev gennemført på
Teknologisk Institut i perioden juninovember 2013 med deltagelse af
Hongwei Li fra DTU (FEM-simuleringer), Allan N. Hansen fra Logstor
A/S (rørproducent), Lasse Elmelund
Pedersen fra LP Solution (multipoludvikling) og Niels Winther fra Teknologisk Institut (prøvninger og projektledelse).

Varmekonduktivitet
Beregning af varmetab og isoleringsevne, dvs. varmetransmissionskoefficient (U-værdi) og varmekonduktivitet (λ-værdi), er for enkeltrørs
vedkommende, hvor geometrien består af koncentriske cirkler, baseret
på J.B.J. Fouriers (1768-1830) varmeteorem fra 1824 integreret over arealet.
Beregningen foretages da i henhold
til standarderne ved lineær regression ud fra måledata, og målingerne
foretages ved at registrere forskellen
mellem den tilførte energimængde
og temperaturerne på indersiden af
medierøret og på ydersiden af kapperøret.
For enkeltrørs vedkommende kan
en målings resultater anvendes direkte til beregning af varmeledningsevnen i isoleringen. Drejer det sig
derimod om twinrør, hvor geometrien
er kompleks, kan en direkte eksakt
beregning ikke udføres. Den klassiske
beregningsmodel for fastlæggelse af
varmeledningsevne er således ikke
anvendelig ved twinrør, hvis geometri
naturligt afviger fra enkeltrør. Ved
at anvende numeriske metoder som
Multipol (MP) eller Finite Element

ny viden

Method (FEM) kan varmekonduktiviteten fastlægges ud fra en iterativ
simulering, hvor grænseværdierne
herfor er opnået gennem prøvning i laboratoriet. En nærmere beskrivelse af
denne metode fremgår f.eks. af Dansk
Fjernvarmes F&U-projekt 2009-03.
Et materiales varmekonduktivitet
er i større eller mindre grad afhængig
af temperaturen. For isoleringsmaterialer til f.eks. byggeri angives værdien
ved en middeltemperatur på 10 °C som
λ10 og for præisolerede fjernvarmerør
angives den jf. DS/EN 253:2009 ved en
middeltemperatur på 50 °C som λ50, og
det er netop beregningen af middeltemperaturen, som er afgørende for
den efterfølgende beregning af varmekonduktiviteten.

Middeltemperatur
Middelisoleringstemperaturen defineres i henhold til DS/EN 253

Sammenligning af FEM og MP med korrektion

Vi holder hvad vi lover – prøv os!

Figur2: Forskellen mellem FEM og Multipol.
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°C

Serie nr.

1

Enkeltrør
Twinrør

2

3

4

70

80

90

50

70

90

Øverste medierør

70

80

90

50

70

90

40

50

60

70

80

90

Nederste medierør

70

80

90

50

70

90

70

80

90

40

50

60

Tabel 1: De anv endte medierørstemperaturer.

til at ligge midt i isoleringen, da den
beregnes som T 2+ T altså gennemsnittet af temperaturerne på inder- og
ydersiden af isoleringsskiven. Temperaturgradienten er i praksis dog
ikke lineær gennem isoleringen, og
middelisoleringstemperaturen ligger
derfor ikke præcis i midten. Beregnes
middelisoleringstemperaturen ikke
korrekt, giver det en forkert værdi for
varmekonduktiviteten ved den temperatur, hvor denne skal deklareres;
for præisolerede rør ved 50 °C.
Hvis middelisoleringstemperaturen er beregnet for lavt, giver det en
værdi for varmekonduktiviteten, der
er for høj, mens det for en middelisoleringstemperatur, der er beregnet
2

3

for højt, giver en værdi for varmekonduktiviteten, der er for lav.
Det er således afgørende, at middeltemperaturen beregnes eller
simuleres så korrekt som muligt, da
det har stor indflydelse på den deklarerede værdi for varmekonduktiviteten, hvilket har været formålet med
projektet.
Ved at anvende den fysiske middelisoleringstemperatur opnås mere
nøjagtige resultater, således at λ50
kan beregnes mere præcist.

Projektets gennemførelse
Til projektet blev der af Logstor A/S
fremstillet et enkeltrør 60,3/140 mm
og et twinrør 2×60,3/225 mm med nøj-

agtig samme skumblanding. Ved måling på enkeltrøret kunne skummets
varmeledningsevne således beregnes
direkte, og resultatet var derfor på
forhånd kendt for twinrørets vedkommende, hvorefter beregningsparametrene blev tilrettet i simuleringsprogrammet og efterfølgende
verificeret med nye simuleringer.
Prøvningerne blev udført med
flere forskellige måleserier, idet en
måleserie altid består af tre forskellige temperaturer i medierøret/
medierørene. Den første måleserie
var helt konventionel i henhold til
DS/EN 253 med medierørstemperatur
på 80±10 °C. I den anden måleserie
var temperaturintervallet udvidet

Enkel administration af
energibesparelser med
projekt-, privat- og
håndværkermodul

Glade kunder om EnergiSparePartner:

“Jeg glæder mig til at vi får samlet alle
vores energibesparelser i EnergiSparePartner i 2014, så vi med et enkelt
klik kan lave vores indberetningsdata.”
Henning Rask, Energi Fyn

“Det er blevet utroligt nemt at
håndtere energibesparelser. Gid alle
IT-systemer var lige så lette at arbejde
med som EnergiSparePartner.”
Dorthe Hindsgaul, Fjernvarme Fyn

“Håndværkerne er utroligt glade for at
indberette via EnergiSparePartner og
vi oplever markant færre spørgsmål og
indberetningsfejl.”
Lars Kongerslev, Vestforsyning

Ring på 61 68 39 90 eller besøg www.energyaware.dk
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til 70±20 °C. I den tredje og fjerde
måleserie, som kun blev udført
på twinrøret, var temperaturerne
50±10 °C og 80±10 °C, idet der blev
byttet om på disse mellem øverste
og nederste medierør i den sidste
måleserie.
Hver måleserie blev gentaget
fire gange på enkeltrøret og to
gange på twinrøret, så der samlet
blev udført 16 måleserier. I tabel 1
ses en samlet oversigt over de anvendte medierørstemperaturer.

Resultaterne
Efter første del af projektet var
forskellen mellem FEM og Multipol
på ca. 3 procent, og denne forskel
var som tidligere beskrevet baseret
på et mindre datagrundlag. Efter
anden del af projektet er forskellen
nede på 0,8 procent, hvilket må antages at være så tæt på, hvad der er
muligt at måle og beregne.
Udgangspunktet for alle beregninger har været FEM-simuleringer.
For enkeltrøret, hvor geometrien
er konstant, blev der antaget den
betingelse, at for et givent varmetab, beregnet med en temperaturafhængig varmekonduktivitet,
skal der kunne findes en konstant
varmekonduktivitetskoefficient,
der giver et tilsvarende varmetab.
For denne resulterende, konstante
varmekonduktivitetskoefficient
kan man med den temperaturafhængige varmekonduktivitet føre
tilbage til en temperatur defineret
som ”isoleringens fysiske middeltemperatur”, Tifm.
Det viser sig, at Tifm kan beregnes ved iterativ brug af den simple
konduktivitetsformel, hvis man inddeler isoleringen i passende mange
underinddelinger og anvender de
respektive varmeledningsevner ved
de lokale middeltemperaturer, og
samme fremgangsmåde er anvendt
på twinrøret.
Det empiriske udtryk er udledt
ved at sammenligne forskellen
mellem resultaterne fra FEM og
Multipol svarende til figur 2. Sammenlignet med figur 2 på side 31 i
Fjernvarmen nr. 3/2013 ses det tydeligt, at der er opnået fuldstændigt
sammenfald mellem kurverne for
FEM og Multipol.J
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Ny drejebog
om geotermi
Ny drejebog giver den helt grundlæggende forståelse, der er nødvendig
for alle, der overvejer at gennemføre et geotermiprojekt.
Tekst: Direktør Søren Berg Lorenzen, Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab sbl@geotermi.dk
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Geotermi Geotermien i Danmark står

i et vadested. På den ene side har
interessen fra fjernvarmeselskaberne
aldrig været større. Med idriftsættelsen af anlægget i Sønderborg i
2013 er der nu tre danske anlæg, og på
godt tre år er antallet af tilladelser til
efterforskning og indvinding af geotermisk energi steget fra 3 til 15 – og
en række nye projekter og anlæg er
under udvikling. På den anden side
er der ingen tvivl om, at geotermi for
hovedparten af de danske fjernvarmeselskaber er en ny og anderledes
energikilde, som på mange områder
adskiller sig afgørende fra de projekter, som fjernvarmeselskaberne ellers
har erfaring med.

35 mio. til VE i fjernvarmen
Som en del af den Energiaftale, som
alle Folketingets partier, undtagen
Liberal Alliance, indgik i marts 2012,
blev der afsat en pulje på 35 mio.
kr. til fremme af vedvarende energi
i fjernvarmen, herunder geotermi.
I september 2012 afholdt energi-,
klima- og bygningsminister Martin
Lidegaard en konference med deltagelse af en lang række danske
interessenter og aktører inden for
geotermien. Et af resultaterne af
konferencen var en række forslag
til udmøntning af den del af puljen,
som var tiltænkt geotermi. Det førte
blandt andet til, at Energistyrelsen
i april 2013 sendte udarbejdelsen af
en drejebog for geotermi i udbud –
et udbud, som blev vundet af Grøn
Energi, GEUS, Ross Engineering og
Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab
i fællesskab.
Den drejebog, som er resultatet
af vores arbejde igennem de sidste
snart ni måneder, berører de områFjernvarmen · nr. 2 · februar 2014

der, som i større eller mindre grad
vil indgå i ethvert dansk geotermiprojekt, herunder:
ɟɟ De tekniske aspekter (seismik, boringer, overfladeanlæg, drift m.m.)
ɟɟ Usikkerheder og risikohåndtering
i praksis
ɟɟ Økonomi (anlægsbudgetter,
finansiering og driftsøkonomi)
ɟɟ Kontraktstrategi
ɟɟ Lovgivning og myndighedskrav
ɟɟ Organisatoriske forhold (opgaver,
ansvarsforhold, beslutningskompetence mv.)
ɟɟ Tidsplaner.

Kompleks opgave
For projektgruppen er et væsentligt
mål med drejebogen at illustrere
den kompleksitet, som planlægning,
design, etablering og drift af et geotermisk anlæg rummer. Geotermi har
mange lighedspunkter med råstofindvinding som olie-/gasefterforskning
og -indvinding, minedrift mv. Områ-

Grøn Energi, GEUS, Ross
Engineering og Dansk Fjernv armes
Geotermiselskab hari fællesskab
udarbejdeten drejebog, dergiv erbasal
v iden om geotermi.

der, som fjernvarmeselskaberne typisk ikke har nogen forudgående erfaringer med. Også lovgivningsmæssigt
vil der være tale om et nyt område,
idet geotermiske anlæg i praksis er
omfattet af både undergrundsloven
og varmeforsyningsloven.
Kompleksiteten kommer blandt
andet til udtryk i investerings- og risikoprofilen, der adskiller sig markant
fra de fleste andre fjernvarmeprojekter. Meget forsimplet kan man sige, at
hovedparten af de samlede udgifter
og økonomiske risici ligger relativt
tidligt i et geotermiprojekt, hvor de er
nemmere at få øje på – i modsætning
til for eksempel etableringen af fliskedler, hvor de væsentligste udgifter
og økonomiske risici ligger i driftsfasen og dermed ofte er mindre synlige.
Hvor kompleks opgaven er, viser
sig også i de mange forskellige (og
højt specialiserede) fagdiscipliner,
der indgår i et geotermisk projekt.
Der kræves kompetencer og erfa-
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ring inden for blandt andet geologi,
geofysik, design og boring af dybe
brønde, vandkemi, varmepumper osv.
Kravene til organisationen bag projekteringen, etableringen og driften
af det geotermiske anlæg er derfor
store, og tværfaglige projektledelseskompetencer er påkrævet – evt. i flere
niveauer – for at kunne matche de
mange fagdiscipliner.

Ikke en standard
Drejebogen skal ikke opfattes som en
standard. Fra projektgruppens side
mener vi, at drejebogen kommer ind
på alle de centrale områder, som er
vigtige i forhold til den overordnede
forståelse af geotermien, men vi forestiller os ikke, at vi hermed har givet
en formel, som – hvis den følges fra A
til Z – er en garanti for succes. Der er
heller ikke tale om et opslagsværk,
hvor man den ene dag kan læse lidt
om seismiske forundersøgelser, den
næste lidt om estimering af anlægsoverslag osv.

For at opnå den grundlæggende forståelse, som er en nødvendig – men
ikke tilstrækkelig – forudsætning for
at kunne gennemføre et geotermisk
projekt med succes, bør drejebogen
læses i sin helhed. Den må meget
gerne fungere som inspiration til
at tænke det konkrete projekt igennem og forholde sig aktivt og oplyst
til de lokale forhold, som vil have
afgørende indflydelse på projektets
muligheder for succes. I det konkrete
projekt kan det give god mening at
gribe en konkret aktivitet an på en
lidt anden måde, end vi har lagt op til
i drejebogen – det centrale er, at der
er tale om en gennemtænkt og velovervejet beslutning.

Sparring med følgegruppe
Beslutningstagere hos fjernvarmeselskaberne udgør selvfølgelig en
væsentlig målgruppe for drejebogen,
og for løbende at prøve vores idéer
og tanker af har vi i projektgruppen
undervejs sparret med en følge-

gruppe bestående af repræsentanter
for Thisted Varmeforsyning, CTR,
Sønderborg Fjernvarme og Tønder
Fjernvarme. Det er dog vores håb,
at drejebogen – ud over fjernvarmefolk – også vil blive læst og brugt af
rådgivere, NGO’er, embedsmænd,
politikere både i kommuner og på
Christiansborg – samt alle andre, som
interesserer sig for og kommer i berøring med geotermi.
Drejebogen bliver, sammen med
den risikoanalyse, som er en anden
af aktiviteterne under Energiaftalens
pulje, præsenteret på et temamøde
den 31. januar 2014 i Fjernvarmens
Hus. J

Drejebogen kan findes på
Energistyrelsens hjemmeside
og på hjemmesiderne for
Grøn Energi, GEUS, Ross
Engineering og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab.

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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Green Lab understøtter den
danske fjernvarmeudvikling
District Energy Innovation Lab, forkortet DEIL, er fjernvarmens nye grønne
laboratorium, som blandt andet kan hjælpe med måling og dokumentation.
Tekst: Centerchef Kaj Bryder, Teknologisk Institut kbr@teknologisk.dk og projektchef Morten Hofmeister, Grøn Energi mho@danskfjernvarme.dk
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Udvikling Fjernvarmens udfordringer
løses blandt andet ved udviklings- og
demonstrationsprojekter, der kan
afprøve nye løsninger. Dermed er der
både øget mulighed og et stigende
behov for dokumentation og formidling af nye erfaringer. DEIL – District
Energy Innovation Lab – er fjernvarmebranchens Green Lab, der kan udfylde denne funktion.
Er du eksempelvis involveret i en
ansøgning til EUDP, er det værd at
overveje at købe måle- og dokumentationsydelsen hos Green Lab DEIL
frem for selv at investere i måleudstyr og etablere måleprogram.

Test af grønne løsninger til
fjernvarme og fjernkøling
Green Labs DK er en offentlig tilskudsordning under Energistyrelsen, hvor
tilskuddet går til kunderne i form af
rabatter. Der findes allerede en stribe
Green Labs, og det nye Green Lab for
fjernvarme og fjernkøling har som
nævnt fået navnet DEIL og en bevilling på i alt 15 millioner kroner.
Hovedaktør i DEIL er Teknologisk Institut, som samarbejder med
blandt andre Grøn Energi. DEIL indgår
i naturligt samspil med Green Lab for
Energy Efficient Buildings (GLEEB),
der dækker teknologier til energieffektivisering og udnyttelse af energi i
den enkelte bygning.
DEILs virke tager afsæt i et samspil
mellem tre elementer:
ɟɟ Teknologisk Instituts stationære
test- og kalibreringslaboratorier,
der blandt andet dækker præisolerede fjernvarmerør, fjernvarmemålere, units og varmepumper.
ɟɟ Den viden om fjernvarme og
fjernkøling, som blandt andet er
udviklet gennem undervisning og
deltagelse i F&U-projekter.
ɟɟ Et nyudviklet ”on site”-koncept,
som skal bruges i forbindelse med
test og dokumentation af solvarmeanlæg og varmepumper.
For sidstnævntes vedkommende, så
ligger det i forlængelse af de testakFjernvarmen · nr. 2 · februar 2014

tiviteter, der allerede foregår i laboratorium vedrørende varmepumper
til bygninger. Det vil sige stationære
faciliteter, der for nylig, via GLEEB, er
suppleret med klimakamre til test,
der er unikke efter en europæisk målestok.
DEIL kan opsamle dokumentation
og gøre den tilgængelig, eventuelt i
samlet form. Således understøttes en
mere fokuseret udvikling, hvor der i
højere grad end i dag vil være mulighed
for at tilrettelægge nye projekter og udvikling på baggrund af opnået viden.

Under udvikling
DEIL er under udvikling med følgende
planlagte områder:
ɟɟ Test og dokumentation af nye
komponenter og systemer via traditionel laboratorietest, herunder
blandt andet rettet mod mærkningsordninger, som kan give adgang til eksportmarkederne.
ɟɟ Test og dokumentation af komponenter og systemer on site og som
et led i udviklingen – enten for at
bekræfte forventningerne eller for
at finde områder for forbedring.
ɟɟ Måle- og dokumentationsprogrammer i forhold til større
udviklings- og demonstrationsprojekter, for eksempel i forbindelse
med EUDP-projekt, så indhøstet
viden objektivt kan formidles til
gavn for eksempelvis nye EUDPprojekter.

ɟɟ Afleveringstest for færdige systemer og anlæg, for eksempel med
hensyn til dokumentation af funktion og ydelse i forskellige driftssituationer.
ɟɟ Opsamling og formidling af måleresultater, der direkte (med kundens samtykke) eller i samlet form
gøres tilgængelige for branchen.
Med afsæt i blandt andet flere
DANAK-akkrediterede laboratorier er
der i hele processen fokus på uvildighed og troværdighed, hvor data fra
målinger foretaget i DEIL kun videregives efter aftale med kunden, hvad
enten det er en leverandør eller en
forsyning.

Test og dokumentation
Fjernvarmens stigende brug af solvarme, varmepumper og energilagring gør de afledte teknologier til et
naturligt felt for DEIL. Det kan typisk
være i forbindelse med dokumentation af nye komponenter og anlæg,
når et længere innovationsforløb skal
gennemføres, for eksempel et EUDPprojekt (jævnfør figuren).
Mest hensigtsmæssigt sker det
gennem inddragelse af DEIL parallelt
med udviklingsforløbet, for eksempel
i forbindelse med et EUDP-støttet udviklings- og demonstrationsprojekt,
da der under udviklingsforløbet så
kan tages højde for at de nødvendige
sensorer og måleudstyret kan ind-

F.eks. EUDP, GUDP
Projekter

Grundforskning

Forskning
& udvikling

Demonstration

Markedsmodning

Marked
& vækst

Testfaciliteter

Green Labs DK

Green Labs støttertesti forbindelse med innov ation. Kilde: Green Labs hjemmeside.
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bygges. Alternativt kan det være i demonstrationsfasen, hvor sensorer og
måleudstyr ofte må være af ”clamp
on”-typen – muligvis med større måleteknisk usikkerhed til følge.
Green Lab-støtten skal videreføres
til de virksomheder, der benytter
DEIL. Det betyder, at dokumentation
kan gennemføres på lignende vilkår,
som gælder for et støttet udviklingsog demonstrationsprojekt.

DEIL som uvildig garant
Et andet virke for DEIL er at indgå som
uvildigt led i dokumentation af nye
anlæg i forbindelse med en afleveringsprøvning. Det kan enten være en
dokumentation foreskrevet af bygherren for at sikre sig mod ydelsesmæssige overraskelser eller leverandørens
supplement til leverancen for at få
påvist komponentens eller anlæggets
ydelse og kvalitet af en uvildig instans
og samtidig få klarlagt eventuelle forbedringsmuligheder i forhold til efterfølgende salg og leverancer.
Afleveringsprøvningen kan være
dokumentation for, at en stor var-

mepumpe ved forskellige indgangsværdier yder det forventede og
specificerede under hensyntagen til
usikkerheden fra såvel de klimatiske
faktorers variation som selve målingerne. Afleveringsprøvningen er
således ofte et væsentligt element i
en sikring mod uventede økonomiske
tab.

Perspektiver ved DEIL
Fjernvarmesektoren vil i fremtiden
være baseret på flere forskellige produktionsformer, en anden form for
drift baseret på vedvarende energikilder og endnu mere samspil med den
øvrige energisektor. DEIL vil kunne bidrage med dokumentation og dermed
styrke grundlaget, når der skal tages
beslutninger om nye investeringer.
Dokumentation af komponenter
foretaget i regi af DEIL kan blive et
konkurrenceparameter for leverandører og samtidig til gavn for fjernvarmeværkerne, der vil have bedre
mulighed for at gennemskue forskellige teknologier og dermed have et
bedre beslutningsgrundlag.

Hvis du ser muligheder i DEIL i forbindelse med kommende dokumentationsbehov, er du meget velkommen
til at kontakte DEIL for en drøftelse
enten om de overordnede muligheder
eller mere specifikt med inddragelse
af de relevante eksperter.
Gælder det test og dokumentation
ved gennemførelse af nye udviklingsprojekter, for eksempel i forbindelse
med et EUDP-projekt eller en ansøgning, er du velkommen til at kontakte
Kaj Bryder for videreformidling til de
relevante eksperter. J

For genrel information om DEIL
kontakt artiklens forfattere
eller Niels Winther, Teknologisk
Institut, på nhwn@teknologisk.dk

Læs mere om Green Labs DK på
Energistyrelsens hjemmeside. Her
er samspillet mellem Green Labs
DK og EUDP nærmere beskrevet.
Se også www.gronenergi.org
under "projekter"

SHARKY
MÅLER “LANGT UD I” FREMTIDEN

Ultralydsmåleren SHARKY er det helt rigtige valg til alle varme- og
køleanlæg, når både økonomi og miljø skal gå op i en højere enhed.
SHARKY er præcision og driftssikkerhed i topklasse. Den modulbaserede måler har integreret radiosender og batterilevetid på 16 år.
Har I ønsker om at optimere driften og samtidig hverken vil gå på
kompromis med stabilitet, præcision eller driftsøkonomi, vil SHARKY
derfor være den optimale fremtidsinvestering.
Glentevej 1 . 6705 Esbjerg Ø
Telefon +45 7613 4300 . Fax +45 7613 4301
info@diehl-metering.dk . www.diehl-metering.dk
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Løsningen på et generelt gulvvarmeproblem blev fundet ved et tilfælde
Et forsøg med logning af data fra gulvvarmeanlæg gav som sidegevinst
løsningen på mange gulvarmeejeres problemer med dårlig afkøling.
Tekst: Bestyrelsesformand Sten Linnell, Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab a.m.b.a. sl@lf-varme.dk

Afkøling Lading-Fajstrup Varmeforsy-

ningsselskab igangsatte i 2012 en undersøgelse af, hvorfor der i nye huse
med gulvvarme var dårligere afkøling
end i mange ældre huse. Det resulterede i opfindelsen af en gulvvarmetester, der også kan indregulere
gulvvarmeanlæg elektronisk. LadingFajstrup er lige nu i gang med en kampagne over for sine forbrugere, hvor
deres gulvvarmeanlæg efterses og
indreguleres. Det giver varige energibesparelser til indberetning.

Undersøgelse af køling i
gulvvarmeanlæg
Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab har gennem flere år bekæmpet
dårlig køling hos sine forbrugere. Det
er sket ved månedligt at indsamle og
analysere forbrugsdata. Under dette
arbejde blev værket opmærksom
på, at en forbrugergruppe gentagne
gange var blandt de dårligst kølende,
nemlig forbrugere i nye huse med
gulvvarmeanlæg.
Der blev derfor igangsat en undersøgelse blandt gulvvarmeforbrugere,
hvor der blandt andet blev indsamlet
temperaturdata fra forbrugere med
en specialudviklet datalogger. Den
kommunikerer via GSM-nettet, og
data kan derfor analyseres uden forstyrrende besøg hos kunden.
Under analysearbejdet stod det
klart, at nogle kredse havde alt for
dårlig køling, på trods af at gulvvarmeanlægget var blevet indreguleret.
Dette billede tegnede sig hos en stor
del af de undersøgte anlæg, hvilket
der måtte gøres noget ved.
Indregulering muligt, men for
langsomt
Til at begynde med blev det forsøgt
at indregulere anlægget ved at skrue
i nogle kredse og se, hvordan det så
ud dagen efter. Det lykkedes på den
måde at indregulere et anlæg på en
uge, men det kunne hurtigt konstateres, at det ikke var en effektiv løsning,
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hvis man skulle gennem alle
gulvvarmeanlæg i LadingFajstrup.
Forsøget blev derfor lagt
i bero i et års tid, indtil et
medlem af bestyrelsen fik
problemer med sin gulvvarme
og derfor fik et besøg med dataloggeren. Efter besøget udarbejdede firmaet Halicon, der
har udviklet dataloggeren, en
grundig analyse af temperaturændringen i hver enkelt kreds
og kom frem til en metode, der
i dag gør det muligt at indregulere et gulvvarmeanlæg på 3-4
timer.

Elektronisk indregulering
Gulvvarmetesteren monteret på returVed hjælp af gulvvarmetesteslanger og shunt hos en forbruger med
ren, der opsamler temperaturgulvvarme.
data fra gulvvarmeslangerne,
er det muligt at beregne,
nøgle i opslag i et skema, der viser,
hvilken indstilling de enkelte kredse
hvor mange omgange indreguleringsskal have, for at alle gulve opvarmes
skruen skal åbnes. Når et hus opføres,
lige hurtigt. Indreguleringen af gulver det ikke altid at slangelængden
varmeanlæg kan ske, uden at man på
bliver opmålt, inden der støbes. I
forhånd kender slangelængden. Samsådanne tilfælde bruges gulvarealet
tidig tager metoden højde for skjulte
efterfølgende som rettesnor for gulvforhindringer og lignende, der giver
varmekredsens slangelængde. Dette
afvigelser i flow i forhold til beregnet. kan imidlertid give store afvigelser.
Ud over indregulering anvendes
Oven i det kan der efter støbning ske
gulvvarmetesteren også til at finde
skader på gulvvarmeslangen. I det
defekte komponenter og andre protilfælde laves en skjult samling. Dette
blemer ved installationen.
har også stor indflydelse på modstanden i slangen og derved det flow, der
Små afvigelser giver store
er i slangen.
fejludsving
Den sidste årsag, der skal nævnes,
For at forstå fejlen i de eksisterende
er usikkerheden i opslag i et skema
indreguleringer skal man tilbage til
ved små rum. Om en indreguleringstarten af byggeriet.
skrue er åbnet 0,5 eller 0,75 omgange,
Den helt enkle årsag til fejl er
kan betyde en fordobling af flowet.
mange gange, at der aldrig er foretaErfaringer viser, at de små rum ofte
get en indregulering. Enten fordi man
får en alt for stor andel af flowet, når
ikke har vidst, at det skulle gøres,
flere kredse kalder på varme samtieller fordi det er gået lidt for stærkt
digt, hvilket medfører kolde gulve i de
til sidst.
store rum.
En anden årsag er fejl i opmåling
Test af elektronisk indregulering
af slangelængder. Når indstillingen
Da metoden var udviklet, blev der
af indreguleringsskruen skal bereggennemført en test i samarbejde med
nes, anvendes slangelængden som
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en udlejer i Lading-Fajstrup. Der
blev i foråret 2013 således testet og
indreguleret gulvvarme i 19 huse i
området.
I snit kunne shunttemperaturen
i de 19 huse sænkes fra 42 grader til
35 grader. Returtemperaturen blev
sænket fra gennemsnitligt 38 til 28
grader. I alt gav det en energibesparelse til indberetning på 13,3 MWh.
Returtemperaturen til varmeværket, der i alt har 209 forbrugere,
blev i perioden sænket med ca. 1,2
grader i snit.

Tilfredshedsundersøgelse
Hos de interviewede forbrugere var
der positive tilbagemeldinger. Ikke
alene kunne de enkelte forbrugere
nu styre temperaturen, der var også
rum, hvor gulvvarmen var kommet
tilbage. Samtidig svedte de ikke
længere i de små rum, hvor slangerne til resten af huset løb igennem. Eneste ”klage” var, at gulvet
på badeværelset ikke længere var
35 grader varmt.
Der blev i forbindelse med gennemgangen fundet tre huse, der
havde behov for VVS-besøg, og hos
flere var der rumfølere uden kontakt til anlægget på grund af manglende batteriskift.
Fra forsøg til koncept
I samarbejde med firmaet Halicon
er der udviklet et koncept, der
gør det muligt at indsamle energibesparelsen i forbindelse med
eftersyn og indregulering af forbrugernes gulvvarmeanlæg. Dette
tilbydes ofte forbrugerne i forbindelse med årsopgørelsen, hvor der
kan være påført en afkølingstarif.
Konceptet går i praksis ud på,
at varmeselskabet giver et tilskud
til eftersyn af gulvvarmeanlægget,
mod at energibesparelsen overgår
til varmeselskabet. Viser det sig under eftersynet, at der er behov for
indregulering af gulvvarmeanlægget, kan forbrugeren få denne til
kampagnepris.
Det positive ved denne model er,
at varmeselskabet får energibesparelser, der svarer til udgiften ved
det gratis eftersyn, og forbrugeren
tager ofte mod eftersynet, når det
er gratis. Samtidig er de indsamlede
energibesparelser i eget net, som
derfor vil komme varmeselskabet
til gode hvert år fremover. J

Det sker

Kurser, møder og temadage fra Dansk Fjernvarme
20. februar
25. februar
26. februar
27. februar
4. marts
5. marts
6. marts
11. marts
12. marts
13. marts

Kolding
Aabenraa
Kibæk
Odense
Aarhus
Glyngøre
Sæby
Maribo
Roskilde
Kolding

Regionalmøder 2014

24. februar

Modul A.1.3 Grundlæggende rørstatik i praksis

Kolding

24. - 28. feb.

Modul A.2.1 Almindelig kedelpasseruddannelse

Fredericia

25. februar

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

Kolding

26. feb. + 13.
mar. + 1. apr.

Modul A.4.3 Fra budget til regnskab og priseftervisning

Kolding

26. - 27. feb.

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

Kolding

3. marts

Modul A.4.5 Effektiv brug af Dansk Fjernvarmes
standardkontoplan

Kolding

3. - 5. mar.

Modul A.3.1 Kundeservice, trin I

Ribe

4. - 5. mar. +
2. + 30. apr.

Modul B.0.3 Styrk dine ledelsesmæssige kompetencer

Kolding

5. - 6. mar.

Modul A.1.2 Opgravning og retablering

Kolding

10. marts

Modul A.3.10 Lukning på en anstændig måde

Kolding

11. marts

Modul A.0.16 Sociale medier

Kolding

13. marts

Modul A.0.14 Få mere ud af jeres APV og årsplanerne

Kolding

17. marts

Modul B.0.7 Fremtidsplaner for små og mellemstore fjernvarmeværker

Kolding

18. marts

Modul B.0.11 Økonomi for ledere

Kolding

20. marts

Temadag om fremtidens energikilder

Kolding

25. marts

Modul D.0.3 Bestyrelsens juridiske værktøjskasse
- fyraftensmøde

Kolding

Se flere tilbud, beskrivelser og programmer
på www.danskfjernvarme.dk, hvor du
også kan tilmelde dig. Alle er velkomne!
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Fjernvarmeforsyning
er også et Smart Grid
Smart Grid forbindes ofte med elsektoren, men de senere år er begrebet
også blevet almindeligt inden for fjernvarmeområdet.
Tekst: Konsulent Anders Koustrup Niemann, Teknologisk Institut aknn@teknologisk.dk

SMART GRID Smart Grid er blevet et
meget anvendt begreb og bliver brugt
i flæng i mange forskellige sammenhænge. Det er dog langtfra entydigt,
hvad der menes med begrebet, og
vanskeligt at gennemskue, hvilke
elementer det indeholder. Jeg vil i
to artikler give mine bud på, hvilke
elementer der kan være indeholdt i
et Smart Grid i fjernvarmesammenhæng. Denne første artikel indeholder nogle generelle betragtninger
og beskrivelser af de metoder og
elementer, som jeg mener, der knytter sig til begrebet Smart Grid. Den
anden artikel, der bringes i næste
nummer af Fjernvarmen, beskriver
et projekt, hvor der arbejdes med
konkrete løsninger til et fjernvarmeSmart Grid.
Traditionelt har Smart Grid knyttet
sig til elsektoren, men i de senere år
er begrebet blevet almindeligt i andre
dele af energi- og forsyningssektoren,
f.eks. inden for fjernvarmeområdet.
En fælles betegnelse kunne være
”Smart Energy Grid”, som indikerer, at
der kan være et sammenspil på tværs
af forsyningsarterne. En fælles definition kunne lyde således:
”Smart Energy Grid er et moderne
energinetværk, der bruger informations- og kommunikationsteknologi til
automatisk at indsamle information
omkring forsyningsselskabers og
forbrugeres adfærd og reagerer på
baggrund af denne information. Formålet er at forbedre effektiviteten,
driftssikkerheden, økonomien og
bæredygtigheden ved produktion og
distribution af energi.”

Fleksibelt system
I Danmark har 62 % af de private husstande fjernvarme, og det danske
fjernvarmesystem er et af de mest
veludviklede i Europa. Varmen leveres ofte af kraftvarmeværker baseret
på forskellige typer brændsler, bl.a.
bio (halm, flis, træpiller, nedbrydeligt
affald) (41 %), fossile (kul, olie, natur36
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gas) (48 %), brændbart affald (7,8 %)
og bioolie og -gas (2 %). Desuden har
fjernvarmesystemet potentialet til at
integrere andre vedvarende energikilder, f.eks. sol og geotermi samt vind.
Det overordnede politiske mål om,
at 50 % af det danske strømforbrug
skal komme fra vindkraft i 2020, og
det generelle fokus på VE kræver,
at det danske energisystem bliver
endnu mere fleksibelt og robust i
forhold til at kunne aftage den meget
fluktuerende energiproduktion fra
VE-kilder. Et sådan system forudsætter en stor tilpasningsevne, og at der
i systemet eksisterer en eller anden
form for ”intelligent” styringsredskab
– hvilket i elsektoren kaldes Smart
Grid. Et lignende billede kan tegnes
for fjernvarmeforsyningsnettet fra
produktionsenhederne gennem
transmissionsnettet og distributionsnettet og helt ud til og med den
enkelte fjernvarmekunde. Fjernvarmesystemet som energiforsyningssystem er dog i flere henseender meget
forskelligt fra elnettet, eksempelvis
er der en forsinkelse (træghed) fra
produktion af varme til levering hos
varmekunderne. Der er dog også
mange ligheder mellem de to systemer. I det følgende tager jeg udgangspunkt i elementer, der hovedsageligt
har med fjernvarme at gøre.

Fjernvarme-Smart Grid
Et fjernvarme-Smart Grid må nødvendigvis bestå af flere forskellige delelementer, som jeg i det følgende vil
prøve at gøre rede for. Listen er ikke
udtømmende eller fuldstændig, men
er et forsøg på at give et overblik over
nogle af de områder, der knytter sig
til begrebet Smart Grid ud fra definitionen i indledningen.
Overordnet består et Smart Grid
af flere forskellige typer af sensorer,
der er placeret forskellige steder i
systemet, og som måler forskellige
fysiske målestørrelser, f.eks. tryk,
temperatur og el. Sensorerne sender

deres måledata via et kommunikationsnetværk, der kan indeholde
både trådet og trådløse enheder. Den
information eller de data, der sendes via kommunikationsnetværket,
opsamles og lagres i en eller flere
databaser. Det kræver værktøjer til
både håndtering og administration af
data. Fra databasen kan data trækkes
ud til videre behandling og analyser.
Analyserne kan bruges til evaluering
af systemets tilstand og danne
grundlag for en ”reaktion” i form af
produktionstilpasning, visualisering
af kunderelaterede parametre og til
konkrete optimeringer af driften.

Sensorer
Sensorerne i et Smart Grid kan enten
være Smart Meters (energimålere
med elektronisk aflæsning), som er
installeret hos private kunder, eller
andet måleudstyr som f.eks. trykfølere, temperatursensorer og måleudstyr installeret andre sted i systemet,
f.eks. i shunt- og blandeskabe. Sensorerne leverer data med en given tidslig opløsning, der kan være så ofte
som minutter eller sekunder.
Datakommunikation
Datakommunikationen fra sensorerne til databasen foregår via et
kommunikationsnetværk. I forbindelse med at der installeres Smart
Meters, skal der også etableres et
kommunikationsnetværk, hvor formålet er at kommunikere data fra
sensorerne til opsamlingsenhederne
og evt. tilbage igen. Netværket kan
være baseret på enten automatisk eller manuel aflæsning. Ved automatisk
aflæsning kan data fra måleren eller
sensoren kommunikeres automatisk
via et radiokommunikationsnetværk
eller via dataoverførsel, f.eks. GPRS
i mobiltelefonnetværket. Aflæsning
kan også etableres semiautomatisk,
f.eks. som et ”drive by”-system, hvor
en måler automatisk aflæses, når en
målerbil med en dataindsamler (en
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såkaldt koncentrator) passerer forbi,
hvor måleren er installeret. En koncentrator til indsamling af målerdata
kan f.eks. være monteret på en skraldevogn, og måleren aflæses så, når
skraldebilen kører forbi på sin daglige
eller ugentlige rute. Målerne kan også
aflæses manuelt via en håndterminal,
der holdes over måleren, eller via et
stik på ydermuren på huset.

Datalogning og datahåndtering
Smart Meters har en logningsfrekvens, der ikke har noget at gøre med,
hvor tit data hentes hjem til databasen, men udelukkende er et udtryk
for, hvor ofte en målt værdi logges i
målerens interne lager.
Det betyder i praksis, at hvis der
hentes data hjem en gang om ugen,
er det ikke en middelværdi for den
uge, man får, men et antal dataværdier, der er afhængige af logningsfrekvensen.
Afhængigt af logningsfrekvensen
vil datamængden fra en enkelt måler
selvfølgelig variere. En måler, der

logger data på minutniveau, vil f.eks.
logge 525.600 datalinjer om året, hvor
en datalinje kan bestå af flere forskellige målestørrelser, f.eks. tællerstand
(f.eks. vandforbrug i m³ eller energiforbrug i kWh), temperatur, aktuelt
volumenflow (for logningstidspunktet) mv. Når dataene er hentet hjem,
skal de lagres i et databasesystem,
og af ovenstående kan det ses, at
årsdata fra f.eks. 1.000 målere giver
ca. 500 mio. datalinjer, hvilket er en
betydelig mængde data. Med et samlet udtryk kaldes en meget stor og
kompleks mængde data for big data.
Big data er således et udtryk for en
samling af store dataset eller mange
data, der er så store og komplekse,
at de er svære at bearbejde eller behandle ved brug af tilgængelige databaseværktøjer og traditionelle databehandlingsværktøjer. Udfordringen
inkluderer både dataindsamling,
lagring, søgning, deling, overførsler,
analyser og visualisering. Big data
kan analyseres og bearbejdes ved
hjælp af data mining, der er en com-

Kvalitetssikring
Indberetning
Auditering

info@proenergi.dk / jhk@quality-projects.dk
www.proenergi.dk/energiselskaber

Smart Meters-udrulning
I takt med at der udrulles Smart Meters hos et meget stort antal danske
varmekunder, bliver der også et stadig større datamateriale til rådighed.
Forbruget kan med de nye målere
logges eller aflæses hos kunderne
meget oftere, end det var tilfældet
ved traditionel måleraflæsning, hvor
kunden via telefon eller aflæsningskort registrerede sit forbrug en gang
årligt. Med Smart Meters åbnes for
langt større muligheder end blot
afregning af kundernes forbrug. De
mange detaljerede data muliggør

50-års jubilæum

Lad os håndtere jeres energibesparelser, så I
opfylder Energistyrelsens krav. Vi har stor erfaring
med auditering af alle typer selskaber, store som små.
Vestjysk grundighed og konkurrencedygtige priser.
Er I godt i gang men mangler det sidste?
Ring til Jørn og hør nærmere på tlf. 21 21 76 26

puterproces, hvorved man forsøger
at finde mønstre, korrelationer og
”mening” i disse store dataset ved
at involvere forskellige matematiske
analysemetoder, statistiske strategier og databasesystemer. Softwareværktøjer og metoder til data mining
kan variere fra opgave til opgave, og
begrebet dækker således ikke over en
bestemt samling af softwareværktøjer eller metoder.

Den 24. marts 1964 blev der afholdt
stiftende generalforsamling for
Galten Varmeværk A.m.b.a.

I den anledning inviteres forretningsforbindelser, samarbejdspartnere
og kollegaer til

ERFARING SKABER RESULTATER

QualityProjects

Reception
Fredag den 28. marts 2014
kl. 11.00 – 16.00
på Røddikvej 87, 8464 Galten.

QUALITYPROJECTS
BusinessPark Struer · Fælledvej 17 · 7600 Struer

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Galten Varmeværk A.m.b.a
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ny viden

på flere måder, at man kan realisere
et fjernvarme-Smart Grid. Den store
datamængde kan via forskellige analyser give detaljerede oplysninger om
forbrugsmønstre og driftsparametre,
som på flere områder kan benyttes
i en optimeringsproces. Det er dog
vigtigt at være opmærksom på, at jo
mere detaljerede forbrugsdataene
bliver, jo mere personlige bliver de
også. Dette er ikke uproblematisk, da
det under både håndtering, analyse
og lagring kræver en vis beskyttelse
af den enkelte brugers oplysninger og
data, så disse ikke bliver tilgængelige
for uvedkommende. Det er ligeledes
vigtigt at gøre sig klart, at optimeringspotentialet eller udbyttet af
forskellige analyser ikke nødvendigvis bliver større eller bedre af mere
detaljerede data.
Nedenfor er nævnt tre elementer,
der bliver gennemgået nærmere i
forbindelse med beskrivelsen af optimeringsprocessen:
ɟɟ Forbrugsvisualisering
ɟɟ Forbrugerovervågning
ɟɟ Driftsoptimering via øget kendskab til forbrugsmønstre og
driftsparametre.

Forbrugsvisualisering
Visualisering af forbruget kan bl.a.
foregå via smartphone-apps og hjemmesider på internettet. Kunderne
kan, via disse medier, få oplysninger
om deres aktuelle forbrug af vand,
el, gas eller varme. For fjernvarmens

vedkommende kan man også vise
den aktuelle gennemsnitlige afkøling
af fjernvarmevandet, som for mange
kunder er interessant, da flere fjernvarmeværker har strafgebyrer for
dårlig afkøling af fjernvarmevandet.
Kunderne kan også præsenteres
for andre anonymiserede forbrugeres data, så de kan foretage en
benchmarking. På den måde kan de
kontrollere, om deres gennemsnitlige
forbrug er større eller mindre end forventeligt i forhold til en given beboersammensætning, husets størrelse
og isoleringsgrad. Forbrugervisualisering er ikke kun en service til kunderne, men også et konkret optimeringstiltag, da man på den måde kan
inddrage kunderne aktivt i processen
og få dem til at reagere hensigtsmæssigt i forbrugsøjemed.

Forbrugerovervågning
Forbrugerovervågning er ikke så
suspekt, som det kan lyde. Det kan
indebære, at f.eks. fjernvarmemålere hos kunderne er udstyret med
lækageovervågning, der kan give
en alarm, hvis der opstår lækage i
kundernes fjernvarmeinstallationer.
Forbrugerovervågning kan også være
fjernvarmeforsyningens overvågning
af kundernes generelle forbrug med
henblik på at spotte kunder med et
uhensigtsmæssigt stort forbrug eller
forbrugsmønster. Man kan forestille
sig mange forskellige scenarier i forbindelse med forbrugerovervågning,

som både kunder og forsyningsselskab kan få glæde af.

Driftsoptimering
Dataene kan også anvendes til
driftsoptimering. Dette kan f.eks.
foregå via den detaljerede viden om
forbrugsmønstre og andre driftsrelaterede parametre, der kan opnås ved
indsamling og analyser af data fra
diverse sensorer i systemet. Analyser
af disse data er, på grund af den store
og komplekse datamængde, på ingen måde en simpel opgave, og man
kunne med rette indlede med at stille
en række spørgsmål, før man tager
fat på at analysere og bearbejde data.
ɟɟ Hvilke parametre er reelt interessante?
ɟɟ Hvor mange data skal der til, kan
man nøjes med månedsværdier,
eller skal man helt ned på minutbaserede værdier?
ɟɟ Hvordan skal vi analysere og behandle data, hvilke værktøjer og
matematiske algoritmer er nødvendige i denne proces?
ɟɟ Hvem eller hvad skal benytte og
have udbytte af resultaterne?
Disse spørgsmål er ikke lette at svare
på, men de er nødvendige at forholde
sig til, inden man kaster sig ud i et
større tids- og ressourcekrævende
analysearbejde. Jeg vil i næste artikel
besvare nogle af spørgsmålene med
udgangspunkt i et igangværende
EUDP-projekt, der netop omfatter
disse problemstillinger. J

Kvalitetssikring af
energibesparelser
DFP tilbyder at udføre din eksterne audit.
Der er nu god mulighed for at få assistance fra DFP
med at sikre, at dine energibesparelser er korrekte.
DFP har indgående kendskab til energibesparelser
og krav til dokumentation samt krav til kvalitetssikring og audit hos fjernvarmeselskaberne.
Kontakt DFP for en uforbindende snak eller bestilling af kvalitetskontrol på tlf. 76 30 80 00.

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma
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www.dfp.dk

BIO-OLIE
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.

Vegetabilsk fyringsolie
til fjernvarmen

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

- kapacitet: 12.000 m3
- levering med egne tankbiler

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

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

Telemarken 7, 5600 Faaborg
Tlf. +45 62 61 20 54 Fax +45 62 61 00 21
www.bio-olie.com
Scan
QR k
læs
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e
g
muli om din
ghed
e
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Set Pipes

din solide partner

Set ehf • Röraverksmiðja

Set Pipe leverandør af komplette
fjernvarme løsninger. Bygger på
høj kvalitet og leveringssikkerhed
gennem 34 år.
www.set.is

Danmark | Tel: (+45) 50556994 | Fax: (+45) 75942963
erik@set.is | www.set.is
Island | Tel: (+354) 480 2700 | Fax: (+354) 482 2099
set@set.is | www.set.is
Tyskland | Tel: (+49) (0) 2364 508894-0 | Fax: (+49) (0)
2364 508894-9 | info@setpipes.de | www.setpipes.de

PUMPER MED ENDNU
HØJERE VIRKNINGSGRAD
DESMI styrker sortimentet af fjernvarmepumper med endnu højere
virkningsgrad og tilbyder nu både
vertikale in-line fjernvarmepumper
samt horisontale end-suction closecoupled fjernvarmepumper.
Virkningsgraden er forbedret med op
til 4%, hvilket gør sortimentet til et af de
stærkeste på markedet!
Kontakt vores team af eksperter og hør
mere om dine muligheder.

PROVEN TECHNOLOGY
www.desmi.dk /  72 44 02 50
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Landet Rundt
Ikke mindre end
75 beboere fra
Simested mødte
op til informationsmøde om muligheden for at få fjernvarme til byen
fra varmeværket i Aalestrup.
Simested-borgerne har mulighed
for at udskifte individuel opvarmning
med grøn fjernvarme, der er væsentligt billigere end opvarmning med
oliefyr. For et standardhus på 130 m²
med et årligt varmeforbrug på 18,1
MWh er prisen for varme leveret fra
værket i Aalestrup godt 11.000 kr. Til
sammenligning koster opvarmning
med et ældre oliefyr knap 26.000 kr.
Hvis der er tilstrækkelig opbakning, kan der være varme i rørene i
løbet af efteråret 2016. (Kilde: Vesthimmer-

Den første
forbruger i
Løgumgårde i
Sønderjylland er netop blevet tilsluttet fjernvarmen og har dermed kasseret sit gamle oliefyr.
En del af varmen vil fremover
komme fra det solvarmeanlæg, Løgumkloster Fjernvarme har planlagt.
Løgumkloster Fjernvarme har fået
udvidet sit forsyningsområde til også
at omfatte Løgumgårde, hvor tilslutningen af halområdet, institutionen
Løgumgård og omkring 35-40 parcelhuse betyder, at omkring 60 procent
af det varmegrundlag, der er i Løgumgårde, bliver tilsluttet fjernvarmen.

Løgumgårde

Simested

lands Av is)

Byrådet i Gladsaxe Kommune
har sagt god for
en udbygningsplan, der giver flere
tusinde parcel- og rækkehuse mulighed for at blive koblet på fjernvarmenettet.
Udbygningsplanen omfatter alle
5.300 parcel- og rækkehuse, som ligger syd for Motorring 3, samt et mindre område nord for motorvejsringen
i Buddinge.
Det vil først og fremmest være
boliger med oliefyr eller med naturgaskedler, som alligevel skal skiftes,
der med økonomisk fordel kan skifte
til fjernvarme. Også de større kunder
i udbygningsområderne kan se frem
til en besparelse på varmeregningen.

Gladsaxe

(Kilde: Energy Supply )

Brylle er ganske
uden fjernvarme i
dag, men det kan
Fjernvarme Fyn ændre på, hvis bare
halvdelen af husstandene er med på
ideen.
Fjernvarme Fyn har overkapacitet på hovedledningen, der går ud
til store gartnerier tæt på Brylle, og

Brylle
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har derfor tilbudt at levere varme
til byen. 400 af de 465 potentielle
aftagere af fjernvarme har naturgas,
mens 65 har oliefyr.
Hvis der er en samfundsøkonomisk
gevinst ved projektet, kan kommunen
godkende et fjernvarmeprojekt, selv
om det fortrænger naturgasforsyningen. (Kilde: Fy ens Stiftstidende)
18 måneder efter
det første spadestik
til fjernvarmen, er
der hul igennem til de første forbrugere i Køge.
Hanen blev åbnet i december, og
den så godt som CO2-neutrale varme
strømmede uden problemer fra kraftvarmeværket ved Junckers Industrier
til alle otte institutioner og det nærliggende plejehjem.
Værket fyrer udelukkende med
biobrændsel i form af trærester fra
Junckers Industrier. Konverteringen
til fjernvarme betyder, at man årligt
undgår at bruge næsten 20 mio. m3
naturgas og reducerer CO2-udledningen med 40.000 ton.
Køge er en af de få byer, som indtil
for nylig ikke havde fjernvarme, og
i mange år blev varmen fra det tidligere Junckers-ejede kraftvarmeværk
sendt ud til fiskene i Køge Bugt. (Kilde:

Køge

DagbladetKøge)

(Kilde: Jy dskeVestkysten)

Et nyt solvarmeanlæg er
under opførelse ved Flauenskjold Fjernvarme,
og der hersker stor aktivitet både
ved det kommende solfangerfelt og
ved selve varmeværket.
Baggrunden for opførelsen af
solvarmeanlægget er ønsket om at
mindske brugen af fossilt brændsel
og dermed udledningen af CO2. Solvarmeanlægget forventes at kunne
dække omkring 23 procent af det
samlede varmebehov.
Det nye solvarmeanlæg på 2.963
m² kommer til at bestå af 238 solfangere. (Kilde: Energy Supply )

Flauenskjold

Hanstholm Varmeværk kan også
fremover være
næsten 100 procent CO2-neutral
og samtidig forsyne forbrugerne i
Hanstholm og Ræhr med billig fjernvarme.
Kommunens udvalg for klima,
miljø og teknik har sagt ja til, at varmeværket kan arbejde videre med et
nyt flisfyret anlæg. Som led i projektet skal den nuværende biooliekedel
på varmeværket i Hanstholm konverteres til flisfyring. (Kilde: Thisted Dagblad)

Hanstholm

Med en iPad har du altid
ledningerne med !
Nu er både Thvilum GIS og Thvilum WebGIS
kompatible med iPad. Du har dermed nye muligheder
for adgang til dine ledningsdata, når du er i marken.
iPad er let at have med, har lang batterilevetid og fås
nu med sikkerhedscover.
Ring og hør nærmere om dine muligheder med
Thvilum og iPad.

RØNHØJVEJ 12 · 8300 ODDER
TELEFON 86 54 62 33

WWW.THVILUM.DK

Hvad bruger I til at opnå jeres
energisparemål?
Med udgangspunkt i data fra jeres
fjernaflæste målere giver eButler
jer grundlaget for en systematisk
indsats indenfor energiforbedringer
– til gavn for bundlinjen og
fjernvarmeselskabets grønne profil.

Saseco ApS
Haslegårdsvej 10
8210 Aarhus V
+45 66 80 44 80
info@saseco.dk
www.saseco.dk

- forsyning i system

SonWin - sætter din varme i system
 Få besparelser gennem effektive arbejdsprocesser
 Mere end 40 forsyningsselskaber har valgt SonWin
 Systemet afregner 1,7 mio. forbrugere
SonWin er udviklet af Sonlinc.
Vi har 25 års erfaring i forsyningsbranchen,
og tilpasser os derfor nemt markedets behov.
CHARLOTTENLUND - KOLDING - TLF +45 3990 9191 - WWW.SONLINC.DK
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navne

Lars
Blunck er, pr.
1. februar 2014,
ansat som kommunikationschef
i Dansk Fjernvarme.
Lars Blunck er
uddannet i journalistik fra Syddansk
Universitet. Han har haft flere tilsvarende stillinger som kommunikationschef, blandt andet har han stået i
spidsen for kommunikationsafdelingerne i Kolding Kommune, Sydbank
og Beredskabsstyrelsen.
Hos Dansk Fjernvarme skal Lars
Blunck lede kommunikationsafdelingen. Han erstatter Mette Hansen,
der forlod Dansk Fjernvarme i foråret
2013, som afdelingsleder. Samtidig er
organisationen tilpasset, så der nu
er tale om en ren kommunikationsafdeling.
Lars Blunck, der er 46 år, bor i Haderslev med sin kone og to piger på 12
og 16 år.
Nyt job
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Morten
Bæk tiltrådte 2. januar 2014 stillingen som direktør i
Energistyrelsen.
Han kommer fra en
stilling som afdelingschef i Klima-,
Energi- og Bygningsministeriets
departement, hvor han tidligere har
været ledende ministersekretær og
kontorchef på både det administrative og det energifaglige område.
Energistyrelsen skal i de kommende år stå i spidsen for den omstillingsproces, som energisektoren skal
gennemleve hen imod et lavemissionssamfund. Det er en spændende,
men krævende opgave, som Morten
Bæk skal sikre bliver løftet.
Han har et bredt netværk på Slotsholmen, blandt de danske interesseorganisationer, i EU og internationalt.
Morten Bæk har en baggrund i
konsulentbranchen og Udenrigsministeriet. Han er uddannet cand.scient.
pol. fra Københavns Universitet.
Nyt job

Ny formand Borg-

mester i Albertslund Kommune
Steen Christiansen er tiltrådt
som ny formand
for VEKS.
VEKS får hermed
ikke blot en erfaren politiker som ny
formand, men også en person, der
har fulgt VEKS’ udvikling tæt siden
sin indtræden i selskabets bestyrelse
i 2002.
Steen Christiansen afløser VEKS’
formand, Finn Aaberg, der efter 30 år
stoppede som formand med udgangen af 2013. Finn Aaberg, der tidligere
har været borgmester i Albertslund,
genopstillede ikke til det seneste
kommunalvalg.
Bestyrelsen genvalgte kommunalbestyrelsesmedlem Laurids Christensen fra Høje Taastrup Kommune som
næstformand i VEKS.

Nøglefærdig
solvarme
Store felter med hundred- eller tusindvis
af solfangerpaneler ses i stadig større tal
herhjemme – og med god grund: Der er
ofte store økonomiske og miljømæssige
gevinster ved solens stråler.
Med isoplus som samarbejds- og sparringspartner er udsigten til en solbeskinnet
succes endnu større. Vi har leveret rør og
knowhow til nogle af de største projekter i
Danmark og Norge.
Som kunde kan du trygt overlade de statiske
beregninger til os. Vi er eksperter i at
identificere og tage højde for de særlige
udfordringer, som temperaturudsving,
ekspansion med videre giver solvarmeanlægget.
Tegninger leveres med vores unikke
nummereringssystem, så det tydeligt fremgår, hvor de præfabrikerede opstanderrør
og de øvrige komponenter skal placeres i
rørsystemet. Det betyder hurtig og
problemfri montage.
Husk: Hos isoplus arbejder vi ikke med
ufleksible standardløsninger. Vi laver
skræddersyede, nøglefærdige løsninger,
som matcher netop jeres behov!

Ko m

po

Jens Rasmussen, teknisk chef
j.rasmussen@isoplus.dk

isoplus Fjernvarmeteknik A/S
Korsholm Alle 20
5500 Middelfart

Tlf.: 6441 6109
iso@isoplus.dk
www.isoplus.dk
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Christian
Kühn Bjerre er
tiltrådt som chef
for Metering i
Brunata Danmark.
Senest kommer
Christian Kühn
Bjerre fra en stilling som projekt- og kvalitetsleder i
G4S Security Services A/S, hvor han
bl.a. har haft ansvar for at udvikle forretningsområder og stået i spidsen
for det interne kvalitetsledelsessystem. Tidligere har han været sektionsleder samme sted med ansvaret
for større kunder og medarbejdere.
Christian Kühn Bjerre har en lang
karriere bag sig i Forsvaret, hvor han
i mere end 10 år har været med til
at lede, uddanne medarbejdere og
mellemledere samt operationalisere
strategier. Christian Kühn Bjerre er
desuden ved at uddanne sig til akademimerkonom i økonomi- og ressourcestyring ved Copenhagen Business
Academy.
Nyt job
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Ingeniør
Jørgen Halle, 51
år, er tiltrådt
som teamchef i
NIRAS’ afdeling
for energi.
Han er uddannet
stærkstrømsingeniør fra Århus Teknikum i 1988 og
kommer fra en stilling som direktør
i det rådgivende ingeniørfirma Ivar
Lykke Kristensen, hvor han har været
ansat i 25 år. De første 13 år beskæftigede han sig hovedsageligt med
stærkstrømsprojekter og derefter primært med at projektere fjernvarme,
men også som underviser for andre
ingeniører inden for fjernvarmeprojektering på kurser ved Dansk Fjernvarme i Kolding.
I den nye funktion som teamchef
i Niras får han ansvaret for at koordinere indsatsen på energi- og fjernvarmeforsyningsområdet i Aarhus og i
Aalborg.
Nyt job

Per
Runchel er ansat
som ny salgs- og
marketingdirektør hos Brunata
Scandinavia.
Han er 44 år og
kommer fra en
tilsvarende stilling hos DS Certificering A/S, hvor han har haft succes
med opbygning og ledelse af en kundeorienteret og succesfuld salgs- og
marketingfunktion samt udvikling af
strategier, koncepter og forretningsprocesser.
Per Runchel har fra 2005 haft det
ledelsesmæssige og kommercielle ansvar i relation til salg, markedsføring
og produktudvikling hos DS Certificering A/S. Tidligere har han opnået
erfaring inden for ledelse, salg og
markedsføring i energibranchen og
VVS-branchen hos henholdsvis Nesa
A/S, Arimex A/S og SAV-Danmark A/S.
Per Runchel er uddannet HA fra Handelshøjskolen i København.
Nyt job

navne

Udnævnelse Cand.

polit. Peter SkakIversen er udpeget til nyt medlem
af Energitilsynet.
Han har været
suppleant i Energitilsynet siden
januar 2012 og bliver nu medlem,
efter at akademiøkonom Lis Holst
træder ud af Energitilsynet på grund
af jobskifte.
Klima-, energi- og bygningsminister
Martin Lidegaard har desuden udpeget adm. direktør Annette Timmermann Jensen som ny suppleant. Hun
er cand.merc. og statsautoriseret revisor og driver sin egen rådgivervirksomhed inden for ledelsesområdet.

Poul Due
Jensen, 42 år, er
ansat som Group
Senior Vice President i Grundfos.
Efter en årrække
i Fjernøsten har
Grundfos-toppen
hentet arving Poul Due Jensen hjem
til ledelsen i Grundfos Danmark.
I den nyoprettede stilling som
Group Senior Vice President får han
ansvar for Grundfos’ globale marketing og kommunikation.
Udnævnelsen af Poul Due Jensen,
der er barnebarn af stifteren Poul
Due Jensen, sker for at styrke relationen til eksterne kunder, samarbejdspartnere, gæster og omverdenen i det
hele taget.
Nyt job

50 år Varmeme-

ster Per Jacobsen,
Bredebro Varmeværk, fylder 50 år
den 29. januar
2014.
Per Jacobsen blev
ansat på Bredebro
Varmeværk den 1. januar 2003 og har
siden sin tiltræden med stor dygtighed effektueret varmeproduktionen
på Bredebro Varmeværk. Senest har
han ført selskabet gennem omstillingen til opvarmning baseret på biomasse som den primære varmekilde.
Et stort tillykke til Per fra Bredebro
Varmeværks bestyrelse.

Driftsleder til
Tørring Kraftvarmeværk
Vores driftsleder har søgt nye udfordringer, og derfor søger
Tørring Kraftvarmeværk hans afløser til ansættelse pr. 1.
april 2014 eller tidligere.
Vi er et forbrugerejet kraftvarmeværk, som forsyner ca.
1000 forbrugere med varme. Værket producerer el og varme
på et motoranlæg samt varme på gaskedler, solvarme, varmepumpe og træpillekedel.
Ud over driftslederen er der ansat en driftsassistent, en
weekendafløser, samt en bogholder.
Du skal
• Varetage den daglige ledelse og i samarbejde med
driftsassistenten, drive og vedligeholde anlæg samt
ledningsnet
• Være ansvarlig budgetplanlægning og økonomi
• Forhandle med eksterne samarbejdspartnere og
myndigheder
• Være en aktiv og initiativrig sparringspartner for bestyrelsen i den strategiske udvikling af værket
• Indgå i rådighedsvagt sammen med det andet tekniske
personel.
Hvis du har udvidet kedelpassereksamen og/eller gasmotorkurset vil det være en fordel. Det er dog ikke et krav, da
du ellers vil blive tilbudt efteruddannelse.
Ansættelsesvilkår samt løn efter kvalifikationer.
Tiltrædelse efter nærmere aftale.
Din profil
• Maskinmester eller tilsvarende teknisk uddannelse
• Kendskab til el- og maskininstallationer
• Fortrolig med brug af EDB og SRO
• Godt kendskab til energiproduktion og energipolitik
• Kan arbejde selvstændigt og bevare overblikket i både
rolige og travle situationer
• Er fleksibel og samarbejdsorienteret
• Er villig til at modtage efteruddannelse.
Vi tilbyder
Et job på et velfungerende kraftvarmeværk, som er i udvikling.
Daglige udfordringer hvor selvstændighed og engagement er
drivkraften i en uformel og ligefrem omgangstone.
Ansøgning og frist
Send skriftlig ansøgning senest d. 16. februar 2014 til
formand@toerringkraftvarmevaerk.dk eller på adressen.
Samtaler vil blive gennemført i uge 8.
Har du yderligere spørgsmål til stillingen, er du velkommen
til at kontakte Formand Søren Therkildsen på tlf: 2090 2597,
Tørring Kraftvarmeværk, Bygade 5a, 7160 Tørring.
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Yves Paletta er udnævnt
som President &
CEO hos Logstor.
Han tiltrådte stillingen 1. januar
2014.
Yves Paletta har
mere end 20 års international ledelseserfaring fra førende organisationer på de offentlige og industrielle
områder samt inden for olie- og
gasindustrien. Han kommer fra en
stilling som Managing Director på
SBM Offshores Schiedam Execution
Center i Rotterdam i Holland.
Forud for ansættelsen hos SBM
Offshore bestred Yves Paletta ledende stillinger i virksomheden Bredero Shaw, der arbejder med coating
af rør til olie- og gasindustrien.
Yves Paletta har også haft ledende
stillinger i Veolia Environnementkoncernen i Asien og Europa med fokus
på offentlige og en række industrielle
markeder. Han er fransk statsborger og
uddannet elektroingeniør samt MBA.
Nyt job

Med henblik på at sikre et stabilt og
kontrolleret direktørskifte fortsætter tidligere konstitueret President
& CEO David J. Williams i Logstor i en
overgangsperiode.

Nyt job Henrik
Ottesen er tiltrådt stillingen
som direktør i
Desmi Danmark
A/S.
Desmi Danmark
A/S, som varetager salget på det danske marked, er
en del af pumpekoncernen Desmi
med hovedsæde i Nørresundby.
Henrik Ottesen kommer fra en
stilling som forretningschef hos ABB
A/S og tilfører Desmi mange års
brancheerfaring. Han har en teknisk
baggrund som maskinmester og har
varetaget ledende stillinger i pumpebranchen, bl.a. hos Svanehøj International A/S og Hydro-X A/S.

Afskedsreception

Få din
navnenyhed
ud til hele
branchen
Er der ansat en ny
medarbejder eller skal
I holde reception?
Så skriver vi om det i
Fjernvarmen
Kontakt Jytte Krongaard Hensen,
tlf. 76 30 80 14 eller
e-mail: jh@danskfjernvarme.dk,
www.danskfjernvarme.dk

Driftstekniker/Maskinmester
til Forsyning Helsingør

Driftsleder

Niels Jørgen Bæk
har valgt at gå på pension efter 18 år hos
Hjørring Varmeforsyning.
Det vil derfor glæde os at se venner,
samarbejdspartnere og forretningsforbindelser
til en reception: Buen 7, 9800 Hjørring.

Fredag, den 28. februar 2014
fra kl. 12.30 til kl. 16.00
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Forsyning Helsingør søger en ny medarbejder
med gode tekniske evner, god sans for administrativ orden og et godt humør.
Du vil deltage i den daglige drift vedrørende produktion, fjernvarmenettet og brugeranlæg og bliver
en af de primære kapaciteter på vores 5 MW flis forbrændingsanlæg samt vores samlede SRO anlæg.
Desuden skal du fungere som varmens tovholder
og tilsynsførende på forskellige definerede projekter i forbindelse med produktionsoptimering
og nye installationer.
Du er velkommen til at kontakte teamkoordinator,
Hans Peter Balle tlf. 48 40 51 94, mail hpb@fh.dk eller produktionsleder, Martin Christensen tlf. 48 40
51 50, mail mac@fh.dk, for yderligere information.
Læs mere om stillingen på vores hjemmeside
www.fh.dk/job

HJØRRING VARMEFORSYNING A.m.b.a. · Buen 7 · 9800 Hjørring
Tlf. 9624 1500 · www.hjvarme.dk
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Forsyning Helsingør har fokus på miljø og innovation og
arbejder målrettet på at skabe løsninger, der beskytter
miljøet lokalt, nationalt og globalt.

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

2362 Mediegruppen

NYHED

– kan det hele og meget mere …
Den nye TwinPipe Ventil til fjernvarmerørsystemer har udover alle
standardegenskaberne en hel række fordele, som er udviklet med fokus
på funktionalitet og sikkerhed.
Ventilens tårn er afsluttet med en rustfri ståltop, hvis hældning forhindrer
vand og kondens i at samle sig på toppen. Overgangen til ståltoppen er
udført med krydsbundet PE og forseglet med mastiks.
De indstøbte alarmtråde til overvågning af rørsystemet er ført ud i
toppen, igennem et målepunkt udført i rustfrit stål. Det gør det vandtæt
og let tilgængeligt for måleteknikerne, samtidig med at det sparer
montagetid for installatøren. Ligeledes giver det mulighed for at udelade
terrænskabe på rørledningen.

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

Funktionelle fordele
• Enkel at installere og let at betjene
• Højdeforskel på spindler for frem- og returløb
eliminerer fejlbetjening
• Betjenes med samme værktøj og gear som
andre ventiler
• Let tilgængeligt, vandtæt målepunkt placeret
midt på toppladen
• Impedansmåling kan foretages direkte gennem
målepunktet uden støj/dæmpning
• Kan omstilles til hhv. kreds eller sløjfe på
alarmsystemet
• Der kan foretages modstandsmåling
• Terrænskabe kan udelades
• Ventilen leveres fra Ø 26-26/125 mm i Serie 1 til
Ø 219-219/630 mm i Serie 2

