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DANSK FJERNVARMES MAGASIN

DØDSFALD: UFFE BRO

Æresmedlem og
mangeårig formand for
Dansk Fjernvarme Uffe
Bro er død. Læs seks
sider med mindeord fra
nogle af dem, der kendte
ham igennem mange år.

AKTUELT

Power-to-X
Overskudsvarmen fra
PtX-produktion kan
udnyttes til fjernvarme.
En ny rapport fra Grøn
Energi ser på, hvordan
fjernvarmen kan blive
en del af planlægningen
af de nye anlæg.

TEMA

Varme på
abonnement
Fjernvarmeselskaberne ser
abonnementsordninger som
en nødvendighed i fremtiden.
De styrker konkurrenceevnen
og optimerer ledningsnettet.

AKTUELT

Fjernvarmens
cybersikkerhed
skal styrkes
Den omfattende digitalisering af fjernvarme
selskaberne kræver styrket cybersikkerhed.
Søren Maigaard er frontmand på det
nye kompetencecenter EnergiCERT.

projekter leveres som delentreprise, hovedentreprise
eller totalentreprise.
SCADA-programmering

Solvarmeanlæg
– en stabil og troværdig samarbejdspartner!

Varmepumpeanlæg
Tjæreborg Industri er
en professionel samarbejdspartner, når det
gælder varmepumpeanlæg til fjernvarmesektoren. Vi har god
erfaring med både
el-varmepumper og
absorptionsvarmepumper fra ide til færdigt
anlæg.

Indsætning af el-kedel

Flisfyret fjernvarmeværk

E.ON Frederikssund

Sig Varmeværk

Vi anvender hovedsageligt
vores egne dygtige medarbejdere til at gennemføre
projekterne, idet vi råder over
egen entreprenørafdeling
samt ingeniører, teknikere,
svejsere, montører og
elektrikere.
Varmepumper har brug for en
varmekilde. Her kan udeluften
være en mulighed. Det første
anlæg med udeluft som varmekilde er opført for varmeværket
i Sig, hvor en el-varmepumpe
på 1 MW trækker energien ud
af udeluften via 2 stk. energioptagere.

Tjæreborg Industri er grundlagt i 1881 af oldefaren til
den nuværende direktør og ejer Marianne Sørensen, og
virksomheden er baseret på solide vestjyske traditioner,
hvor nøgleordene er stabilitet, tillid, troværdighed og
social ansvarlighed.

Tjæreborg Industri erEn
ibruger
dagabsorptionsvarmepumpe
markedsførende
Danmark
typisk røggas isom
varmekilde, men også andre
indenfor komplette løsninger
til fjernvarmesektoren.
varmekilder
kan anvendes. Vi
Man kan i nogle tilfælde
tager udgangspunkt med
i kundernes
og tilbyder
fordel behov
kombinere
de to energivarmepumpeteknologier, hvis
varmekilden
har en projekt
meget lav
og miljørigtige løsninger
fra ide til færdigt
og
temperatur.
efterfølgende service.

Tjæreborg Industri er grundlagt i 1881 af oldefaren til
den nuværende direktør og ejer Marianne Sørensen, og
virksomheden er baseret på solide vestjyske traditioner,
hvor nøgleordene er stabilitet, tillid, troværdighed og
social ansvarlighed.

Tjæreborg Industri er i dag markedsførende i Danmark
indenfor komplette løsninger til fjernvarmesektoren. Vi
tager udgangspunkt i kundernes behov og tilbyder energiog miljørigtige løsninger fra ide til færdigt projekt og
efterfølgende service.

Lem Varmeværk
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Kærvej 19 • 6731 Tjæreborg • Tlf. 75 17 52 44 • info@tji.dk • www.tji.dk
Kærvej 19 • 6731 Tjæreborg • Tlf. 75 17 52 44 • info@tji.dk • www.tji.dk

Ny ultrakompakt
fjernvarmeunit
METRO System 6 Slimline

Ultrakompakt fjernvarmeunit med veksler
til brugsvand og rumvarme
• Super kompakt og ideel til boliger med begrænset plads.
• Passer til et 60 cm standardskab.
• Frontbetjent, nem at installere og servicere.
Læs mere på www.metrotherm.dk/slimline6

EKSPERTER I VARME OG VARMT VAND
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Energisystemets rygrad
skal styrkes i 2021
Vi er gået ind i 2021 med god energi oven på et 2020,
hvor vi trods store udfordringer har leveret varen.
Priserne er i ro, forsyningssikkerheden tårnhøj, og
andelen af vedvarende energi er nu på 65 procent.
Samtidig har hele 26.666 nye kunder fået grøn fjern
varme. Det er imponerende. Ikke mindst med tanke
på, at vi som en del af den kritiske infrastruktur har
stået standby i coronaens skygge.
I hele landet arbejder fjernvarmen på højtryk med
at konvertere kunder fra den kollektive naturgas til
kollektiv grøn fjernvarme. Det er et kæmpe arbejde og
en stor samfundsindsats, der fortjener stor ros til de
involverede selskaber. Ikke alene får mange familier
et attraktivt tilbud om grøn varme. Det sikrer også
en nødvendig udbygning af rygraden i vores energi
system – fjernvarmen. Landet over er der fart på.
Vi har et godt produkt: grøn varme til konkurrence
dygtige priser og med en komfort for den enkelte
boligejer, som ikke matches af nogen andre.
For Danmarks A/S er fjernvarmen også en god
investering. Mens myndighederne og elsektoren nu
i ugevis har diskuteret, hvad vi skal gøre med den
megen overskudsenergi, vi får fra sol og vind, så kan
vi stilfærdigt tilbyde løsningen og bidrage til den
sektorintegration, andre blot snakker om. I fjernvar
mens infrastruktur kan vi lagre energien og bruge
den, når vind og sol svigter. Vi kan aftage overskuds
energi fra både PtX og nye CCS-anlæg. Vi kan aftage
varme fra industri og affaldsenergi. Og vi kan udnytte
varme fra jordens indre i form af geotermi.
Muligheder er der nok af, og 2021 skal
blive et år, hvor vi som fjernvarmesektor
fortsat er i førertrøjen.
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Læs mere side 31

NY VIDEN

Prærørstest
Dansk Fjernvarmes prærørskontrol 2020 havde
i år deltagelse af to nye rørtyper: et lige twinrør
fra ZPUM og et fleksibelt twinrør fra Ecotech.
Læs mere side 32-33

TEMA
AKTUELT

Evida giver op
Skive Fjernvarme kan endelig komme i gang med et konverte
ringsprojekt, efter at Evida kort før jul valgte at hæve retssag
mod Energiklagenævnet.
Læs mere side 14-15

Abonnementsordninger
breder sig
Flere og flere fjernvarmeselskaber tilbyder nu
abonnementsordninger til deres nuværende og
nye kunder. Aalborg Forsyning og Gentofte
Gladsaxe Fjernvarme deler ud af deres erfaringer.
Læs mere side 22-29

AKTUELT

Foto: Maria Tuxen Hedegaard

Foto: Realdania By & Byg / Per Munkgård Thorsen/Lars Degnbol

Også her
er der fjernvarme

EnergiCERT skal
øge fjernvarmens
cybersikkerhed
Fjernvarmeselskaberne har fået et fælles
kompetencecenter, der skal styrke sikkerheden
mod it-kriminalitet. Søren Maigaard leder
kampen mod cyberterror i EnergiCERT.
Læs mere side 16-19
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Kim Vejrup kve@danskfjernvarme.dk

Fjernvarmesektoren
ruster sig til PtX-indtog
PtX ventes at spille en stor rolle i fremtidens energisystem. Overskudsvarmen fra anlæggene kan udnyttes til fjernvarme, og de muligheder skal en ny rapport se nærmere på.

A

lle taler om det, men den kon
krete viden om, hvordan Powerto-X – eller PtX i daglig skrive
form – bliver en reel gevinst for den
grønne omstilling, er endnu ikke på helt
sikker grund. Det gælder i særdeleshed
for produktionen af PtX, der anslås at
afstedkomme en enorm varmeproduk
tion, der enten vil gå til spilde eller kan
blive udnyttet som overskudsvarme til
fjernvarmesystemerne.
Grøn Energi har i samarbejde med
COWI og TVIS fået midler til at beskrive
integrationen af PtX og fjernvarme
og dermed skabe et fundament for, at
fjernvarmen kan nyttiggøre overskuds
varme fra PtX-processer til gavn for
fjernvarmebrugerne, men også for sam
fundet og den grønne omstilling.

– Det er en potentiel win-winsituation for alle, hvis vi i Danmark kan
opsamle de store mængder overskuds
varme i fjernvarmen. Hvis vi lykkes med
det, vil det være til fordel for fjernvar
men, PtX-branchen og klimaindsat
sen, fortæller projektudvikler Hanne
Kortegaard Støchkel fra Grøn Energi og
uddyber, hvorfor PtX-processerne bliver
vigtige for fjernvarmeselskaberne:
– Det er helt centralt for fjern
varmen, at den som et bidrag til den
grønne omstilling skal være CO2-neutral.
Det forudsætter, at fjernvarmen får ad
gang til endnu flere grønne varmekilder,
og selv om fjernvarmesektoren er godt
på vej med det, så kan de store varme
mængder fra PtX-processerne være
vigtige for at komme helt i mål.

Større synlighed for fjernvarmen

Om rapporten
Grøn Energi og TVIS har fået midler
fra Dansk Fjernvarmes F&U-Konto til
den forestående rapport. COWI får
til opgave at bidrage med viden og
samle trådene omkring den endelige
rapport, der forventes at blive færdig
gjort i løbet af foråret.
Dansk Fjernvarmes F&U-Konto støt
ter forsknings- og udredningsarbejder
i fjernvarmesektoren. For at opnå
tilskud fra F&U-Kontoen er det et krav,
at man har et aktuelt projekt, der
har bred almen interesse i fjernvarme
sektoren.
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Målet med den kommende rapport vil
være at inspirere og motivere til hand
ling, så fjernvarme tænkes sammen
med PtX. Hovedfokus vil være på at be
skrive og konkretisere overskudsvarme
og de potentielle synergier som f.eks.
standbyvarme.
I den sammenhæng vil det være afgø
rende for fjernvarmebranchen at blive
synlig over for de øvrige parter, så fjern
varme så tidligt som muligt kan blive en
del af både processen og planlægningen
af fremtidens PtX-anlæg.
– Der er store ambitioner for grøn
brint og PtX, og vi forventer etablerin
ger af elektrolyseanlæg til produktion
af grøn brint på indledningsvis 1-20 MW,
siden opskaleret til 250-350 MW, mens
der på længere sigt i flere projekter læg
ges op til udvidelser til 1 GW, fortæller
Jeppe Grue, technical director hos COWI
og uddyber:

– Der er et varmetab i elektrolyse
processen i omdannelsen af strøm til
brint, og en stor del af dette varmetab
kan nyttiggøres som fjernvarme. Da vi
på sigt taler om meget store anlæg, er
det derfor essentielt at tænke synergier
med fjernvarmenettet ind i den fremti
dige planlægning og tilsvarende også
variationer i produktion og det sæson
betonede aftag. Det er netop en sådan
sektorkobling, vi anser som afgørende
for en klimamæssig og økonomisk opti
mal grøn omstilling.

Stort potentiale i Trekantområdet
Det er noget, som også TVIS – Trekant
områdets Varmetransmissionsselskab
– har øje for, og som er årsagen til, at
de også er gået med i arbejdet med den
kommende rapport.
Selskabet ser ifølge direktør Jørgen
Nielsen PtX som helt centralt i forbin
delse med omstillingen af fjernvarmen
til en grøn og brændselsfri varme. Og
han peger på, at Trekantområdet har
en konkurrencemæssig fordel, da der
inden for et forholdsvist lille areal f.eks.
er et kraftvarmeanlæg, et raffinaderi, et
kommende elektrolyseanlæg og et ud
bygget elnet, der kan levere grøn strøm.
– Trekantområdet har derfor den
optimale placering for en dansk ”PtX”klynge, og ved udnyttelse af CO2 fra
biomasse, grøn strøm til brint og over
skudsvarme kan der skabes en udvik
ling af en klimapositiv energi og trans
portsektor, siger Jørgen Nielsen.

Danmark er ideelt til udnyttelse
af PtX
Der er ingen tvivl om, at arbejdet med
PtX bliver intensiveret over de kom
mende år. Det kommer alene af, at den

AKTUELT

klimalov, der blev vedtaget i forsomme
ren 2020, i høj grad baserer sig på, at PtX
bliver en grøn løftestang for den nød
vendige CO2-reduktion, som det danske
samfund har forpligtet sig til at levere
frem mod 2030 og 2050.
Hanne Kortegaard Støchkel ser den
kommende rapport som en trædesten
for fjernvarmebranchen til for alvor at
melde sig ind på PtX-dagsordenen, så
fjernvarmen på endnu et område kan
være med til at opfylde de ambitiøse
målsætninger for den grønne omstilling.

Det er en potentiel
win-win situation
for alle, hvis vi i Danmark
kan opsamle de store
mængder overskudsvarme i fjernvarmen.
Projektudvikler Hanne Kortegaard Støchkel,
Grøn Energi

– Der er et teknologikapløb i gang, og
Danmark er nok det bedste sted at ud
vikle – og dermed blive førende – inden
for PtX. Vi har masser af fluktuerende
vind- og solenergi, tradition for samar

Kvalitetsrør til
konkurrencedygtige priser
Star Pipe Nordic repræsenterer
ZPUM i Danmark
Ring til Jens Jespersen på
telefon 2527 3910,
hvis du vil høre mere.

bejde og innovation og stærke virksom
heder inden for energi og teknologi.
Og vi har en udbygget fjernvarmein
frastruktur, som kan give os et vigtigt
forspring.

Sæt kryds i kalenderen
Temadag om PtX og fjernvarmen:
12. april 2021.

Rørproducenten ZPUM er ISO
9001 og 14001 certificeret.
Rørene produceres i henhold
til alle gældende normer og
afprøvet hos EUROHEAT &
POWER.

Der er ikke noget
at komme efter på
kvaliteten
Vi har installeret rør fra ZPUM, og vi
har ingen betænkeligheder ved at
bruge dem igen. Kvaliteten og servicen er på samme høje niveau som
konkurrenterne – der er kun forskel
på prisen.
WERNER B. MADSEN
Ledningsmester, GEV Varme (Grindsted)

Fruetoften 11 | 7000 Fredericia
Telefon 25 27 39 10 | 51 83 66 67
starpipenordic@starpipenordic.dk | www.starpipenordic.dk
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DØDSFALD:

UFFE BRO

1945-2020
Dansk Fjernvarmes æresmedlem og
tidligere formand igennem 25 år Uffe
Bro gik bort den 30. december 2020.
Magasinet Fjernvarmen har indbudt
en række personer, der har mødt Uffe
Bro igennem hans virke som fjernvarmens formand, til at sætte nogle ord
på, hvordan de kendte Uffe, og hvordan de husker ham.

Tekst: Direktør Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

Et ordentligt menneske

D

a min telefon ringede
den 30. december, var
Uffe Bros søn Carl i den
anden ende. Da han fortalte
mig, at hans kære far, min
tidligere formand og Dansk
Fjernvarmes formand gennem
25 år, Uffe Bro, var død, var det,
som om tiden stod stille et øjeblik.
Det var svært at forstå, og det føltes
meget urimeligt.
Uffe Bro var hovedårsagen til, at jeg
turde tage springet fra at være Folke
tingsmedlem til at være direktør for
Dansk Fjernvarme.
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Uffe var et godt menneske. Han var
ordentlig, og han var et menneske, der
altid stod på den rigtige side af stregen.
Dér, hvor han kunne tage hånd om den
svage part. Det gjaldt i retssalen som
forsvarsadvokat, og det gjaldt i sager
om fjernvarme, hvor han som formand
altid stod på forbrugernes side. Da en
journalist præsenterede Uffe Bro for en
sag, hvor et fjernvarmeselskab efter
Uffes mening havde opkrævet for mange
penge til forrentning, tilføjede journa
listen, at det jo er fuldt lovligt. Til det
sagde Uffe: ”Så må det jo være lovligt
tyveri”. Det siger alt om Uffe.

Uffe kunne også være det, man vil
beskrive som brysk – visse steder også
frygtet, og mange har slået sig på Uffe
undervejs. ”Kun en tåbe frygter ikke
fjernvarmen”, sagde Energistyrelsens
tidligere direktør Ib Larsen altid, og det
var jo et våben, jeg som nyansat direktør
i Dansk Fjernvarme kunne bruge til no
get. Ofte var det kun nødvendigt at true
med at gå videre til Uffe Bro, så faldt
tingene på plads.
Jeg vil komme til at savne Uffe. Og
Dansk Fjernvarme har meget at takke
ham for.
Æret være hans minde.

DØDSFALD: UFFE BRO 1945-2020
Landsmødet i 2017
var Uffe Bros sidste
som formand. Her
blev han hyldet for
sine 25 år i spidsen
for Dansk Fjernvarme
og 30 år som medlem
af bestyrelsen i
Dansk Fjernvarme.

Tekst: Jesper Frost Rasmussen, formand for Dansk Fjernvarme

Foto: Jesper Voldgaard

En stor personlighed

Tekst: Connie Hedegaard, formand
for CONCITO, tidligere klima- og
energiminister samt forhenværende EU-kommissær

Glød og
engagement

D

et er mennesker som Uffe Bro,
der får det danske folkestyre
til at hænge sammen. Det
der med at man orker at engagere
sig 100 procent i en forening og i en
sag og tager slæbet med bestyrel
sesarbejde, generalforsamlinger,
årsmøder ...
Når jeg tænker på Uffe, tænker jeg
på en stor og stout mand, der frem
fører fjernvarmens synspunkter med
engagement og med glød. Til møder
i ministeriet eller på gangene i Folke
tinget. Eller til jazzakkompagnement
til Folkemødet. Varmen og engage
mentet bar han uden på tøjet. Ikke
mindst på scenen i Aalborg, når han
som et stolt familieoverhoved bød
velkommen til landsmøde. Det er
den slags ildsjæle, der gør Danmark
bedre.

D

ansk Fjernvarmes tidligere for
mand gennem 25 år, Uffe Bro, er
død. Uffe Bro blev 75 år.
Det er en af energisektorens helt
store personligheder og for Dansk
Fjernvarme nok den største af alle, der
er gået bort.
Uffe Bros betydning for den fjern
varmebranche, vi ser i dag, kan ikke
undervurderes. Uffe har altid været for
brugernes mand og stået vagt om den
forbrugerbeskyttelse, der har været
indbygget i varmeforsyningsloven si
den dens start for mere end 40 år siden.
Uffe Bro var formand for Dansk
Fjernvarme i 25 år og bestyrelsesmed
lem i Dansk Fjernvarme i mere end 30
år. Frem til sin død 30. december var
Uffe Bro tillige formand for Løgstør
Fjernvarme. En post, han overtog fra
sin far, Vagn Bro, i 1982 og altså bestred
i mere end 38 år.
For Uffe Bro var fjernvarmen en
sag, han var dedikeret til i alle sine
voksenår. Det var hensynet til varme
forbrugernes interesser, der optog Uffe
Bro, mere end det var teknik eller val
get af brændsler. Det var der andre, der
måtte tage sig af. Utrætteligt har Uffe
Bro opsøgt ministre og folketingspoli
tikere, og særligt hans gode ven fra stu
dietiden, Svend Auken, måtte i mange
år lægge øre til Uffe Bro. Ofte ud fra
devisen: Den man elsker, tugter man.
I årene med Uffe Bro som formand
har Dansk Fjernvarme udviklet sig fra
en lille sammenslutning af fjernvar
meselskaber til en af landets største
interesseorganisationer.
Uffe Bro er født og opvokset i
Løgstør og blev student fra Viborg
Katedralskole i 1965. Samme år blev
han soldat ved Prinsens Livregiment
i Viborg, hvorfra han blev hjemsendt

som premierløjtnant i 1967. Den mili
tære karriere vedligeholdte Uffe Bro
dog frem til 2005, hvor han blev pen
sioneret som oberstløjtnant og på den
baggrund blev udnævnt til Ridder af
Dannebrog i 2003.
Uffe Bro var cand.jur. fra Aarhus
Universitet fra 1975 og drev frem til sin
pension advokatpraksis i Løgstør og
virkede i mange år som forsvarsadvo
kat.
1. januar 1998 blev Uffe Bro medlem
af kommunalbestyrelsen i Løgstør og
har siden da repræsenteret Socialde
mokratiet først i Løgstør Kommune og
siden i Vesthimmerlands Kommune.
Her har Uffe Bro haft sæde i økonomi
udvalget og har været arkitekten bag
mange af kommunens budgetaftaler
på tværs af byrådssalen.
Uffe Bro var gift med Britta Strauss
Bro og efterlader sig to børn.
Æret være hans minde.
(Dette mindeord har været bragt online
og i diverse medier)
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DØDSFALD: UFFE BRO 1945-2020

Lars Chr. Lilleholt
og Uffe Bro sammen
på scenen ved
landsmødet i 2017
– Uffes sidste i
spidsen for Dansk
Fjernvarme

Foto: Jesper Voldgaard

Tekst: Anders Dyrelund, markeds
chef, Rambøll. Har arbejdet med
fjernvarme siden 1979 og deltaget
i alle landsmøder siden starten af
80’erne

Kæmpede for
det demokratiske
ejerskab

U

ffe Bro kunne på sin lune jy
ske facon sagligt og uden de
store armbevægelser forklare
(næsten) alle, at lokalt demokratisk
ejerskab skaber den mest effektive
fjernvarmesektor for forbrugerne og
samfundet i modsætning til en centra
listisk og bureaukratisk indtægtsram
mestyring.
Ordene havde særlig stor vægt,
da Uffe Bro som bekendt var jurist og
havde praktisk erfaring fra Løgstør
Fjernvarme. Det bekræftes også, når
vi ser på fjernvarmens fantastiske
udvikling og evne til at fremme de
energipolitiske målsætninger fra 1980
til i dag og med muligheder frem mod
2030 og 2050.
Når vi i eksportarbejdet spørger
os selv, hvordan fjernvarmesektoren
i lille Danmark kan være den mest in
novative og effektive i verden og mar
kant styrke Danmarks grønne fører
position, så er den dybere forklaring
den samme: det lokale demokratiske
engagement og ejerskab.
Er det et tilfælde, at Uffe Bro netop
kom fra den lille by, hvor innovative
ildsjæle i industri og fjernvarmesel
skaber for en menneskealder siden
udviklede den vigtigste komponent i
de smarte byers energiinfrastruktur?
Danske varmeforbrugere og energiin
dustrien skylder Uffe Bro en stor tak.
Måtte Uffe Bros indsats for fjernvar
men ikke være forgæves. Æret være
hans minde.

10

FJERNVARMEN · NR. 1 · JANUAR 2021

Tekst: Lars Chr. Lilleholt, MF (V) og fhv. energi-, forsynings- og klimaminister

Mister Fjernvarme er død

D

et var med stor sorg, jeg fik be
skeden om Uffe Bros død.
At fjernvarme i dag er
udbredt til hele Danmark, er i vid
udstrækning Uffe Bros fortjeneste. I
de 25 år, han var formand for Dansk
Fjernvarme, var han en utrættelig
forkæmper for fjernvarme, og han var
fjernvarmeforbrugernes mand. Han
kunne med rette kalde sig ”Mister
Fjernvarme”.
Uffe Bro formåede at forene de
mange interesser, der er i en forening
som Dansk Fjernvarme, hvor det stør
ste selskab har flere hundrede tusinde
forbrugere og det mindst under 100.
Det betød, at fjernvarmen kunne tale
med én stemme, hvilket gav forenin
gen stor styrke. Uffe Bro indså tidligt,
at der var behov for, at fjernvarmen
fik en stærkere stemme på Christi
ansborg, hvorfor han ændrede Dansk
Fjernvarme fra at være en forening ba
seret på teknisk bistand til værkerne
til i højere grad at være et politisk ta
lerør for fjernvarmeværkerne og deres
forbrugere.
Takket været Uffe Bros indsats er
Dansk Fjernvarme i dag en af de stær
keste og mest indflydelsesrige organi
sationer på energiområdet. Der bliver

lyttet, når Dansk Fjernvarme siger
noget – og der blev lyttet, når Uffe Bro
blandede sig i energidebatten.
Jeg har kendt Uffe Bro, siden jeg i
1994 blev ansat i Dansk Fjernvarme
som journalist. Jeg har helt fra den
gang haft et meget tæt og fortroligt
forhold til Uffe Bro. Også da jeg kom
i Folketinget, som energiordfører og
senere som minister, var Uffe Bro en
af mine vigtigste og mest fortrolige
samarbejdspartnere. Vi var ikke altid
enige, men vi havde gensidig respekt,
og jeg er Uffe Bro dybt taknemlig for
mange gode råd – og altid ment godt.
Fjernvarme har fyldt meget i Uffe
Bros liv dels som formand for Dansk
Fjernvarme, dels som formand for
Løgstør Fjernvarme, hvor han til sin
død var formand. En post, han for 38 år
siden overtog fra sin far, Vagn Bro.
Uanset om det var som formand for
Dansk Fjernvarme, i kommunalpolitik
eller i militærsammenhæng, stod der
stor respekt om Uffe Bro, der var båret
af ordentlighed og lysten til at skabe
resultater. Vi er mange, der kommer
til at savne Uffe Bro. Størst bliver dog
savnet for hans kone, Britta, og deres
to børn.
Æret være Uffe Bros minde.

DØDSFALD: UFFE BRO 1945-2020

Tekst: Direktør Jette Nielsen, Løgstør Fjernvarme

Altid en finger på pulsen

U
Tekst: Mogens Uhrskov, ingeniør og
æresmedlem i Dansk Fjernvarme

En god kammerat

U

ffe Bro udviste tanker og visio
ner, som han turde omsætte
til handling i et spændings
felt mellem politisk fastsatte krav
til fjernvarmsektoren og den lokale
foretagsomhed, der er kernen i Dansk
Fjernvarmes medlemskreds. Dette
arbejde blev udført flittigt og dygtigt
med Uffes baggrund som advokat og
oberstløjtnant af reserven.
Straks efter sin indtræden i Dansk
Fjernvarmes bestyrelse i 1988 ar
bejdede Uffe for, at nøgleordene for
1990’erne skulle være samarbejde og
forhandling. I det politiske forum blev
der respekt for Uffes synspunkter, og
det medvirkede til, at Dansk Fjern
varme fik en politisk platform. Uffe
medvirkede også til dannelsen af flere
af fjernvarmesektorens selvstændige
selskaber såsom DFF-EDB og DFP, og
internt i foreningen skabte han også
uddannelsesudvalget og meget mere.
Når projekterne var igangsat og kursen
sat, blandede han sig ikke i opgavernes
detaljer. Han overlod ansvaret for at
gennemføre projekterne til sekreta
riatet.
Uffe var et alment vidende men
neske med stor interesse for lokalsam
fundet, historie og meget andet. Det
oplevede jeg eksempelvis på en fælles
tur til Skotland, hvor vi besøgte slag
marker fra de indbyrdes krige mellem
klanerne og oprørene mod briterne.
Her kunne Uffe fortælle levende om
fortidens begivenheder.
Uffe Bro nød stor opbakning og
respekt i sine mere end 25 år i Dansk
Fjernvarmes bestyrelse. Velfortjent
blev han udnævnt til æresmedlem ved
sin afskedsreception i april 2018.
Personligt har jeg mistet en god
ven og kammerat. Jeg vil savne de beri
gende samtaler med Uffe.
Æret være hans minde.

ffe var formand i Løgstør
Fjernvarme a.m.b.a. i 38 år. Jeg
har kun været ansat i Løgstør
Fjernvarme i 10 år, men jeg vil huske
ham som en solid klippe i fjernvarme
sektoren. Han satte en stor ære i, at vi
skulle levere så billig fjernvarme som
muligt – og hvis det betød, at vi skulle
prøve nye teknologier, var han ikke
bleg for det. Kunne vi samtidig blive
CO2-neutrale, var det en sidegevinst. I
dag er vi rent faktisk CO2-neutrale og
har flere strenge at spille på med hen
syn til brændselstyper.
Den første gang jeg deltog til lands
mødet som direktør, fik jeg ikke samlet
alle bestyrelsesmedlemmer og ansatte

til Uffes velkomst i sa
len. Bagefter kom han
hen og spurgte med
et glimt i øjet, hvad
der var gået galt,
siden vi alle ikke sad i
salen. Hvordan i alver
den han kunne se det, er
mig stadig en gåde, men sådan
var det med Uffe: Han fulgte med. Han
havde altid en finger på pulsen og vid
ste, hvad der foregik omkring ham og
specielt fjernvarmen.
Som formand for Løgstør Fjern
varme blandede han sig aldrig i den
daglige drift, men var en solid støtte og
sparringspartner. Han vil være savnet.

Tekst: Jørgen G. Jørgensen, direktør i Dansk Fjernvarme 2003-2011

Sagde altid
sin mening

J

eg kendte fra min tid i det davæ
rende DONG perifert Uffe, som fra
slutningen af 80’erne og mange
år frem var medlem af DONG’s repræ
sentantskab. Det var i den periode,
naturgassen med massiv politisk op
bakning blev rullet ud over det ganske
land uden hensyn til fjernvarmen. Det
var ikke nogen nem position for Uffe,
hvilket han tog i stiv arm – men det er
godt, han siden var med til og fik set,
hvordan vinden vendte til fordel for
fjernvarmen.
Jeg har rigtig mange gode minder
om Uffe, hans lune og indimellem sar
kasme. Det gjaldt alt fra hans forhold
til mad (”Hvis det var Guds mening,
at menneskene skulle spise pasta, så
havde han nok skabt et pastatræ”) til
omgangen med politikere (”Det er godt
som forsvarsadvokat at være vant til
omgang med vaneforbrydere, når man
skal en tur på Borgen”).
Som formand var han fantastisk set
fra direktørens side: Tæt nok på daglig
dagen og de løbende sager til at være
værd at drøfte tingene med. Langt nok
væk til ikke at blande sig i den daglige
drift. Dertil var han altid tilgængelig og

hurtig til at sige ”ja” (næsten altid), ”nej”
(næsten aldrig) eller ”det skal jeg lige
tænke over” (sjældent).
Uffe sagde i alle sammenhænge sin
mening, og han lå aldrig under for nogen
eller noget. Han var altid åben for argu
menter. Jeg kan næsten ikke komme i
tanke om noget, hvor vi var uenige. Det
skyldes dog nok til dels, at man med Uffe
altid vidste, hvad han mente, eller hvor
han ville hen, og derfor blev tingene ret
tet lidt til, inden der fremkom en synlig
uenighed.
Den eneste gang skældud, jeg husker
at have fået af Uffe, var på Island efter et
Nordvarme-seminar. I lufthavnen skulle
jeg hente en tiltrængt øl, men fik valgt en
alkoholfri en af slagsen. Det faldt ikke i
god jord.
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DØDSFALD: UFFE BRO 1945-2020

Tekst: Adm. direktør Kamma Eilschou Holm, CTR

Der var dybde bag ordene

J

eg mødte Uffe Bro, da jeg i 2000
som ung fuldmægtig i Energi
styrelsen var sendt ud for at
lancere indtægtsrammeregulering
i fjernvarmesektoren.
Det første møde blev holdt i
Aalborg, salen var fyldt, og Uffe var
i hopla. Det kommer næppe bag på
nogen, at han heller ikke dengang syn
tes, det var en god ide, hvilket han ikke
lagde skjul på. Min relation til Uffe Bro
fik med andre ord en flyvende start, og
jeg må indrømme, at jeg den første tid
var lidt utryg ved ham. Men selvom Uffe
i mødet med embedsmænd, ja, også
med ministre, kunne være lidt grovkor
net, lærte jeg hurtigt, at der var dybde
bag ordene. For Uffe var en skarp jurist,

der kunne sine paragraffer og sin juridi
ske argumentation.
Det, der startede som en utryghed,
udviklede sig derfor til en stor, og jeg tør
godt sige gensidig, faglig respekt, hvor
jeg vidste, at jeg skulle stå på tæer, når
jeg skulle drøfte sager med Uffe.
Jeg vil fremover savne at drøfte
nørdede detaljer i reguleringen af
fjervarmesektoren med Uffe. Som
vicedirektør i Dansk Fjernvarme og
som ven lærte jeg Uffe at kende som
et omsorgsfuldt og betænksomt men
neske – især over for Britta, hans kone.
Uffe havde en medmenneskelig forstå
else og et fast blik for retfærdighed og
ordentlighed, som rakte langt ud over
hans nærmeste. Han vil blive savnet.

Tekst: Anne Grete Holmsgaard, direktør hos BioRefining Alliance, formand
for Energinets Interessentforum og mangeårig energiordfører for SF

Foto: Thomas Yde

En mand, man husker

Anne Grete
Holmsgaard
og Uffe Bro
ved lands
mødet 2010.

J

eg husker Uffe som en mand, man
husker! Med klare holdninger, når
han meldte sin ankomst til os på
Christiansborg. Vedholdende i sit ar
bejde for fjernvarmen og forbrugernes
rettigheder. Og en mand med en vidun
derlig humor. Men Uffe kunne bestemt
også lytte. På et af landsmøderne (i
slutningen af nullerne) opfordrede jeg
foreningen til at iværksætte en grundig
undersøgelse af problemerne i de for
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skellige barmarksværker i samarbejde
med Energistyrelsen. For mon ikke
nogle af problemerne kunne mindskes
gennem andre tiltag end endnu en stor
pose penge? – som det jo klart nok ville
blive svært at finde. Til min forbløffelse
sagde Uffe ja – mens han stod på sce
nen! Nok formuleret som et ”Ja, det vil
jeg overveje” – jeg husker ikke den præ
cise ordlyd. Måske havde han allerede
tænkt, at det kunne være en fornuftig
idé. I hvert fald blev undersøgelsen gen
nemført.
Til de måske mindre kendte sider af
Uffe hørte, at han arbejdede med fine,
små skulpturer, hvor vind- og vand
slebne sten var hovedmaterialet. Det
fandt jeg først ud af, da Helge Ørsted
Pedersen nogle år senere tog initiativ
til en lille udstilling, hvor han selv, Uffe
og min mand, Kjeld Ammundsen, udstil
lede sammen i Helges atelier på Ydre
Nørrebro i København. En dejlig ople
velse, der siger meget om den favnende
person, Uffe var.
Med de kærligste tanker – Anne
Grete.

Tekst: Søren Berg Lorenzen,
planchef, Plan & Energi i
Frederiksberg Forsyning

Uffe åbnede døre

I

efteråret 2010 var vi en gruppe,
der tog initiativ til at danne
Dansk Fjernvarmes Geotermisel
skab som et svar på fjernvarmesel
skabernes stigende interesse for
geotermi. For at give det nyeste
medlem af ”fjernvarmefamilien” et
godt rygstød blev Uffe Bro spurgt,
om han ville være formand, bare
lige det første års tid, til vi var kom
met godt i gang.
Uffe blev dog som formand i
alle de godt fem år, geotermisel
skabet var aktivt. Jeg tror, det var,
fordi han fandt geotermien inte
ressant og ønskede også på dette
punkt at bidrage til udviklingen
af fjernvarmen. At have Uffe som
formand var en stor hjælp for mig
som direktør – både på bestyrel
sesmøderne, og når døren til Chri
stiansborg skulle åbnes.
Senere mødtes Uffe og jeg igen
i klima-, energi- og forsyningsmini
sterens nationale ekspertråd for
geotermi.
Et af mine sidste billeder af Uffe
er fra landsmødet i 2019, hvor jeg
om fredagen mødte ham uden for
Aalborg Kongres & Kultur Center.
Her stod han med en sikkert velfor
tjent smøg, og vi fik os en god snak,
inden vi sagde farvel.
Nu er Uffe her ikke mere, og det
er svært at forstå. Nok en gang: Tak
for hjælpen, Uffe!

DØDSFALD: UFFE BRO 1945-2020

Tekst: Pernille Vigsø Bagge, sognepræst i Løgstør og tidligere
folketingsmedlem for SF

Han fyldte livet med mening

Eminent til at
tilpasse sig

J

eg har kendt Uffe Bro siden 1988, hvor
han blev valgt ind i Dansk Fjernvarmes
bestyrelse. Da han i 1992 overtog for
mandsposten, fik jeg endnu større kontakt
til ham. Jeg har meget at takke Uffe Bro for
og utrolig mange gode minder med ham,
hvoraf der blot er plads til nogle få her.
Jeg beundrede Uffe for hans eminente
evne til at tilpasse sig, uanset om det var på
de bonede gulve eller på et af de små var
meværker. Et af mine bedste minder i mine
34 år hos Dansk Fjernvarme var fra Amali
enborg, hvor Uffe skulle overrække årets
fjernvarmpris til kronprinsen i de fjernvar
merenoverede gemakker. Uffe var en uover
truffen repræsentant for Dansk Fjernvarme
og optrådte som en statsmand.
Uffe var kulturel og kvalitetsbevidst.
Det sidste afspejlede sig bl.a. i de flotte
jakkesæt og sko, han oftest havde på. Ved
et nordisk bestyrelsesseminar i Stockholm
fik alle deltagere under middagen på et ja
pansk inspireret hotel udleveret kimonoer.
Uffe nægtede dog at skifte og holdt fast i
jakkesættet.
Den japanske mad var fantastisk, men
ikke lige Uffes foretrukne. Faktisk var han
ikke altid tilfreds med mine menuvalg til
diverse møder, når jeg ikke fik valgt stegt
flæsk med persillesovs, lever eller gule ær
ter. Da Uffe selv fik chancen for at bestille
mad til et møde i Løgstør, fik vi klipfisk. Det
var ikke alle begejstrede for.
Uffe var ikke en mand af store, rosende
ord. Derfor havde det for mig ekstra stor
vægt, når han hvert år efter et vellykket
landsmøde gav mig stor ros. Uffe kunne dog
også drille, når han f.eks. ikke syntes, min
viden om Nordjyllands geografi var tilstræk
kelig stor. Alligevel var jeg altid glad for at
arbejde for Uffe. Han behandlede mig godt
og med respekt. Vi har mistet en stor og be
tydningsfuld mand. Du er savnet, Uffe.
Æret være hans minde.

D

relsesmedlemmet, kunstkenderen,
livsnyderen, ridder af Dannebrog,
vennen, demokraten og polemi
keren Uffe Bro. Og ordene om
ham vidner om Uffes enorme
spænd- og rækkevidde, hans
originalitet og særlige men
neskelige og sociale egenskaber,
som har været i en klasse for sig.
Uffe var ikke forfængelig. Han gik
ikke op i at være politisk korrekt, og
han ville blæse på, hvad han kunne
opnå i eventuelle popularitetsmålin
ger. Han var i stand til at fornærme
folk, uden at de selv opdagede, at det
var dét, der skete – han kunne rose,
mens rosen i virkeligheden var en ud
stilling af modpartens naivitet. Og det
var svært ikke at smile sammen med
Uffe, når han gav sin uforbeholdne
mening til kende over for politiske
modstandere. Men altid og uden
undtagelse har Uffe været venlig, lun,
humoristisk og løsningsorienteret,
når der skulle findes frem til lang
tidsholdbare og fælles svar på tidens
udfordringer. Og ingen er gået forgæ
ves til Uffe. Der har altid været hjælp
at hente, og han tog sig tid, selv om
han ikke altid havde tiden til det. For
sådan var det med Uffe, han fyldte sin
tid ud til bristepunktet til det sidste.
(Uddrag af tale ved Uffe Bros
bisættelse den 8. januar)

Uffe Bro fotogra
feret i et roligt
øjeblik bag sce
nen ved lands
mødet i 2014.

Foto: Jesper Voldgaard

Tekst: Brit Harbo Kjærsgaard, sekretær
for bestyrelsen og direktionsassistent
i Dansk Fjernvarme i 34 år

er findes mennesker, som i en
helt særlig grad sætter aftryk
på verden. Mennesker, der sæt
ter dybe spor, som vi andre kan van
dre ad. Mennesker, som vil noget, som
gør noget, som tør noget, og som der
ikke laves så mange af længere. Sådan
et menneske har Uffe været, i alt hvad
han gjorde.
For et menneske, der som Uffe
fyldte livet med mening og mod og
mennesker, og som har været med til
at præge og udvikle vores by og vores
egn, så vil det være forbundet med en
følelse af uerstatteligt tab, dyb sorg
og et voldsomt savn, at Uffe ikke mere
er iblandt os. Men han ønskede, når
det skulle være, at dø med støvlerne
på og i fuldt vigør, og sådan blev det.
Der var stadig meget at kæmpe for, og
stadig havde Uffe ufatteligt mange
jern i ilden, men sådan skulle det
være. Han kunne ikke sætte sig hen i
uvirksomhed. For dén, som har evnen,
har også altid pligten, og det levede
Uffe efter.
Der er sagt og skrevet mange gode
og velvalgte ord om Uffe, siden nyhe
den om hans død spredte sig i hans
mange netværk for lidt mere end en
uge siden. Mindeord og hilsner, som
vidner om stærke relationer mellem
snart sagt gud og hvermand og så
advokaten, politikeren, militærman
den, fjernvarmeformanden, besty
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Evida giver op i sag fra Skive
Skive Fjernvarme kan endelig komme videre med et storstilet konverteringsprojekt
med omkring 1.500 husstande, efter Evida kort før jul valgte at hæve retssag
mod Energiklagenævnet.

J

ulen faldt tidligt hos Skive Fjern
varme i 2020. Ganske få dage før
jul blev man orienteret om, at det
statslige gasselskab Evida frafaldt en
igangværende retssag mod Energikla
genævnet om et konverteringsprojekt
for 1.500 husstande.
Helt tilbage i 2016 blev konverterings
projektet godkendt af Skive Kommune,
men først nu – mere end fire år og utal
lige klagesager senere – kan Skive Fjern
varme sætte turbo på at komme i gang
med udvidelsen af fjernvarmenettet til
den nordvestlige del af byen.
– Vi er meget glade for Evidas beslut
ning om at frafalde retssagen, og vi vil
straks i det nye år igangsætte kampag
ner med henblik på at tilbyde olie- og
naturgaskunder grøn og miljøvenlig
fjernvarme til konkurrencedygtige pri
ser, lød det fra administrerende direktør
i Skive Fjernvarme Tage Meltofte, da ny
heden fra Evida blev offentliggjort.

Dansk Fjernvarme glæder sig over
udfaldet
Konkret har Evida valgt ikke at forfølge
det civile søgsmål, som gasselskabet
indledte i begyndelsen af 2020 ved by
retten i Glostrup. Søgsmålet var rettet
mod Energiklagenævnet, der over to
omgange havde afvist klager fra Evida
over godkendelsen af konverteringspro
jektet i Skive.
Det er langtfra det eneste fjernvar
meselskab, der har været igennem en
langstrakt proces med vedholdende
klager fra Evida til Energiklagenævnet,
og derfor vækker udfaldet af den man
geårige odyssé også glæde hos branche
organisationen Dansk Fjernvarme.
– Det er meget glædeligt, at der langt
om længe kommer en løsning, så det
ambitiøse projekt om at udbrede den
grønne fjernvarme i Skive nu endeligt
kan blive realiseret. Skive Fjernvarme
har alt for længe måttet kæmpe for at

levere det, som både folkevalgte og dan
skerne har efterspurgt: grøn omstilling,
siger politisk chef i Dansk Fjernvarme
Rune Moesgaard.

Ny projektbekendtgørelse er
afgørende
Når man læser pressemeddelelsen fra
Evida, er det da også tydeligt, at det
netop er kravet om grøn omstilling, der
har fået læsset til at vælte for det stats
ejede gasselskab. Eller nærmere – det er
Klimaaftalen fra den 21. juni og den ef
terfølgende udmøntning af den – blandt
andet den nye projektbekendtgørelse.
Konkret henviser Evida til, at man
fremover kan vælge at se bort fra natur
gas, når man udregner samfundsøko
nomi, og det gør, at man nu vælger at
frafalde retssagen.
”De oprindelige forudsætninger for
retssagen vurderes på den baggrund ikke
længere at være relevante”, skriver Evida

FORLØBET I SAGEN FRA SKIVE

2013

2016

2018

2019

2020

Skive Kommune
vedtager en ny
varmeplan om
at fortrænge
fossil varme til
fordel for bl.a.
fjernvarme.

Skive Fjernvarme indsender pro
jektforslag om konvertering af om
kring 1.500 husstande i den nord
vestlige del af Skive fra olie- og
gasvarme til fjernvarme. Samtidig
skal der etableres et biomassean
læg på 10 MW.

Energiklage
nævnet stad
fæster sin
tidligere afvis
ning af klagen
fra Evida.

Evida fast
holder stæv
ningen mod
Energiklage
nævnet.

Indledende retsmøde i
byretten i Glostrup om
Evidas stævning af
Energiklagenævnet.

Skive Kommune godkender pro
jektforslaget fra Skive Fjernvarme.
HMN Naturgas (i dag Evida) sender
sin første klage til Energiklage
nævnet over projektet.
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Evida stævner
Energiklage
nævnet
ved byretten i
Glostrup.

Evida meddeler, at sel
skabet ”hæver retssagen
mod Energiklagenævnet
vedrørende Skive Fjern
varmes projektforslag
om udvidelse af forsy
ningsområdet i Skive”.

AKTUELT

Strid om samfundsøkonomisk gevinst
i sin pressemeddelelse, hvor driftsdi
rektør i Evida Søren Hylleberg Sørensen
blandt andet er citeret for følgende:
”Da vi ikke er interesserede i at for
hale, at Skive Fjernvarme kan komme
videre med at udvide fjernvarmeom
rådet i Skive, trækker vi nu retssagen”.

Kampagnetilbud er på vej i Skive
Tilbage i Skive mener direktør Tage Mel
tofte, at Evida langt om længe har taget
den eneste rigtige beslutning, og han har
nu rettet blikket mod fremtiden og gen
oplivningen af konverteringsprojektet.
– Vi ser nu fremad og vil hurtigst mu
ligt sætte gang i vores proces med hen
blik på at udnytte projektgodkendelsen,
der giver mulighed for at etablere en
biomassefyret fjernvarmecentral, hvor
brændslet i form af bæredygtig træflis
og have-park-affald vil blive produceret i
nærområdet, lyder det fra Tage Meltofte.
Konkret vil Skive Fjernvarme give et
kampagnetilbud til de nye forbrugere,
der vil indeholde en samlet løsning.

vælger Evida i 2018 at anlægge et
civilt søgsmål ved byretten i Glostrup.
Daværende administrerende direktør
Susanne Juul erkender, at der er tale om
et ”usædvanligt træk”.
– Vi har som høringspart en opgave
med at tjekke, om samfundsøkonomien
er god i projekter som dette; altså om
samfundet taber eller vinder på, at
projektet bliver gennemført. I denne
sag mener vi, at samfundet taber, også
selv om det for den enkelte forbruger
kan være en god forretning. Sagen
handler i bund og grund om, hvorvidt vi
skal acceptere, at det ikke er de bedste
varmeprojekter for samfundet, som
gennemføres, siger hun til EnergiWatch
i september 2018.

Skive Fjernvarme og Evida – tidligere
HMN Naturgas – har siden 2016 været
uenige om, hvorvidt konverterings
projektet har en samfundsøkonomisk
gevinst eller ej. Den samfundsøkono
miske gevinst er afgørende, fordi den
i den nu forhenværende projektbe
kendtgørelse har været lagt til grund
for, om et konverteringsprojekt kunne
godkendes.
Skive Fjernvarme har sammen med
Skive Kommune og COWI holdt fast
på, at der var en samfundsøkonomisk
gevinst på 25,4 mio. kroner, mens Evida
regner sig frem til en negativ gevinst på
60 mio. kroner.
Da Energiklagenævnet ad to om
gange giver Skive Fjernvarme medhold,

Tilbuddet betyder, at Skive Fjernvarme
påtager sig det samlede ansvar med
at få fjernet den gamle olie- eller gas
kedel, tilslutning til fjernvarmenettet
og montage samt indregulering af en
leaset fjernvarmeveksler.

Den endelige beslutning om at bygge
en ny biomassefyret varmecentral bliver
fremlagt på Skive Fjernvarmes general
forsamling til foråret.

Combi Port E
Morgendagens standard
Den mest brugervenlige fjernvarmeunit på markedet
– verdens første fuldelektroniske 100% app-styrede unit
•
•
•
•

Adaptiv varmtvandsproduktion
Adaptiv varmeregulering
Hygiejnisk konstruktion
Eco Mode

uponor.dk
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EnergiCERT skal højne
fjernvarmens cybersikkerhed
Den omfattende digitalisering af energibranchen, herunder fjernvarmeselskaberne, kræver
styrket cybersikkerhed. EnergiCERT er branchens nye fælles kompetencecenter, som skal
støtte sektoren i at agere professionelt mod den øgede cybertrussel.

E

nergiCERT er energibranchens
nye fælles enhed, der skal hjælpe
energiselskaber og fjernvarme
selskaberne med at øge deres cybersik
kerhed. Etableringen af EnergiCERT er
en naturlig konsekvens af den stigende
digitalisering af energibranchen og
deraf følgende risiko for hackerangreb
på kritisk infrastruktur, som i værste
fald kan lamme større eller mindre dele
af Danmarks energiforsyning.
– Energibranchen er en af de sekto
rer, som Center for Cybersikkerhed har
udpeget som samfundskritiske, og der
for giver det god mening, at branchen
nu etablerer et fælles videncenter, som
skal hjælpe såvel de enkelte selskaber
som hele branchen med at reducere sår
barheden over for cyberangreb, siger Sø
ren Maigaard, der siden 1. august 2020
har været daglig leder af EnergiCERT.
Han har mere end 15 års erfaring i at
lede sikkerhedsteam og virksomheder i
USA, Tyskland, England og Danmark. I de
senere år har han arbejdet med kritisk
infrastruktur og sikkerhed på danske

Søren Maigaard ved
minifabrik med ro
botarme, samlebånd
m.m., som er styret
af PLC'er, der bruges
som led i undervis
ningen i cybersikker
hed for OT-systemer
hos EnergiCERT.
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virksomheder i energibranchen, senest
som sikkerhedschef hos Norlys.
Når det gælder risikoen for cyberan
greb, henviser Søren Maigaard til bl.a.
PWC’s Cybercrime Survey 2019, som vi
ste, at 51 procent af 325 adspurgte virk
somheder det seneste år havde været
udsat for fjendtlige cyberhændelser.

Forskel på IT og OT
Nu er han ved at opbygge EnergiCERT
– den danske energibranches fælles
kompetencecenter for OT-sikkerhed.
OT står for Operational Technology, og
det dækker i praksis alle de anlæg, der
indgår i en produktionssammenhæng.
Hos fjernvarmeselskaber omfatter
OT alle de systemer, som bruges til at
overvåge og styre de tekniske anlæg,
herunder alle de energiproducerende
anlæg og tilknyttede støttesystemer
– f.eks. SCADA- og SROsystemer.
– Det er vig
tigt at skelne
mellem IT- og

OT-systemer, når man skal forstå, hvad
EnergiCERT tilbyder energibranchen,
herunder fjernvarmeselskaberne. Vores
primære opgave er at hjælpe selska
berne med at højne sikkerheden for OTsystemer, altså de systemer, der bruges
i forbindelse med energiproduktion og
distribution. I praksis er der et vist over
lap eller forbindelse mellem IT- og OT-sy
stemer, f.eks. når måledata fra forbrug
skal omsættes til regninger. Men vores
primære fokus og kompetenceområde
er OT-systemerne. Det er også her, at
behovet for assistance er størst, for der
er ikke så mange OT-leverandører og
specialister på markedet sammenlignet
med markedet for administrative ITsystemer, siger Søren Maigaard.

Luftfarten har vist vejen
Når Søren Maigaard skal beskrive po
tentialet for EnergiCERT, henviser han
til luftfartens historie.
– I 1930’erne udviklede den kom
mercielle luftfart sig for alvor. Men
der skete mange ulykker. Faktisk var

AKTUELT

EnergiCERT
ʋʋ EnergiCERT er kompetencecenter
for OT-sikkerhed i energibranchen,
som skal støtte sektoren i at agere
professionelt mod cybertruslen.

Kenneth Bjerregaard Jørgensen
og Søren Maigaard på Ener
giCERT’s kontor. Fremover
skal de sammen med flere
OT-sikkerhedskollegaer hjælpe
energibranchen, herunder fjern
varmeselskaberne, med at stå
bedre rustet over for den kon
stante trussel om cyberangreb.

ʋʋ EnergiCERT er et
nonprofitsamarbejde etableret af
Dansk Fjernvarme, Dansk Energi
og Energinet, som hver har skudt
en tredjedel af økonomien ind i det
nye fællesskab for OT-sikkerhed.
ʋʋ Det årlige budget bliver på 12
millioner kr.
ʋʋ EnergiCERT skal øge samarbejdet
på tværs af branchen og hjælpe
de omkring 430 virksomheder
og forsyningsselskaber i el-,
gas- og varmesektoren med
at højne sikkerhedsniveauet.
EnergiCERT samarbejder med
Center for Cybersikkerhed (under
Forsvarets Efterretningstjeneste)
og Energistyrelsen m.fl.
for at indhente og validere
information om relevante
informationssikkerhedsforhold.
ʋʋ CERT står for Computer Emergency
Response Team.

risikoen ved at flyve 2.000 gange hø
jere end i dag. Svarende til at der i dag
ville falde et fly ned dagligt, hvis sik
kerhedsniveauet var det samme som i
1930’erne. Dengang måtte hvert enkelt
flyselskab lære af sine egne erfaringer
i forbindelse med ulykker. Man lærte
ikke af hinanden, man udvekslede ikke
erfaringer. Det ændrede sig i 1944, da
flybranchen vedtog en ny samarbejds
aftale, hvor der i paragraf 13 stod,
at man forpligtede sig til at dele alle
oplysninger om sikkerhedshændelser
under flyvning. Den aftale skabte selve
grundlaget for at øge sikkerheden i
hele flybranchen, så man har nået det
niveau, vi kender i dag. EnergiCERT er
en parallel til flybranchens aftale den
gang. Nu forpligter Energinet og alle
selskaber under Dansk Energi og Dansk
Fjernvarme sig til at fortælle hinanden
om cybersikkerhedshændelser for at
øge branchens samlede viden om cyber
trusler. EnergiCERT skal på det grund
lag hjælpe med at hæve branchens
generelle sikkerhedsniveau, så hvert
enkelt selskab bliver meget mindre sår
bart over for cyberangreb, siger Søren
Maigaard.

Men hvad kommer EnergiCERT til at
betyde i praksis for de cirka 370 med
lemmer af Dansk Fjernvarme?
– Etableringen af EnergiCERT med
fører, at der nu skabes et fælles, men
også forpligtende forum for udveksling
af viden, når det gælder cybersikkerhed
og cybertrusler. Når man underskriver
aftalen om at deltage i EnergiCERT,
skriver man under på, at man deler sine
erfaringer med cyberhændelser. Det er
forudsætningen for, at hele branchen
kan lære af hinanden. EnergiCERT er en
slags musketered – en for alle, alle for
en, siger Søren Maigaard.
Derfor er forudsætningen for at del
tage i EnergiCERT, at fjernvarmeselska
berne underskriver tilslutningsaftalen,
som forpligter dem på ovennævnte
samarbejde og videndeling.

Forberedelse til større angreb
Hvis man som lokalt fjernvarmeselskab
tvivler på, om man er i risikozonen for
cyberangreb, og derfor ikke har brug for
at deltage i EnergiCERT, påpeger Søren
Maigaard, at hackerne ikke nødvendig
vis synes, at det lokale fjernvarmesel
skab er interessant i sig selv. Måske øver
de sig bare og prøver at lære mere om,
hvordan branchens OT-systemer funge
rer. Angrebet på mindre selskaber kan
være forberedelsen til et meget større
angreb, der kan lamme store dele af den
nationale energiforsyning.
– Som enkelt selskab står man na
turligvis stærkere, når man deltager i
et fællesskab. Tiden er kommet til, at
branchen står sammen, når det gælder
cybersikkerhed. Det er lektien fra flyin
dustrien og lektien fra andre lande, hvor
man har lignende CERT-samarbejder.
Og det er desværre også lektien fra de
fjernvarmeselskaber, som allerede er
blevet angrebet, siger Søren Maigaard.
Han understreger dog, at EnergiCERT
ikke er en erstatning for, at fjernvarme
selskaberne selv etablerer systemer til
at beskytte sig mod cyberangreb.

– Et medlemskab hos os betyder
ikke, at sikkerhedsansvaret tages væk
fra virksomhederne, eller at deres fokus
på at øge egen sikkerhed bør sænkes,
siger Søren Maigaard.
EnergiCERT tilbyder i øvrigt gratis
levering og installation af såkaldte
netværkssensorer og honeypots (kom
ponenter til overvågning af OT-netværk,
red.) til de 75 første selskaber, der er
medlem af Dansk Fjernvarme, som til
melder sig. Disse selskaber får dermed
monitorering af eventuelle angreb uden
ekstra beregning.
– Vi estimerer, at der skal bruges
cirka 75 af disse enheder for at skabe
et retvisende trusselsbillede på tværs
af fjernvarmesektoren. For de øvrige
selskabers egen skyld vil jeg klart op
fordre til, at de også anskaffer sig disse
sensorer mod et lille gebyr, da vi så kan
hjælpe dem hver især med deres cyber
sikkerhed, siger Søren Maigaard.

Ydelser fra EnergiCERT
Medlemskab af EnergiCERT giver
fjernvarmeselskaber adgang til
følgende services:
ʋʋ Incident Response
ʋʋ Hændelsesregistrering
ʋʋ SektorForum
ʋʋ Netværksmonitorering
ʋʋ OT Lab og kurser
ʋʋ Threat Intelligence
Der kan være en tillægsbetaling
forbundet med visse af Energi
CERT's ydelser, blandt andet kurser
og uddanelse. Læs mere på Dansk
Fjernvarmes hjemmeside og på
www.energicert.dk
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Dyre lærepenge
efter cyberangreb på
Næstved Fjernvarme
Næstved Fjernvarme oplevede i 2017 et cyberangreb og
har efterfølgende investeret betydelige ressourcer i at
minimere risikoen for fremtidige angreb. Hackertruslen
er nu en del af selskabets generelle risikovurdering.

A

ngrebet kom uden varsel.
Flere filer i SRO-systemet hos
Næstved Fjernvarme var blevet
kopieret og krypteret. Da man forsøgte
at åbne de krypterede filer, kom der
besked om, at der skulle betales en ”løse
sum” for at få adgang til filerne.
– Vi blev naturligvis meget forskræk
kede, men det viste sig heldigvis, at
hackerne kun havde kopieret og deref
ter låst filerne, så vi havde stadig ad
gang til de oprindelige filer og dermed
fuld kontrol over vores fjernvarmedi
stribution. Vi ved ikke, hvordan det præ
cis lykkedes for hackerne at få adgang
til serverne, men vores bedste bud er, at
de har fået adgang via en af vores leve

Næstved Fjernvarme
ʋʋ Etableret i 1965.

Store investeringer i øget sikkerhed

ʋʋ 5.400 kunder og 18 medarbejdere.

Næstved Fjernvarme har siden angre
bet i 2017 investeret over 1 million kro
ner i øget it-sikkerhed. Investeringerne
er gået til ny hardware og software, og
der er samtidig indført skærpede ret
ningslinjer for at minimere risikoen for,
at ”den menneskelige faktor” kompro
mitterer selskabets it-sikkerhed.
– Vores årlige udgifter til it-sikkerhed
er cirka fordoblet, og vi afstemmer
hvert år med bestyrelsen, hvor højt vo
res sikkerhedsniveau skal ligge. Vi føler
nu, at vi har et godt og betydeligt højere

ʋʋ 98 pct. af varmen kommer fra
affaldsforbrænding, 2 pct. fra
naturgas.
ʋʋ 55 pct. af Næstved er forsynet med
fjernvarme.
ʋʋ Fjernvarmenettet i Næstved er
under stadig udbygning, og antallet
af fjernvarmekunder forventes
at stige med op mod 30 pct. de
kommende fem år.

18

randører, som dengang havde ekstern
adgang til vores systemer, fortæller
Jens Andersen, direktør hos Næstved
Fjernvarme.
Cyberangrebet blev anmeldt til
politiet, men i skrivende stund er det
ikke blevet opklaret, hvem der angreb
Næstved Fjernvarme. Ifølge Jens An
dersen var cyberangrebet et alvorligt
wakeupcall.
– Vi er eksperter i fjernvarme – ikke i
cybersikkerhed. Vi troede, vi havde styr
på vores it-sikkerhed, men der var altså
nogen, der var smartere end os og fandt
et hul igennem vores systemer. Efter an
grebet nedsatte vi derfor en taskforce
med deltagelse af eksterne it-eksperter,
herunder vores SRO-leverandør og spe
cialister hos vores revisor, som gennem
gik og ”trykprøvede” vores it-systemer
med henblik på at højne sikkerheden, så
vi fremover er bedre rustet mod cyber
angreb, fortæller Jens Andersen.
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sikkerhedsniveau end før angrebet. Før
angrebet troede vi jo også, at vi havde
god sikkerhed, men i dag kan vi med
betydelig mere overbevisning sige, at vi
arbejder systematisk med sikkerhed på
et helt andet niveau end tidligere. Både
på den tekniske side og når det gælder
vores daglige procedurer, er sikkerhe
den højnet. Vores erfaring med de nye
sikkerhedssystemer er, at den tekniske
opgradering har været den relativt
nemme del, mens det er sværere at
holde fokus på alle de nødvendige dag
lige sikkerhedsrutiner. Nogle af dem gør
jo arbejdet lidt mere besværligt. Men vi
bliver ved med at italesætte det. Måske
endda så meget, at vores medarbejdere
er lidt trætte af at høre om it-sikkerhed,
siger Jens Andersen.

Pligt til at etablere cyberforsvar
Han advarer andre fjernvarmeselskaber
mod at overvurdere deres it-sikkerhed.
– Jeg bliver ikke overrasket, hvis
andre selskaber vil opleve samme sår
barhed, som vi gjorde, hvis de bliver
angrebet. Vi troede, vi havde et tilstræk
keligt forsvar, men det havde vi ikke, da
det kom til stykket. Vi var heldige, at det
ikke gik værre, men det er ikke sikkert,
at alle er lige så heldige, som vi var, hvis
de bliver angrebet, siger Jens Andersen.
Han vurderer, at når hackere går
efter et lokalt selskab som Næstved
Fjernvarme, er der ikke nogen selskaber,
som kan vide sig sikre.
– Uanset hackernes motiv må vi som
branche indstille os på, at der fremover

AKTUELT

Solidarisk
samarbejde
om øget
cybersikkerhed

E
Jeg bliver ikke
overrasket,
hvis andre selskaber
vil opleve samme sårbarhed, som vi gjorde, hvis
de bliver angrebet.
Jens Andersen, direktør, Næstved Fjernvarme

vil komme angreb på den danske forsy
ningssektor, herunder fjernvarmen, og
så er det vores opgave at gøre mest mu
ligt for at forsvare os selv. Det er faktisk
vores pligt, når vi udgør en så vigtig del
af Danmarks energiforsyning, siger Jens
Andersen.

Cybertrussel er en del af
risikovurdering
Han ser frem til, at EnergiCERT – energi
branchens nye it-sikkerhedsberedskab
og videncenter – for alvor kommer i
gang.
– Det er meget positivt, at fjern
varmebranchen nu får en dedikeret
specialistenhed, som kan hjælpe os
med at få et højere it-beredskab og
større videns- og erfaringsudveksling
om it-sikkerhed. Jeg vil opfordre til, at
fjernvarmebranchen gør aktivt brug
af EnergiCERT, så vi kan få minimeret
risici ved cyberangreb. For os som fjern
varmeselskaber handler det jo i sidste
ende om forsyningssikkerhed. Ligesom

vi risikovurderer alt andet med rela
tion til fjernvarmeforsyningen, skal vi
vænne os til at risikovurdere truslen fra
hackere. Den trussel er kommet for at
blive – uanset om motivet er afpresning
og penge eller terrorisme, som forsøger
at standse vores forsyning og ødelægge
vores anlæg, siger Jens Andersen.
Faktisk har Næstved Fjernvarme
oplevet endnu et cyberangreb – efter at
de nye sikkerhedssystemer var imple
menteret.
– Anden gang nåede de kun igennem
første gateway på vores server og ikke
ind i nogen af vores systemer. Vi tager
det som tegn på, at vi har fået en meget
bedre sikkerhed, selv om vi desværre
ikke kan konkludere, at vi er 100 procent
sikret mod angreb. Og der er ingen ga
ranti for, at de ikke prøver igen. It-sikker
hed er en proces og indsats, der aldrig
slutter. Nu ser vi frem til, at EnergiCERT
bliver et vigtigt supplement til vores
egen sikkerhedsstrategi og risikovurde
ring, siger Jens Andersen.
Som en afledt gevinst ved det nye
forhøjede it-sikkerhedsberedskab
har det været relativt smertefrit for
Næstved Fjernvarme at sende medar
bejderne hjem og arbejde under coro
napandemien.
– Som følge af de nye procedurer og
sikkerhedsforanstaltninger har med
arbejderne fra dag 1 kunnet løse alle
nødvendige opgaver hjemmefra. Inve
steringen i at etablere sikker ekstern
adgang til vores systemer var allerede
etableret, siger Jens Andersen.

nergiCERT er en nyskabelse i
den danske energibranche. De
tre partnere – Energinet, Dansk
Fjernvarme og Dansk Energi – indgår
nu i et forpligtende samarbejde for at
øge hele branchens cybersikkerhed.
Og det er en meget fordelagtig aftale
for de cirka 430 energi- og fjernvarme
selskaber, som er omfattet, vurderer
Kim Behnke, udviklingschef hos Dansk
Fjernvarme.
– Cyberangreb er desværre blevet
en konstant trussel, og nu får det en
kelte fjernvarmeselskab mulighed for
at styrke sit cyberforsvar ved at blive
en del af et stort, forpligtende samar
bejde for hele energibranchen, hvor
man både udveksler erfaringer, mod
tager uddannelse og bliver en del af et
omfattende alarmsystem, når angreb
er på vej, siger Kim Behnke.
EnergiCERT er et nonprofitsamar
bejde og må således ikke give over
skud. Det årlige budget er på 12 millio
ner kroner, og samarbejdet finansieres
med en tredjedel fra hver af de tre
partnere.
– Jeg vil opfordre alle Dansk Fjern
varmes medlemmer til at skrive under
på tilslutningsaftalen, hvis de ikke
allerede har gjort det. Ovenikøbet
hviler EnergiCERT på et princip om, at
de bredeste skuldre bærer de tungeste
byrder, når det gælder økonomien, og
det betyder, at samarbejdet er både
solidarisk og meget økonomisk fordel
agtigt at deltage i, siger Kim Behnke.
I fjernvarmeværkets årlige betaling
følger alle basisydelserne fra Energi
CERT. Derudover kan der frivilligt
tilkøbes særlige ydelser som f.eks.
specialkurser for kontrolrum og lig
nende for fjernvarmeselskaber med
særlige behov. Kurser på OT Lab er så
ledes et frivilligt tilkøb foruden instal
lation af særligt overvågningsudstyr.

FJERNVARMEN · NR. 1 · JANUAR 2021

19

RUNDT I LANDET

Mikkel Lysgaard mil@danskfjernvarme.dk
Nils Rosenvold.

4
3

2

Udsigt til fjernvarme
på Sydfyn efter 8 år

1

D

e tre sydfynske landsbyer
Ollerup, Vester Skerninge
og Ulbølle har ventet længe
på at få klarhed omkring et nyt
fjernvarmeselskab i området.
Ildsjælene bag Ollerup-Vester
Skerninge-Ulbølle Fjernvarme
a.m.b.a. har kæmpet siden 2013
for at få lov til at udskifte deres
olie- og naturgasfyr i de tre lands
byer med fjernvarme.
Nu mangler den sidste hurdle i
form af en lånegaranti fra Svend
borg Kommune, der gerne vil have
fjernvarme i området. Kommunens
revisionsselskab, BDO, mener dog,
at lovgivningen forpligter kom

munen til at kræve en provision på
mindst 3,8 procent.
– En så høj provision vil betyde,
at vi må stoppe vores projekt, for
så skal vi betale 3,8 millioner kro
ner om året til kommunen eller om
kring 40 procent af omsætningen.
Det kan vi ikke, siger næstformand
i fjernvarmeselskabet Rudi Rusfort
Kragh til Politiken.
Ollerup-Vester Skerninge-
Ulbølle Fjernvarme har fået
Advokatfirmaet Energi & Miljø til
at se på sagen. Advokatfirmaet
mener, at kommunen helt lovligt
kan gå under 3,8 procent.

Borgerne i de tre sydfynske landsbyer Ollerup, Vester
Skerninge og Ulbølle håber, at dette snart bliver et
velkendt syn i deres byer. De vil gerne have fjernvarme.

2

650 huse udskifter gas
med fjernvarme

VEJEN Vejen Varmeværk planlægger
med tilskud fra fjernvarmepuljen at
udvide sit fjernvarmeområde. Selskabet
vil tilbyde 650 husstande i Askov og
Vejen at skifte fra gas til fjernvarme.
Det er planen at gennemføre projek
tet så hurtigt som muligt, hvis der
er stor nok tilslutning.
Alle de husstande, der går med, vil
kunne være tilsluttet fjernvarmen med
udgangen af 2023, vurderer direktør for
Vejen Varmeværk Richard Sloth Nielsen.
(JydskeVestkysten)
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900 boliger tilbydes
fjernvarme

HIMMELEV Fors A/S tilbyder nu de sid
ste 900 boliger i Himmelev uden fjern
varme at skifte fra olie eller naturgas.
Selskabet tilbyder at spare inve
sterings- og stikledningsbidraget på
40.000 kroner ved tilslutning. Derud
over kan nye kunder tilslutte sig en
abonnementsløsning på installation
af anlæg og vedligehold.
Gravearbejdet går i gang i midten
af 2021. Efter planerne skal alt være
færdigt i 2024. (Dagbladet Roskilde)

4

Videbæk udvider til
Vorgod-Barde

VIDEBÆK Der er udsigt til et varmt ven
skab mellem Videbæk og Vorgod-Barde.
Videbæk Energiforsyning vil nemlig lægge
en transmissionsledning mellem de to
byer, hvis nok borgere i Vorgod-Barde er
interesserede i at udskifte deres olie- og
gasfyr med fjernvarme.
Videbæk Energiforsyning er nu i gang
med et informationsarbejde til indbyg
gerne i Vorgod-Barde.
Direktør i Videbæk Energiforsyning Jan
Grarup håber, at også byens kommunale
institutioner er interesserede i at få fjern
varme. (Dagbladet Ringkøbing-Skjern)

Yder så meget.
Fylder så lidt
Nu fås Termix VMTD Mini med
indbygget blandekreds til projekter
Siden lanceringen af Termix VMTD Mini har den lille
fjernvarmeunit med den store ydelse været et af de
foretrukne valg til direkte forsyning af radiatoranlæg
og brugsvand i byggeprojekter.
Med nyheden Termix VMTD Mini opbl. ISO får du alle
de velkendte fordele fra den lille storsællert – plus en
indbygget blandekreds. Foruden varmt brugsvand er
Termix VMTD Mini opbl. ISO således udviklet til at forsyne
boligens varmeanlæg. Effektivt, økonomisk og med et
roligt flow i varmekredsen takket være den indbyggede
differenstrykregulator.

Lille nyhed, store fordele:
Brugsvand og blandekreds i én unit
Kompakt og nem at montere
Varmt brugsvand uden ventetid
Minimalt varmetab og økonomisk drift
Kan leveres med gulvvarmestyring
Varmekreds med differenstrykregulator
Trykudligningsventil kan indbygges

K VA L I T E T S LØ S N I N G E R T I L FJ E R N VA R M E

Termix VMTD Mini
opbl. ISO opfylder
isoleringskravene i DS452.
Den veldesignede
isolerigskappe og
den gennemtænkte
indretning af unitten
gør den samtidig nem
at montere og servicere.

Læs mere på www.termix.dk eller ring på 97 14 14 44

TEMA

VARME PÅ ABONNEMENT
Abonnementsordninger vinder indpas hos fjernvarmeselskaberne. De gør varme nemt for
forbrugerne og giver selskaberne gode salgsargumenter overfor nye kunder. Mød to selskaber
og en meget tilfreds kunde her i temaet, hvor der også er gode råd fra Dansk Fjernvarme.

Varme på
abonnement
er en rigtig
god ordning
Jan Simonsen fra Storvorde har i mange år glædet
sig til at komme på fjernvarme. Den mulighed
er kommet nu i form af abonnementsordningen
Varme+ fra Aalborg Forsyning. En helt perfekt
løsning, mener han.

F

or omkring 10 år siden skrev Jan
Simonsen til Aalborg Kommune
og spurgte, om der ikke snart kom
fjernvarme til hans husstand.
Det kom der, men han måtte vente helt
til omkring november sidste år, førend
hans ønske endelig gik i opfyldelse, og
han fik en fjernvarmeunit installeret i sit
bryggers.
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Da han første gang skrev til kom
munen, boede han i Sejlflod – siden er
han flyttet til Storvorde, og de to byer
fik fjernvarme, da Båndbyhallen i be
gyndelsen af august sidste år som den
første bygning i de to byer åbnede for
det varme vand.
Siden er flere boliger og bygninger
kommet til, og altså også Jan Simonsen

i Storvorde, der sammen med Sejlflod
ligger nogle kilometer øst for Aalborg.
– Jeg havde et gammelt oliefyr, og
jeg var jo klar over, at det nok ikke ville
holde de næste fem eller ti år. Så der
for var jeg også med på et af de første
informationsmøder i Brugsens lokaler,
hvor de fortalte om muligheden for at
få fjernvarmen til Storvorde og Sejlflod,

Kim Vejrup kve@danskfjernvarme.dk
Jesper Voldgaard

TEMA

Jan Simonsen har ikke
længere brug for sin
skorsten. I slutningen af
2020 fik han fjernvarme
på abonnement fra
Aalborg Forsyning, og
han glæder sig over
beslutningen, der gør
det hele nemmere.
Maria Nymand fra
Aalborg Forsyning
fortæller, at flere og
flere ønsker sig at
få fjernvarmen på
abonnement.

fortæller den 59-årige maskinarbejder.
– Og jeg meldte mig med det samme.

Smart og billigt
Siden skrev han også under på en egent
lig aftale om at få sit hus sluttet til fjern
varmen, og han fik stikledningen ind,
da de gravede ude i vejen foran huset.
Nogenlunde samtidig besluttede han

sig også for, at han ville tage imod tilbud
det om en abonnementsordning, der hos
Aalborg Forsyning hedder Varme+.
– Jeg kunne straks se det smarte i det,
fordi jeg jo ikke skal til at finde helt så
mange penge til at købe tilslutningen.
Jeg er næsten fri for at skulle finansiere
det, og så har jeg ingen vedligehold – det
er fjernvarmen, der står for det hele. Så
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det betaler jeg gerne 245 kroner for om
måneden, siger Jan Simonsen.
Han fremhæver også den særlige
ordning, hvor Varme+ bliver koblet med
Fjernvarmens Serviceordning. Det be
tyder, at kunden løbende får serviceret
fjernvarmeanlægget og løbende forslag
til relevante og rentable optimeringsmu
ligheder, der er til fordel for såvel kunden
som fjernvarmeselskabet.
– Det kan ikke være nemmere, siger
Jan Simonsen, der ser frem til, at han
fremover bare skal ringe, hvis der er no
get galt med unitten.

Varmen er også bedre
Da fjernvarmen anmeldte sin ankomst
til de to byer, var Jan Simonsen allerede
i færd med at overveje et alternativ til
oliefyret. Men det eneste alternativ på
det tidspunkt var en varmepumpe. Og

den sammenligning vinder fjernvarmen
klart, lyder det fra Jan Simonsen.
– For det første ville sådan en varme
pumpe have været meget dyrere, og så
støjer den jo også noget. I forvejen bor
jeg lige ud til vejen, så jeg tænkte, at jeg
ikke havde behov for mere støj at høre
på. Så da fjernvarmen meldte, at de var
på vej, så var det min 1.-prioritet.
Han lægger ikke skjul på, at fjernvar
metilslutningen – da først muligheden
var der – var et nemt valg for ham, og han
mener, at han allerede nu kan konsta
tere, at fjernvarmen giver en langt bedre
varme, end han fik fra oliefyret.
– Jeg synes, at varmen er mere jævn.
Da jeg havde oliefyret, røg termostaten
op på 50 grader, og så stoppede fyret og
kølede af, så varmen hele tiden svingede
inden for fem grader. Nu ligger det meget
mere jævnt, fortæller Jan Simonsen.

Jan Simonsen har
hidtil haft oliefyr og
glæder sig både over,
at den nye fjernvarmeunit i hans bryggers fylder mindre,
og at han ikke længere skal bruge tid på
servicere den – det er
nemlig en del af hans
nye abonnement.

Abonnementsordninger er
en nødvendighed i fremtiden
Hos både Aalborg Forsyning og Gentofte Gladsaxe Fjernvarme er der stor tro på, at
abonnementsordninger er vejen frem i kampen om kunderne for fjernvarmeselskaberne.
Kim Vejrup kve@danskfjernvarme.dk

I

Aalborg er de endnu i færd med
at gøre sig erfaringer med abon
nementsordninger til fjernvarme
kunderne, mens de i Gentofte og
Gladsaxe nærmer sig 10 år med at lade
forbrugerne betale løbende for at få
fjernvarmen leveret ikke bare til døren,
men helt ind i bryggerset.
I tørre tal er forskellen på de to
abonnementsordninger derfor til at få
øje på. Hos Aalborg Forsyning har man
rundet 200 kunder til sit pilotprojekt –
loftet er på 300 – mens driftschef Johan
Heinesen fra Gentofte Gladsaxe Fjern
varme kan prale med, at de nu er oppe
på omkring 5.500 abonnementskunder.
– Vi har i alt omkring 8.500 forbru
gere, så det er langt hovedparten, der
efterhånden er på en af vores to abonne
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mentsordninger, fortæller han over tele
fonen og nævner, at de i snit får fem-seks
nye kunder om ugen på abonnements
ordningen for ejendomme under 700 kva
dratmeter, der udgør den største andel.
Det var lidt af en tilfældighed, der
bragte den storkøbenhavnske fjernvar
meudbyder på sporet af abonnements
ordningerne. Ifølge Johan Heinesen
må det have været omkring 2012, hvor
de oplevede en stor usikkerhed hos
forbrugerne i forbindelse med en større
fjernvarmeudbygning.
De nye kunder kendte ikke rigtig
til fjernvarme og var usikre på prisen i
forhold til service og vedligehold, og de
kunne derfor ikke bestemme sig for, om
de ville takke ja eller nej til tilbuddet om
fjernvarme.
– Det endte med, at nogle af dem
gik sammen for at få nogle tilbud på

serviceringen, og så tænkte vi, at det da
nok var bedre, at vi gjorde det for dem.
Og da vi gjorde det, steg tilslutningspro
centen med det samme, fortæller Johan
Heinesen.

Pilotprojekt i Aalborg
I Aalborg var det mindre ”tilfældigt”. Her
begyndte man i 2018 at snakke om, hvor
vidt man ikke skulle have abonnements
ordninger på hylden til både eksisterende
og potentielle kunder. Ifølge leder af Salg
& Service hos Aalborg Forsyning Charlotte
Behrendt kontaktede man derfor Dansk
Fjernvarmes Projektselskab – DFP – for at
få udarbejdet en businesscase på det.
Det endte med, at man besluttede sig
for et pilotprojekt, der har udløbsdato i
slutningen af 2021.
– Det har for os handlet om, at vi ville
have mulighed for at prøve det af og

TEMA

Storvorde og Sejlflod er på fjernvarmenettet
Båndbyhallen blev som den første
kunde i Storvorde koblet på fjern
varmenettet hos Aalborg Forsyning
tirsdag den 11. august 2020. Siden da
har forsyningsselskabet arbejdet på
at få flere af de potentielt 1.800 kun
der i Storvorde og nabobyen Sejlflod
koblet på.
Byerne er placeret små 15-20 kilome
ter øst for Aalborg, og forsyningschef
for Energi under Aalborg Forsyning
Jesper Møller Larsen fortæller, at man
har haft stor succes med alternative
kommunikationskanaler.
Det gælder ikke mindst den lokale
borgerforening – Borgerforeningen
Storvorde-Sejlflod – der har stillet sig

Forskellige modeller
Aalborg Forsyning tilbyder en abon
nementsordning, hvor kunderne
betaler 245 kroner om måneden for
at leje en fjernvarmeunit og blive
forsynet med varme via Varme+. Kun
derne får nedtaget og fjernet deres
eksisterende varmeanlæg, hvis det er
nødvendigt, og de er sikret service og
vedligehold på anlægget.
Ordningen bliver indtil videre kun
tilbudt til boliger på op til 300 kva
dratmeter, ligesom det bliver tilbudt
i både eksisterende og nye konverte
ringsområder.
Gentofte Gladsaxe Fjernvarme har
de seneste år opereret med to model
ler – A og A+. Model A er rettet til huse
med et årligt forbrug under 80 kW,
mens model A+ retter sig mod kunder
med et forbrug op til 1 MW. Prisen er
på omkring 230 kr. om måneden for et
hus på 130 kvadratmeter.
Abonnementet inkluderer, at
fjernvarmeselskabet installerer en
fjernvarmeunit, som selskabet ejer og
dermed servicerer og vedligeholder,
indtil den skal udskiftes.

finde ud af, hvordan vi kan arbejde med
det internt, samtidig med at vi gerne
vil tilbyde det som en mulighed i for
bindelse med et konverteringsprojekt
i to oplandsbyer, forklarer Charlotte
Behrendt og nævner, at man i første om
gang lagde en begrænsning over projek
tet på maksimalt 200 tilslutninger.
Det er siden blevet øget, så man in
den for rammerne af pilotprojektet nu
har et loft på 300 tilslutninger, så der er
fortsat plads til flere kunder for Aalborg
Forsyning og abonnementsprojektet,
der går under navnet Varme+.
Indtil videre er der også en ekstra be
grænsning, fordi man alene henvender
sig til boliger på op til 300 kvadratmeter.
Men det bliver der efter al sandsynlig
hed ændret på, når man med udgangen
af 2021 formentlig har gjort Varme+ til
en permanent ordning.
– Så skulle vi gerne ende ud i, at vi
kan tilbyde en bredere palet, hvor vi
også kan tilbyde det til virksomheder,
siger Charlotte Behrendt.

til rådighed i forhold til at sikre opbak
ning blandt de lokale i byerne.
– Borgerforeningen har været helt
uundværlig for os og har brændt for
projektet fra starten af, siger Jesper
Møller Larsen og omtaler borgerfor
eningen som ”alfa og omega” for dialo
gen med de potentielle kunder.
– Før i tiden brugte vi brochurer og
informationsmøder, men i dag foregår
meget af dialogen på sociale medier el
ler hjemmesider. Og borgerforeningen
har været rigtig god til at bruge sine
muligheder – f.eks. på Facebook – til
at fortælle om projektet og skaffe op
bakning. Det er noget, vi ikke selv har
mulighed for i samme grad.

på fjernvarmen på de klassiske be
tingelser, hvor fjernvarmeselskabets
ansvar stopper ved husmuren, så har
man to typer af abonnement – et til
ejendomme under 700 kvadratmeter el
ler 80 kW og et til huse eller bygninger
over det – fra 80 kW til 1 MW.
Ikke overraskende er langt hoved
parten af abonnementskunderne at
finde blandt kunderne med et forbrug
op til 80 kW, men Johan Heinesen næv
ner, at de oplever en stigende interesse
blandt virksomheder og større ejen
domme for at komme på abonnements
ordningen.
– Der gælder lidt det samme som
for familier – det skal virke, og de vil
ikke bruge tid på det, hvis de kan undgå
det. Og det er jo essensen af en abon
nementsordning – det skal være nemt
for forbrugeren og give komfort, og dér
er der ingen forskel på, om det er en fa
milie i en lejlighed eller en virksomhed,
slår han fast.

Fjernvarmens Serviceordning
Små og større kunder i Gentofte
Gladsaxe
Det tilbud har de allerede hos Gentofte
Gladsaxe Fjernvarme. Ud over at man
selvfølgelig stadigvæk kan blive koblet

Der er en anden markant forskel på
den måde, de har grebet det an på i
henholdsvis og Gentofte Gladsaxe –
serviceringen af anlægget. I Gentofte
Gladsaxe Fjernvarme har de valgt at
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entrere med private VVS’ere, der står
for installationen af units, mens det
er forsyningens egne folk, der står for
optimering og regelmæssig servicering
af de anlæg – eller units – som fjernvar
men ejer ude hos forbrugerne.
Hos Aalborg Forsyning er det også
private VVS’ere, der står for det, men
det sker i regi af Fjernvarmens Service
ordning, der er blevet en del af abon
nementsordningen. Ordningen sikrer
regelmæssige eftersyn af anlægget, li
gesom kunderne får en vejledning i den
optimale brug af deres fjernvarmeunit.
Teamleder hos Aalborg Forsyning
Villy Jensen mener, at Fjernvarmens
Serviceordning er en fordel for såvel
kunderne som varmeforsyningen.
– Den varme og det forbrug, som
kunden køber hos os, bliver ikke bedre
end det bagvedliggende fjernvarme

Tema om abonnements
ordninger
Abonnementsordning, lejeaftale,
leasing af unit, flytning af leverings
grænse – kært barn har mange navne
– men uanset navnet er aftaler mel
lem fjernvarmeselskaber og kunder,
der går videre end den traditionelle
levering af varmt vand via hanerne,
blevet mere og mere populære.
Typisk omfatter de nuværende
abonnementsaftaler en fjernvarme
unit, hvor fjernvarmeselskabet ejer
og servicerer unitten. Men der er fort
sat mange juridiske og praktiske ele
menter, som fjernvarmeselskaberne
skal overveje.
Magasinet Fjernvarmen forsøger
i dette tema at sætte fokus på ikke
mindst de erfaringer og tanker, som
fjernvarmeselskaberne gør sig – og
hvorfor en kunde i Nordjylland har
valgt ikke bare at få fjernvarme,
men at gøre det for 245 kroner om
måneden.
Endelig har vi også gode tips og
vejledning fra vores egne konsulenter.
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anlæg, og det skaffer Fjernvarmens
Serviceordning et overblik over. Hvis vi
kan se, at der f.eks. er for små hedefla
der eller manglende regulering, så kom
mer det med i den rapport, der kommer
efter servicebesøget, forklarer han.
– Det betyder også, at vi efterføl
gende kan se, om kunden har reageret
på de ting, som servicebesøget viser og
anbefaler kunden at gøre noget ved.

Det er en nødvendighed
Her og nu er der endnu tale om et pilot
projekt i Aalborg, men det er allerede
nu besluttet at gøre det til et perma
nent tilbud fra den 1. oktober i år. Og i
både Aalborg og Gentofte Gladsaxe er
der ingen tvivl om, at abonnementsord
ningerne er kommet for at blive – bl.a.
i lyset af den konkurrence fra andre
aktører, fjernvarmeselskaberne nu er
udsat for.
– Jeg tror også, at det er en nødven
dighed for fjernvarmeselskaberne.
Hvis vi skal have forbedret driften i
fjernvarmeselskaberne, så er det en
forudsætning, at du har styr på, hvad
der sker ude hos kunderne, og hvordan
anlægget fungerer. På den måde er jeg
ikke i tvivl om, at det er vejen frem for
de fjernvarmeselskaber, der endnu ikke
har besluttet sig for eller imod abonne
mentsordninger, siger Johan Heinesen.
Det er Charlotte Behrendt hos Aal
borg Forsyning meget enig i, og hun
løfter da også sløret for, at man allerede
nu pusler med nogle nye pilotprojekter,
der bygger videre på abonnementspro
jektet. Her er fællesnævneren, at man
vil forsøge at arbejde sig endnu længere
ind i stuerne hos kunderne.
Det handler bl.a. om, at man kunne
tilbyde kunderne, at de køber en be
stemt temperatur i deres stue, så det
bliver fjernvarmeselskabet, der styrer
temperaturen i stuen – eller køkkenet
eller soveværelset. Og så handler det
også om at koble fjernvarmeunitten
endnu mere op på vejrregulering.
– Det er noget, man kender og har
erfaring med fra større anlæg – altså
prognosestyring – men det vil være
helt nyt for mindre enheder. Men det er
kun noget, vi skal arbejde med, hvis det
giver mening for os – og det overvejer vi
lige nu, siger Charlotte Behrendt.

Kim Vejrup kve@danskfjernvarme.dk
Jesper Voldgaard

TEMA

Facebook giver bonus
for Varme+ i Aalborg
Der er god respons, når de hos Varme+ bruger Facebook
– men de er åbne for andre tiltag, når de skal markedsføre
deres abonnementsordning over for potentielle kunder.

D

et er altid en udfordring, når
et fjernvarmeselskab skal
markedsføre sig selv over for
potentielle kunder. For ikke
bare kan det være svært at finde ud
af, hvad man skal fortælle de forhå
bentlig kommende forbrugere for
at få deres opmærksomhed – det
er mindst lige så svært at finde
frem til, hvor og hvordan man
skal gøre det.
Hos Aalborg Forsyning har
de med abonnementsordnin
gen Varme+ fundet frem til,
at Facebook er helt ideel
for dem. Det er simpelthen
her, der er langt den bedste
respons – det vil sige, at det
er her, de kommer i kontakt
med de potentielle forbru
gere.

Det fungerer
som et godt blikfang, hvis man
bruger kunder i
markedsføringen – som ambassadører for
produktet.
Maria Nymand, projektmedarbejder i Varme+

Ifølge Maria Nymand, projektmedar
bejder i Varme+, bruger de både annon
cer, der kan være rene tekstannoncer, og
annoncer med billeder. Og de vil fremad
rettet bruge billeder af folk, der allerede
er kunder hos dem og giver samtykke til,
at Varme+ kan bruge dem til at få flere på
abonnementsordningen.
– Der er jo undersøgelser, der viser, at
det fungerer som et godt blikfang, hvis
man bruger kunder i markedsføringen
– som ambassadører for produktet. Det
skaber klik og giver en ekstra god re
spons, siger hun og nævner, at det er en
markedsføring, som man vil intensivere
i fremtiden.

Samler viden ind om kunderne
Hidtil har de bl.a. brugt spørgeskemaer,
som forbrugere har udfyldt for dem,
og i fremtiden vil de underbygge den
indsamling af viden med interview. Det
vil, mener hun, øge deres kendskab til
kunderne endnu mere og dermed kunne
styrke deres markedsføring, så den bli
ver endnu bedre funderet.
– Troværdigheden er bare høj, når du
bruger folk fra nærområdet eller nogle,
som folk kan forholde sig til. Det bliver
nærværende og en snak, man som po
tentiel kunde kan forholde sig til, slår
hun fast om den type markedsføring.
Hun nævner, at de uddybende inter
view også kan bruges til mere end ren
markedsføring, og forklarer, at nogle
nye Varme+-kunder har konstateret, at
de har mindsket deres varmeudgift med
mere end 30 procent, fordi der er en be
sparelse både på energiforbruget og ved
mindre vand i husstanden.

Hvorfor det er tilfældet, vil de kunne
få mere viden om, når de tager ud og
interviewer forbrugerne, mener hun.
– Vores interview skal primært bruges
til markedsføring, men det vil også være
vigtigt for os at få viden om, hvorfor
nogle har opnået så store besparelser,
fordi det jo så kan være en viden, som vi
kan give videre til andre kunder, så de
også kan spare flere penge.

Andre metoder
Ud over Facebook har de også stor suc
ces med at anbefale Varme+ til kunder,
der har dårlig afkøling på deres anlæg.
Der bliver månedligt sendt breve ud til
kunder, der ikke udnytter varmen i de
res husstand tilstrækkeligt.
– Vi forklarer dem, at vi kan hjælpe
dem med en indregulering af deres
varmeinstallation og en gennemgang af
deres centralvarmeanlæg. De kan enten
melde sig til Fjernvarmens Serviceord
ning eller udskifte deres eksisterende
anlæg med en helt ny Varme+-unit, for
tæller Maria Nymand.
Samtidig understreger hun, at de ikke
er blinde for, at der også kan være andre
platforme, som de vil kaste sig over i
fremtiden.
Maria Nymand nævner, at de bl.a. har
deltaget på inspirationsdage hos Dansk
Fjernvarme, og at det har givet dem
idéer til andre måder at gribe markeds
føringen an på. Som hun siger, så kan det
altid inspirere, hvis andre fjernvarmesel
skaber finder en måde at markedsføre
sig på og får succes med det.
– Vi har f.eks. fundet ud af, at der
er andre, der har succes med at sende
direct mail ud. Det har vi undersøgt nær
mere, og vi vil gerne ”larme lidt mere i
postkassen” hos potentielle kunder, hvis
det er muligt at gøre det, nævner hun
som et eksempel.
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VARME PÅ ABONNEMENT

Fordele og ulemper ved
abonnementsordninger
Fjernvarmeselskaber skal nøje overveje, hvordan de vil udforme deres abonnements
ordninger, lyder rådet fra Dansk Fjernvarme.

A

bonnementsordninger virker
netop nu attraktive for mange
fjernvarmeselskaber. Det skyl
des blandt andet, at mange
af dem arbejder på at konvertere gas
områder i en tid, hvor mange private
aktører – f.eks. VVS-firmaer – tilbyder
kunderne individuelle varmepumper.
Det skaber et pres på fjernvarmesel
skaberne, som en abonnementsordning
kan afhjælpe, fordi engangsbetalingerne
for den enkelte kunde kan fordeles i
mindre, mere fordøjelige stykker. Det gør
fjernvarmen mere konkurrencedygtig.
Dernæst ser det også ud til, at flere og
flere danskere sætter pris på den kom
fort, fjernvarmeselskaberne kan tilbyde,
når de overtager ansvaret for drift og
servicering af installationerne.
– Vi hører, at mange fjernvarmesel
skaber med abonnementsordning op
lever kunder, der er glade for at kunne

betale sig fra ansvaret for, at tingene
fungerer og bliver vedligeholdt. De vil
gerne løbende betale lidt ekstra for, at
de ikke behøver tænke på varmeinstal
lationen og ikke selv står med ansvaret
og omkostningerne til VVS-mand, hvis
noget går i stykker, fortæller tværfag
lig konsulent i Dansk Fjernvarme Uffe
Schifter-Holm.

Vær opmærksom på lovgivningen
Det er stadig få fjernvarmeselskaber,
der har kastet sig ud i at have en abon
nementsordning som et tilbud til kun
derne. Men at dømme ud fra interessen
på de workshops og temadage om
netop abonnementsordninger, som
Dansk Fjernvarme gennemførte i 2020,
overvejer mange at gå i gang.
Rådet fra Dansk Fjernvarme er, at
de skal lave et godt forarbejde, så de
undgår at falde i de ”fælder”, der er for
bundet med at tilbyde abonnements
ordninger. De bevæger sig nemlig ind på
lovmæssige områder, som fjernvarme
selskaberne ellers normalt ikke er vant
til at handle under.

Podcast

Økonomi
Leveringsgrænsen skal rykkes

Dansk Fjernvarme har lavet en pod
cast, hvor mange af de forhold, der
er omkring abonnementsordninger,
bliver vendt. Det er Peter Skovsgaard,
der er gæst og giver svar på de mange
spørgsmål.
Peter Skovsgaard var frem til års
skiftet økonomisk konsulent i Dansk
Fjernvarme, men har siden skiftet til
et job som økonomi- og administrati
onschef hos Haderslev Fjernvarme.
Podcasten udkommer onsdag den
27. januar.
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siden af unitten. Det betyder, at man
juridisk kan betragte installationen
frem til den nye leveringsgrænse som
en del af fjernvarmesystemet. Og så
bliver det dér, vi laver skillelinjen til kun
derne, i stedet for ved hovedhanerne,
forklarer han.
Flyttes leveringsgrænsen ikke, vil
fjernvarmeselskabet kun kunne eje og
vedligeholde unitten som en tilknyttet
aktivitet og ikke som en del af den kol
lektive fjernvarmeforsyning, hvilket
giver en række udfordringer. Det er især
vigtigt for kommunalejede fjernvarme
selskaber, men uanset selskabsform vil
en abonnementsordning uden flyttet
leveringsgrænse skulle holdes regn
skabsmæssigt adskilt fra fjernvarmen
og finansieres selvstændigt (uden Kom
muneKredit) samt være skattepligtig
– Det er derfor en hovedpointe, at
leveringsgrænsen flyttes, hvis man går
i gang med en abonnementsordning.
Så får man det meget lettere på alle de
øvrige parametre, slår Peter Skovsgaard
fast.

Ifølge Peter Skovsgaard, der indtil års
skiftet var økonomisk konsulent i Dansk
Fjernvarme, er det helt centralt for fjern
varmeselskaberne, at leveringsgrænsen
for fjernvarmen flyttes, når det gælder
abonnementsaftale frem for en almin
delig aftale. Her er den defineret ved
hovedhanerne til bygningen eller ejen
dommen, hvorefter forbrugeren selv ejer
installationen efter hovedhanerne.
– For at få abonnementsordningen
ind under varmeforsyningsloven, så
fjernvarmeselskabet kan eje og vedli
geholde unitten, skal leveringsgrænsen
ind i selve bygningen og om på afgangs

Det er samtidig vigtigt for fjernvarme
selskaberne at få skabt sig et overblik
over, hvordan økonomien skal se ud.
Ikke blot for kunderne, men i særlig
grad fjernvarmeselskabet selv. Det
handler om at få vurderet, hvad man
forventer, der skal afsættes til vedli
gehold, ekstra mandetimer, service og
udskiftning af unit samt risikopræmie
for tab af en unit – f.eks. ved en tvangs
auktion.
– Som vi hører det, går de fleste
selskaber efter, at abonnementsord
ningen skal hvile i sig selv blandt abon
nementskunderne. Men det er faktisk
ikke et krav, når du har flyttet leverings
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Kim Vejrup kve@danskfjernvarme.dk
Jesper Voldgaard

Uffe Schifter-Holm
er tværfaglig
konsulent i Dansk
Fjernvarme og
arbejder blandt
andet med abonne
mentsordninger.

Det skal du blandt andet
være opmærksom på
Forsikringer: Når leveringsgrænsen
rykker ind i selve huset til efter unit
ten, så skal forsikringen så at sige
følge med. Normalt er fjernvarmesel
skaberne forsikringsmæssigt dækket
for brud på rør uden for bygningen.
Når man ejer og har ansvaret for en
indendørs unit, skal man have afkla
ret de forsikringsmæssige forhold.
Nogle gange dækker husforsikringen,
men der er også risiko for, at den ikke
gør. Derfor bør man vide, om fjern
varmeselskabets forsikring dækker i
sådanne tilfælde.
Ejerskifte: Det er vigtigt, at en abon
nementsaftale ved ejerskifte enten
opsiges af sælgeren eller overdra
ges fra sælgeren til køberen via en
skriftlig aftale. Ellers kan fjernvar
meselskabet risikere, at køberen
automatisk overtager ejerskabet af
unitten, da man normalt vil forvente,
at den er en del af det faste inventar i
huset. Her kan tinglysning også over
vejes, men det giver til gengæld en
forholdsvis høj ekstraudgift i form af
tinglysningsafgift.
Tvangsauktioner: Hvis en ejendom
går på tvangsauktion, vil en unit
– selv om den er ejet af et fjernvar
meselskab – i udgangspunktet blive
betragtet som ”nagelfast udstyr”, og
dermed er den ude af hænderne på
fjernvarmeselskabet. Kun tinglysning
kan beskytte helt mod dette, men det
har som nævnt en omkostning.

grænsen og kører det som en del af den
kollektive varmeforsyningsaktivitet. Så
må du godt indregne ordningen som en
del af den almindelige drift. Vi anbefa
ler dog, at man fastsætter et abonne
mentsbidrag, som svarer nogenlunde til
de faktiske omkostninger til ordningen,
så det bliver mere eller mindre omkost
ningsægte, siger Uffe Schifter-Holm.

Mere viden
Denne artikel er ikke en udtømmende
vejledning i brugen af abonnements
ordninger. Hvis et fjernvarmeselskab
har brug for mere viden, så kontakt
Dansk Fjernvarme for mere vejledning.
Uffe Schifter-Holm: ush@dansk
fjernvarme.dk

Opsigelsesvilkår: Det er forbrugeraf
taleloven, der er gældende, når det
handler om opsigelse af en abonne
mentsordning. Det betyder, at aftalen
kan opsiges med 1 måneds varsel, når
der er gået 5 måneder. Ved opsigelse
kan fjernvarmeselskabet hente unit
ten, hvilket forbrugeren skal betale
for, hvis det står i aftalen.
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Tak til alle som besøgte
os på vores Roadshow
På turen rundt i landet snakkede vi med
deltagerne fra varmeværkerne om
digital ledningsregistrering, GPS opmåling,
de mange funktioner i Thvilum GIS og de
nye krav i forbindelse med LER 2.
Var du ikke på besøg på vores Roadshow,
så kontakt os og lad os få en snak om
netop jeres situation

THVILUM A/S ∙ AABYGADE 10 ∙ 8300 ODDER ∙ TLF. 86546233 · THVILUM.DK

Naturgaskonverteringer
Står I også overfor en udvidelse af jeres forsyningsområde?
DFP laver solide projektforslag, der skaber de bedste forudsætninger for jeres udvidelsesprojekter. Vi har stor erfaring i at få
projektforslagene igennem kommunernes sagsbehandling.
Er I i tvivl om, hvorvidt det kan give mening for jer?
Vi laver også detaljerede screeninger, der undersøger
mulighederne for udvidelse i jeres område.
Vil du vide mere, så kontakt os for en uforpligtende
snak om jeres udvidelsesprojekt på tlf. 76 30 80 00.

dfp.dk

Varmeværkernes eget rådgivende ingeniørfirma

vor er vi?
Søetatens Pigeskole ligger
i Nyboder. Ejendommen er
tegnet af Bernhard Seidelin i 1858 som
en pigeskole for søetaten. Bygningen
fungerede som skole i knap ti år. Her
efter blev ejendommen hjemsted for
Søværnets Kadetskole. Ejendommen
er et markant eksempel på historicis
mens kvalitets- og funktionsbevidste
institutionsbyggerier og fremstår med
et væld af smukt udførte håndværks
mæssige detaljer. Realdania By & Byg
købte ejendommen i 2003 for at sikre

H

Joel Goodstein fjernvarmen@danskfjernvarme.dk
Realdania By & Byg / Per Munkgård Thorsen/
Lars Degnbol

SØETATENS PIGESKOLE, NYBODER

er der fjernvarme

Også her

241 MWh (2019) – bygningen er på

Hvor meget varme bruger
Søetatens Pigeskole?

HOFOR – ejendommen er tilsluttet
med en effekt på 206 kW.

Hvem leverer varmen?

bevarelsen af huset, der blev fredet i
1992. Siden har bygningen været an
vendt til kontorfaciliteter. I sommeren
2020 påbegyndtes en omfattende
restaurering af bygningen, som ventes
at stå klar til udlejning ultimo 2021.

I 2018 blev varmeforsyningen kon
verteret fra damp til fjernvarme, og
der blev etableret ny varmeveksler
i kælderen. I forbindelse med den
igangværende restaurering bliver hele
bygningens rørsystem udskiftet, her
under ny tostrenget rørføring i begge
bygningsfløje.

Hvordan fungerer varmesystemet?

2.305 kvadratmeter med fuld stue og
1. sal – samt delvis 2. sal, stort loftrum
og mindre kælder med varmecentral.

Erfaringerne hos Realdania By &
Byg er, at der i ældre bygninger med
begrænset isolering og gamle varme

Største udfordring ved varme?

Pladsbesparende, servicevenlig og
stabil varmeforsyning med mulighed
for brug af vedvarende energi.

Fordelen ved fjernvarme?

Oprindelig varmeforsyning med damp
blev etableret i 1952.

Hvor længe har Naturama haft
fjernvarme?

Komfortvarme for bygningens brugere
og hensyn til bygningens almene til
stand.

Hvilken særlig betydning har varme
netop her?

systemer kan være udfordringer med
at holde de ønskede rumtemperaturer
alene med fjernvarme, fordi frem
løbstemperaturen ikke altid er høj
nok, og fordi fredninger og hensyn til
bygningshistorie kan gøre det svært at
udføre moderne, effektiv isolering.

Kilder: Mikael Vikkelsø Nielsen, projektleder, Realdania
By & Byg, og Astrid Skotte, chefkonsulent, HOFOR.

Fredningen af bygningen gør det svært at
udføre optimal isolering af klimaskallen.
Eksempelvis kan der ikke udføres hulmurs
isolering, da murene er massive mursten.
Bygningens store, centrale rum er den tid
ligere aula/gymnastiksal, som måske frem
over skal opvarmes med gulvvarme. Men
der er fundet luftkanaler fra kælderens
fyrrum til gymnastiksalen, og det antages,
at varme fra fyrrummet dermed har kunnet
sive op i gymnastiksalen og bidraget til op
varmningen. I forbindelse med restaurerin
gen overvejes det at genetablere luftkana
lerne fra fyrrummet, som så igen vil kunne
bidrage til opvarmningen. Samtidig fjernes
de hidtidige vægradiatorer i gymnastik
salen for at føre bygningen tilbage til det
oprindelige udtryk. Under restaureringen
opvarmes bygningen med kaloriferløsnin
ger, der udnytter fjernvarmen i fravær af
det normale varmesystem.
Realdania By & Byg har siden 2003 købt
og restaureret knap 60 historiske huse og
udviklet 15 projekter med eksperimente
rende nybyggeri samt fire store projekter
inden for by- og arealudvikling.

Bonusinformation:

NY VIDEN

Tekst: Seniorspecialist Jørn Bech, Teknologisk Institut jrb@teknologisk

Nye deltagere i
årets prærørstest
Dansk Fjernvarmes prærørskontrol 2020 havde i år deltagelse af to nye
rørtyper: et lige twinrør fra ZPUM, der forhandles af Star Pipe Nordic,
og et fleksibelt twinrør fra Ecotech, der forhandles af Rosendal Support.

OM FORFATTEREN

JØRN BECH
er seniorspecialist hos Teknologisk Institut i
Aarhus, hvor han i mere end 33 år har arbejdet
med udvikling, tilpasning og funktionsafprøvning
af plast og kompositmaterialer.

Dansk Fjernvarmes Distributionsgruppe har i 2020 g ennemført
den traditionsrige, årlige prærørskontrol af produkter fra de mest almindelige rørleverandører på det danske
marked: Brugg, Isoplus, Logstor og 3E
Flexrør (Star Pipe Nordic).
De to nye rørtyper, der indgik
i årets test, var et lige twinrør fra
ZPUM i Polen (Star Pipe Nordic) og et
fleksibelt twinrør fra Ecotech (Rosendal Support).
Prøvningsprogrammet bestod af
fleksible twinrør 2×25/125 og lige
twinrør 2×60,3/225. Alle rør i året
test er meget ens i deres materialeopbygning og har PUR-skum som isoleringsmateriale og medierør i alupex
i fleksible twinrør og stålrør i lige
twinrør. To af producenterne (Logstor
og Isoplus) har derudover diffusionsspærre i både lige og fleksible twinrør.
Af de lige rør blev der udtaget hele
rørlængder på 12 m. Der blev fra midPRÆRØR
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ten af rørene udsavet stykker på 3 m,
som er standardlængden til prøvning,
og mindre stykker til bestemmelse af
densitet og trykstyrke af skummet.
For de fleksible rørs vedkommende
blev de leveret som hele ruller på 50
m, hvor der først blev udsavet stykker
på 3 m til den efterhånden berømte
bøjeprøve, mens resten blev anvendt
til at måle varmekonduktivitet (λ50)
og varmetransmissionskoefficient
(U-værdi). Øvrige materialeparametre, der blev undersøgt, var densitet
af PUR-skum i alle nye rør og trykstyrken i PUR-skum i lige twinrør
før og efter ældning.
Alle fleksible twinrør var nyproducerede i perioden august-december
2019. Alle lige twinrør var nyproducerede i perioden september-december 2019.

Varmekonduktivitet for nye
og ældede rør
For at kunne sammenligne rørenes
isoleringsevne som nye, og efter hvad
der svarer til 30 års levetid, blev varmekonduktiviteten (varmeledningsevnen) kendt som λ50 og varmetransmissionskoefficienten (U-værdi) målt
umiddelbart efter leveringen og efter
en accelereret ældning, der svarer til
30-årsværdien.
Den accelererede ældning foretages ved forhøjet temperatur på hele
rørstykker. For at reducere ældningstiden foregår denne ved 70° C for fleksible rør og ved 90 °C for lige rør. Ældningstiden for fleksible twinrør er 133
døgn og for lige twinrør 240 døgn.
Måling af varmekonduktiviteten
efter endt ældning viser mindre stig-

ninger i varmekonduktiviteten for
alle rør. Rør med diffusionsspærre
(Logstor og Isoplus) udviste i årets test
to forskellige tendenser. Rørene fra
Isoplus havde stigninger i varmekonduktiviteten på niveau med rør uden
diffusionsspærre. Rørene fra Logstor
overraskede ved at havde stort set ingen stigning i varmekonduktiviteten,
hvilket er nyt i forhold til tidligere års
prærørskontrol.
Resultatmæssigt klarede de to lige
twinrør med diffusionsspærre sig
bedst, hvorimod det fleksible twinrør
fra Brugg, uden diffusionsspærre,
igen i år er bedst i test, når man sammenligner på de termiske egenskaber.
Varmekonduktivitet er erfaringsmæssigt den prøvningsparameter, der
har størst bevågenhed i prærørskontrollen. Kravet er en uældet varmekonduktivitet på maksimalt 0,029 [W/
(m K)], og her bestod alle rør. Der er
ikke krav til ældet varmekonduktivitet, men alle rør på nær de lige twinrør fra Isoplus og ZPUM overholder
også kravet på 0,029 [W/(m K)] efter
ældningen.

For lav trykstyrke i PURisoleringen
PUR-isoleringens trykstyrke i lige
twinrør skal ifølge standarden være
≥300 kPa. I årets prærørskontrol
havde 3 ud af 4 deltagende rør en
trykstyrke, der ligger under kravet.
Helt modsat havde røret fra ZPUM en
usædvanlig høj trykstyrke, der var
næsten to gange højere end kravet.
Umiddelbart vil man forvente en
vis sammenhæng mellem densitet og
trykstyrke, hvilket også er tilfældet
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Trykstyrke – PUR i lige rør
for røret fra Brugg, der heller ikke
overholder kravet til en densitet på
≥55 kg/m3.
Røret fra ZPUM overrasker positivt
ved at have en relativt høj trykstyrke
i forhold til densiteten, samtidig med
at varmekonduktiviteten ligger under kravene i standarden. Der er en
vis sammenhæng mellem densitet,
trykstyrke og varmekonduktivitet. Et
optimalt rør må forventes at have en
PUR-isolering med lav densitet, høj
trykstyrke og lav varmekonduktivitet.
Rørene fra Isoplus og Logstor ligger
tæt på det optimale med røret fra
ZPUM lige efter.
Alle øvrige rør overholder kravet
til densitet.

Bøjeprøvning giver stadigvæk
revnedannelse
Tidligere års prærørskontrol har alle
vist, at bøjning af et fleksibelt rør
modsat oprulningsretningen efter
forudgående opbevaring i et døgn
ved 5 °C kan resultere i relativt store
sprækker i skummet og voldsomme
deformationer af kapperøret, så denne
prøvning var også inddraget i dette
års prærørskontrol.
Til prærørskontrollen udføres
prøven iht. DS/EN 15632-1:2015 med
følgende afvigelser: At rørene er bøjet
modsat oprulningsretningen, at testen
udføres ved 5 °C og over en radius,
der er ti gange rørets diameter. Disse
parametre er ikke beskrevet i standarden og derfor valgt i samarbejde med
Dansk Fjernvarmes Distributionsgruppe.
Efter bøjningen opskæres en aksial
spalte på ca. 20 mm’s bredde. Ved
denne opskæring opstår de fleste
revner i skummet – formentlig når
interne bøjespændinger i skummet
udløses på grund af manglende modhold fra rørkappen.
Kravet til maksimal revnedannelse
er ≤5 mm, hvilket fire ud af de fem testede rør overholdt. Revnedannelsen
i rørene fra Logstor og Ecotech var
nærmest ikkeeksisterende med revner
på hhv. 1,8 og 1,1 mm.
Røret fra Isoplus havde en revnedannelse på 15,2 mm, hvilket for-

FIGUR 1
Trykstyrke i
PUR-isoleringen
i lige twinrør.
Den røde linje
markerer kravet
til trykstyrke.

Densitet af PUR – lige twinrør

FIGUR 2
Densitet i
PUR-isoleringen
i lige twinrør.
Den røde linje
markerer kravet
til densitet.

mentlig hænger sammen med, at røret
som det eneste af de fem deltagende
rør ikke har en korrugeret kappe.
Alle rør have en ovalitet under 30 %.

Samlet set fornuftige resultater
Selv om prærørskontrollen kun udtager promiller af det samlede antal
solgte rør og komponenter på det danske marked, viste prærørskontrollen
nok en gang, at der blandt de prøvede
rør var enkelte ting, der ikke var i orden, og det vil sige, at producenterne
stadig har noget at arbejde videre
med.
Tendensen for de termiske egenskaber ser stadigvæk ud til at forbedre
sig for især det fleksible twinrør,
hvorimod der for de lige twinrør ses
en stagnerende udvikling. Dette koblet med mangler i de mekaniske egenskaber i isoleringsmaterialet i de lige
twinrør peger i en retning, hvor producenterne tilsyneladende forsøger

at optimere lige til kanten og måske
lidt over. Dette er dog ikke tilfældet
for den nye deltager i årets prærørskontrol ZPUM, der reelt er det eneste
rør, der på alle undersøgte parametre
overholder alle krav.
Anvendelse af barriereteknologi
har i tidligere års prærørskontrol vist
den samme stigning i varmekonduktivitet som rør uden barriereteknologi.
I årets prærørskontrol var det derfor
en overraskelse, at de lige og fleksible twinrør fra Logstor stort set ikke
havde nogen stigning i varmekonduktiviteten efter ældning sammenlignet
med de øvrige deltagere.
Årets bøjeprøvning viste, at alle
fleksible twinrør med korrugeret
kappe overholder alle krav til revnedannelse og ovalitet. Fleksible twinrør med lige kappe har det svært med
denne test.
Samlet set må årets resultater siges
at være blandt de bedre.
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GEA kompressorer og industrielle
varmepumper
De seneste år har GEA haft fokus på udvikling af klimarigtige løsninger til Fjernvarmeværker. GEA Refrigeration Technologies producerer effektive industrielle
kompressorer og fabriksbyggede varmepumper til brug i industrien og fjernvarmen.
Alle vores kompressorer og varmepumper bliver produceret i

som kan leveres fra dag-til-dag. Dette foregår i tæt samarbejde

Europa. GEA har produceret stempelkompressorer i Den Bosch

med vores europæiske fabrikker.

i Holland siden 1913, og skruekompressorer i Berlin i Tyskland
siden 1967. Vi er 18.000 medarbejdere i GEA Group globalt, og

Vi bistår gerne varmeværker og deres rådgivere med at udarbej-

heraf ca 2.700 ansatte i Refrigeration Technologies.

de løsningsforslag og beregninger.

Vores aktiviteter i Danmark består primært af komponentsalg til

De fleste af vores produkter kan også beregnes i vores program

installatører, samt opstart/service support og salg af reservedele,

RT-Select som kan downloades på GEA’s hjemmeside.
Kontakt Jens Hansen eller Henrik Winther for yderligere information på telefon 70 15 22 00, eller på RT.Nordic@gea.com.

1 GEA Grasso stempelkompressorer
Der er 21 modeller af stempelkompressorer, som består af 3 serier: GEA Grasso
1

V-kompressorer som passer til energioptagere og GEA Grasso VHP og 5HP kompressorer, som er varmepumpekompressorer til hhv. 72°C og 82°C.

2 GEA Grasso skruekompressorer
GEA har en af de største serier af skruekompressorer.

2

Vi kan tilbyde 24 forskellige størrelser til energioptagere og 24 størrelser til 72°C og 82°C vand. Endvidere har
vi 4 typer som kan lave 90°C vand. Alle skruekompressorerne er designet med fokus på energieffektivitet,
drift og personsikkerhed og minimum vedligeholdelse.

3 GEA RedGenium
RedGenium er en kompakt varmepumpe, som kan
levere varme op til ca. 72°C. RedGenium serien har
3

lave ammoniakfyldninger og effektive stempelkompressorer. Denne serie er karakteriseret ved høj energieffektivitet.

4

4 GEA RedAstrum
RedAstrum er en kompakt varmepumpe, som kan levere varme fra 55°C
til 80°C alt efter varmekilden. RedAstrum er bygget med skruekompressorer, som giver lavere vedligeholdelsesudgifter og kan bruges til kompakte
installationer med store temperaturforskel på energioptagere og energiforbrugere.

5 GEA Omni Control Panel
GEA Omni er en intuitiv styring, som bruges på alle GEA Grasso
produkter. Omni er bygget op omkring en industriel PC og
5

tilbyder derfor meget nemme forbindelser til andre systemer.
Omni kan bla. bruge Ethernet til kommunikation og styres/
overvåges via almindelige PC-programmer, som frit kan downloades. Ligeledes kan alt dokumentation lagres på enheden og for
GEA produkter er vedligeholdelseslister og service rapporter direkte
tilgængelige. Standardfunktioner på GEA Omni bliver jævnligt
opdateret og kan frit downloades.
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Specialist
Xxxx
Xxxxxx
Leif Rasmussen, FORCE Technology lru@force.dk
Xxxx
FORCE
Xxxxxxxx
Technology

Er celleglas et alternativ til rørgrus, når
Testarbejde hos FORCE
Technology viser
gode resultater for et
produkt baseret på
genbrugsplast. Forsøg i
Næstved har desuden
vist, at varmetabet kan
mindskes.

OM FORFATTEREN

LEIF RASMUSSEN
er specialist hos FORCE Technology inden for
plast- og kompositmaterialers egenskaber og
opbygning af specialtest. Han arbejder med
alt fra mekaniske styrketest, slid og friktion til
kemikalieresistens og levetidstest.

CELLEGLAS Når fjernvarmeværkerne
etablerer nye fjernvarmeledninger,
bliver rørene lagt i jorden med rørgrus
rundtom for at sikre, at de bliver på
deres plads og ligger stabilt og sikkert.
Sådan har man gjort i mange år, men
hvad nu hvis der fandtes et alternativ til rørgrus, der var lige så godt og
måske både mere rentabelt og mere
miljøvenligt?
Det har Dansk Celleglas ApS sat
sig for at undersøge med sit produkt
Durapor-celleglas, som er fremstillet af 100 % genbrugsglas. For at få
dokumentationen på plads har virksomheden bedt FORCE Technology

36

FJERNVARMEN · NR. 1 · JANUAR 2021

Figur 2. Testopstilling. hvor Durapor-celleglas testes.

Xxxx Xxxxxx
Xxxx Xxxxxxxx
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nye fjernvarmeledninger skal etableres?
Aftagelige
sider til
genfyldning
af celleglas/
grus

Variabel normalkraft

Mulighed for
vandfyldt grav

Træk med konstant hastighed

Figur 1: Skitse af testopstilling til at måle friktion
og slid med hhv. rørgrus og Durapor-celleglas.

udføre forsøg som et 3.-partsprøvningsinstitut med både rørgrus og
Durapor-celleglas for at sammenligne
resultaterne.
Forsøgene er gennemført i regi af
resultatkontraktprojektet Overflader
og grænseflader i industrielle produkter (OFGRIP), der skal øge viden om
overflader inden for bl.a. karakteriseringsområderne friktion og slidbestandighed.
Dansk Celleglas har tidligere
gennemført forsøg med sit produkt
Durapor-celleglas for Næstved Fjernvarme med gode resultater. Nu ønsker
Dansk Celleglas at få dokumentation
for, om produktet kan erstatte rørgrus
fremover, når der skal projekteres
fremtidige fjernvarmeledninger.
Specialdesignet test viser, om
Durapor slider mere end rørgrus
FORCE Technology har specialdesignet en test, der skal undersøge,
hvor meget friktion og dermed slid
der er på fjernvarmerørkapperne, hvis
der er anvendt rørgrus, sammenlignet
med hvis der er anvendt Duraporcelleglas. Se figur 1 og 2.
Testen tager udgangspunkt i standarderne DS/EN ISO 12957-1:2018
som anført i DS/EN 13941-1:2019,
afsnit 6.5.3.2. FORCE Technology skal
udføre en friktionstest, der skal eftervise, hvor stort slid der er på fjernvarmerørkapperne. Testen udføres som
en udtræksprøve med det normalt

Slidspor fra rørgrus (venstre) vs. slidspor fra Durapor-celleglas (højre). Begge billeder er efter
én kørsel.

anvendte rørgrus og med det nye alternativ, Durapor-celleglas.
Rørgruset har en partikelstørrelse
på 0,063-8,0 mm, og Durapor-celleglas
har en partikelstørrelse på 10-60 mm.
Det betyder, at rørgruset vil give et
jævnt slidt på hele overfladen, hvor
imod Durapor-celleglas sandsynligvis
vil give punktbelastninger.
Ifølge standarden skal der undersøges tre scenarier, som indikerer, hvor
fjernvarmerørene er nedgravet:
1. Rabatter og lignende områder
2. Villavej
3. Stærkt trafikeret vej.
Alt efter hvor meget trafik der er hen

over fjernvarmerørene, bliver de mere
eller mindre trykbelastede.
Testen er udført med en fastholdt
trækhastighed på 1 mm/min. i sammenlagt ca. 3.000 s. (50 min.). Normalkraften er tilvejebragt med en hydraulisk presse, hvor den resulterende
normalkraft er kontinuert målt. Den
påførte normalkraft er henholdsvis
8 kPa, 20 kPa og 50 kPa, jf. DS/EN
13941-1:2019, afsnit 6.5.3.2.

Friktionstest af fjernvarmerør
kappemateriale
Eftersom man ikke kan køre forsøg
med runde rør ifølge standarden, er
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der udført test på flade PEHD-plader,
og friktionskoefficienten er justeret
tilsvarende.
Der er udført friktions-, slid- og
ruhedsmåling på de flade plader af
fjernvarmerørkappemateriale. Friktionstest af rørgrus mod kappemateriale viste, at den testede rørgrus har
en statisk friktionskoefficient på ca.
0,20-0,28 og en dynamisk friktionskoefficient på ca. 0,15-0,20. Hvorimod
Durapor-celleglas mod kappemateriale har en statisk friktionskoefficient
på ca. 0,28-0,45 og en dynamisk friktionskoefficient på ca. 0,30-0,38 ved
8 kPa normalkraft.
Både den statiske og dynamiske
friktionskoefficient falder ved stigende normalkraft og er på niveau
med rørgrus ved 20 kPa normalkraft.
Sliddet på overfladerne er jævnt
fordelt og ensartet for rørgruset,
hvorimod Durapor-celleglas udviser

et lokalt slid grundet punktbelastningerne. Måling af overfladeruheden i
slidsporene viser, at overfladen ved
rørgruset er mere ensartet end ved
Durapor-celleglas.

Friktionstest af fjernvarmerør
Til testen af fjernvarmerør er anvendt
typen Isoplus dobbeltrør, serie 2,
ø76+76/250 mm. Røret er ca. 450 mm
langt, og til hver test er der brugt et
nyt rør.
Måling af den relative friktionskraft ved hhv. rørgrus og Duraporcelleglas mod fjernvarmerør ved 20
kPa normalkraft viste, at de to belægningsmaterialers relative friktionskraft er på samme niveau. Begge fyldningsmaterialer danner tunneleffekt.
Cyklustest med (15+1) frem- og
tilbagekørsler viste, at Durapor-celleglas har tendens til såkaldt ”tunnel
effekt”, mens rørgrus ligger konstant.

Rørgruset var i testen ”relativt vådt”,
det kan derfor ikke udelukkes, at en
optørring af rørgruset har indflydelse
på opnåelse af tunneleffekt.
Derfor er der foretaget yderligere
en test af rørgrus for at be- eller afkræfte, om optørring af rørgrus kan
have indflydelse på friktionskoefficienten. Det ses helt tydeligt, at der er
tunneleffekt i rørgrus. Ikke på grund
af bevægelsen af røret, men på grund
af optørring af rørgruset, som sker,
når der sendes varme gennem fjernvarmerørene.
Forsøgene viser, at den relative
friktionskoefficient, når der er tunnel
effekt, er stort set ens for rørgrus og
Durapor-celleglas. Visuel inspektion
af overfladen på kappematerialet anvendt til friktionsmåling og fjernvarmerør viste, at slidniveauet er sammenligneligt.
Se figur 3.

Energibørsen BiomassPool tilbyder professionel og
uafhængig rådgivning til indkøb af bæredygtigt flis,
halm og træpiller.
Vi kender markedet og kravene til bæredygtig biomasse og sikrer, at jeres varmeværk:
∫ lever op til dokumentationskravene til bæredygtighed
∫ køber de rigtige produkter og den rette kvalitet
∫ køber til gennemsigtige og markedsrigtige priser.
Kontakt Kenneth Lykkedal og hør mere om, hvad
BiomassPool kan tilbyde:
T: 2966 3779
E: kl@biomasspool.com
Tilmeld dig et af vores gratis webinarer og bliv
opdateret på dokumentationskravene til træbaseret
biomasse.

Skadebakken 10 ∫ 3200 Helsinge ∫ www.biomasspool.com
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DU RAMMER
MÅLGRUPPEN
BEDST HER
Vil du markedsføre produkter, eller
har du brug for nye medarbejdere?
Så annoncer i Fjernvarmen.
Kontakt Isa Kjerkegaard på 40 50 09 71 eller
annoncer@danskfjernvarme.dk • www.danskfjernvarme.dk
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Reduceret varmetab og økonomi
Dansk Celleglas har sammen med
Næstved Fjernvarme testet isoleringsevnen på en strækning med et serie

Rørgrus 12

3-rør fra Isoplus. Der blev testet over
et år, og resultatet viste, at varmetabet
i gennemsnit blev reduceret med 38
% dækkende over en reduktion på

Durapor 32
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over 50 % om vinteren og ca. 25 %
om sommeren. Den væsentligste årsag
til, at Durapor-celleglas reducerer
varmetabet, er, at materialet ikke kan
suge vand til sig og samtidig har en
isolerende effekt. Modsat rørgrus, der
i fugtig tilstand leder varme væk fra
fjernvarmerøret og ud i jorden.
Umiddelbart kan Durapor-celleglas virke som en dyrere løsning,
da produktet i sig selv er dyrere end
rørgrus. Desuden anbefaler Dansk
Celleglas, at man anvender en geotekstil over Durapor-celleglas, som
for eksempel kan vanskeliggøre reparationsarbejde og lignende. Men hvis
man ser på det samlede regnestykke
og anvender hvert enkelt værks data,
ser man en positiv effekt på tilbagebetalingstiden.

Tid (s)

Figur 3. Friktionskoefficient, der sammenligner rørgrus med Durapor-celleglas
ved en normalkraft på 20 kPa.

ALT FOR MANGE
BETALER ALT
FOR MEGET
Skal du have et pristjek?
Er du mon en af dem der betaler alt for meget? Du kan
selv gøre noget ved det, enten få udarbejdet et udbudsmateriale og udbyde leverancen, anvende det materiale
som Distributionsgruppen har udarbejdet, eller vælge
den enkle løsning med at få et bud fra mig.
Husk hvis du har aftale med mere end én leverandør,
så skærpes både pris, service og leveringstid.

Se det fulde
produktprogram på
www.rosend
al
support.dk -

Lige en lille appetitvækker

(Det er ikke fødselsdagstilbud, det er bare priserne)

76+76/250 twin til kr. 3.650,- netto pr. 12 meter,
inklusiv alarm (husk at få alarmprisen med når du sammenligner)
25+25/125 Alupex til kr. 130,- netto pr. meter

(Alle priser er eksklusiv transport afhængig af ordre/aftale)

Nordre Strandvej 1, Hjarnø · 7130 Juelsminde

tlf. 4016 2309

ROSENDAL
SUPPORT
RÅDGIVER - KONSULENT - LEVERANDØR

mail: vr@rosendal-support.dk
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Ingeniør Tina Wonsyld, TREFOR Varme tiwo@trefor.dk, og planlægningsingeniør Kasper Nagel, TREFOR Varme kana@trefor.dk

ISO 9001-certificering
sikrer ensartet kvalitet hos
TREFOR Varme
Som et af de første fjernvarmeselskaber i Danmark er TREFOR Varme blevet
certificeret efter ISO 9001-standarden. Certificeringen gælder frem til udgangen
af år 2023. Arbejdet med at blive certificeret skærper bevidstheden om kvaliteten
i det daglige arbejde og sikrer en ensartet kvalitet i måden, opgaver løses på.

OM FORFATTERNE

TINA WONSYLD

KASPER NAGEL

er ingeniør i planlæg
ningsafdelingen hos
TREFOR Varme. Hun er
maskiningeniør med
en overbygning inden
for energi og omver
denen og har stået
for implementering af
ISO 9001. Herudover
arbejder hun med
planlægning, renove
ring og kvalitetssik
ring af ledningsnet.

er planlægningsin
geniør hos TREFOR
Varme. Han har en
baggrund som ener
giplanlægger og ar
bejder til daglig med
asset management
efter ISO 55001-stan
darden og forskellige
energiplanlægnings
opgaver.

PLANLÆGNING Der er et øget fokus på
standardiseringsarbejde inden for
forsyningssektoren, hvor det især
er multiforsyningerne, der går den
vej. Det har affødt, at en række fjernvarmeselskaber nu også arbejder
efter standarder. En af disse er ISO
9001-standarden.

Hvorfor er ISO 9001 og
kvalitetsledelse relevant?
Det er et fåtal af de danske fjernvarmeselskaber, der arbejder med
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kvalitetsledelse efter ISO 9001-standarden. Det skyldes nok primært, at
fjernvarme ikke er et synligt produkt
i stil med en smartphone eller en sofa
og dermed ikke på samme måde har
kundernes opmærksomhed.
Når et kvalitetsledelsessystem som
ISO 9001 alligevel giver mening i en
fjernvarmekontekst, skyldes det, at
standarden i lige så høj grad fokuserer
på de processer, der ligger til grund
for selve produktet, og hvordan disse
kan effektiviseres, så produktet hele
tiden forbedres.
Ved at arbejde systematisk med
kvalitetsledelse ud fra ISO 9001 opnår
man blandt andet:
• Ensartet produktkvalitet
• Optimering af processer
• Øget kundetilfredshed
• Forbedret driftssikkerhed
• Et fælles sprog og tilgang til kvalitet på tværs af virksomheden.

virksomheden styrer sine aktiviteter
efter, ligesom alle relevante processer i forhold til kvalitetsmålene er
beskrevet.
Netop arbejdet med kortlægning
af processerne har været et godt
udgangspunkt for diskussioner og
forventningsafstemning med såvel
samarbejdspartnere i EWII-koncernen
som eksterne leverandører i forhold
til de ydelser, der leveres. Ud fra de
mange samtaler er det blevet tydeligere, hvad de forskellige parter forventer af hinanden.
Det betyder, at der i TREFOR
Varme er en fælles forståelse af,
hvordan forskellige opgaver løses,
hvilket er med til at sikre en ensartet
kvalitet på tværs af forretningen.
Procesoverblikket fungerer desuden
som et opslagsværk for nuværende
medarbejdere og til oplæring af nye
medarbejdere.

TREFOR Varme er blandt de første
fjernvarmeselskaber, der arbejder
med ISO 9001
Tilbage i 2018 besluttede ledelsen
i TREFOR Varme, at arbejdet med
kvalitetsledelse skulle systematiseres
efter ISO 9001-standarden. På den
ene side for at kunne dokumentere
de interne processer, når den nye
fjernvarmeregulering kommer. På den
anden side for at ensrette forretningen
gennem digitalisering og ved at sætte
viden i system.
TREFOR Varme har blandt andet
opstillet en række kvalitetsmål, som

Sådan arbejder TREFOR Varme
med ISO 9001
For at give implementeringen af ISO
9001-ledelsessystemet de bedste betingelser besluttede man i TREFOR
Varme at ansætte en projektleder
til at drive projektet, som samtidig
kunne aflaste øvrige medarbejdere i
virksomheden efter behov. I starten
gik arbejdet med ISO 9001 langsomt,
men da man tog beslutningen om at
blive certificeret og fik sat en deadline
for certificeringen, tog processen fart.
Undervejs i forløbet har TREFOR
Varme haft gavn af jævnlig sparring
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ISO 9001:2015-standarden
ʋʋ ISO 9001:2015 (i daglig tale ISO 9001) er et
kvalitetsledelsessystem og en del af ISO
9000-familien, som består af tre standarder.
ISO 9001-standarden blev første gang
udgivet i 1987 og senest opdateret i 2015.
Standarden er oprindeligt udviklet til
produktionsvirksomheder og fokuserer på
kvaliteten og ensartetheden af et produkt med
udgangspunkt i en risiko- og procesorienteret
tilgang. Da det er en standard, kan den også
bruges af andre typer virksomheder og
organisationer.
ʋʋ Når standarden er implementeret, handler det
først og fremmest om at sikre ensartetheden
og kvaliteten af produktet ud fra firmaets
kvalitetsmål. Når fejl og afvigelser opstår,
behandles de typisk på QA-møder for at undgå,
at lignende fejl opstår igen. En stor del af
ISO 9001-standarden er derfor at reducere
og mindske fejl ved løbende at lede efter
forbedringer.

Vi havde for så vidt godt styr på
forretningen inden vores ISO
9001-certificering, men vi må bare konstatere, at vi har fået endnu bedre styr på tingene. Både når det kommer til det produkt
og den service, vi leverer, og samarbejdet
med såvel eksterne leverandører som
internt i EWII-koncernen og TREFOR Varme.
Varmeforsyningschef Helge Schlott Hansen, TREFOR Varme

3

gode råd

ʋʋ Sæt sammen med ledelsen en deadline
for, hvornår ledelsessystemet skal
være implementeret, og afsæt ressourcer til det – det øger sandsynligheden
for en effektiv proces.
ʋʋ Orienter og involver kollegerne tidligt i
processen – formålet bliver tydeligere,
og det får dem til at føle ejerskab for
projektet og specielt for deres processer, så alle arbejder i samme retning.
ʋʋ Uddeleger arbejde til kollegerne, så de
tager ansvar for ledelsessystemet – det
er hos dem, systemet skal leve.

ʋʋ Der er forskellige måder at arbejde med
kvalitetsledelse på. Nogle virksomheder vælger
at gå hele vejen fra start og blive certificeret
inden for standarden, mens andre virksomheder
i stedet vælger at arbejde med principperne i
standarden og på den måde høste fordelene.
Sidstnævnte kræver mere disciplin, da der
ikke kommer et akkrediteringsbureau på
besøg én gang årligt for at kontrollere, at
ledelsessystemet fortsat er i drift og løbende
forbedres.
ʋʋ ISO 9001-standarden er indrettet således, at den
uden problemer kan fungere sammen med andre
ledelsesstandarder som for eksempel ISO 55001
(asset management/styring af aktiver).

med folkene i søsterselskabet TREFOR Vand, som har været certificeret
efter ISO 9001 i en årrække.
Det har været en god proces, og
især de sidste uger op til certificeringen har været travle. Derfor var det
også en kulmination, da TREFOR
Varme i december blev certificeret for
en 3-årig periode.
Efterhånden som kvalitetsledelsessystemet er blevet implementeret og
blevet en integreret del af hverdagen i
TREFOR Varme, er arbejdet med kvalitetsledelse blevet mere håndgribeligt. Arbejdet med ISO 9001 har skabt
en øget opmærksomhed på løbende
forbedringer, og vendinger som ”Hvad
siger ISO?” høres relativt ofte rundt
omkring på kontorerne.

Løbende forbedringer er en vigtig del af ISO-arbejdet. Derfor har
TREFOR Varme indført månedlige
QA-møder med repræsentanter fra de
forskellige afdelinger for at vende opfyldelsen af kvalitetsmålene og drøfte,
hvad der kan gøres bedre. At arbejde
med ISO 9001 er dermed en dynamisk
proces og en sikkerhedsforanstaltning, som skal være med til at sikre,
at TREFOR Varme udvikler sig, i takt
med at omverdenen udvikler sig.

Hvordan er certificeringsprocessen
forløbet for TREFOR Varme?
Når man har besluttet at arbejde systematisk med kvalitetsledelse ud fra
ISO 9001-standarden med henblik på
at blive certificeret, er der forskellige
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måder, hvorpå en certificering kan
gennemføres. Det afhænger af størrelsen på virksomheden og omfanget af
det, der skal certificeres.
I TREFOR Varmes tilfælde besluttede man, at certificeringen skulle
dække hele varmeforretningen, fra
varmen købes af TVIS eller produceres på egne anlæg, til den ender ude
hos forbrugeren. Da der jævnligt tilkobles nye forbrugere, er salg i forbin-

delse med nye kunder også omfattet af
certificeringen. Med andre ord dækker certificeringen alt det kvalitetsarbejde, der udføres i forbindelse med
TREFOR Varmes 15 boosterstationer,
28 varmecentraler og cirka 1.200 km
ledningsnet, hvad enten det drejer sig
om planlægning, drift eller renovering af anlæggene.
Foruden implementeringsfasen
består certificeringsprocessen hos

Det har været spændende at stå for implementeringen af vores kvalitetsledelsessystem og
få det ud i forretningen, men vi er ikke i mål. Vi har
månedlige QA-møder i vores nye kvalitetsgruppe,
hvor vi kigger på opfyldelsen af vores kvalitetsmål
m.m. for at bevare fokus på, hvad vi kan gøre bedre.
Tina Wonsyld, projektleder for ISO 9001-projektet hos TREFOR Varme

TREFOR Varme af tre dele:
1. Systemgennemgang
2. Hovedprøvning
3. Vedligeholdelsesbesøg.
Ved systemgennemgangen kom akkrediteringsbureauet på besøg og
brugte ½-1 dag på at gennemgå, om
ledelsessystemet var implementeret i
et omfang, så det var klar til at blive
certificeret. Hovedprøvning er den
egentlige certificeringsproces og var
en 3-dages seance, hvor akkrediteringsbureauet gik mere i dybden med
ledelsessystemet.
Efter hovedprøvningen og frem til
recertificering får man én gang årligt
et vedligeholdelsesbesøg af akkrediteringsbureauet, som gennemgår, om
ledelsessystemet fortsat er implementeret, og hvilke forbedringer der er
gennemført siden det seneste besøg.

SPECIALISTER INDEN FOR LÆKAGESPORING OG
FOREBYGGENDE TERMOGRAFIUNDERSØGELSER

I snart 50 år har vi specia
liseret os i inspektioner af
fjernvarmenet, og vi stræber
altid efter forbedringer. Derfor
finder vi brud og lækager ved
hjælp af både biler og droner
– alt efter jeres behov.

VI HAR ØGET KAPACITETEN,
OG HAR OGSÅ TID TIL DIG!

Vores løsning bliver leveret
på en digital platform samt
i rapportform. Løsningen kan
også leveres direkte til jeres
GISsystem.
Vi sørger for løbende at
opdatere vores udstyr til
markedets bedste og vi har
veluddannede og certificerede
operatører, så sikkerhed og
kvalitet altid er i top.

RING TIL OS PÅ 4063 2443.

4063 2443
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Teknisk konsulent Jens Christian Nielsen, Dansk Fjernvarme jcn@danskfjernvarme.dk

NY VIDEN

Hold afstand til gasledningerne
i konverteringsområderne
Når gasområder konverteres til fjernvarme, vil gasog fjernvarmeledninger komme til at ligge side om
side, så det er vigtigt at holde den rette afstand.
Traditionelt set har
kollektiv varmeforsyning været
planlagt med adskilte gas- og fjernvarmeområder. I takt med at flere
boliger bliver konverteret fra gas til
fjernvarme, vil flere områder få et
miks af fjernvarme og gas. Hvis respektafstandene ikke overholdes, kan
det blive dyrt og farligt.
RESPEKTAFSTAND

Påbud fra Arbejdstilsynet kan
blive dyrt
Skader på gasledninger kan være
lumske, da gassen kan løbe i hulrum
langs ledningerne og kan medføre
brand og eksplosion.
I 2020 har gasselskabet Evida observeret, at fjernvarmeledninger i flere
konverteringsområder er lagt for tæt
på gasledningerne, og at der er skubbet til gasledningerne med risiko for
at skade dem. I konkrete sager har Arbejdstilsynet givet et påbud i forbindelse med lægning af fjernvarmerør.
Ved arbejdets udførelse er afstandskravene ikke overholdt, og der er ikke
søgt dispensation hos gasselskabet.
Ledningerne er lagt så tæt, at gas- og
fjernvarmerørene rører ved hinanden.
Derfor skal gasledningerne omlægges, og der skal foretages en række
prøvegravninger og tilsyn for at sikre,
at ledninger ikke har taget skade, og at
de er lagt med en passende afstand.
Omkostningerne skal afholdes
af entreprenøren eller bygherren,
afhængigt af hvilke forundersøgelser
der er foretaget forud for gravearbejdet, og om hindringerne har været
forudselige, samt hvordan der er
handlet, når hindringerne er opdaget,
jf. AB18 § 26 Hindringer.
Dispensation for nærføring
med gasledninger
Det er en god ide at kontakte gasselskabet, når der lægges fjernvarmerør
nær gasledninger. Gasselskabet kan
ofte give dispensation til at afvige

fra DS 475-normen for etablering af
ledningsanlæg i jord (normen er ikke
gratis) og vejledningen ”Pas på gasledningerne” (kan downloades hos
Energinet).
Normen DS 475 indeholder en
række bestemmelser for etablering af
ledningsanlæg i jorden, herunder angivelse af minimumsafstande. Ifølge
vejledningen ”Pas på gasledningerne”
er mindste afstande mellem fjernvarmeledninger og gasdistributions- og
gasstikledninger 2,0 m ved parallelføring og 1,0 m ved krydsning. Der er
andre krav ved fordelingsledninger
og transmissionsledninger, hvor afstanden afhænger af rørmateriale og
trykket i gasledningerne. Sammen
med gasledningerne ligger der ofte
et sporekabel. Ødelægges kablet, kan
gasledningen ikke spores med sporingsudstyr.
Derfor kan det være en udfordring at få plads til føring af nye
fjernvarmerør, ofte er der både gas,
spildevand og flere andre ledninger i
vejarealet. Ud over respektafstanden
mellem ledningerne er der krav om, at
der ikke må arbejdes i servitutbæltet
omkring gasledningen (et defineret
område omkring gasledninger) uden
tilladelse fra gasselskabet.
Sammen med dispensationsansøgningen skal der leveres en beregning,
der viser temperaturpåvirkningen
på gasrøret. Temperaturen må ikke
overstige 20 °C i årsgennemsnit og
aldrig mere end 25 °C ved korttidspåvirkning. Beregningen skal foretages
for den konkrete strækning med angivelse af rørtype og temperatursæt.
Nogle af rørleverandørerne har på
deres hjemmesider et beregningsprogram til at beregne jordtemperaturen,
når fjernvarmerør føres i nærheden
af gasrør. Ved dispensation kan ledningerne i nogle tilfælde føres med
mindst 50 cm parallel afstand og 10
cm ved krydsning.

Tilsyn med andre fremmed
ledninger
Det er et lovkrav, at der altid indhentes ledningsoplysninger via Ledningsejerregistret (ler.dk), inden der
graves. Når fjernvarmeselskaber får
en forespørgsel på ledningsoplysninger i deres område, får de en indikation af, at der skal udføres arbejde i
nærheden af fjernvarmeledningerne,
f.eks. etablering af fiber, kloak eller
omlægning af vej.
I den forbindelse kan man udføre
tilsyn, når andre arbejder i nærheden
af fjernvarmeledninger, for at sikre, at
arbejdet udføres i henhold til DS 475.
Når afstandskravene mellem ledninger overholdes, bliver det nemmere og
billigere at få adgang til ledningerne,
hvis der senere kommer brud, eller
når ledningerne skal renoveres.

Anbefalinger, når der
arbejdes med ledninger
i jorden
ʋʋ Der skal altid søges oplysninger
i LER, inden der graves.
ʋʋ Kontakt gasselskabet, før I graver
i et område med gas.
ʋʋ Stil krav til jordentreprenøren
om, at arbejdet udføres i henhold
til DS 475 (normen er ikke gratis),
også når andre ledningsejere
arbejder i nærheden af
fjernvarmeledninger.
ʋʋ Hvis ikke afstandskrav i DS 475
kan overholdes:
• Findes et andet tracé
• Etableres beskyttelsesforanstaltninger og søges dispensation ved den berørte
ledningsejer
• Eller de eksisterende ledninger
omlægges efter aftale med den
berørte ledningsejer.
ʋʋ Graveskader sket i 2020 skal
indberettes til LER senest i
februar 2021.
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VIDEN & NETVÆRK

Kommende kurser
og arrangementer:
Leder Forum
15.-16. april 2021
FÆNGSLET Horsens danner
rammen om Leder Forum
2021, og stedets unikke historie kommer i spil, når I ved
at samarbejde skal forsøge
at flygte. Du får nye input og
ideer til ledelse og mulighed
for netværk med andre ledere
fra forsyningsbranchen.

Vandbehandling i
fjernvarmesystemet
27. april 2021
Få styr på, hvordan du udfører korrekt og god vandbehandling i fjernvarmenettet
og -anlægget. Så sikrer du
længere levetid, højere virkningsgrad og større sikkerhed. Kurset er for dig, som arbejder med vandbehandling
i praksis, og for dig, som er
leverandør til danske fjernvarmeanlæg.

Varmeforsynings
loven
15. april 2021

Få styr på afkøling
og returtemperatur
God afkøling er til gavn
for både økonomi og
miljø – jo lavere returtemperatur, jo bedre er
varmen udnyttet. Kom
på kursus og få styr
på afkøling og retur
temperatur.

J

o koldere fjernvarmevandet
er, når det sendes tilbage til
varmeværket, jo bedre er ener
gien udnyttet. Det giver et mindre
varmetab fra returledningen og i
mange tilfælde også en bedre virk
ningsgrad på produktionsanlægget.
Fjernvarmevandets fremløbs- og
returtemperatur har med andre
ord stor betydning – ikke blot for
miljøet, men også for økonomien.
Hvis alle på fjernvarmenettet får
mere ud af energien i fjernvarmevan
det, så vil varmeværket kunne ned
bringe omkostningerne til gavn for
selskabet og dermed for kunderne.

Sidder du med om bordet,
når I tager beslutninger om
driften – så har du brug for
at kende spillereglerne. Nu
får du mulighed for et solidt
indblik i de grundlæggende
rammer og spilleregler for en
varmeforsyningsvirksomhed.

3

Du kan holde dig opdateret på kommende kurser og arrangementer på
danskfjernvarme.dk

Det er derfor en rigtig god in
vestering for varmeselskaberne
at opkvalificere medarbejdernes
viden omkring lige netop afkøling
og returtemperatur.

Opgradér din viden om
afkøling
Den 7.-8. april afholder Dansk
Fjernvarme det fornyede og
opdaterede kursus ”Afkøling –
lavere rumtemperaturer”, som
længe har været efterspurgt af
medlemmerne.
Kurset er aktuelt for med
arbejdere med ansvar for

energirådgivning og vejledning
af forbrugerne. Derudover er
kurset også meget relevant for
medarbejdere, som har ansvaret
for at optimere flow og tryk i
fjernvarmesystemet.

Stor efterspørgsel efter
kurset
Man kan læse mere om kurset på
Dansk Fjernvarmes hjemmeside.
Vi anbefaler, at man tilmelder
sig hurtigt, da der har været stor
efterspørgsel efter kurset, og der
er et begrænset antal pladser.

hurtige til Allan Krantz Jensen. Er ny underviser i Dansk Fjernvarme-regi
og står for kurset ”Afkøling – lavere rumtemperaturer”.

1.

Sikkerhedskursus
for driften
06. maj 2021
I et varmeselskab arbejder du
med mange risici, men kender du sikkerhedsreglerne
for arbejdspladsen og jeres
maskinanlæg? Kom på sikkerhedskursus, og få en dybere
gennemgang af de regler, der
gælder i fjernvarmeselskaberne.

Kommunikationskonsulent Taja Lindby tal@danskfjernvarme.dk

H
 vad ”bringer du med” som ny
underviser hos Dansk Fjernvarme?

– Jeg kommer med 25 års varmeanlægserfaring fra utallige installationer samt projekteringer og indreguleringsarbejde. Jeg har undervisningserfaring, og mit fokus er på inspirerende og indlevende undervisning, hvor teori og praktiske øvelser går op i en højere enhed.

Allan har en
baggrund som
smed, maskin
mester og energi
rådgiver samt
mange års varme
anlægserfaring.

2.

Hvad er det vigtigste, som man
får med hjem efter afkølingskurset?

– Vi går i dybden med indregulering af vandbårne varmeanlæg. På det teoretiske plan gennemgår vi begreber om flow, effekt, ventilkarakteristikker, rørtab og tryk. Kursisterne får
beregningsværktøjer, som afprøves i praksis. De klædes på, så de via hydraulisk indregulering kan optimere afkøling og dermed opnå store økonomiske og anlægsmæssige fordele.

3.

Hvem henvender kurset ”Afkøling
– lavere returtemperaturer” sig til?

– Kurset er for alle med teknisk eller økonomisk interesse i fjernvarmeanlæg, men
særligt driftsmedarbejdere, da kurset fokuserer på det udførende optimerings- og
indreguleringsarbejde.
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380° SERVICE - fordi 360° ikke er nok
Vi vil yde kvalificeret rådgivning, lige fra starten af et projekt til alle rørene er installeret. Vi ønsker at levere
den bedste service på alle punkter, og vi vil strække os lidt længere for at dit projekt bliver en succes.
Med isoplus ved din side får du præisolerede rørsystemer, komponenter og
service af højeste kvalitet, så du har garanti
for en økonomisk fordelagtig løsning, der
kan holde i mange år. Vi har markedets
bredeste produktsortiment, så vi er sikre på
at vi kan finde præcis den løsning, der bedst
matcher dit projekt. Desuden kan vi, med
Nordeuropas største færdigkomponentlager,
garantere høj leveringssikkerhed, både når
det drejer sig om planlagte og akutte behov.
Kort sagt, vi er først tilfredse når du er. Med
os som din rørleverandør, får du branchens
mest erfarne team med dig fra start til slut.
Sådan skaber vi værdi.

Radontætning
Radon tætningsringen er en effektiv
barriere mod vand og radongas.
Radongassen er vanskelig at opdage,
da den er usynlig og ikke kan lugtes
eller smages. Tætningsringen forhindrer at gassen trænger ind i
boligen omkring husindføringen.

Scan og læs mere om
tætningsringens fordele.

isoplus-gruppen har mere end 35 års erfaring inden for produktion af præisolerede rørsystemer med lavt varmetab, der
altid lever op til branchens normer og krav. Vi er desuden en innovativ og moderne virksomhed, der leverer høj kvalitet både
når det gælder vores produkter og vores tekniske serviceydelser. Det er vores målsætning at være branchens hurtigste, mest
fleksible og mest pålidelige samarbejdspartner.
isoplus Fjernvarmeteknik A/S | Korsholm Alle 20 | 5500 Middelfart | Tlf.: 64 41 61 09 | iso@isoplus.dk | www.isoplus.dk

NAVNE

NYT JOB

Dansk Fjernvarme har
ansat Nina Holmboe
som seniorkonsulent
i afdelingen Public
Affairs & Regulering.
39-årige Nina Holmboe kommer fra en
stilling som seniorprojektleder i Gate
21 – en partnerskabsorganisation for
kommuner, virksomheder og vidensin
stitutioner. Her har hun arbejdet med
kommuner og forsyningsselskaber i
hovedstadsområdet og på Sjælland
om den grønne omstilling i tværkom
munale energi- og klimaprojekter.
Denne kontakt og samarbejde med
kommunerne vil hun fortsætte med i sin
nye stilling hos Dansk Fjernvarme, hvor
fokus vil være på konvertering af boliger
fra naturgas. Nina Holmboe har arbejdet
med fjernvarmen i hovedstadsområdet
igennem hele sin karriere. Hun har en
fortid hos VEKS og HOFOR og har også
været konsulent i Ea Energianalyse. Hun
er civilingeniør af uddannelse.

NYT JOB

Bestyrelsen i Hillerød
Forsyning har konstitueret forsyningens økonomichef, CFO Carsten
Hansen, som administrerende direktør, i perioden frem til en ny,
permanent afløser for Søren Støvring
er fundet.
Carsten Hansen får sammen med forsy
ningscheferne Anders B. Møller-Hansen
og Peter Underlin det ledelsesmæssige
ansvar for fortsat stabil forsyning til
borgerne og at sikre, at store udviklings
projekter fortsætter som hidtil.
Ud over at skabe stabilitet og tryg
hed internt bliver den konstituerede le
delses vigtigste opgave at sikre fortsat
stabil drift og dermed det bedst mulige
afsæt for den fremtidige, permanente
ledelse. Parallelt med konstitueringen af
den midlertidige ledelse agter bestyrel
sen i en afgrænset periode at tilknytte
en ekstern konsulent til at assistere
bestyrelsen med en situationsanalyse,

Inspektion
af akkumuleringstanke
Få det nu gjort - inden det er for sent
Vi udfører inspektion af akkumuleringstanke:
Kontrol af bakteriologiske tæringer.
Kontrol af installationer.

profilbeskrivelse og rekruttering af en
ny, permanent administrerende direk
tør for Hillerød Forsyning.
Bestyrelsen har desuden indgået en
fratrædelsesaftale med forsyningens
forhenværende administrerende direk
tør, Søren Støvring.
NYT JOB

Fra den 1. februar 2021
står Bjørn Stender klar
til at overtage jobbet
som direktør for
Hammel Fjernvarme.
Bjørn Stender kommer fra en stilling
som adm. direktør for genanvendelses
virksomheden Dansk Affald A/S.
Bjørn Stender har tidligere, ud over
otte år som direktør for netop Dansk
Affald A/S, bl.a. været chef for et større
affaldskraftvarmeværk. Han er derfor
også et kendt ansigt i affaldssektoren.
Bjørn Stender har et bredt netværk
inden for sektoren såvel omkring teknik
som omkring brancheorganisationer,

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

Eventuelt sugning af bundslam.
Samt efterfølgende rapport over tankens tilstand,
inklusive still billeder og digitale optagelser.
Tankinspektionen er baseret på know-how og erfaringer siden 1997.

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
Flere oplysninger på 40 82 30 00 • jh@jh-dyk.dk • www.jh-dyk.dk
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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

offentlige myndigheder mv. Det skal
han nu gøre brug af hos Hammel
Fjernvarme, der er et andelsselskab
ejet af sine 4.000 forbrugere, og som
beskæftiger 16 medarbejdere og årligt
brænder 34.000 ton affald og 13.000 ton
flis. Derudover har Hammel Fjernvarme
varmecentraler i Gjern, Fårvang og
Lading-Fajstrup.
Bjørn Stender er 49 år og bor i Aarhus.
Han efterfølger Niels Haugaard, som
fratræder 28. februar 2021 efter 18 år
som direktør.
NYT JOB

Den 1. januar begyndte
Lars Rytter i jobbet som
direktør for Tønder
Fjernvarmeselskab.
Den uddannede
maskinmester overtager efter Johnny
Pedersen, der har siddet i direktør
stolen i 34 år.
Lars Rytter var frem til sidste
kommunalvalg gruppeformand for
Socialdemokratiet og medlem af børn
og skole-udvalget samt økonomiudval
get. Derudover har han de seneste tre
år frem til jobbet siddet i bestyrelsen
for Tønder Fjernvarme.
Jobmæssigt har han kortvarigt
været maskinmester for Elite Rederi
og på Avedøreværket. Desuden har han
undervist i energiteknik på EUC Syd i
Tønder, før han slog sig ned som selv
stændig med speciale i audit/kvalitets
ledelse. Det sidste halvandet år har
han arbejdet for Sikkerhedsstyrelsen
i Esbjerg.
25-ÅRS JUBILÆUM

Driftsleder Lars Hansen
fra Lollands Varme har
25-års jubilæum den 6.
februar.
Lars Hansen er oprinde
ligt uddannet maskintekniker fra De
Danske Sukkerfabrikker og startede i
forsyningen som vagtsmed. Han har
været med til at bygge seks nye kedler,
og igennem årene har han også været
med til at afvikle kurser i brugen af
halm- og fliskedler, hvilket han stadig
er en del af.
Han har været driftsleder i 10 år, og
når han ikke passer på fjernvarmen, så
tager han sig af sin kone og parrets tre
børn og nyder en god fisketur.

BRUGG Pipes styrker sin
position i Skandinavien.

Brugg Pipes har opkøbt sin partner Skafte A/S.
Opkøbet er en udløber af vores vækststrategi samt en cementering af vores tilstedeværelse på det skandinaviske marked. Derfor
har vi den 1. januar 2021 opkøbt vores partner Skafte A/S samt
deres datterselskab i Sverige; Skafte Pipesystems AB i Göteborg.
Skafte er en anerkendt aktør inden for fjernvarme, køling og
industri, og vi ønsker at videreføre den eksisterende forretning og
etablere et videnscenter for det skandinaviske marked.
Vi byder Per Skafte og hans team velkommen og glæder os til det
fremtidige samarbejde.
Yderligere information om opkøbet findes på vores hjemmeside
www.skafte.as.

BRUGG DENMARK A/S . Erritsø Møllebanke 35 . 7000 Fredericia
info.bpdk@brugg.com . bruggpipes.com
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Vi står sammen,
hver for sig•
Nu hvor de fleste sidder hjemme,
varmer det at være en del af et grønt
fællesskab.
Forhåbentlig får vi mange nye
medlemmer i det nye år.
Lad os passe på hinanden og udvise
fleksibilitet på vores fælles rejse hen
imod en grøn og bæredygtig fjernvarme
i Danmark.

Fleksibilitet er også nøgleordet for vores
Flextra program
•

Det mest fleksible rør på markedet

•

Ingen revner i skummet ved bukning

•

Lavt varmetab med en lambdaværdi på 0,0207 w/mK og med
anvendelse af miljørigtigt drivmiddel

•

Effektiv diffusionsspærre i kappen, som sikrer at lambdaværdien
bevares

logstor.com

