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RÅDGIVNING INDEN FOR
FJERNKØLING
Urbanisering og stigende kølebehov har øget interessen for de miljømæssige
og økonomiske fordele ved fjernkøling. Når lokale køleanlæg udskiftes med
fjernkøling, kan forsyningsselskabet drage nytte af stordriftsfordele og
synergieffekter, mens slutforbrugeren forsynes med et billigere og mere
bæredygtigt alternativ til aircondition.

Rambøll leverer rådgivningsydelser
i alle faser af et fjernkølingsprojekt
– fra identificering af potentielle
fjernkølingsområder og udvikling af
business cases til opførelse af det
endelige fjernkølingssystem. Rambølls
projekter gennemgår typisk dette
forløb:

DCmapper, der kortlægger potentielle
kunder i et givet område baseret på
deres kølebehov. Med udgangspunkt
i denne kortlægning anbefaler vi
forsyningsselskaber at etablere
fjernkølingsnetværk i områder med
høj koncentration af potentielle
kunder.

Identifikation af potentiale
Før et fjernkølingsprojekt
påbegyndes, er det nødvendigt
at vurdere de potentielle fordele
ved projektet. Rambøll har udviklet
et unikt identifikationsværktøj,

Feasibility studie
Det næste skridt er et feasibility
studie, der afgør om projektet er
teknisk og økonomisk rentabelt.
Den optimale fjernkølingsløsning
er oftest meget afhængig af lokale

forhold. Derfor undersøger vi både
kort- og langsigtede muligheder og
sammenligner disse med alternative
scenarier. Med udgangspunkt i flere
mulige koncepter sørger vi for at
udvikle den optimale løsning for
kunden.
Inddragelse af interessenter
Når potentialet for fjernkøling er
blevet verificeret, identificerer vi de
vigtigste interessenter. Dette omfatter
vores kunders kunder, kommunale
myndigheder, miljøagenturer, samt
jordejere. Det er vigtigt for Rambøll

UDVALGTE PROJEKTREFERENCER
• Frederiksberg Forsyning, København,
Danmark - Fjernkøling i hovedstaden
baseret på grundvandskøling,
kompression og kølelagre, ca. 4 MW,
2012-igangværende
• Ministeriet for Handel og
Industri, Riyadh, Saudi Arabien Forundersøgelse af mulighederne for
at anvende fjernkøling i ministeriets
hovedkvarter, ca. 25 MW, 2012
• Carlsberg Byen, København, Danmark Udvikling af kølekoncepter og business
cases baseret på frikøling, kompression
og grundvandskøling, ca. 14 MW,
2012-igangværende
• Chicago Lake Side, Chicago, USA Konceptudvikling af en energieffektiv by
med bl.a. fjernkøling baseret på søvand,
absorption og jordkøling, 300 MW,
2011-igangværende
• Gentofte Forsyning, København,
Danmark - Kortlægning af potentiale for
fjernkøling vha. DCmapper, ca. 25 MW,
2013-igangværende.

RAMBØLLS YDELSER
Rambøll yder typisk rådgivning og støtte i form af bygherrerådgivning,
projektledelse, projektering, byggeledelse eller teknisk vejledning på
fjernkøleprojekter. Vores kunder omfatter forsyningsselskaber,
investeringsselskaber, pensionskasser, byplanlæggere samt bygherrer for
private og offentlige bygninger og industrianlæg. Vores ydelser omfatter:

IDENTIFIKATION AF POTENTIALE

SKITSEPROJEKTERING

DETAILPROJEKTERING

DCmapper
Analyse inkl. feasibility studie
Due diligence
Tilbudsevaluering
Miljøvurdering
Business case
Risikoanalyse og risikoledelse

Planlægning af fjernkølingsnetværk
Skitseprojektering af kølecentraler
Dimensionering af kølefaciliteter

Projektering af rørføringer
Projektering af anlæg og
konstruktioner
Udbud og kontrahering

EFTER ETABLERING

TEST OG IDRIFTSÆTTELSE

Analyse af anlæggets ydeevne
Kortlægning af potentiale for
udvidelse
Tilpasning af nye teknologier
Drift og vedligehold
Projektopfølgning

Test af ydeevne
Test af driftssikkerhed
Systemoptimering
Idriftsættelse
Uddannelse og support
FAT og SAT test

PRODUKTION OG
KONSTRUKTION

at sikre en tidlig inddragelse af de
vigtigste interessenter, således at
projektet kan gennemføres som
tilsigtet.
Design af systemet
Så snart det optimale
fjernkølingskoncept er udvalgt,
tegner vi konturerne til det nye
fjernkølingsnet, udformer det
konceptuelle design af kølecentraler
og beregner den optimale størrelse
af termiske lagerfaciliteter. Herefter
fastlægges det endelige design, så
projektet kan sættes i udbud, og
byggeriet påbegyndes.
Optimering
Når elementerne er opført, og
fjernkølingssystemet er blevet sat
i drift, kan vi udføre opfølgende
undersøgelser og systemoptimering.
Vi tilbyder årlige serviceeftersyn, så
Rambøll kan finjustere systemets
energieffektivitet løbende. Desuden
kan Rambølls ekspertise anvendes til
at udvide kundebasen.

Projektering
Vi har nogle af de dygtigste og mest
erfarne tekniske eksperter inden
for energi. Vores ekspertise sikrer,
at vores kunder får de bedste og
mest effektive tekniske løsninger.
Rambølls arbejde i projekteringsfasen
inkluderer:
• Optimeret valg af teknologi baseret
på lokale forhold
• Kapitalisering af synergier mellem
opvarmning og køling, hvor det er
muligt
• Skitseprojektering
• Optimering af rørnettet
• SRO-strategier
• Byggeledelse.

Implementering
Byggeledelse
Tilsyn

HVORFOR VÆLGE
RAMBØLL TIL DIT
PROJEKT?
Vi giver 360 graders rådgivning
inden for alle områder, der vedrører
fjernkøling.
Vi har en førende position på
fjernvarmemarkedet, hvilket gør os i
stand til at udnytte synergier mellem
fjernkøling og -varme.
Vi har udviklet et unikt
identifikationsværktøj, DC mapper,
der nemt kan kortlægge potentielle
fjernkølingskunder og -områder.
Vi har stor erfaring med at håndtere
og koordinere store projekter med
mange interessenter.
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