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BÆREDYGTIG ENERGI
I CARLSBERG BYEN
Carlsbergs industrigrund på Vesterbro er ved at forvandle sig til en attraktiv bydel, der bidrager positivt til byens udvikling og binder byen sammen. Carlsberg Byen P/S har fra starten sat
høje mål for bæredygtig energi med fokus på økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed, men hvordan når man målene?

Rambøll har bistået med at udpege de mest bæredygtige energiløsninger for Carlsberg Byen ud fra
to enkle kriterier, nemlig samfundsøkonomien, som inkluderer både
økonomi og relevante miljøomkostninger samt økonomien for København som helhed, der både udtrykker økonomi og social ansvarlighed.
Ved at vælge løsninger, der har
bedst samfundsøkonomi og sænker
energiomkostningerne i København,
er man naturligvis mere social ansvarlig, end hvis man ikke bidrager
til de fælles løsninger.

Samfundsøkonomiske analyser
De samfundsøkonomiske analyser viste, at fjernvarme fra HOFOR
til alle 600.000 m2 havde markant
bedre samfundsøkonomi end varmepumper, selv uden hensyntagen
til støj og grundvandsforhold. Men
hvad med kølingen til den halvdel,
der har et kølebehov? Supplerende analyser viste, at fjernkøling, baseret på en lokal kølecentral med
store kølekompressorer og et stort
kølelager, var mere økonomisk for-

delagtigt end fjernkøling gennem
en lang transmissionsledning og
markant bedre end individuel køling
med individuelle køleanlæg til hver
bygning. Dertil kommer, at man
slipper for støjende og pladskrævende køleanlæg i bygningerne.
Frederiksberg Forsyning er netop i gang med at etablere fjernkøleanlægget. Analyserne viste også,
at det vil være mere bæredygtigt
at investere i en havvindmølleandel frem for solceller eller vindmøller i bydelen.

gen udnytter den fælles forsyning.
Derved sikrer man sig, at energien bliver bedst og billigst for samfundet.
Tilbage står udfordringen med at
få Energistyrelsen eller kommunen
overbevist om, at el kan overføres
via elnettet fra en vindmøllepark i
Østersøen til København, og derfor
bør kunne indregnes i energirammen på lige fod med solceller.

Implementering af løsninger
Mange kommuner har problemer
med at implementere løsninger, fordi Bygningsreglementets krav giver
bygherren incitament til at modarbejde kommunens løsninger. Desuden er kommunen tvunget til at
dispensere fra tilslutningspligt både
i kommuneplanloven og i varmeforsyningsloven.
Her har Carlsberg Byen fundet en
løsning. Det er nemlig en betingelse
for køb af byggegrund, at bygnin-

Anders Dyrelund
AD@ramboll.com, T 5161 8766

VARMETIPS #3

FJERNKØLING – EN VARM FIDUS
I 2014 har Rambøll, for Energistyrelsen, vurderet potentialet for
at etablere fjernkøling og udnytte overskudsvarmen fra kølingen i
hele Danmark.
Modellen, der har været brugt til
analysearbejdet, ”DC mapperen”,
kan nu udpege områder, hvor der
er et potentiale for fjernkøling og
grundvandskøling. Vi har haft lejlighed til at udarbejde feasibility
studier og beslutningsgrundlag
for flere af disse områder.
Høje Taastrup Fjernvarme er langt
fremme med i beslutningsprocessen. Analyserne bekræfter, at DC

mapperen er på sporet af noget
stort. Grundlaget for fjernkøling
er først og fremmest, at man kan
halvere kapacitetsbehovet ved at
koble forbrugerne sammen og udjævne behovet med en akkumulator, og at der er en betydelig storskalafordel på køleanlæg. I tilgift
kan man flytte elforbruget i forhold til elprisen (typisk fra dag til
nat), og man kan udforme
kølekompressorerne, så de kan
levere fjernvarme ved 60-70 grader. I områder hvor det er muligt
at etablere grundvandskøling, kan
man tilmed producere varmen i
de koldeste perioder, hvor varmen
er dyrest.

John Flørning
JNF@ramboll.com, T 5161 8653

EFFEKTIVISER FJERNVARMEN OG BYGNINGERNE
Regeringen kræver, at fjernvarmen og bygningerne effektiviseres, men kravene stilles hver for
sig. Det vil være en rigtig god ide
at effektivisere ud fra helhedshensyn, da det er umuligt at vurdere
effektiviteten ud fra centrale nøgletal. Man er nødt til at vurdere
fjernvarmen og bygningernes effektivitet baseret på de lokale forhold. Det kan gøres som led i den
strategiske energiplanlægning,
hvor man bl.a. afklarer følgende
spørgsmål:
• Har fjernvarmen udarbejdet alle
de projektforslag, der er samfundsøkonomisk fordelagtige?

• Har fjernvarmen vurderet alle muligheder for at udnytte overskudsvarme?
• Har fjernvarmen afsat ressourcer til at hjælpe kunderne med energibesparelser?
• Har fjernvarmen og kunderne set på den samlede totaløkonomiske optimering
af net og installationer?
• Tager bygningernes energirenovering hensyn til fjernvarme og evt. fjernkøling ?
• Tager bygningernes energirenovering hensyn til den totaløkonomiske fordel ved lavere returtemperatur, mindsket
krav til fremløbstempera-

tur og optimal klimaskærm?
Henrik Steffensen
HST@ramboll.com, T 5161 8763

REVURDER FJERNVARMETARIFFEN
Rambøll har i en ny rapport om
konkurrencedygtige fjernvarmetariffer peget på, at der er et stigende behov for, at fjernvarmetariffen giver forbrugerne
incitamenter til at spare
effektivt på energien.
Ifølge rapporten kan tariffen opfattes som et kommunikationsmiddel mellem selskab og kunde.

Mange kunder overvejer, om det
kan betale sig at etablere eget
solvarmeanlæg på taget eller at
producere varme fra egne kølemaskiner. Derfor er det nu aktuelt
at revurdere fjernvarmetariffen.
I fremtiden bør tariffen signalere,
at varme er billigere om sommeren end om vinteren med sæsoneller døgntarif, og den bør beløn-

ne forbrugere, der sender vandet
tilbage med lav returtemperatur.
Ellers risikerer kunden at fejlinvestere eller overse oplagte muligheder for reelle energibesparelser.

Thomas Rønn
TSR@ramboll.com, T 5161 5562
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VERDENS STØRSTE SOLVARMEANLÆG
OG SÆSONLAGER

Vojens, som ellers har været
mest kendt for speedway,
er nu også kendt for at
slå verdensrekorden for
store solvarmeanlæg og
sæsonlagre med en faktor 2.
Vojens Fjernvarme etablerer i
øjeblikket et storskala- solvarmeanlæg på 70.000 m2 og et underjordisk damvarmelager på
200.000 m3.

Damlageret, der kan rumme
10.000 MWh, gør det muligt at
dække ca. halvdelen af årsvarmebehovet med solvarmen. Varmelageret koster kun 30 mio.kr., da
det etableres i en gammel grusgrav tæt ved varmeværket og
solvarmeanlægget.
Den samlede varmepris for solvarme og damlager, der kan levere 50% af årsvarmebehovet,
er beregnet til ca. 300 kr./MWh

baseret på 30 års afskrivning og
en nominel fast rente på 3%.
Det er klart lavere end prisen på naturgas. Hvis der ikke
er en egnet grusgrav til rådighed, og damvarmelageret skal
etableres på flad mark med lerjord, er prisen lidt højere.

Flemming Ulbjerg
FU@ramboll.com, T 5161 5887

GLOSTRUP SÆTTER NY REKORD I GOD SAMFUNDSØKONOMI
Ifølge Varmeforsyningsloven
skal kommunerne arbejde
med varmeplanlægning i
samarbejde med berørte
forsyningsselskaber. Men
hvordan gør man det? Og er der noget at komme
efter?
Det ved man i Glostrup. Glostrup
Varme udarbejdede en
udbygningsplan, der viste, at
der var kapacitet nok og god
økonomi for alle parter i at skifte
fra naturgas til fjernvarme i den
tætte bebyggelse, herunder
Glostrup Hospital. Planen er siden

blevet implementeret med en
række projektforslag til områder
med tæt bebyggelse, der er
godkendt af Glostrup Kommune
iht. Varmeforsyningsloven.
Konverteringen af hospitalet
viste sig at sætte ny rekord i god
samfundsøkonomi.
De første nye områder sættes i
drift i slutningen af 2014, og der
er fuld gang i salgsarbejde og tilslutning af kunder i de efterfølgende områder.

Ole Michael Hansen
OMH@ramboll.com, T 5161 7951
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ENERGIRENOVERING AF
BLOKVARMECENTRALER
Danmark har mange ældre blokvarmecentraler med eget net,
som trænger til energirenovering.

Inden man går i gang med energirenoveringen, er det en god
ide at se på de synergier, der kan
være mellem blokvarmecentralen
og fjernvarmen. Her er det oplagt
med et godt samarbejde mellem
det lokale fjernvarmeselskab og
blokvarmecentralen, fordi fjernvarmeselskabet skal arbejde med
energibesparelser. Forbrugerejede og kommunalt ejede værker
har en naturlig interesse i at fremme økonomisk fordelagtige løsninger for kunderne.

Der er mange muligheder
• Hvis der ikke allerede er fjernvarme, bør det afklares, om
der er mulighed for tilslutning

som led i konverteringen fra individuel forsyning til fjernvarme. Det åbner for flere muligheder i energirenoveringen.
• Hvis blokvarmenettet er nedslidt eller, hvis det er et ældre
4-rørssystem med central
brugsvandsproduktion, kan
det ofte være fordelagtigt at lade fjernvarmeselskabet overtage nettet og planlægge tidspunkt og omfang
af den optimale renovering.
• Der kan omlægges til decentral brugsvandsopvarmning for
hver bygning eller lejlighed.
• Blokvarmenettet kan udnyttes til at forsyne andre bygninger på den anden side

af nettet, så man sparer
et nyt distributionsnet.
• Endelig kan bygninger med
nedslidte facader forsynes
med udvendig isolering mv.,
og varmeanlægget kan renoveres til lavtemperaturdrift.
Rambøll har medvirket på flere projekter, som har resulteret i
mange gode eksempler på økonomisk fordelagtig renovering af blokvarmecentraler.

Morten Wall Jensen
MOWJ@ramboll.com, T 5161 8192
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