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BAGGRUND

• Rambøll

• Uafhængig multidisciplinær rådgivende ingeniørvirksomhed
• Ejet af Rambøllfonden
• 13.500 medarbejdere i 300 kontorer i 30 lande
• Blandt de førende rådgivere i verden indenfor flere energi- og miljøanlæg

• Anders Dyrelund
• Civ.ing. Bygning, HD i organisation
• 1975-81

Ramboll (BHR)

• 1981-86

Energistyrelsen, varmeplanområdet

• 1986-

Rambøll

• 1979-17
Arbejdet med energiplanlægning i Danmark og 25 lande, primært
indenfor fjernvarme og fjernkøling
• 2017

Foredrag for 30 udenlandske delegation fra 17 lande i 2017

• 2017

Flere konferencer i Danmark og udlandet om fjernvarme og fjernkøling
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DISPOSITION
• Hvad er innovativt? Det er løsninger, som vores gæster synes er innovative
• Hvad der er kendt praksis i Danmark kan meget vel være meget innovativt i andre lande
• 8 udvalgte eksempler på innovative løsninger, der gør forsyningen mere effektiv og kan
øge eksporten
• 2 ud af 8 gode eksempler på fjernvarme og fjernkøling i ny EU rapport er danske
• Effektiv fjernvarme i Danmark
• Eksportmodel
• Hvorfor er danske rådgivere og leverandører relativt førende i verden
• Den danske model for udvikling af innovative løsninger
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EKSEMPLER PÅ INNOVATIVE SMARTE LØSNINGER
1. PRÆISOLEREDE FJERNVARMERØR
• Smeden i Løgstør fik en god ide i 60’erne
• Fjernvarmeselskaberne troede på ideen og tilgav de første fejl
• Danmark i front med DS og internationale standarder
• Først i 80érne var teknologien moden og siden brugt i stor skala
• Meget billigere end betonkanaler - derfor større potentiale
• Fortsat innovation
• Svejsemuffer
• Lækageovervågning
• Buerør
• Twinfør
• Fast forlægning uden ekspansion og gasrørsteknologi mv.
sparer ca. 20%
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EKSEMPLER PÅ INNOVATIVE SMARTE LØSNINGER
2. KRAFTVARME
• Kraftvarmens fordele blev opdaget og udnyttet af
kommuner med ansvar for både el og varme
• Elforsyningsloven sikrede, at kraftvarmen blev
udnyttet bedst muligt
• Kraftvarmen har bidraget med de største
energibesparelser
• Kraftvarmepotentialet er stort set udnyttet –
næsten ingen bortkøling på kraftværkerne – fra
kul til biomasse med høj virkningsgrad
• Kraftvarmen har udviklet varmeakkumulatorer
• Fleksibel kraftvarme er back-up for vindenergi
• Kæmpe uudnyttet potentiale i de fleste lande
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EKSEMPLER PÅ INNOVATIVE SMARTE LØSNINGER
3. AFFALDSVARME
• Kommunalt ejerskab har sikret, at affaldets energi
udnyttes maksimalt til el og fjernvarme
• Vi udnytter energien meget bedre end andre lande
• Vi har lavere behandlingspriser for affaldet end
andre lande
• Der er mangel på affaldsforbrændings-kapacitet EU
• Modtager ca. 400 kr/ton affald fra udlandet
• Nøgletal for CO2 emission fra affald vildleder, fordi
man har overset at tage højde for alternativernes
konsekvenser
• Der smides fortsat meget affald på lossepladser i
europa (røde søjler)
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EKSEMPLER PÅ INNOVATIVE SMARTE LØSNINGER
4. STORSKALA SOLVARME
• Ildsjæle i små fjernvarmeværker i samarbejde med
leverandører og rådgivere (især Marstal Fjernvarme)
• Danmark er nu verdens førende indenfor storskala
solvarme
• Solvarme til enfamiliehuse koster 6 gange mere end
solvarme på bar mark til fjernvarme
• Solvarmeanlæg er eksporteret af ArconSunmark til
Norge, USA, Chile og mange flere på vej
• I 2017 har vi 100 anlæg med i alt 1,1 mio.m2
• Potentialet er 8 mio.m2 iht. Varmeplan Danmark
• Kæmpe uudnyttet potentiale i store dele af verden
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EKSEMPLER PÅ INNOVATIVE SMARTE LØSNINGER
5. ENERGI FRA SPILDEVAND
• Kommunalt ejerskab sikrer et godt samarbejde mellem
fjernvarme, spildevand og gas
• Kommuneplanen udlægger områder til særligt
forurenende virksomheder (Refshaleøen og Avedøre Holme)
• Slam til biogas og videre til bygas på Lynetten
• Slamforbrænding til fjernvarme på Lynetten
• Slam til biogas og videre til naturgas på Avedøre Holme
• Slam til procesvarme til Avedøre Holme Fjernvarme
• Lavtemperatur fjernvarme til opvarmning af slam
• Store varmepumper til spildevand og fjernkøling på vej
• Kæmpe uudnyttet potentiale i store dele af verden
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EKSEMPLER PÅ INNOVATIVE SMARTE LØSNINGER
6. SÆSONVAMRELAGRE
• Ildsjæle i små fjernvarmeværker i samarbejde med
leverandører og rådgivere (Marstal mfl.)
• Solvarmen har været drifkraften – op til 60% varme
fra solen i Marstal, Dronninglund, Gram, Vojens,
Toftlund,…flere på vej
• Danmark er nu verdens førende indenfor
sæsonvarmelagre
• Den mest iøjnefaldende innovative teknologi for tiden
• Gratis lagerkapacitet fra september til april
• Projekter med lagring af andre energikilder på vej
• Vi arbejder med studier i flere lande
• Kæmpe uudnyttet potentiale i store dele af verden
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EKSEMPLER PÅ INNOVATIVE SMARTE LØSNINGER
7. FJERNKØLING I SYMBIOSE MED FJERNVARMEN
• Danmark er på vej til at blive førende indenfor fjernkøling – men der er stadig ”sten på vejen”
• Varmepumper til samproduktion af fjernvarme og fjernkøling er effektivt
• Grundvandskøling flytter overskudsvarme fra sommer til vinter
• Fjernkøling fremmer eksport af fjernvarme – som igen fremmer eksport af vindmøller
• Varmepumper med ledig kapacitet høster overskudsvarme, eksempelvis fra datacentre
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EKSEMPLER PÅ INNOVATIVE SMARTE LØSNINGER
8. DET INTEGREREDE ENERGISYSTEM – VIRTUELT ELLAGER
• Fjernvarme og fjernkøling kan udnytte og
lagre den fluktuerende vindenergi og
solenergi når el-prisen er lav og undlade at
bruge el, når prisen er høj
• Store varmepumper til kombineret varme
og køl kan afbrydes, når elprisen er høj
• Store afbrydelige elkedler udnytter billig
overskudsenergi fra vind og sol
• Kraftvarme til kombineret varme og el
producerer el, når prisen er høj
• Overskydende vindenergi kan på længere
sigt lagres i gasnettet
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2 UD AF 8 GODE EKSEMPLER I NY EU RAPPORT ER DANSKE
• Storkøbenhavns integrerede
fjernvarmesystem til 70 mio.
m2 opvarmet areal er baseret
på et enestående samarbejde
mellem kommunerne

• Det “virtuelle el-lager” i Gram
fjernvarme, er baseret på
“consumer empowerment”
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VI HAR VERDENS MEST EFFEKTIVE FJERNVARMESEKTOR
TAKKET VÆRE KOMMUNALT OG FORBRUGER EJERSKAB
• Den tekniske effektivitet er høj, da selskaberne har et stærkt incitament til at
effektivisere med langsigtede investeringer til fordel for forbrugerne og samfundet.
Eneste sektor, som ikke overinvesterer, da investeringer skal have mindst 4% intern rente.
• Den organisatoriske effektivitet er høj,
• da selskaberne samarbejder åbent om at finde de bedste løsninger i lokalsamfundet og
• da de er i stand til at implementere dem (med hjælp fra uafhængige rådgivere)

• Den finansielle effektivitet er høj, da projekter finansieres 100% med de mest
konkurrencedygtige lån på verdensmarkedet:
• Stabil energipolitik, brede energiaftaler siden 1976
• Gode forretningsplaner, der dokumenterer, at projekterne er fordelagtige, “bankable”
• Forbrugerne står sammen og betaler for energien
• Kommunernes borgere står sammen, idet kommunen kan stille lånegaranti
• Alle ydelser konkurrenceudsættes, ikke mindst finansieringen
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EKSPORTMODEL
DBDH – 74 AKTØRER INDENFOR SEKTOREN SAMARBEJDER
• Forsyningsselskaberne er et
værdifuldt udstillingsvindue
• Rådgivere med lokalkendskab
• Overfører viden og udvikler koncepter
• Gør kunder i stand til at etablere
fjernvarme og fjernkøling og udbyde
danske løsninger

• Leverandører
• Tilpasser ydelser og produkter til de
lokale forhold

• Vi har fokus på kunder, der kan og vil
• Byer, der tager ansvar som i DK
• Campusser, som jo ejer alle anlæg,
især i USA (Universiteter, Nato mfl.)
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HVORFOR ER DANSKE LEVERANDØRER OG RÅDGIVERE
RELATIVT FØRENDE I VERDEN ?
• Tradition for åbenhed hos vores kommunale og forbrugerejede kunder
• Få fortrolighedsklausuler og patenter hos selskaberne
• Selskaberne outsourcer ydelser, hvor der er et konkurrencedygtigt marked
• Selskaberne tager tager ofte en del af risikoen ved udviklingsprojekter og tilgiver i vid
udstrækning leverandører og rådgivere, hvis det går galt med demoprojekter
• Parterne har sjældent brug juridisk bistand
• Vi har i Rambøll fået et internationalt gennembrud
• Ved at fokusere på byer, som selv tager ansvar, samt universitets campusser i USA
• Ved at være til stede lokalt: “global knowledge – local presence”
• Nato ser efter danske løsninger til 1.500.000.000 m2 opvarmet areal
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DEN DANSKE MODEL FOR INNOVATION
• Stærkt incitament til at finde nye løsninger, der kan sænke priserne i kommunale og
forbrugerejede selskaber
• Åbenhed og vilje til samarbejde og vidensperdning hos kommunale og forbrugerejede
selskaber (ingen fortrolighedsklausuler, udstillingsvindue frem for patenter)
• Selskaberne tager gerne del i risikoen når grænser brydes, hvorfor leverandører og
rådgiver tør prøve nye løsninger, (mere tilgivelse end sagsanlæg når det er innovativt)
• Frugtbart samarbejde mellem selskaber, rådgivere, leverandører og entreprenører
med specialopgaver til universiteter
• Et vist tilskud fra staten, men kun som fødselshjælp
• Selskaberne udliciterer mest muligt hvor der er et marked for det
• Konkurrence mellem alle, der leverer ydelser til selskaberne
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TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN
AD@RAMBOLL.COM
+45 51 61 87 66
HTTPS://STATEOFGREEN.COM/EN/PROFILES
/RAMBOLL
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