
Energien i  
samarbejde



I Danmark ved vi, at store fremskridt kræver fælles energi. 

Gennem tiden har vi igen og igen vist, at vi som lille samfund kan 

udrette store ting, hvis ambitioner, kompetencer, regulering og inve-

steringer går hånd i hånd i stærke fællesskaber. 

Klimaet er afhængig af, at nogen går forrest og finder løsninger på 

vores fælles påvirkning af den atmosfære, vi alle lever i. Danmark har 

alle forudsætninger for at være blandt dem, der er med helt i front. 

Og i den danske energibranche vil vi tage ansvar for, at dét lykkes.

Energien i  
samarbejde
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Vores løfte er at investere og innovere, så vi sammen kan nå de 

klimamål, verdenssamfundet har vedtaget. Vi vil skabe eksport og 

arbejdspladser. Og vi vil sikre et forsyningssikkert, energieffektivt, 

velstående samfund – uden brug af fossile energikilder. 

Vi viste vejen på vind. Vi ved, at energieffektivitet er grundlaget for en 

økonomisk ansvarlig omstilling. Vi er forrest på fjernvarme. Og vi er 

de bedste i verden til integration af vedvarende energikilder. 

Vi gør bygninger, byer og industri energieffektive. Og vi kender op-

skriften på at gøre ressourcerne i Nordsøen grønnere. 

Vi udvikler teknologierne og driver den integration og digitalisering, 

der får det hele til at spille sammen i fremtidens energimix – hvor 

industrien og forbrugerne selv er en del af forsyningen. 

Men kravene til os er blevet skærpet. Resten af verden har flyttet sig, 

og flere har set behovet for at finde gode løsninger på klimaproble-

merne. Markedet har skiftet gear – konkurrencen om de bedste ideer 

og talenter er benhård. 

Vi er de bedste i verden, når vi sikrer et stærkt hjemmemarked, når vi 

åbner os mod omverdenen – og når vi forstår at forene kræfterne på 

tværs af kompetencer, virksomheder og industrier. 

Danmark kan kun gå forrest, hvis vi alle bidrager til samarbejdet; 

politikere, myndigheder, borgere og erhvervsliv. 

For det er netop dér – i samspillet mellem faglighed, forandringsvilje 

og forudsætninger – at nøglen til den næste grønne bølge ligger gemt. 

Vi er klar. 

Vi forstår energien i samarbejde.  
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Forsyningsselskabet HOFOR arbejder med, hvordan selskabet gennem partnerskaber og nye 
teknologiske muligheder kan bidrage til målet om, at København skal være CO2-neutral i 2025 
via mere grøn bygas.

I et samarbejde mellem HOFOR og spildevandsvirksomheden BIOFOS bliver der for eksempel 
benyttet en ny teknologi, der gør det muligt at fremstille CO2-neutral biogas fra spildevand, 
som kan blandes i bygassen. Biogassen kommer fra udrådning af slammet i spildevandet fra 
Renseanlæg Lynetten. Gassen bliver renset for svolbrinte, ammoniak og siloxaner og til sidst 
blandet med almindelig luft og naturgas til bygas. Processen er fuldautomatisk.

HOFOR og BIOFOS har også et samarbejde på Renseanlæg Avedøre, hvor biogas fra spilde-
vandet opgraderes via et nyt anlæg. Det betyder, at CO2-indholdet fra biogassen bliver fjernet, 
før den blandes med naturgas. På det nærtliggende bygasproduktionsanlæg tilsættes gassen 
almindelig luft og kan herefter benyttes i bygassen. 

En stor del af gassen fra københavnernes spildevand bliver i dag brugt i bygassen, og den 
CO2-neutrale biogas udgør ca. 40 procent. Det betyder, at København bliver sparet for næsten 
15.000 tons CO2 om året. Ambitionen er at øge andelen af den CO2-neutrale biogas i  
bygassen til 100 procent senest i 2025.

Ny teknologi omdanner  
spildevand til CO2-neutral biogas 
i den københavnske bygas
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Forskning i og udvikling af design og teknologi kan gøre grøn strøm fra vindmøller billigere i 
fremtiden. Et eksempel er det Ørsted-ledede og prisbelønnede forskningsprojekt Pile Soil Analysis 
(PISA), der handler om, hvordan fundamenter til havvindmøller kan gøres kortere og lettere.  

Forskningsprojektet var et samarbejde mellem 11 aktører fra industrien og Oxford University, 
Imperial London College og University College Dublin. Aktørerne fra industrien var: Ørsted, 
SSE, Statoil, RWE, Statkraft, Iberdrola, Vattenfall, Alstom, Van Oord, EDF og Eon. Samarbejdet 
blev drevet af Carbon Trust Offshore Wind Accelerator, der har speciale i at skabe samarbejde 
inden for havvind på tværs af industrien. 

Det nye monopældesign blev udviklet i to trin. Første skridt var udviklingen af en ny designmodel, 
som en akademisk arbejdsgruppe stod bag. Den var ledet af Oxford University sammen med 
Imperial College London og University College Dublin. Efterfølgende blev den nye metode for 
monopældesign afprøvet og valideret af det Ørsted-ledede team af industrivirksomheder på 
to testområder i henholdsvis Cowden, England og Dunkirk, Frankrig. 

PISA-projektets hovedkonklusion er, at fundamentpælene ikke behøver at være så lange, 
som hidtil antaget, for at modstå de enorme kræfter, som vindmøllen udsættes for fra 
vindpresset på rotoren. Det er vigtig, ny viden, fordi kortere fundamenter gør det billigere 
at opsætte havvindmøller. Dermed kan resultaterne bidrage til at nedbringe prisen på 
grøn strøm i fremtiden.

Forskningsprojekt kan føre
til billigere grøn strøm
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Visionen for Solhuset i Hørsholm Kommune var at sætte nye standarder for fremtidige, 
bæredygtige daginstitutioner. Solhuset er selvforsynende med energi, har et sundt indeklima 
og er designet og bygget ud fra principperne i Active House. Her skal bygninger leve op til 
høje standarder inden for indeklima, energieffektivitet og miljø, og bygningerne skal give mere 
tilbage, end de tager.

Solhuset benytter blandt andet vedvarende energikilder og er designet til at producere mere 
energi, end det bruger. Over 40 år vil Solhuset have tilbagebetalt den CO2, der blev udledt i 
forbindelse med byggeriet – primært fra produktionen af byggematerialer. Set over bygningens 
levetid er Solhuset derfor CO2-neutralt. 

Solen varmer Solhuset op gennem tag- og facadevinduerne. Vinduerne bidrager med halvdelen 
af den varme, der er behov for om vinteren. Den resterende del af rumopvarmningen og varmt 
vand bliver produceret af et kombineret sol- og geotermisk system. 

Udviklingen og etableringen af Solhuset er resultatet af et samarbejde mellem VKR Holding A/S, 
Hørsholm Kommune og Lions Børnehuse. Det blev opført af Hellerup Byg A/S i samarbejde med 
Christensen & Co. Arkitekter A/S og Rambøll A/S. Materialerne blev leveret af VELUX A/S, 
VELFAC A/S, SONNENKRAFT, WindowMaster A/S og SUPERWOOD A/S.

Solhuset
– en klimavenlig daginstitution 

Foto: VELUX/Adam Mørk
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I Esbjerg bygger Nature Energy et af verdens største biogasanlæg. Når et biogasanlæg 
omdanner madrester og rester fra landbruget til den grønne gas, biogas, bliver 60 procent. 
af det organiske materiale til energi og 40 procent bliver til CO2. Den overskydende CO2 har 
indtil nu været svær at anvende og sendes typisk tilbage til atmosfæren. 

Et samarbejde mellem Nature Energy og Strandmøllen betyder, at den overskydende CO2 
fra det fremtidige biogasanlæg i Esbjerg vil blive genbrugt som industriel CO2. Det sker ved at 
oprense og kondensere den overskydende CO2 fra biogasanlægget. 

Anlægget kan producere 25 procent af den CO2, der hvert år bruges i Danmark i blandt andet 
fødevareindustrien, medicinalindustrien og på hospitaler. Dermed erstattes en stor del af den 
industrielle CO2, som i dag er en importvare, der produceres af fossil naturgas.

Nyt samarbejde omdanner 
gylle til industrielt CO2
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Store gevinster 
i de eksisterende bygninger

Foto: Rockwool

Størstedelen af vores bygninger er fra tiden før indførelsen af energikrav i 1979. De halter 
langt efter nye bygninger – både hvad angår komfort og varmeregning. Flertallet af disse 
bygninger vil også være i brug i 2050, og derfor skal vi høste potentialet for energibesparel-
ser, hvis vi skal sikre, at den grønne omstilling ikke bliver for dyr. 

Grantoften i Ballerup er et eksempel på, at vi gennem innovation kan løse udfordringerne. 
De tre boligblokke blev opført i 1968. En renovering var derfor tiltrængt, hvilket gælder for 
mange andre bygninger fra denne periode. Grantoften har i alt 838 lejligheder, så energifor-
bedring er en udfordring, hvis det betyder genhusning af beboerne. 

Et nyt system til facadeisolering fra ROCKWOOL betød, at bebyggelsen fik et energi- og 
komfortmæssigt løft uden væsentlige gener for beboerne. Den udvendige efterisolering blev 
monteret uden på den eksisterende betonfacade, og takket være udviklingen af et særligt, 
enkelt montagesystem til vinduer kunne man opnå en robust løsning uden kuldebroer, hvil-
ket får den højisolerede facade til at fungere optimalt. Udviklingen af det nye facadesystem 
har også haft fokus på montagetid for at mindske omkostningerne og gøre energiforbed-
ringerne mere rentable. I dag har Grantoften en isoleringstandard, der lever op til nutidens 
krav, og bygningerne er også blevet forsynet med solceller på taget til at dække det fælles 
elforbrug.
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Tæt ved Newcastle ligger Cramlington Renewable Energy CHP Plant – ét af verdens mest 
avancerede biomassekraftværker og leverandør af CO2-neutral strøm til ca. 52.000 hjem i 
området. Burmeister & Wain Scandinavian Contractor (BWSC) har været designer og total- 
entreprenør på anlægget, der er udviklet i symbiose med to nærliggende farmaceutiske fabrikker. 

Kraftvarmeværkerne i Danmark opnår generelt en høj virkningsgrad ved samtidig el- og fjern-
varmeproduktion. Men hvor det danske fjernvarmenetværk er opbygget gennem en årrække, 
er det ikke-eksisterende i Storbritannien. Løsningen i Cramlington var derfor at tænke anlægget 
med i en helhed fra start og placere det som nabo til to farmaceutiske fabrikker, som, ud over 
at modtage strøm direkte fra anlægget, modtager den overskydende damp til brug i deres 
farmaceutiske produktion.

Cramlington anlægget kan modtage og afbrænde træ fra et bredt spektrum af træleverancer, 
leveret enten som flis eller hele træstammer. Genbrugstræ udgør også en del af brændslet. 
Anlægget er sikret en særlig høj virkningsgrad grundet vand/dampkredsløbet, der består af en 
specieldesignet BWSC højtrykskedel og en to-trins turbine.

BWSC’s erfaringer fra Storbritannien viser, at grønne ambitioner kan forenes med sikre 
investeringer, når man tænker helhed og samarbejde ind fra starten.

Samarbejde og helhed danner 
rammer om grønne løsninger
for biomassekraftværk
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Digitalisering kan gøre vores boliger mere energieffektive. Danfoss’ finske partner Leanheat 
hjælper boligselskaber og fjernvarmeforsyninger med at spare på energien – helt op til 20 
procent. Ved udgangen af 2018 vil løsningen være installeret i mere end 100.000 lejligheder 
rundt om i verden. 

I Danmark har Boligselskabet Sjælland sammen med Danfoss og Leanheat taget de første skridt 
ud i intelligent varmestyring baseret på AI (kunstig intelligens) og IoT (Internet of Things). 

Varmeanlæg i etagebygninger tilpasser sig normalt ikke ændringer i vejrforhold og beboernes 
varierende forbrug, hvilket betyder ineffektiv styring, højere varmeomkostninger og dårligere 
indeklima. Men med Leanheats løsning kan boligselskaberne tage et digitalt tigerspring. Løs-
ningen inkluderer en central styringsenhed, der kontrollerer varmen og ved hjælp af sensorer i 
lejlighederne kontinuerligt optimerer temperaturen og fugtigheden – alt sammen for at spare 
på energien. 

Potentialet for energieffektivisering ved digitalisering af vores boliger er stort. 50 procent af 
energiforbruget i Europa går til opvarmning og nedkøling af bygninger, og det kan der gøres 
noget ved. Teknologien og løsningerne findes allerede til at gøre eksisterende bygninger 
smarte og energieffektive.

Data nedsætter energiforbruget 
– med op til 20 procent
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Hver dag sikrer køleanlæg den rette temperatur i kølemontrer og frysere i danske supermarkeder. 
Anlæggene producerer (afgiver) store mængder varme, når mælken og kødet skal køles ved 
rette temperatur. Men overskydende varme kan genbruges til blandt andet opvarmning af 
supermarkedet, dets kontorer og private boliger. Danfoss har løsningen, og den er allerede 
oppe at køre i 55 supermarkeder i Danmark. Løsningen er igennem flere projekter blevet til i 
samarbejde med Aalborg Universitet, DTU, Teknologisk Institut, danske supermarkedskæder 
og Danske Fjernvarmeselskaber.

Løsningen er en Heat Recovery Unit, en specialdesignet varmegenvindingsenhed, som bliver koblet 
på køleanlægget. Overskudsvarmen fra køleanlægget bliver ledt ind i butikken, og dermed dækker 
supermarkedet både sit eget fjernvarmeforbrug til rumopvarmning og opvarmning af varmt brugs-
vand til rengøring. Overskudsvarmen kan også sælges til fjernvarmenettet. Et eksempel er Super 
Brugsen i Kerteminde, som i 2018 har sparet næsten 60 procent på fjernvarmeregningen.

Der findes mere end 2.700 butikker i Danmark, omkring halvdelen af dem er koblet på fjerne-
varmenettet. De er allerede klar til at få installeret løsningen og spare på fjernvarmeforbruget. 

Med en Heat Recovery Unit er der ingen spild, for anlægget genbruger 95 procent af den 
overskydende varme. Køleanlægget reducerer også CO2–udledningen. Det anvender naturlige 
kølemidler, der ikke påvirker miljøet. Tilbagebetalingstiden ligger på mellem et til fire år.

Danske supermarkeder  
rummer stort potentiale for 
genbrug af overskudsvarme
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Industrien bliver
grønnere med bioenergi

Biogasanlægget Nature Energy Videbæk er et af verdens største, og fra december 2018 forsyner 
det ARLA Foods med grøn el og varme til produktionen af mælkepulver på mejeriet i Videbæk. 

Med biogasanlægget vil ca. 40 procent af ARLA’s naturgasforbrug i Danmark være erstattet af 
biogas. Dermed er det et væsentligt bidrag til at nå ARLA’s mål om, at 50 procent af virksom-
hedens energiforbrug skal være grønt i 2020. Derudover er anlægget godt for klimaet, da det 
årligt vil reducere klimabelastningen med 23.000 tons CO2.

Anlægget er et godt eksempel på industriel symbiose, hvor ARLA, landbruget og andre 
industrivirksomheder til sammen leverer i alt 600.000 ton biomasse, der giver en pro-
duktion på 27,5 millioner kubikmeter biogas årligt, svarende til gasforbruget i omkring 
17.500 énfamilie husstande. 

Partnerne bag er ARLA Foods (aftager af al biogas, leverandør af biomasse og medejer), 
NGF Nature Energy (projektudvikler og medejer af biogasanlægget), Xergi (leverede selve 
biogasanlæggets teknologi og medejer), Leverandørforeningen (landmænd, der leverer gylle 
og dybstrøelse og medejer af anlægget) og Focus Bioenergy (rådgiver omkring brug af fast 
biomasse).
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Fremtidens energisystemer
udvikles i Nordhavn

EnergyLab Nordhavn er et unikt partnerskab, der udvikler og afprøver nye løsninger inden for 
el, varme, energieffektive bygninger og elektrisk transport. Formålet er at udvikle fremtidens 
effektive og fleksible energisystem i Københavns Nordhavn. 

Projektets partnere er virksomheder, organisationer, myndigheder og DTU, der i samarbej-
de skaber grundlaget for fremtidens energisystem. Projektet identificerer nye, bæredygtige 
løsninger, som implementeres i Nordhavn, hvorfra de kan kopieres og implementeres overalt i 
verden. Ved at udvikle en række innovative produkter inden for energiteknologi, er EnergyLab 
Nordhavn med til at indfri det kæmpe vækstpotentiale, der er på området. 

Et af hovedtemaerne i EnergyLab Nordhavn er, hvordan teknologiske løsninger kan være med 
til at sikre, at fremtidens energisystem kan omstilles til at anvende større mængder vedvarende 
energi. Projektet giver et unikt indblik i, hvordan fremtidens energisystem skal udformes med 
fokus på lagring og udnyttelse af energi i forhold til produktionen.  

Som byudviklingsprojekt og bydel skaber Nordhavn en helt unik ramme som et storbylaboratorium. 
Det gamle havneområde udvikles i disse år fra industrihavn til ny bydel med infrastruktur, boliger og 
arbejdspladser. Det giver en enestående mulighed for at arbejde med samspillet mellem arkitekturen, 
bygningerne, infrastrukturen, beboernes behov og de krav der er til et fleksibelt energisystem. 

Partnere i projektet er: DTU, Københavns Kommune, By & Havn, HOFOR, Radius, ABB, Balslev, 
Danfoss, Nerve, METRO THERM, Glen Dimplex og PowerLabDK. Projektet er støttet af EUDP.

Foto: By & Havn/Peter Sørensen
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Foto: By & Havn/Peter Sørensen

Shangri-La i Himalayabjergene vil fjerne massive mængder luftforurening ved et skifte fra 
kulfyrede husfyr til fjernvarme.

Fjernvarme er anerkendt som en af de mest effektive løsninger, når det gælder reduktion af 
CO2-udledning, fordi det er en enormt energieffektiv varmeform med minimalt spild. Derfor vil 
godt 50.000 indbyggere i Shangri-La mærke en klar forbedring i luftkvaliteten, når den danske 
fjernvarmeteknologi for alvor slår igennem. Hidtil har indbyggerne fyret med kul og træ i små 
husfyr, hvilket har medført store mængder støvpartikler og tung transport af træ. Når fjernvarme-
systemet er fuldt idriftsat, vil det spare byen for forbrug af 17.000 tons kul og 220.000 m3 træ.

Det er ABB i Danmark som i samarbejde med en række danske underleverandører leverer den 
komplette fjernvarmeløsning fra selve kedelcentralen til slutbrugerinstallationen og automations- 
system. Som en del af løsningen indgår varmepumper. Varmepumperne og en optimeret 
automation og styring, i forhold til lignende projekter i Kina, øger energieffektiviteten i 
systemet yderligere. 

Investeringen er foretaget af Dêqên Tibetan Autonomous Prefecture Heat Development Co. Ltd. 
of Development & Investment Group.

Skifte til fjernvarme skal sætte 
gang i økonomisk udvikling og
øge livskvaliteten i Shangri-La
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Digitalisering af fjernvarmen
giver målbare resultater

Undersøgelser blandt danske forsyninger viser, at øget digitalisering medfører et potentiale for 
driftsoptimering på op til 380 kroner per husstand. Assens Fjernvarme er et godt eksempel på 
datadrevet optimering og energieffektivisering. Forsyningen har kunnet sænke temperaturen 
i nettet med 6-8 grader og har indtil videre reduceret den årlige varmeproduktion med 2,5 procent 
og ledningstabet med 12 procent.

Ved at installere intelligente målere, der gør det muligt at fjernaflæse forbruget på timebasis, har 
Assens Fjernvarme opnået et helt nyt niveau af gennemsigtighed. Ikke kun i ledningsnettet, men 
i hele deres forretning. Netop dét er forudsætningen for, at de kan indtænke vedvarende energi-
kilder i deres system, med den kompleksitet som sol, vind og overskudsvarme tilfører. 

Helt konkret har de intelligente målere gjort det muligt for Assens Fjernvarme at sænke frem-
løbstemperaturen betydeligt. Det skyldes, at de i dag kan optimere temperaturen i forhold til 
det specifikke forbrug. Tidligere blev temperaturen fastsat efter de forbrugere, der lå længst 
væk, hvilket betød en højere fremløbstemperatur end nødvendigt. 

Assens Fjernvarme forventer at hente flere besparelser, når de går i gang med næste skridt: 
Optimering af forbrugerleddet og de enkelte bygninger. De mange data gør dem nemlig i 
stand til ikke bare at identificere forbrugere med dårlig afkøling eller ineffektive varmeanlæg, 
men også årsagen dertil.

Resultaterne i Assens er blandt andet opnået gennem et samarbejde med Kamstrup, der med 
intelligente varmemålere, aflæsningssystemer og analyseværktøjer bidrager til digitaliseringen 
af over 80 procent af de danske fjernvarmeforsyninger.

Foto: Kamstrup
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Foto: Kamstrup
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