ÅBENT FORUM 2021
“GRØNNE FREMTIDER”

- INDSTIK OM VARMEPUMPERS ROLLE I DEN GRØNNE
OMSTILLING AF VANDSEKTOREN & SEKTORKOBLING

PRÆSENTATION OG BAGGRUND
• Rambøll
• Uafhængig og multidisciplinær totalrådgiver ejet af Rambøll Fonden
• 16.000 Ansatte fordelt på 300 kontorer i 30 lande, primært I
nordeuropa og Nordamerika

• Patrick Durup Thomsen
• Chefkonsulent I Rambøll Energi (8 år) + (2 år) hos Energistyrelsen
• Projektledelse indenfor fjernkøling, varmepumper, energilagring &
solvarme
• analyse, konceptudvikling, strategi & forretningsudvikling, teknisk
projektering & myndighedsdialog

• Del af Rambølls tværsektorielle udviklingsgruppe

”PARISMODEL FOR EN ENERGI- OG KLIMANEUTRAL VANDSEKTOR”
• ”Parismodel for en energi- og
klimaneutral vandsektor”, har været
katalysator og ansporende initiativ til
at øge både myndighedernes og
forsyningssektorens bevidsthed, om
hvordan forskellige veje til at nå co2neutralitet i 2030 kan se ud.
• Parismodellen kan være et fint afsæt
til systematisk udvikling af konkrete
handlingsplaner, der tager
udgangspunkt i forsyningernes reelle
muligheder.
• Lattergas
• Varmepumper
• Scope 3 udledning

VANDSEKTOREN BLIVER EN VIGTIG AKTØR I DEN SEKTORKOBLING
SOM ER ESSENTIAL FOR HELE DEN GRØNNE OMSTILLING
• Spildevand og drikkevand som effektive
kilder i store varmepumper som
elbaseret fjernvarme (og frikøling om
sommeren)
• Grundvandskøling kombineret med
sæsonlagring (ATES) og samproduktion
af varme og køling med varmepumpe
(+ mulighed for oprensning)
• Drænvand og afværgevand som effektiv
kilde i store varmepumper
• Forbrænding af slam med effektiv
udnyttelse af varme med
røggaskondensator

MAPPING AF VAND, ENERGIKILDER OG ENERGIBEHOV
- PLANLÆGNING OG SEKTORKOBLING
• Plan- og reguleringsgrundlag: Udbud af byggeretter,
Vandhåndteringsplaner, Vandsektorlovgivning,
Varmesektorlovgivning Strategiske Energiplaner,
Lokalplaner, VVM etc.
• EnergikildeScreening: for naturlige energikilder
(drikkevand spildevand, større mængder overfladevand
etc.)
• SynergiScreening: for andre energikilder og
overlappende ernergibehov – herunder overskudsvarme
og særligt sammenfaldende køle- og varmebehov
• Vigtigt at se ud over og på tværs af lokalplanområder, da
nærliggende matrikler og byområder kan være nøglen til
succes i et innovativt synergiprojekt.
• Rambøll DC mapper, OV mapper mv.

OPSKRIFT: STRATEGI FOR UDVIKLING AF SYNERGIPROJEKTER I
SAMARBEJDE MELLEM FORSYNINGER, BYPLANLÆGGERE OG PRIVATE
AKTØRER
Samarbejde på tværs af sektorer og matrikelgrænser
• Opstille reference og ligeværdige alternativer med trinvis udbygning for alle parter samlet.
• Minimer de samlede omkostninger til at levere samme ydelse køl og varme for alle parter.
• Beregne den samlede nutidsværdigevinst for alle parter, eksempelvis over 20 år.
• Fordel investeringerne og find intern afregning mellem aktører, der fordeler gevinst og risiko
rimeligt.
• Beregne den samlede nutidsgevinst for samfundet – samfundsøkonomien er vigtig!
• Undgå (unødige) investeringer i individuelle anlæg, som ikke indgår i helhedsløsninger!
(sikres gennem samfundsøkonomisk kalkule…)

VEJEN TIL EFFEKTIV SEKTORKOBLING – ET EKSEMPEL SOM VI
KAN DISKUTERE VIDERE
I en by i DK kortlægges…

Muligheder, barrierer og løsninger…

• en mængde overskudsvarme og kølebehov i industri
of erhverv,

• Der findes med sikkerhed gode businesscases, som
på lang sigt sikrer grøn omstilling og sektorkobling,
men én sektor kan ikke realiserer potentialet alene.

• Råvandsboringer og privat spildevandsbehandling i
industrien (kommercielle)
• centraliseret spildevandsbehandling og strategisk
placerede drikkevandsboringer (ikke kommercielle),
• Udbygget fjernvarmenet med +80% af
bygningsmassen tilsluttet
• Interesserede investorer som ønsker at lave grønne
lokale investeringer

• Vandsektorloven, Varmeforsyningsloven –
indtægtsrammer og slagsmål om hvem der får
godskrevet CO2-besparelsen?
• Strategisk energiplanlægning skal engagere private
aktører og fokuserer på at skabe rammer for nye
forsyningsformer og selskabskonstruktioner (gerne
eget af forbrugerne :-)

RAMBØLL CASES

RAMBØLL CASE 1 - EJBY MØLLE

• Varmepumperne på Ejby Mølle kan hver levere omtrent 20 MW
ved op til 68 °C
• varme er baseret på en spildevandsmængde på ca. 2.000 m3/t med
temperaturer mellem 18/8 °C (sommer/vinter)
• forventes at dække det årlige varmeforbrug i ca. 5000 husstande.

• Varmepumperne er med en selskabsøkonomisk gevinst på ca. 74
mio. kr. stærkt medvirkende til at holde fjernvarmeprisen ved
Fjernvarme Fyn nede.
• Projektet giver en samfundsøkonomisk gevinst på over 70 mio. kr.
over en 20-årig periode.
• Samtidig vil varmepumperne også medføre en reduktion af CO2 og
andre klimagasser på 128.000 tons CO2-ækvivalenter over 20 år
*Kilde: Projektforslag godkendt af Odense kommune

RAMBØLL CASE 2 – TÅRNBY FJERNKØLING

• Svært udelukkende med fjernkøling
• Svært udelukkende med
spildevandsvarmepumpe
• Den kombinerede løsning
resulterede i et rigtig godt projekt
både økonomisk og miljømæssigt

RAMBØLL CASE 2 – TÅRNBY FJERNKØLING

• Årligt spildevandsflow: 5,4 mio. m³
• Spildevandet kan køles ned til ca. 4°C
• Varierer henover året afhængig af
temperaturen

• Mere information:
•

https://dk.ramboll.com/medier/rdk/varmepumper-paaspildevand-giver-baade-fjernkoling-og-varme-i-taarnby

•

https://files.danfoss.com/download/Drives/DKDDPC405A102_DD
S_Taarnby%20district%20cooling_LR.pdf

•

https://taarnbyforsyning.dk/artikler/varmepumper-paaspildevand-giver-baade-fjernkoeling-varme-taarnby

RAMBØLL CASE 2 – TÅRNBY FJERNKØLING
• The total demand for cooling capacity will
be adjusted to real demand (costumer
flexibility)
• The ground source cooling is base load
cooling in summer to reduce heat
generation as the value of heat is low
(supply flexibility)
• The heat pump will cool the ground source
in winter in periods of the lowest and
coldest waste water flow (COP optimization)
• The heat pump will generate heat in
combined production (fuel efficiency)
• The cold storage tank offers peak cooling
capacity and optimizes the production
(supply flexibility)
• The heat pump will work on interruptible
basis when electricity prices are high
(supply flexibility & optimization)

JRC STUDY REPORT ON EFFICIENT DH&C IN EU 2021

TWO FIRST CASES OUT OF 8 ARE FROM DENMARK (TAARNBY FORSYNING & JÆGERSPRIS DISTRICT HEATING)
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