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Årets billedserie er optaget på Avedøre Holme.
Her er det på en strækning af transmissionsnettet nødvendigt at udskifte muffer og reetablere defekte overvågningstråde for at sikre
fjernvarmeforsyningen til VEKS’ kunder.
VEKS’ hovedleverandør af fjernvarme, Avedøreværket, ses i baggrunden på forsidefotoet, som
også viser udgravningerne ”Som perler på en
snor”. Det er navnet på case 2, der beskriver det
store vedligeholdelsesprojekt.
FOTO: Claus Peuckert Photography
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FORORD

Europa i forandring også energimæssigt
Energipolitik er forsyningssikkerhed
Klimaudfordringer og CO2-udledning er

helt i toppen af dagsorden i langt de

fleste lande. Befolkningen har påtaget

kompliceret i den virkelige verden end i

Begrænses leverancen af naturgas til

den politiske verden.

Danmark, vil VEKS prioritere alene at
anvende olie på de lokale kedler som

sig ansvar, og derfor er det også blevet

Alt ændret

et emne, der har fået højeste politiske

Med Ruslands invasion af Ukraine den

VEKS solidaritet med de individuelle

interesse - og prioritet. I april 2021 blev

24. februar 2022 blev energipolitikken

naturgaskunder, der her og nu ikke har

EU’s medlemslande og EU Parlamentet

i EU med ét ændret. Fokus på naturgas

et alternativ til naturgassen.

enige om, at reducere udledningen af

som ”grøn energikilde” er nu definitivt

CO2 med 55% i 2030 i forhold til ni-

afløst af fokus på, hvordan forsynings-

Fjernvarmesektoren kan levere

sikkerhed, sikkerhedspolitik og grøn

Fjernvarmesektoren er parat til at på-

omstilling kunne gå hånd i hånd. Ikke i

tage sig den kæmpe opgave, det er at

en fremtid i 2030 eller 2050 - men nu.

forcere udfasningen af naturgas sam-

Uagtet det var en lang, kompliceret

Ingen taler mere om at skabe attrakti-

tidig med, at vi holder momentum i den

proces at blive enige om et grønt EU

ve økonomiske rammer for omstilling

grønne omstilling.

som fælles mål, var det nok den enkle-

til naturgas. Nu skal vi hurtigst muligt

ste del af processen. Nu er det alvor og

reducere anvendelsen af naturgas, og

Det bliver ikke nemt eller enkelt i en tid

de efterfølgende diskussioner er alle-

ikke mindst gøre os uafhængige af

med mangel på kompetencer og ar-

rede begyndt - kan grønt gradbøjes?

russisk naturgas.

bejdskraft i mange sektorer - også i

veauet i 1990.

Grøn, grønnere…

Ja, kunne vi konstatere den 2. februar

erstatning for naturgas. Hermed viser

fjernvarmesektoren.

der er grønt. Som et led i EU’s Hand-

Forsyningssikkerhed et glemt begreb

lingsplan for en grønnere og renere

Ordet forsyningssikkerhed har stort

tiv til ikke at løse den opgave. Titusind-

økonomi indfasede EU et nyt klassifi-

set været glemt siden oliekriserne i

vis af naturgaskunder inden for VEKS’

kationssystem (taksonomien) - for at

1970’erne. Men dengang tog de dan-

forsyningsområde skal konverteres til

leve op til Parisaftalen og FN’s verdens

ske politikere konsekvensen, og star-

grøn fjernvarme. Deres varmeforsyning

mål. Den skal sikre en ensartet identifi-

tede udbygningen af fjernvarme base-

vil primært være baseret på varme fra

kation af grønne og miljømæssigt bæ-

ret på samproduktion af el og varme -

certificeret, bæredygtig biomasse fra

redygtige investeringer på det euro-

kraftvarme vandt frem. Målet var at

Avedøreværket og overskudsvarme fra

pæiske marked.

minimere olieafhængighed og spare

affaldsenergianlæggene ARGO og

ressourcer.

Vestforbrænding. Lidt længere ude i

2022, hvor EU skabte tvivl om, hvad

Udfaldet blev, at EU-kommissionen

Men som samfund har vi intet alterna-

fremtiden suppleres denne varme med

med taksonomien gav det grønne

Siden da har vi taget forsyningssikker-

stempel til såvel naturgas som atom-

hed for givet. Begrebet er langsomt

kraft. Begrundelsen var, at det i en

gemt og glemt i vores bevidsthed - det

wer-to-X produktion af grønne brænd-

overgangsperiode var nødvendigt at

gik jo meget godt. Men den alvorlige,

stoffer.

acceptere uperfekte løsninger for at nå

aktuelle politiske situation omkring

målsætningen om klimaneutralitet i EU

Ukraine har igen fået forsyningssikker-

senest i 2050. Man kan forestille sig, at

hed højt på dagsordenen. Nu er det ik-

Hvad skal
Christiansborg levere?

en række lande langsomt er ved at

ke olieforsyningen, der er udfordrin-

Den kæmpe opgave, der kom natten til

komme til den erkendelse, at omstillin-

gen, men derimod forsyning af Europa

den 24. februar 2022 løser ikke sig

gen fra et fossiltbaseret samfund til et

med naturgas.

selv, men kræver justeringer af den ak-

grønt, bæredygtigt samfund er mere
4

geotermi samt overskudsvarme fra datacentre, fra ”fangst af CO2” og fra Po-

tuelle politik på Christiansborg.
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Den anvendes mange forskellige typer
og størrelser af maskiner.
En forudsætning for at nuværende na-

Fjernvarmesektoren skal ikke i en me-

Varme er noget vi deler - og i VEKS

turgaskunder så hurtigt som muligt

get alvorlig national og international

glæder vi os til sammen med de lokale

skal kunne tilbydes fleksibel fjernvar-

situation bruge unødige ressourcer på

fjernvarmeselskaber at byde naturgas-

me er enkel:

at nedlægge velfungerende kapacitet,

kunder velkommen i ”fjernvarmefæl-

selskabsgøres eller arbejde med bu-

lesskabet”. Det er grøn fjernvarme til

reaukratiske indtægtsrammer. Rege-

jer.

• Bæredygtig biomasse må forblive
som brændsel i en længere periode

ringen har sagt det klart. Bureaukrati

end planlagt.

og unødig administration må ikke stå i

• Udnyt den forbrændingskapacitet vi i

vejen for effektive og nødvendige løs-

Steen Christiansen

dag har på de danske affaldsenergi-

ninger. Danmark har en energi- og

Formand, VEKS

anlæg, hvilket vil forbedre klimaet i

fjernvarmesektor i verdensklasse, når

hele Europa.

det handler om forsyningssikkerhed,

• Stop processen med indførelse af
”reformer” i fjernvarmesektoren.

miljø og økonomisk effektivitet. Det
kunne regeringen og Folketingets par-

• Tag initiativ til en national energispa-

tier passende starte med at erkende.

restrategi med tilhørende bindende

Man træffer som bekendt valg og fra-

handlingsplaner. Sparet energi giver

valg. Også når det gælder om at spæn-

den billigste udfasning af naturgas.

de ben for løsningerne.
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Oplysninger om selskabet
Formål og hovedaktivitet

selskabets område, idet 22 lokale ke-

VEKS Gasmotor, Solrød er etableret i

VEKS, Vestegnes Kraftvarmeselskab

delcentraler kan bruges som reserve

december 2015 og producerer el til

I/S, er et fælleskommunalt interes-

og til supplerende forsyning i særligt

nettet og fjernvarme til VEKS Trans-

sentskab, der drives som en nonprofit

kolde perioder.

mission, baseret på biogas leveret fra

virksomhed. VEKS omfatter produkti-

Solrød Biogas A/S.

on, transmission og distribution af

Økonomi og organisation

fjernvarme på Vestegnen i hovedstads

VEKS omfatter fem adskilte områder

Distribution

området. 12 kommuner på Vestegnen

inden for samme juridiske enhed.

Køge Fjernvarme (KFV) varetager distribution af fjernvarme til private kun-

med i alt 500.000 indbyggere hæfter
solidarisk for VEKS’ økonomi. De 12

Betegnelsen VEKS dækker den konso-

der, erhvervskunder og institutioner i

kommuner er: Albertslund, Brøndby,

liderede aktivitet inden for de fem en-

Køge. Varmen købes internt hos VEKS

Glostrup, Greve, Hvidovre, Høje-Ta-

heder, hvorimellem der er fuld adskil-

Transmission.

astrup, Ishøj, Køge, Roskilde, Rødovre,

lelse økonomisk set inden for samme

Solrød og Vallensbæk. VEKS blev etab-

CVR-nummer.

leret i 1984 og har det hovedformål at

Tranegilde Fjernvarme (TFV) varetager
distribution af fjernvarme til kunder i

nyttiggøre varme fra kraftvarmevær-

Transmission

kerne og overskudsvarme fra affalds-

VEKS Transmission forsyner 19 lokale

Greve. Varmen købes internt hos VEKS

energianlæg, større industrivirksom-

fjernvarmeselskaber med varme på

Transmission.

heder mv.

Vestegnen. De lokale fjernvarmesel-

VEKS’ fjernvarmesystem

Tranegilde erhvervsområde i Ishøj og

skaber varetager den videre distributi-

Lovgivning

on til private kunder, erhvervskunder

VEKS er underlagt § 60 i Lov om kom-

Der er anlagt 135 km dobbeltrør med

og institutioner. Den leverede varme

munernes styrelse. Det betyder blandt

53 vekslercentraler og 19 pumpestati-

svarer til 170.000 familiers forbrug.

andet strammere vilkår for låntagning

oner, der overfører varmen til de lokale

VEKS deltager sammen med CTR og

mv., end der er gældende for både pri-

fjernvarmesystemer. Hovedparten af

HOFOR - hver med en ejerandel på 1/3

vate og enkeltkommunale varmeforsy-

varmen leveres til VEKS fra Avedøre-

- i Hovedstadens Geotermiske Samar-

ningsvirksomheder. Som kollektivt var-

værket og de øvrige kraftvarmeværker

bejde (HGS), der driver et geotermisk

meforsyningsselskab skal VEKS ved

i København samt fra affaldsenergian-

demonstrationsanlæg på Amager.

udførelsen af sin virksomhed, herun-

læggene ARGO og Vestforbrænding.

der i forbindelse med sin prisfastsæt-

Transmissionssystemet styres, regule-

Produktion

res og overvåges fra en døgnbeman-

Køge Kraftvarmeværk (KKV) produce-

det driftscentral beliggende i VEKS’

rer el til nettet, damp til Junckers Indu-

hovedsæde i Albertslund. Der er en høj

strier A/S og sælger (internt) fjernvar-

Det betyder blandt andet, at VEKS er

forsyningssikkerhed i transmissions-

me til VEKS Transmission.

omfattet af et økonomisk hvile-i-sig-

telse, følge reglerne i Varmeforsyningsloven.

selv-princip, som indebærer, at VEKS i

Interessenternes ejerandele

forbindelse med sin prisfastsættelse
skal sørge for, at interessentskabets
indtægter og udgifter over en årrække

Vallensbæk 1,42%
Solrød 2,31%
Rødovre 5,78%
Roskilde 18,05%

skal balancere.
Albertslund 13,21%
Brøndby 10,14%
Glostrup 5,69%

Køge 6,63%
Ishøj 3,82%
Høje-Taastrup 14,01%

6

Greve 5,78%
Hvidovre 13,16%

Resterne af de gamle
muffer med isoleringsmateriale
fragtes forsvarligt væk og bliver
skilt ad i fraktioner.
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Hoved- og nøgletal
Interessentskabets udvikling i de seneste fem år kan beskrives således:
2021

2020

2019

2018

2017

1.343

1.227

1.345

1.283

1.382

-9

-17

30

-14

18

Finansielle poster

-18

4

-19

-28

-22

Årets resultat

86

14

23

-34

4

191

103

79

133

119

Samlede aktiver

2.298

2.329

2.333

2.236

2.202

Anlægsgæld

1.832

1.897

1.854

1.858

1.777

Antal medarbejdere pr. 31/12

88

86

82

77

74

Finansielle omkostninger i forhold til anlægsgæld i %

1,0

1,0

1,1

1,6

1,3

(mio. kr.)

		
Nettoomsætning
Resultat af primær drift

Egenkapital, ultimo

Varmekøb i kommunerne
Vallensbæk 2,3%
Solrød 2,7%
Køge 4,6%
Ishøj 5,1%

Graddage

Roskilde 19,6%
Høje-Taastrup 13,8%

Glostrup 5,4%
Greve 5,6%
Rødovre 7,0%
Hvidovre 10,0%

3.500

3.112

3.000

2.699

2.652

2017

2018

2.500

2.826
2.546

2.435

2019

2020

2000
Brøndby 12,7%
Albertslund 11,2%

1.500
1.000
500
0
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Normalår

2021
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Varmeprisen hos slutkunden
1.200

Kr./MWh
Varmepriserne hos fjernvarmekunderne på Vestegnen

1.000

Forudsætninger:

600

• Priser ifølge Energitilsynets prisstatistik anmeldt af de lokale
fjernvarmeselskaber december 2021. Hvis priserne ikke er
anmeldt, anvendes de offentliggjorte priser - oplyst på
fjernvarmeselskabernes respektive hjemmesider.

400

• Gennemsnitsvarmeprisen er beregnet ud fra Dansk Fjernvarmes
”standardbolig” på 130 m2 med et årsforbrug på 18,1 MWh.

200

• Der er ikke sikkerhed for, at alle selskaber forsyner den angivne
type ”standardbolig”.

800

Vallensbæk Fjernvarme Syd

Solrød Fjernvarme a.m.b.a

Vallensbæk Fjernvarme Nord

Svogerslev Fjernvarme a.m.b.a

Naturgas

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning

Køge Fjernvarme

Roskilde Forsyning

Høje Taastrup Fjernvarme a.m.b.a

Ishøj Varmeværk

Hvidovre Fjernvarmeselskab a.m.b.a.

Greve Fjernvarme

Tranegilde Fjernvarme

Mosede Bypark

Mosede Fjernvarmeværk

Glostrup Forsyning

COOP

Brøndby Fjernvarme a.m.b.a.

• Der er ikke medregnet tilslutningsbidrag.

Albertslund Forsyning

0

• Leveringspunkt mellem fjernvarmeselskab og kunde kan variere
fra selskab til selskab.
• Prisen for opvarmning med naturgas er angivet af
Dansk Fjernvarme.
• Priserne er inkl. moms.

Fjernvarme (DK gennemsnit)
Gennemsnit, Vestegnens fjernvarmeselskaber

Udvikling i produktion (TJ)
9.230

9.495

8.920

8.606

9.000
8.000

8.000

2017

2018

2019

2020

2021

ARGO

Blok 2, Avedøreværket (bio)

Vestforbrænding

Blok 1, Avedøreværket (kul)

Køge Kraftvarmeværk (bio)

CTR

Geotermi

Spidslast

VEKS Gasmotor, Solrød

Blok 1, Avedøreværket (bio)

0

2017
Gasolie (m3)

2018

2019

570

307

1.000

1.501

2.000

2.000

1.029

1.837

3.000

2.070

3.053

4.000

4.000

2.530

4.102

5.000

1.909

6.000

4.414

5.449

7.000

6.000

0

6.482

9.245

7.678

TJ

413

10.000

Brændselsforbrug, spids- og reservelast

2020

Naturgas (1.000 Nm3)

2021
Træ (t)

CP Kelco
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Kontrakter
Ørsted

varmeaftale, der blandt andet skal sik-

brændingskapaciteten på de danske

Avedøreværkets to blokke leverer som

re opdeling af varmeprisen fra Vestfor-

affaldsenergianlæg.

udgangspunkt fjernvarme totalt base-

brænding i et variabelt element (kr./GJ)

ret på certificeret, bæredygtig biomas-

og et fast element (kr./år). Første fase

VEKS Gasmotor, Solrød

se - dog har begge blokke stadig 100%

har været forhandlinger om en princip-

VEKS aftager årligt omkring seks milli-

backup på fossilt brændsel i form af kul

aftale, der skal fastlægge rammerne

oner kubikmeter biogas fra Solrød Bio-

på blok 1 (indtil 2023) og naturgas på

for den endelige varmeaftale. Princip-

gas A/S. Biogassen afbrændes pri-

blok 2. VEKS har betinget sig, at udfas-

aftalen forventes færdigforhandlet

mært i en gasmotor, der producerer

ning af kul ikke må påvirke forsynings-

medio 2022.

grøn el til nettet og fjernvarme. Sekun-

sikkerheden for varmeleverancer fra
blokken.

ARGO

dært anvendes biogassen i en gaskedel til produktion af fjernvarme. Driften

I 2015 underskrev ARGO og VEKS en

i 2021 har været stabil - men lavere

Aftalen mellem Ørsted og VEKS om

allonge til den eksisterende aftale, der

end budgetteret - da det har været

varmeleverancer fra Avedøreværkets

sikrer en stabil varmepris på den lange

mere attraktivt for Solrød Biogas at le-

blok 2 udløber i 2027, mens aftalen om

bane. Det har medført en total gen-

vere biogassen i opgraderet form til

varmeleverancer fra blok 1 udløber i

nemsnitsvarmepris fra ARGO i 2021 på

naturgasnettet.

2033.

71,90 kr./GJ, der kan sammenholdes

Som en konsekvens af den fremadret-

med et affaldsvarmeprisloft på 98,00

Prisen på biogassen er fastsat således,

kr./GJ.

at den som udgangspunkt vil give en
resulterende fjernvarmeproduktions-

tede, betragtelige reduktion i tilskuddet til biomassebaseret elproduktion

Siden 2017 har der været arbejdet på

pris svarende til affaldsvarmeprisloftet

(”15 øren”) anmodede Ørsted i 2019

en model, der muliggør en differentie-

minus 10%. Den lavere leverance af

om genforhandling af aftalen for Aved-

ret varmepris på månedsbasis. Samti-

biogas til VEKS Gasmotor, har derfor ik-

øreværkets blok 2. Denne blok rammes

dig opdeles varmeprisen i et fast bi-

ke haft negativ indflydelse på varme-

først af det reducerede tilskud. Der er

drag udtrykt i ”kr./måned” - uafhæn-

prisen fra gasmotoren.

forhandlet gennem 2020 og 2021,

gigt af varmekøbet - samt et variabelt

uden at der dog er opnået enighed om

bidrag udtrykt i ”kr./GJ”. Den nye model

I 2021 har VEKS og Solrød Biogas A/S

det fremtidige aftalegrundlag for blok-

blev implementeret med virkning fra

indgået aftale om, at VEKS med virk-

ken.

den 1. januar 2019 og erfaringerne si-

ning fra den 1. januar 2022 har over-

den har været positive. Den resulte-

draget balanceansvaret for elprodukti-

For at få større fleksibilitet i forhold til

rende varmepris vil dog på årsbasis al-

onen på gasmotoren til Danske Com-

driften af Avedøreværkets blok 2 blev

tid ligge på eller under affaldsvarme-

modities (DC). Det betyder, at VEKS af

der i 2020 opstartet forhandlinger om

prisloftet.

DC får en fast årlig bonus, der er begrundet i, at DC hermed sikrer sig - og

at skabe mulighed for, at halmkedlen
på værket kan producere fjernvarme,

Over nytåret 2020/21 var ARGO på den

kan afdække - en forholdsvis ”sikker”

uden at hovedkedlen på blok 2 skal

”lukkeliste” for affaldsenergianlæg, der

grundlast. Solrød Biogas A/S og VEKS

være i drift - såkaldt mono-drift. For-

var udarbejdet af Kommunernes

er enige om, at denne bonus tilfalder

handlingerne fortsatte i 2021, hvor der

Landsforening. Da VEKS får dækket

VEKS - og dermed kommer alle VEKS’

blev indgået en aftale, som betyder, at

omkring 35% af sit varmebehov ved

kunder til gode - og kompenserer for,

mono-drift af halmkedlen vil være mu-

leverancer fra ARGO, var dette en al-

at VEKS i perioden 2017-2020 har ac-

lig fra slutningen af 2022.

vorlig udmelding for såvel ARGO som

cepteret en afregningspris svarende til

VEKS. Lukkelisten blev dog i februar

affaldsvarmeprisloftet uden rabat.

Vestforbrænding

2021 underkendt af Energistyrelsen,

I 2021 har VEKS, CTR og Vestforbræn-

og det er derfor nu den politiske for-

CP Kelco

ding opstartet forhandlinger om en ny

ventning, at markedet vil regulere for-

I december 2016 underskrev VEKS og
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virksomheden CP Kelco en aftale om at

skrivningsperiode for begge parters in-

udnytte overskudsvarme fra CP Kelcos

vesteringer kalkuleret til syv år. Med

produktion af blandt andet pektin.

udgangen af 2021 kunne parterne be-

Varmeleveringsaftaler mellem
VEKS og de lokale distributionsselskaber

Gennem 2017 blev projektet realiseret

gynde at dele gevinsten ved projektets

VEKS’ administration har sammen med

med de første leverancer i december

realisering.

repræsentanter fra distributionssel-

2017.

Geotermi

skaberne i VEKS’ forsyningsområde siden 2016 arbejdet på at formulere nye

VEKS køber varmen fra CP Kelco, og

Gennem 2021 har VEKS fortsat for-

varmeleveringsaftaler mellem VEKS og

sælger den videre til Køge Fjernvarme

handlingerne med AP Møller Holding

interessentskabets kunder.

på eksakt samme vilkår som til VEKS’

omkring indgåelse af et Letter Of In-

øvrige distributionskunder. Varmen le-

tent (LOI) for udnyttelse af geotermi

De nye aftaler blev i 2021 sendt til

veres til Køge Fjernvarmes ledningsnet

inden for VEKS’ forsyningsområde.

godkendelse i alle distributionsselska-

ved Skandinavisk Transport Center i

Forhandlingerne har ligget noget stille

berne, hvor alle selskaber - med und

Køge og vil - når fjernvarmenettet i Kø-

i 2021, da man har afventet resultatet

tagelse af Svogerslev Fjernvarme - har

ge er fuldt udbygget - dække omkring

af geotermi-forhandlingerne mellem

underskrevet aftalerne. De nye aftaler

25% af fjernvarmebehovet i Køge. I

AP Møller Holding og AffaldVarme i År-

vil træde i kraft den 1. januar 2022.

2021 har overskudsvarme fra CP Kelco

hus. Umiddelbart før jul 2021 under-

dækket cirka 50% af varmebehovet i

skrev parterne her en aftale. Forhand-

Aftalekomplekset indeholder en række

Køge Fjernvarme.

lingerne mellem VEKS og Innargi (sel-

komplicerede og sammensatte pro-

skab med AP Møller Holding, ATP og

blemstillinger. De nye aftaler tager

Aftalen sikrer, at VEKS de første år -

NRGI som parter) om indgåelse af et

blandt andet højde for, at der fremad-

indtil begge parters investeringer er

LOI er nu genoptaget.

rettet må forventes en større decentral

afskrevet efter forventeligt syv år - får

varmeproduktion, som skal håndteres i

fjernvarmen leveret til en pris, der sva-

Junckers Industrier

rer til VEKS’ substitutionspris fra Køge

VEKS har to aftaler med Junckers Indu-

stadsområdets fjernvarmesystem for

Kraftvarmeværk og Avedøreværket.

strier. Den ene aftale omhandler leve-

at undgå suboptimering. Ligeledes kan

Herefter vil parterne dele gevinsten,

ring af procesdamp - samt aftag af flis,

aftalerne håndtere en kostægte fjern-

hvilket medfører, at VEKS’ købspris bli-

savsmuld og pudsestøv - for perioden

varmetarif; en variabel varmepris på

ver lavere end substitutionsprisen.

1. maj 2012 til udgangen af 2027.

månedsbasis.

den samlede driftsoptimering i hoved-

Dermed vil projektet komme alle VEKS’
distributionskunder til gode.

Den anden aftale, som kan opsiges
med seks måneders varsel, angår gen-

Alt i alt har driftsøkonomien i perioden

sidigt køb af tjenesteydelser. Der er i

2018-2021 været bedre end budget-

2021 alene sket mindre justeringer på

teret. Da investeringsbeslutningen

VEKS’ køb af visse tjenesteydelser.

blev truffet, var den budgetterede af-

ÅRSBERETNING 2021

11

LEDELSESBERETNING

Forventninger til 2022
Varmeleveringsaftaler
Målsætningen er at få en aftale på

forbindelse med fangsten af CO2.

Et demonstrationsanlæg i Sydhavnen

I første omgang vil der være tale om

med en varmepumpe på 5 MW med

udnyttelse af overskudsvarme fra CO2-

spilde-/havvand som energikilde blev

ikke stiller selskabet dårligere end en

fangst processen på Avedøreværket,

officielt indviet den 2. april 2019. Erfa-

fortsættelse af den tidligere aftale vil-

hvor forventningen er, at der medio

ringer har vist, at større varmepumper

le have givet selskabet.

2022 vil kunne indgås et Letter of In-

fortsat er en umoden teknologi, hvor

tent (LOI) mellem Ørsted og VEKS/CTR.

en række ”børnesygdomme” skal ud-

plads med Svogerslev Fjernvarme, der

”Indfangning af CO2”

ryddes, før teknologien er stabil og

Copenhagen/Malmø Port (CMP), HOF-

HGS (Hovedstadsområdets
Geotermiske Samarbejde)

OR, VEKS, Vestforbrænding og Ørsted

I erkendelse af at geotermi er kompli-

Bæredygtig biomasse

har i december 2020 etableret samar-

ceret, leverede HGS i sommeren 2019

I overensstemmelse med de politiske

bejdet Carbon Capture Cluster Copen-

den del af eneretstilladelsen til udnyt-

ønsker i 2012 omlagde Ørsted - i over-

hagen (C4).

telse af geotermisk energi, der ligger

ensstemmelse med VEKS’ ønsker - var-

Selskaberne ARC, ARGO, BIOFOS, CTR,

økonomisk attraktiv.

uden for det eksisterende Geotermiske

meproduktionen på Avedøreværket fra

Formålet med samarbejdet er at un-

Demonstrations Anlæg (GDA) på Mag-

fossilt brændsel til certificeret, bære-

dersøge mulighederne for at reducere

retheholmen på Amager, tilbage til

dygtig biomasse.

udledningen af CO2 i hovedstadsområ-

Energistyrelsen. Samtidig accepterede
Energistyrelsen, at der sker en midler-

Biomasse må - i forhold til den langsig-

ved de store punktkilder i hovedstads-

tidig stilstand på GDA.

tede målsætning om et CO2-neutralt

det ved - populært sagt - ”CO2-fangst”

samfund - betragtes som en midlerti-

området.
Tilbageleveringen af eneretstilladel-

dig løsning. Men på den korte bane - de

Realistisk er der mulighed for at skabe

sen betød, at andre aktører kunne ind-

næste 10-15 år - er der intet alternativ.

CO2-reduktioner på op til tre millioner

levere ansøgning til Energistyrelsen. I

Der findes ganske enkelt ikke andre

tons om året med CO2-fangst. Det sva-

alt to aktører - AP Møller Holding og

teknologier, der kan tage over her og

rer til ca. 17% af det samlede danske

GEOOP - indleverede ansøgning inden

nu. Derfor øger det kravet til, at den

behov for at nå den ambitiøse nationa-

for VEKS’ forsyningsområde. Energi-

anvendte biomasse reelt er bæredyg-

le målsætning på 70% CO2-reduktion i

styrelsen tildelte i november 2021

tig.

2030.

koncessionen udenfor GDA til Innargi. I
løbet af 2021 har HGS haft dialog med

Mere end halvdelen af CO2-reduktio-

såvel Innargi som GEOOP om GDA’s

nen fra punktkilderne i hovedstadsom-

fremtid, hvilket kunne munde ud i at ét

rådet vil være biogent CO2. Dermed er

af selskaberne overtager GDA anlæg-

der mulighed for, at energisektoren i

get. En afklaring heraf forventes i løbet

hovedstaden ikke kun kan bidrage til

af 2022.

CO2-neutralitet, men reelt kan blive
CO2-negativ.

Varmepumper

Gennem 2021 er samarbejdet blevet

2014 et forsknings- og udviklingspro-

tættere - i respekt for de forskellige in-

jekt om store eldrevne varmepumper i

teresser, de deltagende selskaber kan

hovedstadsområdets fjernvarmesy-

have. VEKS’ interesse i samarbejdet

stem. Projektet fik støtte fra EUDP (Det

har primært fokus på udnyttelsen af

Energiteknologiske Udviklings- og De-

den overskudsvarme, der genereres i

monstrationsprogram).
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VEKS, CTR og HOFOR igangsatte i

Afmontering af
gamle muffer er
et af de første led i
renoveringsprojektet.
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CASES

Fire cases
Den første case tager afsæt i VEKS’ rolle i ”Fremtidens Fjernvarme”.
De følgende cases sætter lys på processen med at renovere muffer
og alarmtråde samt Køge Kraftvarmeværks nye besøgstjeneste ift.
skolebørn. Endelig indstilles kikkerten på det lange perspektiv
vedrørende fjernvarmens brug af fremtidens teknologier.

Case 1

Case 2

Fremtidens Fjernvarme er VEKS’ direktions

Hvad skal der til for at sikre et over 35 år

bud på, hvilken rolle selskabet spiller i at

gammelt (ungt) fjernvarmesystem? Case 2

udvikle ”Fremtidens Fjernvarmeforsyning i

Som perler på en snor beskriver vedlige-

Hovedstadsområdet år 2050”. Hvordan på-

holdelsen af muffer og alarmtråde i VEKS’

virkes VEKS’ egen Strategi 2025 i forhold

134 km lange transmissionssystem. Årets

til en række fremtidsscenarier?

fotoserie viser i øvrigt dette arbejde.

Case 3

Case 4

Fjernvarme på skoleskemaet tager fat i,

Hvordan integrerer vi fremtidens teknolo-

hvorfor man på Køge Kraftvarmeværk

gier i VEKS’ fjernvarmeforsyning? Case 4

slår portene op for skolebørn. VEKS har

Fremtidens teknologier skildrer de udvik-

opbygget en besøgstjeneste, som er

lingsprojekter, som VEKS’ deltager i -

blevet meget positivt modtaget.

sammen med en række andre aktører i
energibranchen.

14
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VEKS’ ledningskoordinator
Kim Gravill styrer projektet
med at renovere muffer og
alarmer.
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CASE 1

Fremtidens Fjernvarme
VEKS’ direktion giver et bud på, hvilken rolle VEKS spiller i at udvikle
”Fremtidens Fjernvarmeforsyning i Hovedstadsområdet år 2050 (FFH50)”
Fundamentale spørgsmål skal drøftes

trend: Vi arbejder med en cirkulær,

ind i forskellige ”fremtider” 2030 og

på direktionsniveau: Er teknologien

grøn og sikker forsyning, der ovenikø-

tidssvarende? Og kan fjernvarmen føl-

bet bygger på fællesskab, supplerer

2050. De seks CO2-fri scenarier måler

ge med?

Morten Stobbe, VEKS’ vicedirektør.

– Ja! Fjernvarme tilhører ikke fortiden,

Foranderlig verden

og endelig oplever vi også politikernes

”Fremtidens Fjernvarme” er titlen på et

Overordnet set er rapportens konklusi-

gunst, konstaterer Lars Gullev, VEKS’

samarbejdsprojekt, hvor fire varmesel-

on, at fjernvarme er både robust, kon-

direktør. Selvom fjernvarme jo er godt

skaber (se boks "Parter") i hovedstads-

kurrencedygtig og kan levere den nød-

gemt væk under jorden, er der opstået

området har kigget ind i fremtiden pri-

vendige kobling mellem affaldssektor,

en langt større synlighed og politisk

mært ved hjælp af scenarieanalyser. I

elsektor samt transportsektor. Dertil

anerkendelse i de seneste år. Et meget

korte træk er der opstillet seks scena-

stort og bredt flertal i Folketinget ved-

rier baseret på seks sammensætnin-

kommer kobling til CO2-fangst.

tog i 2020 Klimaaftalen, hvor fjernvar-

ger af fjernvarmeproduktion - og den

me anerkendes som en del af løsnin-

resulterende systemomkostning er be-

gen på vores klimaudfordringer.

regnet.

– Vi viser hver dag, at fjernvarme er

Analysen er baseret på en række sce-

er én af hovedforsyningerne af

moderne. Vi tapper direkte ind i tidens

narier for, hvordan fjernvarme passer

fjernvarme fra Avedøreværket.

sig alle op imod et syvende grundscenarie, som ikke er CO2-neutralt - se fi-

guren ”Scenarier 2050”.

Rørbroen over Amagermotorvejen
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CASE 1

Er VEKS på rette vej - eller bevæger

VEKS’ direktion

VEKS sig i en anden retning end rapportens konklusioner?

Lars Gullev,

– VEKS Strategi 2025 er på mange om-

VEKS,

direktør
ansat i 1992

råder forudseende og går hånd i hånd
med konklusionerne fra hovedstadsområdets rapport. Stor ros til VEKS’ be-

Morten Stobbe,

styrelse for allerede i 2020 at give

vicedirektør

grønt lys til vores ambitiøse mål og bi-

VEKS,

drag til den grønne omstilling, bemær-

ansat i 2016

ker Lars.
Frem mod 2050 kan biomasse-kraftvarme og affaldskraftvarme reduceres,
når andre teknologier tager over på ve-

Anbefalinger

jen mod et endnu mere flerstrenget
fjernvarmesystem. På den korte bane

”Fremtidens Fjernvarme”
anbefaler at øge:
• Store varmepumper

Scenarier 2050

• Fjernvarmekonvertering
4.000

Kapacitet, MW

• Lavtemperatur

3.500

• Kostægte tariffer

3.000

• Decentral overskudsvarme

2.500
2.000

• Nye teknologier samt geotermi

1.500

• Grøn spidslast

1.000
500
0

Elbaseret

1.
Ikke
CO2neutralt

2.
Høj CCS
med bio
og
affald

3.
4.
5.
Lav CCS Svingende Stabil
med el, PtX med PtX med
bio og
el, bio
el, bio
affald og affald og affald

6.
El og
affald

7.
Elbaseret

Biogaskedler

Biomasse-KV/kedler

Elkedler

Biomasse-KV/kedler med CC

Varmepumper

Affald

Geotermi

Affald med CC

PtX
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ARGO

Vision
Visionen for Fremtidens
Fjernvarme i hovedstadsområdet:
”Fjernvarmen er CO2-neutral
og er fortsat kundernes
foretrukne valg i 2050”
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CASE 1

kan nye teknologier dog ikke overtage

om ”Fremtidens Fjernvarme”, lyder

Men først og fremmest vil fjernvarme

hovedstadsområdets anvendelse af

Mortens forslag.

blive et endnu mere centralt tandhjul i

certificeret, bæredygtig biomasse inden 2030.
– Umiddelbart er det fornuftig at væl-

Arme og ben

koblingen mellem en række energisektorer og samfundets generelle omstil-

Hvad er de største udfordringer for

ling til mere el. – Kulstoffangst også

fjernvarme i hele hovedstadsområdet?

kaldet Carbon Capture (CC) og brintpro-

ge en flerstrenget forsyning. Det giver

duktion også omtalt som Power to X

robusthed og omstillingsparathed i

Mangel på arbejdskraft, lyder det sam-

(PtX) bliver nok til virkelighed før, vi

forhold til en verden, som forandrer sig

stemmende fra VEKS’ direktion. Indtil

havde turdet drømme om, siger Mor-

voldsomt hastigt, fastslår Morten.

videre er VEKS lykkedes med at rekrut-

ten. Overskudsvarme fra teknologipro-

tere en række nye, kompetente medar-

cesserne bliver essentiel for, at økono-

bejdere, som primært skal arbejde med

mien hænger sammen for de nye tek-

– FFH50 har udviklet samarbejdet mel-

planlægning og udbygning af fjernvar-

nologier. VEKS deltager allerede i det

lem de fire varmeselskaber. Det gælder

me. – Men vi befinder os i et ophedet

storkøbenhavnske samarbejde Carbon

både på tekniker-, planlægger- og di-

marked, hvor vi er mange parter, der

Capture Cluster Copenhagen (C4) sam-

rektionsniveau, fortæller Morten. Et

står på spring for at udbygge fjernvar-

men med en række andre store energi-

spin-off af Fremtidens Fjernvarme er,

me i vores forsyningsområde. Vi er SÅ

selskaber. Man kan læse mere om de

at mange af de deltagende planmed-

mange, der efterspørger de samme

nye teknologier i case 4.

arbejdere fra de fire selskaber fortsæt-

nøglekomponenter. Tilskudsordninger

ter samarbejdet, fordi nye fælles mål

er som udgangspunkt et vigtigt instru-

– Ingen fjernvarme, ingen udvikling.

kræver fortsat, fælles planlægning og

ment for den grønne omstilling. – Men

Vores fjernvarmesektor fungerer som

videndeling.

lige nu bliver vi presset endnu mere på

kobling mellem elsektor og transport-

Samarbejde på nyt niveau

grund af tidsfristerne for tilskud. Den

sektor, fastslår Lars. Fjernvarmen kan

Rent praktisk er der også opstået udlø-

komprimerede tid øger blot presset på

nyttiggøre den fluktuerende energi

bere: For at udnytte produktionsenhe-

den sparsomme arbejdskraft endnu

(som vinden blæser) via fx varmelagre;

derne bedre vil VEKS fx ved Vestfor-

mere, fastslår Morten.

et sådant vil VEKS sammen med Høje

brænding ombygge en vekslerstation,
så selskaberne gensidigt kan forsyne

Essentielt tandhjul

hinanden.

Overskudsvarme fra industrien udnyt-

Taastrup Fjernvarme tage i brug i løbet
af 2022.

tes allerede i høj grad både hos de lo-

Inden for grøn spids- og reservelast-

Projektet "Fremtidens Fjernvarme" har

kale fjernvarmeselskaber men også

produktion er VEKS allerede i gang

desuden vist, at branchen ikke længe-

hos VEKS - fx i CP Kelco projektet, der

med at modne et projekt om elkedel på

re er baseret på tvangsægteskaber.

leverer varme svarende til cirka 2.000

Hvidovre Hospital (50 MW). Inden for

– Vi har et fælles ærinde, og vi skal

husstandes årlige varmebehov. Rap-

en kort årrække kommer grøn biogas

hjælpes ad for at nå i mål, bemærker

porten forudser, at andelen af over-

og biofuel formentlig også i spil, hvor

Lars og fortsætter; – Det gælder også

skudsvarme - også fra datacentre - vil

de nye brændsler vil kunne anvendes i

på direktionsniveau, vi bliver jo mere

vokse betragteligt i de kommende år.

de eksisterende kedler.

skuldre skal bære fremtidens massive

Store varmepumper baseret på fx spil-

"Fremtidens Fjernvarme" advokerer for

investeringer. De overordnede rammer

devand og geotermi forudses tillige at

at sænke temperaturen i systemet. Det

drøftes, hvor fx ”elektrificeringen” af

ville spille en stor rolle for fremtidens

er en strategisk nødvendighed, men

fjernvarmen er et meget aktuelt emne.

fjernvarme. VEKS og Innargi har i øvrigt

samtidig en teknisk kompliceret øvelse.

– Derfor skal vi også have et tættere

netop indledt realitetsforhandlinger

samarbejde med Energinet. Det vil væ-

om geotermiens udvikling i hoved-

Kunder i centrum

re helt naturligt, at Energinet bliver en

stadsområdet.

Hvem er vores nærmeste samarbejds-

og mere gensidigt afhængige og flere

del af vores næste samarbejdsprojekt
18

partnere? Til hvilke opgaver?
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CASE 1

– Kunderne, lyder det igen samstem-

at konvertere naturgaskunder til fjern-

mende. – Varmeleveringsaftaler er et

varme på mindst 10-15 % i VEKS’ for-

Parter

godt eksempel på, at vi er blevet bun-

syningsområde. Mange lokale fjernvar-

Rapporten er udarbejdet af sel-

det mere sammen og lægger planer i

meselskaber er gået i gang med at ud-

skaberne VEKS, CTR, HOFOR og

fællesskab, understreger Morten. I

vide fjernvarmeforsyningen til nye

Vestforbrænding.

VEKS’ Kundeforum er der nu helt åbne

kunder. VEKS vil i 2022 starte på at rul-

diskussioner om, fx placeringen af nye

le et kæmpe projekt ud i Køge, hvor

produktionsenheder, og hvordan det

7.000 potentielle kunder venter på

påvirker vores fælles infrastruktur.

fjernvarmen.

– VEKS er bygget på et solidaritetsprin-

De seneste politiske udmeldinger er, at

cip. Vores ejere (de 12 kommuner) og

sektoren skal accelerere processen

Projektets hjemmeside: https://

vores kunder (fjernvarmeselskaberne)

med udfasning af naturgas, – og selv-

varmeplanhovedstaden.dk/,

er i stigende grad enige om, at der er

følgelig arbejder vi samtidig på, at ef-

hvorfra man også kan downloade

en stigende risiko forbundet ved pri-

fektivisere fjernvarmen. Rapporten an-

rapporten, resume, webinar mv.

mært at varetage egne behov - på be-

befaler, at vi tilbyder kunderne endnu

kostning af sikkerheden i fællesskabet,

mere strømlinede, digitale løsninger,

konstaterer Lars.

abonnementsordninger, høj service

Fremtidens
Fjernvarme

mv. Men vi skal heller ikke glemme at
Grøn omstilling skal baseres på endnu

fortælle nye og eksisterende kunder

mere fjernvarme til endnu flere kunder.

historien om, hvor vigtig grøn, bære-

En voksende kundeskare er derfor en

dygtig og sikker fjernvarme er for at lø-

vigtig anbefaling i ”Fremtidens Fjern-

se vores klimaudfordringer, slutter

varme”, der forudser et potentiale for

Morten.
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Rør bores ind og efterlader
nye små tunneller i skummet.
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CASE 2

Som perler på en snor
Et vigtigt element i vedligeholdelsen af VEKS’ transmissionssystem er at renovere muffer og alarmtråde
Tiden sætter jo sine spor på alt. Også

Derfor er det på flere strækninger af

Inden da har forundersøgelser (feasi-

VEKS’ system kræver stigende vedlige-

transmissionsnettet nødvendigt at ud-

bility study) objektivt og rationelt lagt

holdelse for at bevare værdierne og

skifte muffer og reetablere defekte

strategien for hvor og hvornår, man

garantere høj personsikkerhed - uden

overvågningstråde. Og målet? At sikre

skal starte renovering af muffer og

forsyningssvigt.

fjernvarmeforsyningen til VEKS’ kun-

alarmtråde.

der.
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Årets fotoserie giver i øvrigt både over-

analyseret mufferne og samtidig ran-

blik og viser detaljer ved dette omfat-

geret dem efter omkostninger, fre-

tende vedligeholdelsesprojekt.

kvens, effekt og risici, og Force Tech-

Muffer - før og nu

Kim Gravill

nology har udført omfattende tilstandsvurderinger på udvalgte muffer.

Alt foregår overordnet efter en nøje til-

Der forekommer nogle steder fx be-

rettelagt tidsplan, hvor man ved hvert

gyndende revnedannelse og forvitring

gravearbejde først demonterer de eksi-

i muffer og plastikkappe.

sterende muffer, derefter bores nye

Renovering af muffer og

alarmtråde ind gennem isolerings-

Hvorfor kan mufferne ikke holde læn-

alarmer styres af Kim Gravill,

skummet i fjernvarmerøret frem til næ-

gere? Fortidens sjusk, måske? Måske

VEKS’ ledningskoordinator -

ste muffe, og til sidst monterer man

snarere udviklingen af materialer og

ansat i 2020

nye muffer.

metoder, der har langt højere kravspecifikationer ift. selve muffe-metoden,

De ældste rør i VEKS’ system er lagt i

men også indførsel af nye arbejdsgan-

1987. 35 år er ingen alder ift. medierø-

ge og kvalitetskrav til fx svejsning. Der

ret, som er stålrøret, hvori fjernvarme-

er tillige ændret grænser for plastici-

vandet strømmer. I dette lukkede sy-

tet, som afgør, hvor langt man kan bøje

stem har effektiv vandbehandling

materialet, uden at det lider overlast.

holdt kvaliteten i top, og rørene frem-

VEKS’ vedligeholdelsesind-

står uden tegn på slid. Næh, problemet

Ud over højere kvalitetskrav og normer

er de 35 år gamle muffer, som viser ty-

påkræves i dag også sikker dokumen-

delige alderdomstegn. Er en muffe

tation for både materiale og arbejds-

utæt, kan der trænge vand ind i isole-

gange. Dokumentationen medvirker til

ringen, som dermed nedbrydes. Der er

at opfylde VEKS’ mål om ensartet kvali-

tre svejsninger pr. muffe, og svaghe-

tet af ALLE svejsearbejder.

den viser sig typisk at være selve
svejsningen.

Vedligeholdelsens
formål

Overvågning på flere planer
Alle VEKS’ transmissionsrør (frem og

Et pilotprojekt indenfor Asset Manage-

retur) har installeret overvågningssy-

ment har på udvalgte strækninger

stemer via alarmtråde og detektorer.
Overvågningssystemerne kontrollerer

sats defineres af tre forhold:
• Ingen personer må komme
til skade.
• Forsyningssikkerheden skal
være nær 100%, med ”nedetider” på maksimalt 24 timer
(hvilket altid er lykkedes).
• Værdierne – aktivet – skal
sikres bedst muligt.

transmissionssystemet og registrerer
- live - omgående afvigelser såsom,
The dreamteam: Fra venstre:
Formand Hasse fra WicotecKirkebjerg, VEKS’ tekniker Brian
Noachsen, VEKS’ ledningskoordinator Kim Gravill, VEKS’ arbejdsmiljøkoordinator Kim Bøje Olsen
samt formand Dennis fra Logstor.
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rørbrud, indtrængende vand og alarmtråds-brud. Hvis alarmtråden detekterer vand, sendes der straks en alarm til
driftscentralen.
Med varselssystemet har man mulighed for at reagere rettidigt på en opstået skade, som er ved at udvikle sig.
21

CASE 2

Nøgletal for VEKS
Transmission

Til venstre Torben Lang, VEKS’ QHSEansvarlig, arbejdsmiljø, der jævnligt
inspicerer og sikrer arbejdspladsen.

• 135 km ledning 100 – 800 mm
• >5.000 vedligeholdelsespunkter

Man undgår dyre, akutte opgravninger

• 1.100 ventiler 150 – 800 mm

og driftsstop.

• Tryk 25 Bar

Nye alarmtråde

• Temperatur maksimum 120 C.

Derfor er det andet vigtige element i

• 19 pumpestationer

dette vedligeholdelsesprojekt netop at

0

genskabe alarmtråde.

• 53 varmevekslerstationer
• Afgreningsstationer

På flere strækninger er der opstået

• Drænsystem:

korrosion i alarmtrådene, der ligger inde i isoleringsskummet rundt om stål-

- 694 rensebrønde

rørene.

- 139 pumpebrønde
- 121 udløbsbrønde
• 223 elskabe (forsyningsog lækageskabe)
• 175 udluftninger
• Vandmængde: Cirka 50.000 m3
• 22 kedelcentraler, hvoraf tre
centraler ejes af VEKS

Alarmtrådene fungerer som lækageVEKS anvender i dag præfabrikerede gravekasser
med spuns, som sikrer
mod udskridning og giver
en ekstra sikkerhed og
tryghed i arbejdet under
terræn.

overvågning, der kan detektere fugtindstrømning til isoleringsskummet,
som ligger mellem medierøret (med
fjernvarmevandet) og det ydre kapperør. Det gælder om at undgå kritiske
punktskader fra udefrakommende
fugt og vand - fx opstået ved en defekt
muffe eller ved at en fremmed entreprenør graver ind i VEKS’ rørsystem.
Med alarmtråde har man kvalitetsmæssigt den stærkeste løsning med
kontinuerlig overvågning, der sender
valide data - live.
Man reetablerer de tidligere tråde - og
dermed den oprindelige komplette
alarmovervågning - ved rent praktisk
at bore nye små tunneller gennem
skummet. Når boret trækkes ud, trækker man samtidig fire tråde ind i hvert
rør. To af disse alarmtråde er blanke uisolerede kobbertråde, der fungerer
som fugt-detektorer i hele rørets
længde. De to andre nye ekstratråde er
isolerede i røret - men u-isolerede i
muffen -, hvor de derfor fungerer som
supplerende detektorer.

22
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Øvrig overvågning

frarødt kamera overvåger droner ma-

res det fasttømrede mandskab, som

Men VEKS har dog ingenlunde mistet

nuelt systemet, men denne type over-

har opbygget stor rutine og ekspertise

kontrollen over systemet uden alarm-

vågning kan alene bruges, når det er

i dette specielle vedligeholdelsesarbej-

trådene.

meget koldt, da VEKS’ rør ligger relativt

de.

dybt under jordoverfladen. VEKS har
Overvågning og detektering af fugt

typisk droner i aktion i løbet af vinte-

For hvert hul er der to muffer på hen-

kan også ske manuelt, ved at alarmtek-

ren.

holdsvis fremløbs- og returrøret, og ka-

nikere gennemmåler systemet via

dencen er 12 muffer om ugen. Indimel-

VEKS’ lækagebokse, som står med 500

Prioriteret arbejdsmiljø

– 1.000 meters mellemrum. Dermed

Som perler på en snor tilrettelægges

ovenfor beskrevet - reetablering af

kan teknikeren rettidigt opfange ska-

arbejdet. To seksmandssjak arbejder

alarmtråde.

der og undgå kritiske lækager.

kontinuerligt i seks opgravninger ad

lem mufferenoveringen er der - som

gangen - i hver ende af strækningen.

I alle de opgravede graveskakter an-

Hvis ikke ovennævnte måling giver et

Arbejdet skrider positivt frem; nogle

vender man i dag præfabrikerede gra-

optimalt billede af rørsystemets til-

gange endda før tidsplanen. Det er

vekasser, som er en stålkonstruktion i

stand, benytter VEKS også droner til at

blandt andet resultatet af nye arbejds-

kvadratiske standardstørrelser på 4-5

opdage eventuelle lækager. Via et in-

gange. Fra eksterne entreprenører hy-

meter med en højde på en meter. Un-

ÅRSBERETNING 2021
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der gravekassen er der standardspuns
i seks meters dybde.
Standardkasserne sikrer mod udskridning og giver en ekstra sikkerhed og
tryghed i arbejdet. Kasserne har effektiviseret arbejdet og givet selve montagen af muffer og alarmtråde et løft.
VEKS er ofte på sikkerhedstilsyn på arbejdspladsen for blandt at skabe rammerne for et sundt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøkoordinatoren betragtes
som et aktiv på pladsen, og bliver ofte
tilkaldt ”frivilligt” af sjakkets medarbejdere, som ønsker råd og vejledning til
at kunne udføre opgaverne sikkert og
sundt.

Færdigt arbejde…
I praksis foregår renoveringen af muffer og alarmtråde efter en nøje tilrettelagt tidsplan, og det kører godt! Der er
kontinuerlig fremdrift, projektet er under budget, og kadencen er sat op.
Selvfølgelig går tempoet en anelse ned
om vinteren, hvor en lang og hård
frostperiode kan forsinke eller ligefrem
stoppe projekterne, som naturligvis
også bliver lukket ned i ferie-perioder.
Alt i alt løb omkostningerne til renovering af muffer og alarmtråde i 2021 op i
fire til seks millioner kroner om måneden
Bliver vi aldrig færdige? Jo, men det er
heller ikke alle VEKS’ 17.000 muffer,
der skal renoveres…

Et større pillearbejde er
også en del af
opskæringen af kappen.

24
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Fjernvarme på skoleskemaet
Stor interesse for VEKS’ besøgstjeneste på
Køge Kraftvarmeværk, som slår portene op for skolebørn
På Køge Kraftvarmeværk havde man i

relevant arbejde med fokus på energi

Men der skulle jo også en del forarbej-

nogen tid puslet med ideen om at åbne

- samt ønske om selv at bidrage til den

de til, før værket var i stand til at åbne

værket for offentligheden. Dels udgør

grønne omstilling. Og i øvrigt netop

dørene for den første skoleklasse. Der-

den lokale virksomhed en markant fi-

flyttet til Køge.

for gik opgaven i første omgang ud på

gur på Køge Havn, dels lå der mange

at skabe rammer samt definere mål og

ufortalte historier gemt om bæredyg-

Udfaldet af Stefans møde med kraft-

midler til formidlingsopgaven - bistået

tighed, bidrag til den grønne omstilling

værkschef Ulrik Jørgensen blev en an-

af og med reference til kraftværkche-

mm. Kort sagt var der i porteføljen et

sættelseskontrakt, hvis hovedpunkt

fen.

projekt om at etablere en besøgstjene-

som studentermedhjælper var at ud-

ste med skolebørn i udskolingen som

vikle en besøgstjeneste.

målgruppe.

Perfekt match

Overordnet set er hensigten at sprede
budskab og viden om grøn fjernvarme

Stefan startede den 1. marts 2020.

som en del af løsningen for den grønne

Den 11. marts 2020 lukkede landet…

omstilling. Med skolebørn som mål-

Ind på værket trådte en ung mand ved

Så grundet corona har der været en del

gruppe kan man i høj grad medvirke til

navn Stefan Gudtmann: Maskinme-

start/stop undervejs.

at forme holdninger i stedet for at æn-

sterstuderende på jagt efter studie

dre holdninger. Køge Kraftvarmeværk

Medarbejder fra Logstor lægger kræfter
i at fjerne gammel isolering.
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spiller en rolle i lokalsamfundet, og ved

Mange lærere oplever generelt et ud-

at åbne dørene på værket kan skole-

præget behov for at give skoleelever-

børnene måske blive positive ambas-

ne et indblik i den ”virkelige” verden –

sadører for fjernvarmen - og muligvis

og allerhelst med virksomhedsbesøg

fremtidige kollegaer.

som omdrejningspunkt. Efter fælles ju-

Indhold

Stefan Gudtmann

stering af skolebesøgets program ville
samme naturfagslærer gerne stille

I løbet af to timer udbreder VEKS’ sko-

med en testklasse. Hele pakken var pa-

lebesøgstjeneste kendskabet til fjern-

rat i foråret 2021, men igen, igen var

VEKS’ besøgstjeneste gennem-

varme i Køge. Det sker via:

landet lukket, og skolebørnene sendt

føres af studentermedhjælper

• Konkret formidling og involverende

hjem.

Stefan Gudtmann, hvis CV

undervisning

blandt andet rummer:

• Rundvisning på værket

I mellemtiden kunne Stefan invitere sin

• En test med ti spørgsmål

egen familie på rundtur, hvor program-

- Idrætsefterskole

• Afrunding og opfordring til at søge

met og rundvisningen stod sin prøve

- Mekanikeruddannet

sammen med en livetest af audioud-

- Værnepligt og sergent,

mere viden.

styret.
Stefan bruger sin egen historie i sit
møde med skolebørnene. Forstået så-

Blåstempling

ledes, at han fortæller om sin egen ik-

Medio oktober 2021 mødtes Stefan

ke helt traditionelle vej fra folkeskolen

flankeret af VEKS’ direktør Lars Gullev

til nu, hvor han er tæt på at have gen-

med en større delegation fra Køge

nemført maskinmesteruddannelsen.

Kommunes skoleforvaltning (deri-

Stefans opfordring til 9. klasses elever-

blandt skolechefen), erhvervssam-

ne er, at der også er andre mere kom-

menslutningen Connect Køge, samt

petencegivende veje at gå end de

centrale naturfagslærere, der frem-

gymnasiale uddannelser. Det gælder

over påtænker at anvende besøgstil-

særligt, hvis man karrieremæssigt sti-

buddet. Desuden var et par medarbej-

ler efter en teknisk, faglig uddannelse.

dere fra pektinfabrikken CP Kelco mødt

Efter sin mekanikeruddannelse gen-

op for at få inspiration til, hvordan virk-

nemførte Stefan en militæruddannel-

somheden selv kan tilrettelægge et

se, hvorefter interessen samlede sig

lignende skoletilbud.

Gardehusarregimentet
- Maskinmesterskolen,
Lyngby
-S
 tudentermedhjælper hos
VEKS siden 2020

om en karriere som maskinmester. En
uddannelse, som i øvrigt kan føre man-

Mødet gennemgik i komprimeret form

ge veje.

formål og indhold i VEKS’ besøgstjene-

Den virkelige verden

ste og deltagerne nåede også - dog i
kort udgave - en rundvisning på vær-

Da rammerne for besøgstjenesten var

ket. Udfaldet af mødet blev en overord-

fastlagt, tog Stefan kontakt til en na-

net blåstempling af den nye besøgstje-

turfagskoordinator i Køge Kommune,

neste, og i starten af november 2021

som straks viste sig overordentligt in-

kunne Køge Kraftvarmeværk slå porte-

teresseret i at indlede et samarbejde.

ne op for de første besøg af to test-
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Program for besøgstjeneste på VEKS,
Køge Kraftvarmeværk (KKV)

klasser. Snart forventes Køge Kommunes skoleforvaltning at sige OK til at
VEKS’ tilbud om virksomhedsbesøg på

• Ankomst ved Junckers P-plads og adgang til KKV via lille port.

Køge Kraftvarmeværk bliver optaget på

• Samling i stort mødelokale, hvor dagens undervisning vil foregå, og

den nationale portal: skoletjenesten.dk.

rundvisningen vil starte og slutte.
• Udlevering og gennemgang af lydudstyr.

Forberedelse hjemmefra

• Selve rundvisningen: (Ofte deles skoleklassen af sikkerhedshensyn op i

Målet er, at værket i snit modtager 1-2

to hold, hvorfor rundvisningen vil starte i hver sin ende af nedenståen-

folkeskoleklasser om måneden, men

de plan.)

kapaciteten tilpasses naturligvis også

- Savsmuldssiloerne. Dem som ønsker at se ned i savsmuldssiloerne,

Stefans skoleskema. Rygtet har for-

kan få lov til dette, men er ikke et krav ift. evt. højdeskræk.
-Brændselstransporten (OBS på nødstop og sikkerhed ift. transportbånd!!)

mentlig spredt sig, for indtil videre er
lærerne kommet af sig selv. Seks klasser har indtil videre været igennem

- Skråbåndet (Der gås via skråbåndet op til kedeltoppene)

værkets besøgstjeneste, der i øvrigt ik-

- Kedeltop kedel 8 (Der gås til kedeltop af kedel 8, hvor teorien om ked-

ke har nogen geografisk begrænsning.

len vil finde sted. (Bedre klima))
- Forklaring af kedel 8 (Der gås via trapperne på kedelsiden ned gen-

Hovedpunkterne i den meget konkrete
undervisning samt rundvisning er gen-

nem kedlen, hvor relevant teori og komponenter forklares med virke-

nemgang af kraftvarmeværkets kedel,

måde og formål.)

turbine, generator og varmeveksler.

- Risten kedel 8 (Kigge ind på risten i kedel 8 og få effekten af varmen i
rummet ligesom på kedeltoppen)
- Kælder kedel 8 (I kælderen under kedel 8 forklares der om slagger og
primær-/sekundærblæser.)
- Dampskinner/HEIKO 1 (Herfra vises dampskinnerne samt det affjedrede gulv til turbinerne)

Forud for besøget har læreren forberedt eleverne ved grundlæggende at
undervise i Danmarks energiproduktion, samt specifikt hvordan en kedel,
turbine, varmeveksler og generator
virker. www.fjernvarmeskolen.dk kan

- Vandland

med fordel bruges både før og efter

- Turbinesalen

besøget hos Køge Kraftvarmeværk.

- Kontrolrummet
- Stort mødelokale

På gensyn

• Test med 10 spørgsmål

Skolebørnenes besøg er led i ”Natur-

• Eventuelle spørgsmål og afslutning

fag”, som er afløseren for de tidligere,
særskilte fag fysik & kemi, geografi og
biologi. De to timers undervisning er et

Supplerende undervisning

relativt komprimeret forløb, der efter-

www.fjernvarmeskolen.dk

turligvis altid plads til opklarende

www.fjernvarmensunivers.dk

spørgsmål undervejs. Og dumme

lader en masse indtryk, men der er na-

spørgsmål findes ikke.
Elevernes forberedelse til besøget, undervisningen på værket samt selve
rundvisningen kan erstatte pensum
med et modul om energi, hvor fjernvarmen i dette tilfælde er på skoleskemaet.
28
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Grøn fjernvarme kan også udfoldes

En gymnasieklasse har desuden be-

svært? Hvad fungerer bedst for at

endnu mere og har allerede været ho-

søgt værket som intro til et Energifor-

fastholde skolebørnenes fokus? Har

vedemnet for flere faglige projektop-

løb om bæredygtighed og arbejdet

lærerne nogle pædagogiske fif? Kun-

gaver i naturfag, som alle 9. klasses

med FN’s verdensmål. Gymnasielære-

sten er at justere pædagogikken efter

elever skal udarbejde.

rens afskedsreplik lød: ”Jeg kommer

situationen og elevernes sammensæt-

igen næste år.”

ning.

Endelig har besøgstjenesten taget

Indtil videre har besøgstjenesten

imod to hold kedelpassere under ud-

åbenbart ramt inden for skiven, for del-

dannelse på NEXT, CPH.

tagerne har været begejstrede for mødet med både den virkelige ”kraftvar-

Eftersom der er tale om et relativt nyt

meværksverden” og den grønne fjern-

Kontrolmåling af

tilbud, bliver besøgstjenesten løbende

varme.

de nye alarmtråde.

udviklet. Hvad bør justeres - for let, for
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Fremtidens teknologier
CO2-fangst vil bidrage væsentligt til
morgendagens fjernvarmeforsyning
”Når olie og kul forurener vores klode,

sondres der altså mellem det, som alle-

så må vi udvikle bedre kilder til energi.

rede er i rotation imellem planter og

Store vindmølleparker rejser sig på ha-

luften (biogent), og alt det ekstra, vi

vet, og vender naturens mægtige

tilfører atmosfæren ved at grave eller

kræfter til gavn for os alle. Mere er på

pumpe det op fra undergrunden (fos-

vej, for eksempel ”grønne” brændstof-

silt).

De nye
teknologier

fer til fly og skibe og ambitiøse forslag
om at indfange CO2 og lagre det i un-

dergrunden”.

IPCC, FN’s klimapanels officielle definition er, at bæredygtig biomasse er CO2neutralt. Det betyder i praksis, at ener-

Dronningen adresserede i sin nytårsta-

gi, der kommer fra afbrænding af halm

le den 31. december 2021 et behov for,

eller bæredygtig biomasse i form af

at nye teknologier hurtigt skal vinde
indpas til gavn for os alle. Det konkrete
og meget teknologiske budskab var

træpiller og flis er CO2-neutralt; energi-

formentlig en stor overraskelse for

Negativ emission

mange danskere. For nok har ideen om

Man opererer tillige med negative

fangst af CO2 været kendt i mange år i

emissioner. Hvis den biogene CO2, som

CO2-fangst blev pludselig et alment

deponeres, skaber det negative emis-

tekniske miljøer og kredse, men emnet
emne, som vi alle skal forholde os til.
CO2-fangst - også betegnet Carbon

kommer fra biomassen, opfanges og

sioner. Kort sagt optages og lagres der
mere CO2, end der udledes. Vi kan altså

fjerne CO2 fra atmosfæren. Det skyl-

Capture (CC) - betragtes som et uhyre

des, at biomasse kommer fra et lukket

væsentligt instrument: Fanges CO2,

kulstofkredsløb på jordens overflade,

største klimaudfordringer, idet fang-

kan det bidrage til at løse en af klodens
sten sænker den samlede mængde af
CO2 i atmosfæren. Derfor anses teknologien for at være et af de værktøjer,

Input: Halm

en stammer fra biogene kilder.

hvor træer optager og afgiver CO2. CO2-

og PtX (Power-to-X). Det sker i VEKS’

opsamling skal dog ikke blåstemple

forsyningsområde - i første omgang på

CO2-udledning – generelt er målet for

Avedøreværkets halmkedel. Her arbej-

kloden, at vi skal begrænse vores ud-

der VEKS, CTR, Ørsted og HOFOR sam-

ledninger.

men om to sideløbende udviklingspro-

der på kort sigt kan hjælpe effektivt

jekter, som vil bidrage til den grønne

med at begrænse den globale opvarm-

VEKS’ interesse i CC har to ben. VEKS

omstilling ved at afprøve fremtidens

ning.

har dels generelt fokus på reduktion af

teknologier.

udledningen af CO2, dels en interesse i

CO2 er ikke CO2

at udnytte den overskudsvarme, der

Systemintegration mellem el-, trans-

I CO2-regnskaber skelnes mellem CO2

fremkommer ved CC.

port, og fjernvarmesektoren realiseres

gas; herunder hører også eksempelvis
CO2 fra plastic og benzin. I den anden

Nye teknologier
på Avedøreværket

fra fossile kilder som kul, olie og natur-

hermed i konkrete udviklingsprojekter.

Halmen kører mono

ende af spektret forekommer der CO2

Flere energiselskaber i hovedstadsom-

I 2021 indgik Ørsted, CTR og VEKS en

fra biogene kilder såsom træ, halm og

rådet samarbejder allerede nu om de

aftale om at ombygge Avedøreværkets

kartoffelskræller. Selvom CO2 er CO2,

nye teknologier, CC (Carbon Capture)

halmkedel, så kedlen fremover kan kø-
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CASE 4

CC

Carbon Capture

Avedøreværkets
halm-anlæg

Output: Flydende grønt brændstof

PtX

Power to X

CO2

Avedøreværkets
PtX-anlæg

Output: Overskudsvarme til VEKS

re monodrift - dvs. uafhængigt af hovedkedlen på Avedøreværkets blok 2.
Ombygningen vil være færdig i sensommeren 2022. Med monodrift-

C4 - Carbon Capture Cluster Copenhagen
Ni virksomheder i hovedstaden har startet et klyngesamarbejde om at fange, lagre og anvende CO2 fanget fra energianlæg.

halm-projektet opnår man - ved at ind-

Samarbejdet hedder C4 – Carbon Capture Cluster Copenhagen. I

sætte en varmeveksler - at kunne kob-

C4 deltager ARC, ARGO, BIOFOS, Copenhagen Malmö Port, CTR,

le halmkedlens varmeproduktion

HOFOR, Vestforbrænding, VEKS og Ørsted. Medlemmerne re-

separat ind i transmissionssystemet.

præsenterer hele værdikæden fra energiproduktion til optagel-

Dermed undgår man, når varmeefter-

se af spildvarme i fjernvarmenettet og udskibning af indfanget

spørgslen er moderat, jævnligt at skul-

CO2 til lagring eller anvendelse.

le starte/stoppe den store biomassefyrede hovedkedel. Mere effektiv og

Tilsammen er der i C4-samarbejdet potentiale for at reducere

jævn drift vil reducere vedligeholdel-

CO2-udledningen fra hovedstadsområdet med 3 millioner ton

sesomkostninger for ejeren Ørsted og dermed også reducere varmeom-

årligt ved hjælp af CO2 -fangst. Det svarer til ca. 15% af det samlede danske reduktionsmål på 70% i 2030. C4-samarbejdet kan

kostningerne for CTR og VEKS. Kedlens

blive et af de største enkeltstående bidrag til den grønne omstil-

levetid vil desuden forlænges.

ling i Danmark - et klimaambitiøst samarbejde.
.
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To projekter på Avedøreværket

som med tiden forventes at nå en sam-

Bag projektet om at indfange CO2 på

let kapacitet på 1,3 GW og have et CO2-

Green Fuels
for Denmark

nævnt Ørsted, CTR og VEKS: Ørsted

årligt.

Green Fuels for Denmark er Dan-

Avedøreværkets halmkedel står som

reduktionspotentiale på 850.000 tons

ejer skorstenen, og varmeselskaberne

marks mest ambitiøse vision for

skal udnytte overskudsvarmen.

Produktion af bæredygtige brændstof-

storskalaproduktion af bæredyg-

Indfanget CO2 kan enten lagres i un-

fer sker i PtX-processen, hvor kulstof

tige brændstoffer til transport-

dergrunden, eller man kan isolere Car-

fra CC-processen som omtalt kombine-

sektorerne med et CO2-redukti-

bon (kulstof) af CO2’en og udnytte det-

res med brint. El fra fx vindmøller og

onspotentiale på 850.000 tons i

te i en PtX-proces. Hvis man i PtX-pro-

solceller kan via elektrolyse udspalte

2030. Bag projektet står et part-

cessen anvender brint sammen med

brint fra vand. Brint kan bruges direkte

nerskab bestående af Ørsted,

fangsten af Carbon fra skorstenen, kan

som brændsel i industri, lastbiler, bus-

SAS, Københavns Lufthavne, A.P.

man producere flydende brændstof.

ser mv.

Møller - Mærsk, DFDS og DSV.

Denmark-projektet skal gøre med hen-

HOFOR vil alene bidrage med vedva-

Nel, Haldor Topsøe og Everfuel er

blik på at producere e-metanol og e-

rende energi til PtX-projektet Green

partnere i Green Fuels for Den-

kerosin til henholdsvis skibs- og luft-

Fuels for Denmark i form af vind-el fra

mark-projektets første fase og i

fart. Den tunge transport efterspørger

HOFOR’s planlagte 250 MW store hav-

udviklingen af anden fase. COWI

grønne flydende brændstoffer, idet

vindmøllepark Aflandshage i Østersø-

er desuden videnspartner på pro-

man i mange tilfælde ikke kan ”nøjes”

en. Den aktuelle vind-el fra Østersøen

jektet. Projektet støttes af Mols-

med at køre på strøm eller batteri.

vil blive leveret direkte til Avedørevær-

linjen, Københavns Kommune og

ket.

Region Hovedstaden.

For de to varmeselskaber CTR og VEKS

Parterne enedes om, at det var mest

Green Fuels for Denmark er des-

handler CO2-fangst og PtX primært om

oplagt at etablere CC på Avedørevær-

uden blevet udvalgt af Danmark

kets halmanlæg som kilde til at levere

til at deltage i den første fælles-

Og det er netop det, Green Fuels for

Overskudsvarme

at få nytte af overskudsvarmen i de to

bæredygtig CO2 til de næste faser af

europæiske bølge af projekter om

medfører store mængder overskuds-

teknologiprocesser. CO2-fangst og PtX

Green Fuels for Denmark-projektet.

brint, IPCEI.

varme. En forudsætning for at udvikle

For VEKS vil deltagelsen i udviklings-

Kilde: orsted.com

de nye teknologier er derfor også, at

projekterne medvirke til at reducere

processerne sker i nærheden af store,

den samlede CO2-udledning. Samtidig

eksisterende fjernvarmesystemer - fx

vil projekterne dels modne teknologi-

CTR og VEKS’ transmissionssystemer.

erne til glæde for hele energisektoren,

Den kommende, frigjorte halmkedel

dels vil overskudsvarmen give et væ-

bliver en vigtig brik i Ørsteds Power-to-

sentligt bidrag til morgendagens fjern-

X-projekt Green Fuels for Denmark,

varmeforsyning.

Det kræver omhyggeligt
arbejde at reetablere
alarmtråde – her udført af
medarbejder fra Logstor.
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Nogle gange skal man
være tusindkunstner:
Man står på hovedet og
snor sig for at sikre VEKS’
fjernvarmeforsyning.
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VEKS – Resultatopgørelse
		
2021
1.000 kr.
Nettoomsætning
Produktions- og varmekøbsomkostninger

Budget
2021
1.000 kr.

2020		
1.000 kr.

1.342.850
-1.220.239

1.207.567
-1.110.201

1.226.606
-1.120.888

Bruttofortjeneste

122.611

97.366

105.718

Transmissionsomkostninger
Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger

-60.488
-32.683
-38.766

-61.886
-33.849
-40.328

-56.062
-32.591
-34.556

-9.326

-38.699

-17.493

113.063
-72

108.933
-375

27.529
-404

103.665

69.859

9.632

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

1.469
-19.193

635
-20.053

24.212
-19.807

Årets resultat

85.941

50.441

14.037

Resultat af primær drift

Andre driftsindtægter
Andre driftsudgifter
Resultat før finansielle poster

Opgørelse af over- eller underskudssaldo
i henhold til Varmeforsyningsloven

		Budget
2021
2021
1.000 kr.
1.000 kr.

2020		
1.000 kr.

Årets resultat 				
VEKS Køge Kraftvarmeværk, produktion
7.972
7.972
0
VEKS Køge Fjernvarme, distribution
-7.427
-8.866
-2.846
VEKS Tranegilde, distribution
-506
-3.516
452
VEKS Gasmotor Solrød
0
0
0
VEKS Transmission
85.902
54.851
16.431
		
			
85.941
50.441
14.037
Reguleringer				
Tilbageførsel af småanskaffelser udgiftsført i henhold til ovenstående
945
1.320
784
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger
110.070
115.185
103.925
Tilbageførsel af fortjeneste ved salg af aktiver
0
0
-122
Tilbageførsel af finansielle poster i henhold til ovenstående
17.724
19.418
-4.405
Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser
-7.021
0
933
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven
-192.615
-192.615
-129.421
Finansielle poster i henhold til Varmeforsyningsloven
-17.724
-19.418
4.405
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven

-2.679

-25.669

-9.864

Under-/overdækning overført tidligere år

44.831

5.520

54.695

Over-/underskudssaldo ultimo i henhold til Varmeforsyningsloven

42.152

-20.149

44.831
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VEKS – Bemærkninger til årets resultat

Årets resultat i VEKS er et overskud på

meromkostning på 45 mio. kr. Derud-

Usikkerhed ved indregning

86 mio. kr., hvilket er 36 mio. kr. bedre

over er der en række mindre forbedrin-

VEKS har gennem de seneste 15 år

end budget 2021.

ger, som gør at den samlede budget-

deltaget aktivt inden for udviklingen af

forbedring i 2021 bliver 25 mio. kr.

geotermisk varme og er medejer af et

Omsætningen blev 1.343 mio. kr., hvil-

Driftsomkostningerne ligger samlet

geotermisk demonstrationsanlæg på

ket er 135 mio. kr. bedre end budget.

set 4 mio. kr. under budget, hvoraf fle-

Amager (HGS). Anlægget har af for-

Mersalget skyldes primært, at det har

re overførte omkostninger til anlæg

skellige årsager været sat på stand-by

været et koldt år, og salget i VEKS

udgør 1,5 mio. kr. af mindreforbruget.

siden 2018, men selvom driften på an-

Transmission blev 111 mio. kr. over

Det resterende mindreforbrug fordeler

lægget er sat på hold, er det forvent-

budget, hvoraf salget til CTR udgør 96

sig på mange forskellige områder.

ningen, at anlægget kan bidrage til

mio. kr. Salget til CTR har ingen betyd-

test og udvikling af geotermi fremover.

ning for VEKS Transmissions kunder,

Andre driftsindtægter er 4 mio. kr. over

Pt. er der dialog med interesserede

da salget sker til kostpris, og produkti-

budget. Dette skyldes primært, at

parter, som muligvis har interesse i at

ons- og varmekøbsomkostninger er

VEKS har valgt kun at sælge for 107

overtage anlægget. Derfor er der usik-

derfor tilsvarende højere end budget-

mio. kr. CO2-kvoter mod et budgetteret

kerhed omkring den værdi, som anlæg-

teret. Udover mersalget i VEKS Trans-

salg på 105 mio. kr.

get står opført til i regnskabet.

at indtægterne på salg af el hos Køge

De finansielle poster er i 2021 tæt på

Forventninger til 2022

Kraftvarmeværk blev 31 mio. kr. over

det budgetterede.

VEKS budgetterer med et samlet un-

mission, har de høje elpriser bevirket,

budget.
Samlet set er bruttofortjenesten 25

VEKS samlet 2021
i forhold til 2020

mio. kr. bedre end budget. Den væ-

Årets resultat i 2021 er 72 mio. kr. bed-

sentligste årsag er, at der har været

re end i 2020. I 2021 er der tilbagebe-

store indtægter på salg af el på ARGO

talt 20 mio. kr. i overdækning fra tidli-

og KKV, hvilket har reduceret priserne

gere år, og i 2020 blev der tilbagebe-

samlet set med 28 mio. kr. i forhold til

talt 40 mio. kr. I 2021 er der solgt

budget. Derudover har der været be-

CO2-kvoter for 107 mio. kr., hvorimod

sparelser på faste varmekøbsomkost-

der blev solgt kvoter for 30 mio. kr. i

ninger fra producenter på 15 mio. kr. og

2020. I forhold til 2020 er driftsom-

en regulering på varmekøb fra tidligere

kostningerne steget med 9 mio. kr. Af

år på 8 mio. kr., som forbedrer resulta-

de 9 mio. kr. skyldes 3 mio. kr. flere af-

tet i 2021 i forhold til budget. Modsat

skrivninger - det resterende beløb

har et ændret produktmix (købt mere

skyldes generelt stigende aktivitet

varme fra dyrere producenter) og høje-

med flere projekter og flere ansatte.

derskud på 47,4 mio. kr. i 2022.

re forbrug af spidslast, resulteret i en
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Balance pr. 31 december
		

2021
1.000 kr.

2020		
1.000 kr.

Aktiver			
Anlægsaktiver				

Immaterielle anlægsaktiver 				
Kapacitetsrettigheder
340.820
358.240
Igangværende projekter
1.532
314
				
Immaterielle anlægsaktiver i alt
342.352
358.554
				
			
Materielle anlægsaktiver				
Grunde og bygninger
7.425
7.425
Produktionsanlæg
229.263
249.797
Transmissionsanlæg
552.210
538.552
Administrationsanlæg
2.659
4.094
Distributionsanlæg
728.557
748.053
Igangværende projekter
139.049
100.472
				
Materielle anlægsaktiver i alt
1.659.163
1.648.393
				
			
Finansielle anlægsaktiver				
Værdipapirer
25
25
Langfristede tilgodehavender, VEKS-lån
5.572
7.436
				
Finansielle anlægsaktiver i alt
5.597
7.461
				

Anlægsaktiver i alt

2.007.112

2.014.408

				

			
Omsætningsaktiver				
				
Varebeholdninger				
Brændselslagre
11.637
14.345
Reservedelslagre
1.058
1.567
				
Varebeholdninger i alt
12.695
15.912
				
			
Tilgodehavender				
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
218.566
227.226
Andre tilgodehavender
30.341
47.621
Forudbetalte omkostninger
29.471
23.593
				
Tilgodehavender i alt
278.378
298.440
				
Likvide beholdninger
0
0

				
Omsætningsaktiver i alt
291.073
314.352
				

Aktiver i alt

2.298.185

2.328.760
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2021
1.000 kr.

2020		
1.000 kr.

Passiver				

			
Egenkapital og reserver				
Indskudskapital
9.875
9.875
Driftskapitalreserve
87.727
87.727
Over-/underskudssaldo ultimo i henhold til Varmeforsyningsloven
-42.152
-44.832
Akkumuleret resultat i forhold til Årsregnskabsloven
136.030
50.089
				
Egenkapital og reserver i alt
191.480
102.859
				
			
Hensatte forpligtelser				
Tjenestemandspensioner
4.181
4.181
				
Hensatte forpligtelser i alt
4.181
4.181
				

			
Gældsforpligtelser 				 		

Langfristede gældsforpligtelser				
Feriepengeforpligtelse, indefrosset
0
5.617
Anlægslån og byggekreditter
1.570.148
1.357.094
				
Langfristede gældsforpligtelser i alt
1.570.148
1.362.710
				
			
Kortfristede gældsforpligtelser				
Anlægslån og byggekreditter, kortfristet andel
261.609
539.535
Kreditinstitutter
7.470
16.684
Leverandører af varer og tjenesteydelser
201.359
234.504
Afsat feriepengeforpligtelse og flextid
7.326
8.730
Overdækning - mellemregning med forbrugerne
42.152
44.832
Anden gæld
12.461
14.724
				
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
532.376
859.009
				

Gældsforpligtelser i alt
2.102.525
2.221.720
				

Passiver i alt

ÅRSBERETNING 2021
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VEKS Transmission – Resultatopgørelse
		Budget
2021
2021
1.000 kr.
1.000 kr.

2020		
1.000 kr.

Transmission, fast tarif
Transmission, variabel tarif
Transmission, salg CTR
Transmission, Andre indtægter

400.427
573.637
191.805
39.122

411.204
557.316
95.212
29.900

398.132
516.243
167.168
27.351

Omsætning i alt

1.204.991

1.093.632

1.108.894

Produktionsomkostninger, ekskl. afskrivninger
Produktionsomkostninger, afskrivninger
Varmekøbsomkostninger

-66.942
-41.011
-1.023.176

-67.768
-44.467
-930.583

-52.244
-37.784
-958.104

Produktions- og varmekøbsomkostninger

-1.131.129

-1.042.818

-1.048.132

Bruttofortjeneste
Transmissionsomkostninger, ekskl. afskrivninger
Transmission, afskrivninger
Administrationsomkostninger

73.862
-35.113
-25.375
-31.092

50.814
-35.645
-26.241
-32.679

60.762
-32.955
-23.107
-29.075

Resultat af primær drift

-17.718

-43.751

-24.375

Andre driftsindtægter
Andre driftsudgifter

112.122
0

108.236
-277

26.840
-251

Resultat før finansielle poster

94.404

64.208

2.214

1.033
-9.535

685
-10.042

23.919
-9.701

85.902

54.851

16.432

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Årets resultat

Opgørelse af over- eller underskudssaldo
i henhold til Varmeforsyningsloven

		Budget
2021
2021
1.000 kr.
1.000 kr.

2020		
1.000 kr.

Årets resultat
85.902
54.851
16.432
				
Reguleringer				
Tilbageførsel af småanskaffelser udgiftsført
527
950
547
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger
67.911
72.225
62.390
Tilbageførsel af fortjeneste ved salg af aktiver
0
0
-122
Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser
-6.439
0
-241
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven
-148.175
-148.175
-94.191
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven

-274

-20.149

-15.185

Under-/overdækning overført tidligere år

36.336

0

51.520

Over-/underskudssaldo ultimo i henhold til Varmeforsyningsloven

36.062

-20.149

36.336
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VEKS Transmission – Bemærkninger til årets resultat

Resultatet for 2021 blev et overskud

28 mio. kr. i forhold til budget. Til gen-

Transmissions- og administrationsom-

på 85,9 mio. kr., hvilket er 31 mio. kr.

gæld er der købt mere varme fra Aved-

kostninger eksklusive afskrivninger lig-

bedre end budget 2021. Resultatet er

øreværkets blok 1 i stedet for blok 2,

ger i 2021 2,1 mio. kr. under budget.

69,4 mio. kr. bedre end i 2020.

hvilket gør gennemsnitsprisen højere.

Mindreforbruget skal findes på en ræk-

Derudover er der brugt markant mere

ke områder såsom advokat- og konsu-

Salget til VEKS Transmissions kunder

spidslast, hvor der er købt for 38 mio.

lentomkostninger, IT-omkostninger og

blev på 9.094 TJ mod et budget på

kr. mere end budgetteret. I forhold til

flere timer overført fra drift til anlæg. I

9.045 TJ og et salg på 8.296 TJ i 2020.

2020 er varmekøbsomkostningerne pr.

forhold til 2020 er omkostningerne 4,1

Mersalget skyldes et koldt år.

GJ næsten identiske, idet prisen i 2020

mio. kr. højere. Stigningen fra 2020 til

var 63,32 kr./GJ.

2021 skyldes generelt stigende aktivi-

Salget til CTR blev 96,5 mio. kr. højere

tet med flere projekter og flere ansat-

end budget. Salget til CTR har ingen

Derudover var der i 2021 en regulering

betydning for VEKS Transmissions

på varmekøb vedr. tidligere år, som for-

kunder, da salget sker til kostpris og

mindsker omkostningerne i 2021 med

Andre driftsindtægter/driftsudgifter

produktions- og varmekøbsomkostnin-

8 mio. kr.

er 4 mio. kr. større end budget. Stignin-

De faste varmekøbsomkostninger fra

ter for 107 mio. kr. i 2021 i forhold til et

gerne er derfor tilsvarende højere end
budgetteret.

te.

gen skyldes at der blev solgt CO2-kvo-

producenter blev 15,4 mio. kr. lavere

budget på 105 mio. kr. I 2021 blev der

Omsætningen til VEKS Transmissions

end budget og 8,4 mio. kr. højere end i

solgt kvoter for 23 mio. kr.

kunder blev 8 mio. kr. større end bud-

2020.
De finansielle poster er 0,9 mio. kr.

get, og derudover blev fortjenesten på
salg af spædevand 4 mio. kr. over bud-

Afskrivninger på produktionsaktiver

større end budget, hvilket skyldes et

get.

blev 3 mio. kr. lavere end budget

lavere renteniveau end forventet. I for-

De variable produktions- og varme-

Samlet set blev bruttofortjenesten 23

23 mio. kr. bedre, hvilket skyldes at der

købsomkostninger for VEKS Transmis-

mio. kr. større end budgetteret i 2021.

i 2020 er tilbagebetalt forrentet ind-

sions kunder blev i 2021 på 63,58 kr./GJ

De samlede produktions- og varme-

skudskapital for 23 mio. kr., hvilket

i forhold til et budget på 61,76 kr./GJ,

købsomkostninger udgjorde i alt ca.

regnskabsmæssigt er en finansiel ind-

hvilket giver en meromkostning på 15

103 kr./GJ pr. solgt GJ, i forhold til en

tægt, som forbedrer regnskabet i 2020

mio. kr. Der har været store indtægter

budgetteret pris på ca. 105 kr./GJ. I

på salg af el på ARGO og KKV, hvilket

2020 var den samlede pris ca. 106 kr./

har reduceret priserne samlet set med

GJ.

hold til 2020 er de finansielle poster
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Køge Kraftvarmeværk – Resultatopgørelse
		
2021
1.000 kr.
Elsalg			
Varmesalg, fast bidrag
Varmesalg, variabel tarif

Budget
2021
1.000 kr.

2020		
1.000 kr.

64.666
58.319
29.591

33.962
60.794
73.892

29.856
51.238
82.122

Omsætning i alt

152.576

168.648

163.216

Brændsel			
Afskrivninger		
Øvrige produktionsomkostninger

-86.671
-11.908
-40.683

-100.682
-12.123
-41.685

-104.778
-11.547
-42.633

-139.262

-154.490

-158.958

13.314
-4.031

14.158
-4.580

4.258
-2.558

9.283

9.578

1.700

940

698

690

10.223

10.276

2.390

Finansielle omkostninger

-2.251

-2.304

-2.390

Årets resultat

7.972

7.972

0

		
2021
1.000 kr.

Budget
2021
1.000 kr.

Produktions- og varmekøbsomkostninger

Bruttofortjeneste
Administrationsomkostninger
Resultat af primær drift

Andre driftsindtægter
Resultat før finansielle poster

Opgørelse af over- eller underskudssaldo
i henhold til Varmeforsyningsloven

2020		
1.000 kr.

Årets resultat
7.972
7.972
0
					
Reguleringer				
Tilbageførsel af småanskaffelser udgiftsført
390
350
227
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger
11.908
12.123
11.547
Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser
-517
0
1.078
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven
-20.429
-20.429
-12.655
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven

Under-/overdækning overført tidligere år
Over-/underskudssaldo ultimo i henhold til Varmeforsyningsloven
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-676

16

197

528

-16

331

-148

0

528
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Køge Kraftvarmeværk – Bemærkninger til årets resultat

Årets resultat i Køge Kraftvarmeværk

Salget af varme til VEKS Transmission

er altid 0, da indtægterne fra VEKS

blev på 1016 TJ, hvilket er 324 TJ min-

Transmission og Junckers altid regule-

dre end budgetteret og 230 TJ mindre

res til i forhold til, hvor mange omkost-

end i 2020. Ændringerne skyldes, at

ninger der er til at producere den solg-

værket er blevet prioriteret mindre af

te varme. Et mindre/merforbrug på fa-

Varmelast i 2021 end forventet, og

ste omkostninger vil blive reguleret i

mindre end i 2020 jævnfør ovenståen-

den faste opkrævning til VEKS Trans-

de forklaring.

mission og en afvigelse på de variable
omkostninger/indtægter bliver regule-

De høje indtægter på el gør, at den

ret i det variable bidrag.

samlede gennemsnitspris pr. GJ, som er
opkrævet fra VEKS Transmission og

Salget af el blev 78.711 MWh i 2021 i

Junckers i 2021, kun var 76,24 kr./GJ i

forhold til et budgetteret salg på

forhold til et budget på 89,61 kr./GJ og

86.625 MWh og et salg på 79.503 i

en pris i 2020 på 95,05 kr./GJ.

2020. Den lave produktion skyldes, at
Køge Kraftvarmeværk har fået færre

Øvrige produktionsomkostninger var i

driftstimer end forventet, idet lave pri-

2021 1 mio. kr. under budget og 2 mio.

ser på træpiller har gjort, at Avedøre-

kr. mindre end i 2020.

værket er blevet prioriteret til drift
fremfor Køge Kraftvarmeværk. Gen-

Administrationsomkostningerne er 0,5

nemsnitsprisen på salg af el blev i

mio. kr. under budget, men steget med

2021 810 kr./MWh inkl. 150 kr./MWh i

1,5 mio. kr. i forhold til 2020. Stignin-

biomassetilskud, hvilket er 411 kr./

gen skyldes flere omkostninger til løn,

MWh højere end budget og 446 kr./

IT og forsikringer.

MWh mere end i 2020. Samlet set betyder det, at indtægterne på salg af el
blev 30,7 mio. kr. højere end budget og
34,8 mio. kr. højere end i 2020.
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VEKS Gasmotor, Solrød – Resultatopgørelse
		
2021
1.000 kr.
Elsalg			
Varmesalg, variabel tarif

Budget
2021
1.000 kr.

2020		
1.000 kr.

26.775
6.825

32.871
8.493

31.137
8.864

Omsætning i alt

33.600

41.364

40.001

Brændsel			
Afskrivninger		
Øvrige produktionsomkostninger

-29.351
-1.578
-1.861

-37.162
-1.578
-1.819

-35.999
-1.578
-1.580

-32.790

-40.559

-39.157

Produktions- og varmekøbsomkostninger

					
Bruttofortjeneste
810
805
Administrationsomkostninger
-344
-348

844
-347

Resultat af primær drift

466

457

497

-18

-19

-32

Resultat før finansielle poster

448

438

465

Finansielle omkostninger

-448

-438

-465

0

0

0

		
2021
1.000 kr.

Budget
2021
1.000 kr.

Andre driftsudgifter

Årets resultat

Opgørelse af over- eller underskudssaldo
i henhold til Varmeforsyningsloven

2020		
1.000 kr.

Årets resultat
0
0
0
					
Reguleringer			
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger
1.578
1.578
1.578
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven
-1.578
-1.578
-1.332
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven

0

0

246

Under-/overdækning overført tidligere år

-4

0

-250

Over-/underskudssaldo ultimo i henhold til Varmeforsyningsloven

-4

0

-4
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VEKS Gasmotor, Solrød – Bemærkninger til årets resultat

I 2021 var produktionen på gasmoto-

De manglende indtægter bliver mod-

ren påvirket af de stigende naturgas-

svaret af lavere afregningspris til Sol-

priser. Naturgaspriserne nåede et ni-

rød Biogas for køb af brændsel. I for-

veau, hvor det bedre kunne betale sig

hold til budget var afregningen således

for Solrød Biogas at forædle gassen og

i 2021 7,8 mio. kr. lavere end budget,

sælge den til gasnettet i forhold til at

og i forhold til 2020 var afregningen

brænde biogassen af på VEKS’ gasmo-

6,6 mio. kr. lavere.

tor.
Den mindre drift betød, at omsætningen blev 7,8 mio. kr. mindre end budgetteret i 2021 og 6,4 mio. kr. mindre
end i 2020.
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Tranegilde Fjernvarme – Resultatopgørelse
		
2021
1.000 kr.

Budget
2021
1.000 kr.

2020		
1.000 kr.

Nettoomsætning
Produktions- og varmekøbsomkostninger

26.246
-14.266

23.029
-13.507

24.444
-11.609

Bruttofortjeneste

11.980

9.522

12.835

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Afskrivninger		

-1.102
-1.270
-7.621

-1.487
-976
-7.709

-1.260
-1.107
-7.530

Resultat af primær drift

1.987

-650

2.936

-36

-44

-67

1.951

-694

2.869

167
-2.624

11
-2.833

293
-2.710

Andre driftsudgifter
Resultat før finansielle poster

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

Årets resultat
-506
-3.516
					
			

Opgørelse af over- eller underskudssaldo
i henhold til Varmeforsyningsloven

		
2021
1.000 kr.

Budget
2021
1.000 kr.

452

2020		
1.000 kr.

Årets resultat
-506
-3.516
452
					
Reguleringer				
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger
7.622
7.709
7.530
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven
-6.544
-6.543
-4.288
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven

572

-2.350

3.694

Under-/overdækning overført tidligere år

3.683

2.350

-11

Over-/underskudssaldo ultimo i henhold til Varmeforsyningsloven

4.255

0

3.683
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Tranegilde Fjernvarme – Bemærkninger til årets resultat

Årets resultat i 2021 blev et underskud

Bruttofortjenesten er 2,5 mio. kr. høje-

på 0,5 mio. kr., hvilket er 3,0 mio. kr.

re end budgetteret i 2021, hvilket skyl-

bedre end budgetteret og 1,0 mio. kr.

des det højere salg. I forhold til 2020 er

dårligere end 2020.

bruttofortjenesten 0,9 mio. kr. dårligere, hvilket - udover de faldende salgs-

2021 blev væsentligt koldere end bud-

priser – skyldes, at varmekøbsomkost-

getteret og koldere end i 2020. Salget

ningerne er steget med 1,6% pr. solgt

blev på 47.197 MWh i forhold til et bud-

MWh.

getteret salg på 43.000 MWh og
39.037 MWh i 2020.

Driftsomkostningerne og finansielle
poster blev i 2021 tæt på det budget-

Det højere salg bevirker, at omsætnin-

terede og på niveau med 2020.

gen blev 3,2 mio. kr. højere end budget
og 1,8 mio. kr. højere end 2020. I forhold til 2020 skal det også bemærkes,
at salgspriserne tilmed faldt med ca.
11% fra 2020 til 2021.
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Køge Fjernvarme - Resultatopgørelse
		
2021
1.000 kr.

Budget
2021
1.000 kr.

2020		
1.000 kr.

Nettoomsætning
Produktions- og varmekøbsomkostninger

53.137
-30.492

53.081
-30.829

51.966
-24.947

Bruttofortjeneste

22.645

22.252

27.019

Distributionsomkostninger
Administrationsomkostninger
Afskrivninger

-2.908
-2.029
-21.052

-3.103
-1.746
-21.550

-2.921
-1.469
-20.880

Resultat af primær drift

-3.344

-4.147

1.749

-16

-36

-54

Resultat før finansielle poster

-3.360

-4.183

1.695

Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger

269
-4.336

0
-4.683

0
-4.539

Årets resultat

-7.427

-8.866

-2.846

		
2021
1.000 kr.

Budget
2021
1.000 kr.

Andre driftsudgifter

Opgørelse af over- eller underskudssaldo
i henhold til Varmeforsyningsloven

2020		
1.000 kr.

Årets resultat
-7.427
-8.866
-2.846
				
Reguleringer				
Tilbageførsel af småanskaffelser udgiftsført
27
20
11
Tilbageførsel af driftsmæssige afskrivninger
21.052
21.550
20.880
Tilbageførsel af afsatte feriepenge-, flex- og tj.mandsforpligtelser
-64
0
96
Afskrivninger i henhold til Varmeforsyningsloven
-15.890
-15.890
-16.957
Årets resultat i henhold til Varmeforsyningsloven

-2.302

-3.185

1.184

Under-/overdækning overført tidligere år

4.290

3.185

3.106

Over-/underskudssaldo ultimo i henhold til Varmeforsyningsloven

1.988

0

4.290
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Køge Fjernvarme - Bemærkninger til årets resultat

Årets resultat i 2021 blev et underskud

Omsætningen i 2021 endte tæt på det

MWh. Stigningen skyldes primært, at

på 7,4 mio. kr., hvilket er 1,4 mio. kr.

budgetterede og 1,2 mio. kr. højere end

der i 2020 blev modtaget tilbagebetalt

bedre end budgetteret, men 4,6 mio.

2020. Grunden til at omsætningen kun

overdækning fra 2019 fra VEKS Trans-

kr. dårligere end i 2020.

er beskedent højere i 2021 end i 2020

mission på 1,7 mio. kr.

på trods af mange flere solgte MWH,
2021 blev væsentligt koldere end bud-

skyldes, at salgspriserne fra 2020 til

Driftsomkostningerne og finansielle

getteret og koldere end i 2020. Salget

2021 faldt med ca. 11%.

poster blev i 2021 tæt på det budget-

blev på 106.965 MWh i forhold til et

terede og på niveau med 2020.

budgetteret salg på 108.000 MWh. At

Bruttofortjenesten er i 2021 tæt på

salget blev lavere, selvom vejret var

det budgetterede. I forhold til 2020 er

koldere, skyldes, at det var forventet

bruttofortjenesten 4,4 mio. kr. dårlige-

mange flere nye kunder, end det lykke-

re, hvilket - udover de faldende salgs-

des at tilkoble. Salget i 2020 var på

priser - skyldes, at varmekøbsomkost-

92.894 MWh.

ningerne er steget med 6,1% pr. solgt
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Fjernvarme i hovedstadsområdet
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SGM

Transmissionsledning - Fjernvarme
VEKS-varmeforsyningsområde
CTR / HOFOR varmeforsyningsområde
Vestbrændings-varmeforsyningsområde
Kraftvarmeværk
Køge

Affaldsenergianlæg

KKV
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0
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Enheder og definitioner

TJ

= Terajoule

Graddage

dagstal, jo større forbrug. Summen af

GJ

= Gigajoule

Graddagstal bruges i forbindelse med

graddage for et år kan sammenlignes

MWh = Megawatt-time

vurdering af bygningers varmebehov.

med normalåret. Derved kan man for

1 TJ

Antallet af graddage pr. døgn er et mål

det pågældende år vurdere, om varme-

1 MWh = 3,6 GJ

for, hvor koldt det har været og der-

forbruget har været større eller min-

MJ/s

med, hvor meget energi der bruges til

dre, når man ser bort fra årets klima-

rumopvarmning.

forhold.

Tallet beregnes som forskellen mellem

Emissioner

middeltemperaturen ude og en tempe-

CO2 (Kuldioxid) er en drivhusgas, der

= 1.000 GJ
= Megajoule pr. sekund
(varmeeffekt)

MW

= Megawatt (el-effekt)

1 MJ/s = 1 MW = 1.000 kW
Gennemsnitsforbruget til opvarmning

ratur på 17 °C inde. Man medregner ik-

og varmt vand er i størrelsesordenen:

ke dage, hvor udendørstemperaturen

• 60 GJ/år for parcelhuse (120 m² )

er højere end 17 °C. Normalårets grad-

• 40 GJ/år for etageboliger (75 m² )

dage er fundet ud fra gennemsnittet

dannes ved afbrænding af brændsler.
SO2 (Svovldioxid) dannes ved afbræn-

ding af kul og olie.

af graddage i en længere årrække.
I VEKS’ system er antallet af graddage
eksempelvis 3.112 pr. år. Jo større grad-
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