
Bjerringbro og Langå som et stort sammenhængende varmeforsyningsområde, ved alm fjernvarme, kold 

fjernvame, Slosh ice og Co2-distribution:  

 

Varmekapaciteter i Området.  

Daka: Varme til 2500 alm boliger. Kontinuerlig effekt 25 mw.  Weber: Varme til 1200 boliger. Kontinuerlig 

effekt ved fjernvarmetemperatur 12 Mw, hertil endnu mere lavtemperatur energi.  

Grundfos: 15.000 Mwh/år eller energi  til ca 700 boliger.  Greenfarm: Energi til 300 boliger.  

Altså endog meget energi. Problemet er at få energien, derhen hvor den er brugbar.  

Målet  

At gøre Randers Syd, Ulstrup og Bjerringbros varmeforsyning 100 % fossilfri og producerer varme markant 

billigere end i dag. 

Varmeforsyningsloven og ’Hvile i sig selv’-princippet:  

Det Københavnske overordnede fjernvarmesystem som drives af http://www.varmelast.dk/  Under 

Varmelast auktioneres det løbende varmeslag til områdets forsyningsselskaber.  Et lignende system 

praktiseres nu omkring regionen Bjerringbro og Langå.  

Indledningsvis tilbydes Grundfos, DAKA, Weber og Greenfarm, at deltage som leverandører i et aktieselskab 

som  herefter sælger energi  til et overordnet distributionssystem af fjernvarmeenergi. Enten som alm 

fjernvarme, energi i lunken vand, eller slosh ice som pumpes til industrierne og optøs ved industrierne og 

returneres til byernes varmeproduktion, som nu sker ved isning.  

http://www.varmelast.dk/


Hvis der opstilles et Halmanlæg, som yder procesdamp til DAKA, så er fjernvarmen til omliggende byer i 

princippet mere end gratis, selv når anlægget skal afskrives, vedligeholdes og bemandes. Det vil det være 

når anlægget erstatter naturgas, som procesenergi hos DAKA. Eller ved en betydelig reduktion af 

omkostning til procesdamp hos Daka fra halmen, må det antages at projektet kan udvise et overskud på 10 

– 15 mio årligt, selv hvis fjernvarmebrugere modtager gratis varme fra Daka efter procesenergien har 

gennemløbet fabrikken, og anlægget skal bemandes og afskrives.  Altså et tiltag som vil styrke den samlede 

økonomi omkring regionens omlægning til fossilfri energiforsyning.  

Hos Weber er varmen også meget billige, da det kun er afskrivninger, forrentning og en minimal udgift til 

drift, som skal afholdes efter etablering.  

Varmen fra Grundfos og Greenfarm er derimod betydelige mere bekostelig, enten pga afgifter eller høje 

produktionsomkostninger.  

Aktieselskabet opkøber varme og sælger varmen til en gennemsnitspris til fjernvarmeselskaberne, sådan at 

Grundfos og Greenfarm betales en højere pris, end til den opkøbte gennemsnitspris.   

Varmeforsyningsloven regler om handel med fjernvarme, hvor sælger kan have en fortjeneste på varme:  

1) Et aktieselskab etablerer de fysiske opstillinger hos Daka, Grundfos og Weber, og har den daglige 

drift. For DAKA’s vedkommende sælges procesenergien af aktieselskabet til DAKA  fra 

halmanlægget og selskabet køber spildvarmen fra Fabrikken, og sælger fjernvarme og 

lavtemperaturenergi til Bjerringbro og Langå fjernvarme.   

2) Langå og Bjerringbro fjernvarmeværker driver og ejer de overordnede distributionsledninger til 

fjernvarme, Kold fjernvarme, slosh ice mm.  

3) Efter varmeforsyningslovens ord om maksimalpris skal alle,  som ønsker at afsætte varme til 

distributionssystemet, som ejes af Langå og Bjerringbro fjernvarme,  have adgang hertil, hvis de kan 

sælge varmen billigere end aktieselskabet, som har  Grundfos, weber mf som leverandører, og 

selskabet må gå ned i pris, hvis det fortsat ønsker at sælge varme.  Men 200 kr/mwh excl moms  er 

endog meget billigt for fjernvarme.  

Arbejdet hen imod co2-fri strøm til regionen:  

Når varmen sælges af Aktieselskabet til Langå og Bjerringbro Fjernvarme til 200 kr/mwh excl moms for alm 

fjernvarme og billigere for energi i lunken vand og optøning af slosh ice. Når varmen sælges af 

aktieselskabet og der i praksis ikke er nogle konkurrenter til selskabet, som kan sælge varmen billigere, så 

vil selskabet opbygge en betydelig fortjeneste selv ved denne lave fjernvarmepris, også når  Grundfos, 

Weber, DAKA og Greenfarm afregnes til en god pris for deres energi. 

Når nu el- og varmeproduktion er gjort uafhængig, omkring de tiltag som sættes i værk, så kraftværkerne 

kun producerer når der virkelig er behov for strøm.  Hvis biogasproduktionen hos Greenfarm (eller et andet 

sted i regionen) 4 dobles så der samlet produceres 200.000 Mwh naturgas årligt, som lagres på gasnettet.   

Hvis der nu knyttes en møllekapacitet til projektet, som virker i Vesterhavet, lokalt og andre steder i landet, 

hvor der fysisk indsættes måleudstyr, som viser hvor meget strøm der produceres løbende. NU kan 

kraftværkerne i Langå og Bjerringbro indsættes til produktion, når møllerne ikke producerer (under de 



regler som gælder via Elbas, Nordpool mm), når en given boligmasse og industriproduktion i området skal 

ydes 100 % fossilfri strømproduktion time for time.  

Hvis møllerne i 50 % af tiden producerer, hvor der er sammenfald med forbrug og hertil at  

kraftværksproduceret strøm indsættes for de andre 50 % af behovet, så kan 200.000 Mwh opgraderet 

biogas, som omsættes i gasmotorer i   regionens kraftværker, som yder 40 % el af den omsatte gas. NU kan 

møllerne og kraftværkerne afsætte hele 160.000 Mwh 100 % fossilfri strøm årligt, som netop er brugbar. 

Eller 0,5 % af landets samlede behov for strøm.   

Sådanne tiltag kunne overskuddet i Aktieselskabet virke til at fremme, for den fortjeneste selskabet   

kommer til at opbygge.  

  



Vakuumisning  

Augustenborg Fjernvarme isningsprojektet, teknologien se Link 

Vakuumisning med ammoniakvarmepumper se  

  

Vakuumenhed ’koger’ slosh ice,  og optager energien i faseovergangen vand/is i dampe, og afsætter 

vanddamp som kondenserer ved 5 c’, og vand fra kondenseringen føres tilbage til vakuumkammer. 

Ammoniak koges ved +2  c’ med energien i vanddampe, som kondenserede til væske via varmeveksler.  

Slosh Icen udtages af vakuumkammer og pumpes til en industri for optøning. Flere kompressorer øger 

ammoniakdampe i fortløbende tryk, så flere varmevekslere kan øge fjernvarmevand i temperatur, trinvis. 

Ammoniakkondensatet reduceres i tryk over en termoventil og tilføres fordampervarmeveksleren igen.  

Ved at opbygge systemet, så flere individuelle ammoniakkompressorer virker til at løfte fjernvarmevandets 

temperatur i trin, herved øges den samlede effektforøgelse, meget markant i forhold til kun at bruge 1 

kompressor (varmepumpe).  

  

http://www.xqw.dk/work/FG22/okt/Augustenborg.htm


Spildvarme fra Grundfos sammen med isning: 

Sammenbygning af varmepumper som køler vand og optager energi i is se  

 

  

  

Ved at sætte alm varmepumper, som køler lunken vand fra Grundfos, at sætte disse sammen så 

afgangsenergien som afsættes i fjernvarme, at det sker via flere kondensatorer, som opvarmer vand trinvis, 

herefter vil der opnås en betydelig effektforøgelse af den omsatte strøm afsat i fjernvarmevand, selvfølgelig 

afhængig af temperatur og effekt i energien fra Grundfos..   



Pumpning af slosh ice:  

Slosh ice pumpning se Link 

Regionen se 

 

 

Fjernvarmevand som har gennemløbet Langå udtages ved ca 40 c’ og cirkuleres til Ulstrup i et isoleret 

fjernvarmerør. Varmepumper i Ulstrup køler vandet til 20 -25 c’ for byens varmeforsyning. Vandet 

cirkuleres nu til Bjerringbro i uisoleret rør i vand som er de 20 – 25 c’.  

Vandet fryses nu ved Bjerringbro Fjernvarmeværk for varmeproduktion og returneres som slosh ice til 

Langå. Isen overføres nu via de alm fjernvarmeledninger til Weber, Daka og optøs og opvarmes med den 

energi, som forekommer ved industrierne og fremføres igen til Langå som alm fjernvarme (70 – 80 c’) og via 

Ulstrup til Bjerringbro og køles og fryses på ny og energien distribueres over store afstande til Bjerringsbros 

varmeforbrugere uden tab.  

Når varmesystemerne skal yde maksimal effekt gennem længere tid, når møllerne forsyner, og der trækkes 

maksimal effekt fra industriernes spildvarme, kan jordradiatorer som virker som buffer, som holder 

industriernes varme fra perioder med mindre belastning, disse radiatorer kan optø isen når jorden køles 

uden brug af strøm.  

Isen kan deponeres ved Weber, hvor der er rigelig med vand og plads til at opbevarer isen, også så den ikke 

forurenes, så den igen kan bruges som fjernvarmevand. Afhængig af returtemperaturen i Bjerringbro kan 4 

Mw el yde 16 - 18 Mw fjernvarme ved 70  c’, når energien optages ved  isning og mere når der optages 

energi fra Grundfos  

 

https://www.youtube.com/watch?v=11HKY2JWULo


Isnings og varmeforsyning af Bjerringbro.  

Området Nord-Øst for Bjerringbro fjernvarmeværk se  

 

 

Det er antagelig 5 stk 850 kw møller, som virker nord for Bjerringbro. Der nedgraves nu et kabel fra 

møllerne til Bjerringbro Fjernvarmeværk, som forsyner varmepumper med strøm.  

Strøm fra nye landvindmøller koster 400 – 500 kr/mwh afhængig af placering og etableringsomkostninger.  

Når møllerne ikke forsyner og varmeværkets akkumulerngstanke virker indsættes varmeværkets gasmotor 

når der er brug for strøm i el-nettet, som overvejende må have sammenfald med de lokale møllers 

produktion eller mangel på samme.  

  



Energidistribution i co2. 

Førstepræmie i Fjernvarmens Udviklingscenters idekonkurrence: Co2 til energidistribution se Link  

Princip se  

 

 

Co2 koger i en varmeveksler med energi fra en energikilde, feks vand som køles, når vandet 

gennemstrømmer varmeveksleren.  Co2’en som damp strømmer nu ud i et rørsystem og kondenserer på 

alm varmepumpers fordampere, og energien fra faseovergangen optages i varmepumpen. Efter 

kondensering returneres co2’en som væske til hovedenergikilden (varmeveksleren med vand) og koger på 

ny med energi i vand som køles.  Flere boliger kan forsynes via et system feks en villavej eller en bydel.  

Når varmepumpen nu modtager en forholdsvis høj temperatur på fordamper (>10 c’) yder den minimum 

alm centralvarme ved en cop på 6. Ved gulvvarme eller luftkondensatorer yder opstillingen cop 10.  

Systemet udmærker sig ved at kunne virke over meget store afstande.  

Komfortkøling via Co2: Når systemet vendes og der koges co2 i boligen for energioptagelse (køling), kan 

der distribueres energi fra boligen til en central opstillingen, som yder kølekapacitet uden brug af el. Feks 

en mindre gasmotor for en bydel, som yder el-produktion, og de varme energikilder på motoren driver en 

absorptionskølemaskine (som i vinterhalvåret virker til fjernvarmeproduktion), og kølingen tilflyder 

boligmassen.  

 

 

  

http://nhsoft.dk/work/FG22/Jul/1._praemie_co2based.pdf


Minikraftværker i boligen 

Sammen med minikraftværker er varmepumpen og co2systemet udtalt i naturgasområder i de boliger som 

kræver en høj temperatur til boligens centralvarme. 

Minikraftværk fra Honda se  

 

    



Varmesystemer syd for Randers.:  

Det overordnede mål for varmesystemerne i området er at spildenergien, som højtemperatur fjernvarme 

fra områdets industrier, kan forsyne langt den overvejende del af regionen i sommerhalvåret, på en måde 

så varmepumpeforsynede områder forbruger absolut minimalt gas eller strøm, til den varme som skal 

overføres til boligen. 

Men!  

At varmepumpesystemer i Vinterhalvåret, virker sammen med højtemperatur fjernvarmen så 

fjernvarmereturen køles maksimal til industrierne og stadig for et absolut minimum af gas eller 

strømforbrug, så der netop optages maksimal energi fra industrierne, når det kolde fjernvarmevand 

opvarmes.. 

Oplandet til DAKA:   

Da varmekapaciteten ved DAKA er meget stor og langt større end områdets boligmasse kan udnytte, 

udlægges alm fjernvarme i byerne Romalt, Assentoft og barmarksværket Uggelhuse – Langkaststrup 

tilsluttes Daka.  

,

 

Den overskydende energi  Fra DAKA cirkuleres i uisoleret rør til Weber ved 25 c’.  

Den varme røggas på fabrikken (Weber) virker nu til at øge energien fra DAKA i temperatur via 

absorptionsvarmepumper så den optagne energi fra DAKA øges i temperatur til fjernvarme.  



Absorptionsvarmepumpe se  

 

 

Weber: Der føres højtemperatur fjernvarme til Langå, Laurbjerg og Værum fra Weber.  

 

  



Jordvarme i Værum:  

Da Værum – Ørum umiddelbart står for at skulle løse det fremtidige varmeforsyningsproblem, og gerne 

skulle kunne udvise nogle markant billigere varmepriser til forbrugerne, kan der udlægges en jordradiator. 

En Radiator som kan yde byen den nødvendige fjernvarmeenergi sammen med en gasmotor, som 

sammenbygges med varmepumper. Opstillingen vil yde en markant lav varmepris. Et muligt område i 

nærheden af varmeværket til en jordradiator se  

 

 

Efterfølgende kan jordradiatoren sammen med varmepumperne virke til spidslastproduktion, når 

højtemperatur fjernvarme fra Weber føres til Værum.  

 

  



Varmeforsyning af mindre bysamfund: 

Stevnstrup og opland se  

 

Fjernvarmens fordel:  

1) Energien kan akkumuleres i store tanke eller damme se Link 

2) Det er forholdsvis billigt at udlægge  systemet, og systemet er pålideligt.  

3) Spildenergi ved industrien kan umiddelbart optages og udnyttes til fjernvarme, hvis energien 

forekommer ved en høj nok temperatur til fjernvarme. 

Fjernvarmens ulempe:   

1) Fjernvarmeenergien kan ikke distribueres over store afstande, og egner sig ikke til varmeforsyning 

ved spredt bebyggelse.  

2) Hvis ikke der forekommer spildenergi fra industrien, og højtemperatur fjernvarmen skal 

produceres,  når kraftvarme ikke kan afsætte strøm, så er den eneste reelle produktionsmetode 

kedelproduktion, som er uhensigtsmæssigt, da værdifulde brændsler forbruges, som kunne yde 

strøm.  

Den individuelle varmepumpes fordel til boligopvarmning:  

1) Energien til varmepumpen kan overføres over enorme afstande i co2, som ikke kræver strøm, og 

der tabes ikke energi ved overførselen. 

http://solarmarstal.dk/default.asp?id=36277


2) Når varmepumpen modtager en lavtemperatur energikilde ved 10 – 15 c’, kan den yde meget 

varme for den omsatte strøm i forhold til Jordvarmeanlæg. Ved centralvarme i boligen skal 

varmepumpen kunne yde  en effektforøgelse bedre end 6 og ved gulvvarme en effektforøgelse på 

10 omkring den omsatte strøm.  

3) Varmepumpen efterspørger møllestrømmen.  

4) Distributionsledninger er meget billige at udlægge sammenlignet med fjernvarme.  

5) Varmepumpen kan integreres med minikraftværker i boligmassen. 

Varmepumpens ulempe:  

1) Den bruger strøm, når møllerne ikke forsyner. 

2) Den er forholdsvis bekostelig at installerer i boligen.  

Stevnstrups varmeforsyning:  

Der udlægges alm fjernvarme i det tætte bebyggede områder af byen og varmepumper og co2-system ved 

spredt bebyggelse.  

Der cirkuleres nu fjernvarmevand som i vinterhalvåret har gennemløbet Langå og er afkølet til måske 40 c’. 

I sommerhalvåret fremcirkuleres højtemperatur fjernvarme.  

I Stevnstrup kan gasmotorer virke ved skoler, offentlige institutioner og boligforeninger og producerer 

værtsbygningens strømforbrug. De varme energikilder på motoren virker nu til via varmepumper (som ikke 

bruger strøm), at øge det lunkne vand fra Langå i temperatur til bydelens varmeforsyning via alm 

fjernvarme. Gasmotoren er nu også påbygges el-drevne varmepumper, som kan afsætte fjernvarmeenergi, 

ved at omsætte en mindre del af motorens strømproduktion. Dette sker når varmebehovet er stort og 

møllestrøm ikke tilflyder energisystemet.. 

  



MAN Rollo gasmotor yder 36 % el via generator (kapacitet 100 kw el), se  

 

 

Ved en forholdsvis lav afgangstemperatur til bydelen på 65 c’ i Stevnstrup i fjernvarmevand, kan 

opstillingen via varmepumpesystemer, som er dreven af de varme energikilder på motoren, minimum 

fordoble varmeproduktionen fra motoren, uden at forbruge motorens strømproduktion, ved altså at 

optage energi i det lunkne vand fra Langå.  

Ved en afgangstemperatur til bydelen på 65 c’ og lunken fjernvarmevand fra Langå, kan 

varmepumpeopstillingen uden problem omsætte afgiftsbelagt strøm fra el-nettet, da effektforøgelsen i 

varmepumpen nu er meget stor. Hvorefter minikraftværket ved skolen eller boligforeningen ligger standby 

når møllerne forsyner.  

Co2 systemet som forsyner områdets varmepumper uden for højtemperatur områderne, køler nu også 

fjernvarmevandet for energioptagelse.  

Yderområderne af Stevnstrup og byerne Helstrup, Tånum, Grensten, Gjandrup her installeres 

varmepumper, som modtager lavtemperaturenergi via co2-systemet.  Boliger med behov for høje 

temperaturer her installeres minikraftværker, som omsætter naturgas når der kan afsættes el til nettet 

ellers forbruges el fra nettet til varmepumpen. Minikraftværkerne kan virke under 

nettoafregningsordningen ved opgraderet biogas se Link som er særdeles attraktiv..  

Varmeeffekten fra gasmotor og el-drevne varmepumper for hele området omkring Stevnstrup, kan nu 

varieres, ved at øge eller sænke temperaturen fra Langå ved evt at blande varmt fremløbsvand i fremløbet 

til Stevnstrup, når der er overkapacitet fra Weber, så strøm- og gasforbruget minimeres ved byerne, for den 

afsatte varme.   

http://energiforbrugeren.dk/work/fg21/Mar/Energistrategi.pdf


Minikraftværker i boligerne og ved skolerne styres central fra Langå og Bjerringbro fjernvarme, så disse 

virker i synergi med mølleproduktionen og kraftvarme i området.  

Nhsoft August 2011  


