
Lavtemperaturfjern-
varme i Albertslund



Politiske målsætninger…

• Thorning-regeringen havde en målsætning om en CO2-neutral el-
og varmeforsyning fra 2035 som supplement til Folketingets 
målsætning om CO2-neutralitet (inkl. transport) i 2050

• Ambitiøse direktører og politikere i Green Cities vedtog derfor at 
give den et tak mere: CO2-neutral el og varme i 2025 – transporten 
inklusive fra 2040 

• Første konsekvens: Niels Hansen blev sur!

• Anden konsekvens: Vi må forholde os til målsætningerne…

• Første handling: Når der er en politisk målsætning om at man vil 
rykke på det grønne område, så skal det også ind i kommunens 
Vision og Strategi for 2025





Videre forløb

• Verbalt overfald af arkitekt fra de kommunale ejendomme på næste 
afdelingsmøde!

• Ny strategi for udvikling af fjernvarmeforsyningen i Albertslund 
Kommune

• Oplæg til notat – pingpong med borgmesteren – forelæggelse for 
Brugergruppen (med repræsentanter fra byens boligområder)

– Vedtaget uden større dramatik



Hvorfor så sænke temperaturen?

• Mindre varmetab

• Effekten af varmepumper stiger markant

– Fra en COP på 3-4 til en COP over 10 ved et geotermisk anlæg!

• Mulighed for korttidslagring i nettet ved at hæve temperaturen

• Med andre ord: Muligheden for samspil mellem fjernvarme, lokale 
VE-ressourcer og overskudsvarme og en fluktuerende elproduktion 
forbedres betragteligt

• Men, men, men: Kan man det?



I Albertslund tror vi på det…

• De fleste almennyttige boligforeninger er energirenoveret i 2025

• De private boliger renoveres løbende

• I december skrev vi to gange til alle bygningsejere i kommunen, at 
fra januar 2026 skal I være forberedt til lavere temperaturer

– Vi skal nok hjælpe jer med rådgivning og tilskud fra forsyningen

– Vi skal nok finde løsninger på ”håbløse” situationer

• Hvad med pensionister uden kapital til renovering?

• Hvad med historiske bygninger?

• …

• Vi har fået svar fra max. 50 borgere ovenpå vores udmelding

– De fleste var forundrede over at man kunne svare i e-boks

– Vist nok ingen læserbreve 



Men det er en udfordring…

• Private rækkehusbebyggelser

• Gamle industriområder

• Gamle institutioner

• …


