
Dataindsamling, kvalificering af BBR 

og varmeplanlægning

10. oktober 2017

Velkommen til Masterclass



Grøn Kollektiv Varme

Formål

- Understøtte fjernvarmeselskabers og kommuners arbejde med omstilling til 
vedvarende energi og fremme grønne løsninger i den kollektive varmeforsyning.

- Bidrage til realisering af den regionale vækst og udviklingsstrategi om 40% VE fra 
vind og biomasse i 2020. 

Mål

- Tilvejebringe beslutningsgrundlag for konkrete nye anlægsprojekter, som kan 
bidrage til øget VE, CO2- besparelser og lokal vækst.

- Styrket  tværkommunalt samarbejde mellem kommuner og forsyningsselskaber.

Partnere

Projektpartnere: Næstved Kommune, Næstved Varmeværk, Fensmark Fjernvarme, 
Guldborgsund Kommune, REFA, Kalundborg Kommune, Kalundborg Forsyning, 
Roskilde Kommune, FORS, Vordingborg Kommune, Vordingborg Forsyning, Odsherred 
Kommune, Nykøbing Sjælland Varmeværk, RUC, Dansk Symbiosecenter, Gate 21





Aktiviteter og indsatsområder

Udnyttelse af overskudsvarme

- Kortlægning af 
overskudsvarme

- Analyse af 
anvendelsesmuligheder

- Forslag til 
forretningsmodeller

Best practices

- Forslag til elementer i en 
kontrakt på 
overskudsvarme

Dataindsamling og –kvalificering af BBR

- Dataindsamling 

- Kortlægning af 
varmegrundlag

Best practices

- Dataindsamling, 
kvalificering af BBR og 
varmeplanlægning

Lokal- og 
samfundsøkonomi

- Beregning af samfunds-
og lokaløkonomi

Best practices

- Udvikling af nye 
metoder vedrørende 
lokal- og 
samfundsøkonomiske 
beregninger

- Feasibility analyser

- Anbefalingsnotater

Beslutningsgrundlag

Formidling, inddragelse og forankring



Formålet med Masterclassen

- At bidrage til at kompetenceudvikle jer som 

energiplanlæggere og eksperter i kommuner og 

forsyningsselskaber gennem 

erfaringsudveksling og videndeling.

• Kan I blive dygtigere til at indsamle varmedata fra forbrugerne?

• Hvordan kan BBR kvalificeres?

• Kan varmeplanlægningen forbedres eller optimeres?



Program
DEL 1: Dataindsamling og kvalificering af BBR

Regin Gaarsmand, specialkonsulent, Roskilde Universitet

Simone V. Nielsen, klimakoordinator, Odsherred Kommune

Karsten Kolle, klimakoordinator, Vordingborg Kommune

Hvordan kvalificerer vi BBR?

KAFFE

DEL 2: Dialogværktøjer i varmeplanlægningen

Laura Hurni Jensen, teamleder varme, Kalundborg Forsyning

Marie Münster, seniorforsker, DTU

Karen Marie Pagh Nielsen, chefkonsulent, Helsingør Kommune

Hvad skal formålet med varmeplanlægningen være?

16.00 Tak for i dag



Følg med og læs mere om Gate 21’s projekter 
og kommende arrangementer på 

www.gate21.dk

http://www.gate21.dk/

