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Til vinterens medlemsmøde skal vi denne gang mødes midt i Danmark, når vi som noget nyt afholder møde 

hos et af vores medlemmer, nemlig KMD i Odense. Det glæder os derfor at invitere medlemmer, kommende 

nye medlemmer og samarbejdspartnere til medlemsmøde den 4. december 2019, hvor vi både byder på 

besøg til Tietgenbyens varmepumpecentral - som udnytter overskudsvarmen fra Facebook - medlemsmøde 

og netværk hos KMD, samt afslutning med medlemsmiddag på Hotel Odense.

ET TEKNOLOGIBUD PÅ FREMTIDEN
I FJERNVARMEBRANCHEN
& NYE MEDLEMMER

INVITATION 
Medlemsmøde



Medlemsmødet er det unikke forum hvor DBDH’s forsyningsselskaber, industri og rådgivere mødes og har 

mulighed for at blive gensidigt inspireret og drøfte nye løsninger i fjernvarmebranchen. Inden selve mødets 

start er der derfor meget aktuelt at vi har fået lov til at besøge Fjernvarme Fyns nye varmepumpecenter i 

Tietgenbyen.

Vores opvarmning er under ”disruption”, og de mange nye teknologier vil være banebrydende for fremtiden 

i fjernvarmebranchen. Det glæder vi os til at stille skarpt på, og sammen med jer drøfte og høre mere om 

en lang række af de mange nye teknologier og innovative løsninger, der skal være med til at levere grøn, 

innovativ og billig varme i fremtiden. Noget som også vil sikre dansk eksport af fjernvarmeteknologi og 

løsninger langt ud i fremtiden.

El-integration af fjernvarmen er også et emne på 

vores medlemsmøde. Potentialet er stort! Store 

varmepumper, overskudsvarme og geotermi 

kombineret med nye lagringsløsninger gør at 

fjernvarmen i høj grad vil bidrage til fremtidens 

integrerede grønne energisystem. 

Kort sagt, ved at deltage på medlemsmødet 

får du en spændende og indholdsrig dag med 

inspirerende besøg til Facebook, ny viden om 

fremtidens teknologier i fjernvarmebranchen og 

fjernvarmens el-integration – og ikke mindst – 

værdifuld mulighed for at mødes med kolleger i 

branchen og drøfte fremtidens fjernvarme!

Se det samlede program nedenfor, og meld dig til via dette link senest den 4. november. 

PRISER FOR DET HELE ER: 

Pris pr deltager (ex. moms):

 • Medlemsmøde kr. 1800,00

 • Medlemsmiddag kr. 700,00

 • Overnatning i enkeltværelse på Hotel Odense inkl. morgenmad kr. 1.025,00

VEL MØDT! 

Med venlig hilsen 

DBDH 

Lars Hummelmose

MEDLEMSMØDE
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TILMELD

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP15zLLa6bLn_RuCnNvqDK0s2-_Urbb-nOEs7qRhfrNesSpw/viewform?c=0&w=1


PROGRAM 

11.30-12.30 BESØG TIL TIETGENBYENS VARMECENTRAL. Introduktion af Johnson Controls.

  Adresse: M.P. Allerups Vej 48, 5220 Odense SØ

12.30-13.15 FROKOST OG NETVÆRK HOS KMD

   Adresse: Niels Bohrs Allé 185, 5220 Odense SØ

13.15-17.30 MEDLEMSMØDE

   Adresse:  Niels Bohrs Allé 185, 5220 Odense SØ
Velkomst 

DBDH’s formand Jan Strømvig, CEO, Fjernvarme Fyn

TEMA: ET TEKNOLOGIBUD PÅ FREMTIDEN I FJERNVARMEBRANCHEN.

Moderator Bjørk Paamand Olsen, direktør Holte Fjernvarme

Scenen sættes for den teknologiske fremtid i fjernvarmebranchen

Hvordan kan fjernvarmen levere – i Danmark og i udlandet – når VE-andelen nærmer sig 100%? 
Fremtidens fjernvarmeforsyning bliver mere kompleks. Samtidigt med at der åbner sig nye muligheder 
for forsyning og distribution, stiger forventningerne til effektivitet og fleksibilitet, og ikke mindst til de 
teknologier som skal levere det. 
Daniel Trier, civilingeniør, PlanEnergi

HEATman – billig og bærdygtig fjernvarme

16 aktører vil revolutionere fjernvarmebranchen med udviklingsprojektet HEATman, som skal sikre, at 
Danmark beholder førertrøjen i design, udvikling og drift af fjernvarme.  
Alfred Heller, chefkonsulent, Niras

Demand Side Management for District Heating using Cloud Based AI

Leanheat AI makes the demand side work for you. Reduce peak loads by 20 %, enable intelligent 
flexibility via demand response, or use buildings as short-term heat storage for optimal utilization of 
renewable energy. Leanheat AI is already optimizing 10 % of all multi-family buildings in Finland.
Jukka Aho, CEO, Leanheat

KAFFEPAUSE OG NETVÆRK

IoT løsning til styring af ventiler

Med nye innovative IoT produkter og services får fjernvarmeselskaberne helt nye muligheder for at 
overvåge og styre fjernvarmenettet, fra varmecentral og helt ind hos den enkelte forbruger.
Martin Overbjerg, Business Development Manager, Frese. 
 
Oplæg fra KMD

Carl-Erik Vesterager, Vice President Sales, KMD

Fortsættes næste side >
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PROGRAM (fortsat)

Nyt damvarmelager på 70.000m3 i 2021, udviklingsprojekt i Høje Taastrup

Det nye damvarmelager er et ugelager, designet optimalt til at op- og aflade cirka 25-30 gange årligt. 
Projektets forretningsmodel bygger på et samarbejde mellem selskaberne, der fremover får værdien af 
varmelagret i energisystemet, der betjener en halv million fjernvarmekunder.
Finn Bruus, teamleder, VEKS

Debat og spørgsmål til oplægsholderne

KAFFEPAUSE OG NETVÆRK

TEMA: EL-INTEGRATION I FJERNVARME.

Moderator: Kamma Eilschou Holm, direktør, CTR

Aalborg Forsynings geotermiprojekt

Hvilke overvejelser, forventninger og risikodækning repræsenter de forskellige udbudsmodeller? Hvad er 
baggrund for valgte model i Aalborg?
Flemming Kielgast, afdelingschef, Aalborg Energikoncern

Varmepumpe projektet i Frederikshavn  

I Frederikshavn etablerer man et 15 MW varmepumpeanlæg, hvor varmekilden er luft. Det etableres hvor 
det tidligere naturgasfyrede kraftvarmeværk var placeret og de eksisterende bygninger og installationer 
bliver genbrugt i videst muligt omfang. Varmepumpeanlægget drives sammen med en 15 MW gaskedel 
og leverer varme ind på den eksisterende transmissionsledning mellem det affaldsfyrede kraftvarmeværk 
og varmecentralen.
Lars Østergaard, Forsyningschef, Frederikshavn Forsyning

Den teknologiske udvikling af store varmepumper

Lars Sønderby, direktør, Enexio
Carlo Siebert, bestyrelsesformand, IES Energy
Karsten Juhl Pedersen, teknisk chef, Solid Energy

CTR’s elkedel til spids- og reservelast

Den nye elkedel er et led i den grønne omstilling og erstatter ældre anlæg fra 80’erne. Hvordan ser 
økonomien ud, og hvordan er ejerskab og drift struktureret?
Kamma Eilschou Holm, direktør, CTR

Debat og spørgsmål til oplægsholderne

Ikke et besøg i Odense – uden et oplæg om robotteknologi

Med Odense som hjemby for verdens top robotklynge slutter vi af med et ægte robotindlæg.
Mikkel Christoffersen, Cluster Director, Odense Robotics

Fortsættes næste side >
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PROGRAM (fortsat)

Mød tre nye medlemmer af DBDH

Præsentation af 3 nye medlemmer

17.30-18.00 FYRAFTENSØL & NETVÆRK

18.30-23.00 MEDLEMSMIDDAG

 Adresse: Hotel Odense, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ
 Samvær og netværk med kolleger
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