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CASE 1
Udnytte vores varmesystem, så vi kan sælge et evt. nyt produkt
til nybyggede boliger.
Er der nogle regulatoriske udfordringer, som vi skal tage højde
for?
Har vi nogle konkurrenter på dette marked? Nogle gange
bliver vi slet ikke koblet på.
Hvordan kan vi synliggøre vores produkt til nybyggerne?
Hvordan kan vi prissætte køling?
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CASE 2
Udnytte varme i returløb til forsyning af afgrænsede
eksisterende boligområder.
Temperaturen hæves lokalt med:
-fremløbstemperatur
-solvarme
-lokal varmepumpe evt. koblet på reguleringsmarkedet
Hvordan kan vi sænke prisen på varme ved at kombinere
lavtemperatur områder med lokal boostning, så det dækker
varmebehovet.
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CASE 3
Hvordan kan solvarme og varmepumper bidrage til
lavtemperatursystem i nye udstykninger?
Hvordan kan vi udvikle lavtemperatursystemet i et helt
nybygget område?
Hvordan skal vi designe vores distributionssystem/stikledning,
så vi reducerer varmetabet maksimalt?
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CASE 4
Fjernvarme skal kunne konkurrere med individuelle løsninger i
nye boligområder og gaskonverteringsområder. Hvordan?
Hvad er tilstrækkelig temperatur i fremløbet set i lyset af nye
krav i BR 2015 (der er på trapperne)?
Hvordan igangsættes konvertering af eksisterende boliger, så
hele områder kan ændres til lavtemperatur?
Vil fremløbstemperaturen styres ved tilgang til flere data og
bedre ledningsnet-simulering?
Skal lavtemperatur fjernvarme koste det samme som ”høj”
temperatur fjernvarme?
Hvad betyder lækager mellem drikkevandsystemet og
fjernvarmesystemet og kan det overvåges bedre med øget
fokus på styrring af nettet og forbrugerinstallationer?
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Case 1
LTFVJ til nybyggede områder

Vi snakkede om:
Hvad er jeres vision?
Hvad er jeres udfordringer?
Er der potentialer, I ikke udnytter? Synergi, I ikke udnytter?

Hvad er jeres vision?

Lavtemperatur fjernvarme til nybyggede
områder samtidig med, at vi sælger køling.
Intelligent styring
Pilotområde i fuld skala, hvor vi tester og
afprøver.
Budskabet til forbrugeren: Komfort og
mindre bøvl til dit nye hus.
Genanvendt køling

Handlingsplan
Undersøge muligheder for lejeunits. Hvem betaler? NIRAS tager
erfaringerne fra Baneby med på septembermødet.
Opstille forudsætninger for scenarier i kombination køling/varme.
Undersøge kølebehovet i nybyggeri ifht. BR15/20
Finde en bygherre - være opsøgende, når vi er klar
Beregning på Banebyen/Viborg - skalerbar moduler
Bygge beregningerne lagvis, så vi kan tage af/lægge til
Visualisering af tegning (NIRAS)

Løsningen er skræddersyet
Nye units
Lejeordning af unit
Intelligent styring
Udstyr i boligen
Fjernvarme og køling samtidig:
Kan vi sælge det som sampak? "tag 2 -betal for en"
Markedsføring til developere/kunder

Vi skal ud i uprøvet terræn
Formidling/tilbagemelding via sms til forbrugeren
Mere konkurrencedygtige, hvis entreprenøren er
"dygtig"
Koldt brugsvand sammen med køling
Dokumentation
Køling: Køleplade i genvækstanlæg via luftsystem
Hvor er smertegrænsen for pris? enhedspris eller
ind. afregning
Et nybygget kvarter med sin egen satellitstation

Hvad er jeres udfordringer?
Fejl hos forbrugeren
Vi får ikke nok ud af vores data
Forbrugeren har ingen interesse/ viden om FJV
Kunderne kommer ikke af sig selv

Volvoen parkerer vi
Vi plejer at....
Vi har det eksisterende mindset på, når
bygherrer/forbrugere henvender sig til
os
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