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INTRODUK TION

Mange byer og regioner
forbereder i øjeb likket
ambitiøse klima- og
energistrategier samt
hand lingsp laner, idet de forp ligter sig til at b live CO ₂ -neutrale i 2050 .
I november 2018 frem lagde Europakommissionen sin strategiske, langsigtede vision for klimaneutralitet i 2050 : ” En ren p lanet for alle”. I december 2019 b lev European Green Deal (den europæiske grønne af tale)
lanceret for at skabe en kørep lan, der gør EU ’s økonomi bæredygtig .
Dekarboniseringen af varme- og kø lesektoren spiller en vigtig ro lle i
p lanen: den største ande l af energiforbruget i byerne (hvor 75% af EU ’s
befo lkning bor) bruges til varme og kø ling .

The open source planning tool
for heating and cooling in cities.

Udfasningen af fossile brændstof fer fra energisystemet vil medføre tre
primære forde le: Det vil reducere ud ledningen af drivhusgasser, forbedre forsyningssikkerheden og få positiv indf lyde lse på den kommercie lle
balance (som lokalt medfører en stigning i jobmu lighederne). Imid ler tid
kræver det strategisk p lanlægning at opnå et 1 0 0 % bæredygtigt energisystem, og især en fossilfri varme- og kø leforsyning . Det kræver også
nye tekniske, lovgivnings- og administrationsmæssige rammer at overgå

www.hotmaps-project.eu

til et mere bæredygtigt og grønt system .
Målet med strategisk energip lanlægning , herunder varme- og kø lep lanlægning , er at fremme overgangen til et mere f leksibe lt integreret energisystem, med fokus på energief fektivitet og vedvarende energi. I de
f leste europæiske byer og regioner er der et behov for bedre at kunne
identificere, analysere og kor tlægge ressourcer og løsninger. De ls for at
gøre ef terspørgslen på energi mere
HOTMAPS: EN
ef fektiv og de ls for at imødekomme
ef terspørgslen med ef fektive, omVÆRKTØJSK ASSE, DER VISER
kostningsef fektive og grønnere enDIN BYS KLIMANEUTRALE
ergikilder.

ENERGIFREMTID!
Hotmaps-projektet ønsker at løse
denne udfordring . Førende forskningsinstitutioner i Europa 1 har udviklet en hjemmeside, der giver dig
mu lighed for, på bare 5 minut ter, at se et skøn over ef terspørgslen på
varme og kø ling i din region, samt potentialet i lokal vedvarende energi,
der kan dække den ef terspørgse l .
Ved at up loade mere detaljerede data og anvende Hotmaps beregningsmodu ler, kan du udarbejde omfat tende varme- og kø lestrategier for
dit foretrukne område 2 . Hotmaps kan hjæ lpe byerne med at nå deres
klima- og energimål, nem lig at b live grønnere og bedre at bo i.
1 TUWien Energy Economics Group - Technical University Vienna; Hes.so – University
of Applied Sciences and Ar ts Western Switzerland; eurac – Institute for Renewable Energy; eThink – Energy Research; PlanEnergi; Aalborg University Depar tment
of Planning.
2 Denne publikation fokuserer på brugen af værktøjskassen til planlægning på lokalt niveau. Hotmaps kan også bruges til at identificere potentialer og strategier på
nationalt niveau. https://wiki.hotmaps.eu/en/guide-national-level-comprehensiveassessment-eed
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Værktøjskassen er udviklet sammen med byerne for at sikre, at hotmaps
let kan bruges af lokale myndigheder og byp lanlæggere. Syv europæiske
pilotområder har allerede testet den med henb lik på at udvikle deres
varme- og kø lestrategier: Bistrita (Rumænien), Frankfur t am Main (Tyskland), Geneva (Schweiz), Kerr y County (Ir land), Milton Keynes (U K), San
Sebastián (Spanien) og Aalborg (Danmark).
Denne brochure guider dig gennem strategisk varmep lanlægning . Du
forstår, hvordan Hotmaps værktøjskasse fungerer, og hvordan den hjalp
pilotbyerne med deres bymæssige energip lanlægning .

AAU

Aalborg
PLANENERGI

H O T M A P S S O F T WA R E
Hotmaps G IS-baserede (geografisk informationssystem)
sof tware er
△ H ur tig : Den giver en hur tig indikation af, hvi lken retning
du bør væ lg e, når du s tar ter en d etaljeret , teknisk p lanlæg ning .
△ G ratis og open source: Det er ti lg æng e lig on line, ud en
g ebyrer. Den kræver ing en ins tallation af and re vær ktøjer.
△ Le t at bruge: Du skal ikke være G IS- eksper t . Sof t waren
kombinerer webbaseret visu alisering af G IS- d ata med et
f leksibe lt bes lu tningsvær ktøj . Dataene ses direkte på hjemmesid en .
△ Ti lpasningsdyg tig : Den giver indikatorer på forske llig e
g eog rafiske og ad minis trative niveauer. Desud en kan du u p load e eg ne d ata ti l sin konto og brug e d em ti l yd er lig ere
analyser.
Hotmaps giver brugerne et større overb lik over he le det område, der omfat tes af deres by, så de let kan identificere eventue lle energispørgsmål . Hotmaps hjæ lper med at indsam le
al den information, der kræves for at identificere fremtidens
p lanlægningsprioriteter og kan bruges som beslutningsværktøj. Det hjalp byerne med at sam le alle energisektorens
aktører, så de kunne for fine deres viden om området og de le
data og analyser.
www. hotmaps .eu
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HVAD ER
STRATEGISK
VARME- OG
KØLEPL ANL ÆGNING?

den forberedende fase
Strategisk p lanlægning star ter med en forberedende fase, som analyserer udfordringerne i det nuværende varme- og kø lesystem og definerer strategiske mål . Det er sandsynligvis et af målene at reducere ud ledningen af drivhusgasser og forbedre forsyningssikkerheden . Du kan også
for fø lge yder ligere mål, afhængigt af de lokale og nationale forho ld ,
som fx:

Strategisk varme- og kø lep lanlægning betyder udviklingen af en hand lingsp lan med henb lik på at opnå en langsigtet vision for varme- og
kø leforsyningen . For at komme der til, skal du typisk gennem fø lgende
trin:

1

Analysere udfordringer, formu lere strategiske mål
og identificere nøg leparametre;

2

Bygge scenarier, baseret på omkostningsef fektive,
tekniske løsninger, set fra et samfundsperspektiv;

3

Evaluere eksisterende rammer og identificer
nøg leinteressenter;

4

Lave en hand lingsp lan .

FO R B E D R E
LU FTK VALITETE N

U D NYTTE LO K ALE
R ESSO U RC E R

S K AB E
FLE R E J O B

I N D D R AG E BO RG E R N E
OG STYR K E D E R ES
E N GAG E M E NT I SAM FU N D ET

tekniskøkonomiske
scenarier

Den fase definerer, beskriver og evaluerer tekniske løsninger, som viser, om de kan
opfy lde de strategiske mål . Du gennemgår
fø lgende trin for at opbygge scenarier mht .
varme og kø ling:
1 | Kvantificere eksisterende varmebehov;

2 | Identificere potentialet i de omkring liggende områders varmekilder;
3 | Vurdere energibespare lsernes potentiale (dvs . bestemme det frem-

tidige energibehov);
| Udvikle nye, tekniske scenarier, der matcher energibehovet og
-forsyningen på kor t, me llem lang og lang sigt;

4

5 | Vurdere scenarierne i henho ld til de strategiske mål og et socioøko-

nomisk perspektiv, især mht . balancen me llem investeringer i energibespare lser og i energiforsyningens infrastrukturer;
6 | Gentage trin 4 og 5 for at finde de bedste løsninger.

Når du foretager en teknisk-økonomisk vurdering , bør du inddrage he le
energisystemet og ikke kun varme- og kø leforsyningen . Et ho listisk perspektiv, der inkluderer de forske llige energiforsyninger (e lektricitet, gas,
varme, kø ling) og øvrige sektorer (industri og transpor t samt bygninger),
som gør det mu ligt at identificere synergier og mu lige f laskehalse med
begrænsede ressourcer.
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SÅ DA N K A N H OTM A PS H JÆ LPE D I G
M E D AT V U R D E R E D E F O R S K E L L I G E
EN ERGISCENARIER
Hotmaps er et ef fektiv t værktøj til opgaver med p lanlægning af varme og kø ling . Det har medfør t, at pilotbyer
har testet og evalueret de forske llige energiscenarier, via
en integreret analyse af deres energiressourcer. Brugerne
kan up loade data fra deres egen by og beregne de præcise
energiscenarier. Hotmaps giver også et sæt indikatorer for
disse scenarier, så du kan analysere deres økonomiske, finansie lle og tekniske gennemfør lighed . Figuren herunder
viser, hvordan værktøjets beregningsmodu ler giver brugerne mu lighed for at udvikle energiscenarier.

hotmaps scenario
toolchain
o m kos tni ng e r o g
e missio n e r fr a d e ce n tr a l
fo rsy ni ng af fo rs ke l lig e
t y p e r af byg ni ng e r
s am t d e res
e n e rg i m æssig e
ti l s t an d e o g te kno lo g ie r

- CM demand
projec tion

- CM decentral
heating su pp ly

- CMs Renewab le
Energy

es ti m at af m aks .
d is tr i b u tio ns o m kos tni ng e r

es ti m e re r
p o te n ti a le t
ve d ve d vare n d e
e n e rg i
b e las tni ngs - p ro f i le r
fo r e ft e rs p ø rgse l p å
var m e i p o te n tie l le
fje r nvar m e - o m r åd e r
I 2050

2 01 8 & 2 0 5 0

reguleringsrammer
og administration

Den ønskede overgang
kræver både ændringer
i po litikkerne og administrationen . I den
fase foretager du en
evaluering af de eksisterende, po litiske rammer og identificerer de vigtigste interessenter. Du skal især analysere de
økonomiske, po litiske og juridiske barrierer og mu ligheder. Det kan fx
vedrøre prisregu lering , ejerskab og markedsorganisering på lokalt, nationalt og europæisk niveau . Der kan forekomme regu leringer, afhængigt
af de for ventede aktiviteter, der gæ lder varmesektoren, byggesektoren
e ller energisektoren genere lt .

var m e + g u lvare a l
t æ th e ds ko r t

- CM D H potential
economic
assessment

E f te rs p ø rgse l
p å var m e o g
d is tr i b u tio nso m kos tni n g e r
i p o te n tie l le
fj e r nvar m e - o m r åd e r

- CM D H su pp ly
dispatch

Pr ise r p å
fje r nvar m e fo r
d ive rse
p o r te fø lje r

- CM cus tomised
heat & floor area
densit y maps

o m kos tni ng e r
o g e missio n e r fr a
fje r nvar m e fo rsy ni ng
vi a d ive rse
p o r te fø lje r

handlingsplan
Hand lingsp lanen støt ter imp lementeringen af det langsigtede scenarie. De re levante interessenter (som kan imp lementere varmep lanen) og
p lanlægningsmyndigheder (som er i stand til at påvirke rammebetinge lserne) skal invo lveres . Du skal identificere forretningsmode ller og
administrationsprocesser, som kan understøt te overgangen og nå de
strategiske mål .
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- CM H eat Load
Profi les

Omkos tninger og
emissioner fra
overord nede
scenarier

SCE NARI O
ASS ESS M E NT

CM : Beregningsmodu l
DH : Fjernvarme
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O m kos tni ng e r ti l
fo rsy ni ngs le d ni ng e r
(tr ans missio ns le d ni ng e r)
ti l ki ld e r u d e n fo r
fje r nvar m e o m r åd e t

- CM Excess heat
transpor t
potential

HOTMAPS
VÆRK TØJSK ASSE
SÅDAN LØSER DU
UDFORDRINGER
MED KORTLÆGNING
AF VARMEBEHOV
OG UDVIKLING AF
SCENARIER!

dataindsamling
og teknisk kapacitet
Kor tlægning og kvantificering af ef terspørgse l på, samt kilder til, varme
og kø ling er en vanske lig opgave: Før der investeres i langsigtede varmeog kø lesystemer, er adgangen til pålide lige data he lt essentie lt . Indsamling og integration af fragmenterede og of te inkonsistente data kan imid ler tid være både kede ligt og tidskrævende. Du skal typisk invo lvere et
større antal interessenter, som fx kommunale enheder, bygningsejere,
drif tsansvar lige, forsyningsse lskaber, inkl . operatører af transmissionsog distributionssystemer, borgergrupper, industrivirksomheder, ejere af
social ejendom og energise lskaber.
Evalueringen af diverse energikilders p lacering og energipotentiale
(geotermi, so lvarme, biomasse . . .) kræver både teknisk kapacitet samt
udvikling af teknisk-økonomiske scenarier. Det invo lverer viden om forske llige tekno logier, deres tekniske potentiale, miljøpåvirkninger og
omkostninger (investerings-,
drif ts- og ved ligeho lde lsesomkostninger).

H O T M A P S : E T Å B E N T D ATA S Æ T
Hotmaps teamet har skabt en unik præsentation af open source og gennemsigtige data,
som er indsamlet på nationalt e ller, hvis det
er tilgænge ligt, regionalt og lokalt niveau .
Der er indsamlet op lysninger om tre forske llige sektorer: bo lig , ser vice og industri.
Der findes en omfat tende oversigt over 1 1 dataindsamlingsprocessen, ligesom Hotmaps
teamet løbende opdaterer datasæt tet. Alle
datasæt er frit tilgænge lige og kan downloades på ht tps: //gitlab.com/Hotmaps.
Du kan downloade datasæt tet, redigere det
og ef ter fø lgende visualisere data i Hotmaps
sof twaren. Hotmaps datasæt tet er open
source og kan der for let integreres i anden
sof tware. Du kan også up loade dine egne
datasæt, via din personlige Hotmaps-konto,
hvis du har bedre informationer, og dermed
lave simu leringer, som er mere præcise.
1 https://www.Hotmaps-project.eu/d2-3-wp2-repor topen-data-set-eu28/
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forskellige niveauer af varmeog køleplanlægning
De data, der kræves til analysen, afhænger af p lanens mål . Strategisk
p lanlægning kræver data på byniveau, idee lt med en nøjagtighed på
1 0 0x1 0 0 m e ller endda på bygningsniveau . Du kan dog sagtens star te
med de år lige energidata for forbrug og produktion (se lvom måned lige
og dag lige data vil højne datakvaliteten). Du kan tillige basere fore løbige
mode ller på generiske omkostningsop lysninger, så du kan analysere makro-mu ligheder og fastlægge strategiske retninger. Hvis en by
fx skal forsynes med 1 0 0 % vedvarende energikilder, vil forståe lsen af
det tekniske potentiale fra lokale og vedvarende energikilder, mht . at
dække ef terspørgslen på varme, give en ramme og sæt te målet for byg ningernes energibespare lser.
Når den strategiske p lan for de forske llige aktiviteter skal lægges,
kræver det mere detaljerede data, som fx:
△ O p lysning er om byg ning er (individue lt energifor brug , be las tningspro fi l , t ype af varmesys temer, iso leringsniveau , potentiale for energiprodu ktion , t ype af byg ningsejere . . .) ;
△ Eksis terend e energinet (g as , e lektricitet , fjernvarme og kø ling) ;
△ Byudviklings- og by fornye lsesprojekter;
△ N atur lig e og kuns tig e barrierer samt beg rænsning er
(f lod er, besky t ted e naturområd er, jernbaner og
veje med kraf tig trafik ,
po litik for arealanvend e lse, lu f t forurening , byg ningsar kitektur . . .).

H O T M A P S : S T O R T U D VA L G
A F D ATA S Æ T
Hotmaps leverer en lang række datasæt med
detaljeret op løsning: fra N UTS 0 -data til LAU2
og endda hektarniveau . Standarddataene er tilgænge lige for he le EU28 og Schweiz, med det
formål at støt te lokal, regional og national
varme- og kø lep lanlægning .

Når de konkrete projekter er
defineret, udgør forundersøge lserne det sidste trin mht .
at validere antage lser og hypoteser.
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Hotmaps open source-datasæt tet indeho lder
information om:
△ Byg ningsmasse;
△ Rumopvarmning , kø ling og ef terspørgse l på
varmt vand ti l husho ld ning er;
△ Klimasammenhæng;
△ I ndus trie lle processer;
△ Varme - og kø leforsyning;
△ Dataindsam ling mht . vedvarend e energiki ld er
og potentie l g ennemg ang;
△ Be las tningsprofi ler pr. time .
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L ÆNGERE VARENDE
INDFLYDELSE
AF VARME- OG
KØLEPL ANL ÆGNING PÅ
BYUDVIKLING OG LOK ALE
BESLUTNINGSPROCESSER

Hvor langt er Hotmaps pilotbyerne
på deres rejse mod langsigtet
planlægning?
Inden for rammerne af Hotmaps-projektet, støt tede Hotmaps værktøjskassen pilotbyerne ifm . udviklingen af deres varme- og kø lestrategier.
Alle var på forske llige stadier i deres p lanlægning , og samtlige fandt
værktøjskassen ny t tig og bidrog til dens test og validering .
Udviklingen af strategierne omfat tede en analyse af barrierer og drivere,
interessentanalyse, kor tlægning af varmebehov og tilgænge lige ressourcepotentialer, udvikling af scenarier for varmebehov og -forsyning
i byen i år 2050 samt en diskussion af disse trin og deres resu ltater med
re levante personer i byen .

A ALBO RG , D E N MARK
Visse lande og byer har allerede en lang tradition for varmep lanlægning .
I Danmark før te o liekrisen i 70 ’erne fx til den første lov om varmeforsyning , hvor det lokale byråd er ansvar lig for varmep lanlægningen . I de
seneste år omfat ter den lokale p lanlægning behovet for inddrage lse af
he le energisystemet, inklusive varme, e lektricitet, transpor t osv.
Aalborg Kommune har for ny lig , i samarbejde med Aalborg Universitet
og andre re levante interessenter (forsyningsse lskaber, industrier, organisationer osv.), udviklet en energivision for Aalborg 2050 : Smar t Energy
Aalborg . Visionen viser, at det er mu ligt for byen at b live fossilfri i 2050 .
Den imp lementeres via en energistrategi, med milepæ le for 203 0 og
20 4 0 . Aalborg har ikke en kø lep lan endnu, men er begyndt at p lanlægge
et fjernvarme- og kø leprojekt til det nye lokale hospital .
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F R A N K F U R T, G E R M A N Y
I Frankfur t am Main, er fjernvarme en af de vigtigste søjler i hand lingsp lanen for bæredygtig energi. Første prioritet er at fjerne halvde len af
byens sam lede energibehov i 2050 og deref ter dække resten med vedvarende energi og /e ller overskudsvarme. Byens overordnede ambition er at
reducere ud ledningen af drivhusgasser med 95% i 2050 - sammenlignet
med 2050 .
Beregningerne, der b lev udfør t med Hotmaps værktøjskassen, bekræf tede, at for at nå byens mål, skal varmebehovet i bygningerne reduceres
med 4 0 -5 0 procent . Det kan kun nås med en ambitiøs renoveringspo litik,
som renoverer 75% af byens bygninger. Beregningerne viste også, at en
yder ligere reduktion af varmebehovet i bygningerne ville øge omkostningerne ved overgangen markant, if t . at opfy lde det resterende varmebehov med lokale varmekilder. Analysen viste også, at de lokale ressourcepotentialer måske er tilstrække lige til at imødekomme det resterende
varmebehov fu ldstændigt . I 2050, skal fjernvarme levere 60 -80 % af det
resterende varmebehov, da den mu liggør udny t te lsen af lokale ressourcer på en omkostningsef fektiv måde, især via industrie l overskudsvarme
og overskudsvarme fra spildevandsrensningsanlæg , datacentre og f lodvand . Forsyningen af fjernvarme ved spidsbe lastninger, uden ud ledning
af drivhusgasser, er imid ler tid en udfordring . Grønne gasser (brint e ller
syntetisk metan) kan være en løsTakket være Hotmaps, har vi fået
ning , afhængigt af deres priser,
et h urtigt overblik over, hvor
såve l som f lerugers varme lagring .
varmebehovet er stort nok til at investere
Frankfur t am Mains næste skridt
i fjernvarmeledn inger. Det gør det m uligt
er at udvikle po litikker med henfor os let at identificere hotspots, som
b lik på at fremme renoveringen
vores energiværktøj så kan undersøge
af bygninger og varmesystemer
mere detaljeret. Der er også lavet en
og udvide fjernvarmesystemet .
strategi på tværs af bygrænserne vha.
Planlægningsprocessen, der udstandarddataene.
føres i forbinde lse med HotmapsPau l Fay, Frankfu rt am Main
projektet, har også styrket forbinde lserne me llem byen og det lokale forsyningsse lskab Mainova, der
medfører konkrete projekter, som fx varmegenvinding fra datacentre.

“

GENÈVE, SCHWEIZ
I Schweiz kræver Genèves energilov, fra 201 0, energip lanlægning af nye
distrikter e ller distrikter, der er under renovering . I 20 05 vedtog byen
Genève (Schweiz) en langsigtet vision: ’ 1 0 0 % vedvarende i 2050 ’. Det
styrer Genèves indsats inden for energipo litik, med det formål at skif te
gradvist fra fossile brændstof fer til vedvarende energi. For at imp lementere denne vision, har byen udviklet en energipo litik, der primær t
fokuserer på dens 80 0 kommunale bygninger. For at imødekomme byens
forp ligte lser, skal den nu udvikle en p lan, der er i overensstemme lse
med dens vision for 2050 . Den skal dække he le dens område og fokusere
på eksisterende bygninger og distrikter samt de største forbrugere. Nye
bygninger er ‘ let te’ at få til at opfy lde de høje energikrav, mens de eksisterende bygninger, der i øjeb likket rummer størstede len af befo lkningen
og energiforbruget, stadig er meget afhængige af fossile brændstof fer.
Takket være Hotmaps, forstod byen ef fekten af de forske llige projekter,
der allerede var i gang . Det gæ lder fx scenariet “GeniLac ”, der er udviklet af kantonen og Genèves forsyningsse lskab SIG , som er baseret på
brug af søen til opvarmning og kø ling af bygninger. Ligesom det bruges
til at bestemme deres økonomiske og klimamæssige påvirkninger. Ifø lge den første analyse, som b lev udfør t med værktøjskassen, b lev der
opret tet tre scenarier for, hvordan Genève kunne nå sine klimamål . De
viste, at byen sku lle fokusere på renovering og øge energistandarderne
for nye bygninger. Der til sku lle den udvikle fjernvarme- og kø lesystemer
i fire specifikke områder omkring søen . Systemer, som kun skal forsynes
med vedvarende energi: se lvom af faldsforbrændingen opfy lder kravet
om udvikling af varmesystemet, tillader det ikke byen at nå dens klimamål . Uden for fjernvarmezonerne, bør Genève vedtage en decentral
strategi, baseret på fremme af luf t-vand-varmepumper e ller brug af lokale ressourcer. Genève Kommunes
næste skridt bør være at finjustere
Vi forstod h urtigt, at vi manglede
Hotmaps analysen med henb lik på
et plan lægn ingsværktøj til,
at få et mere detaljeret billede af
for det første at identificere lokale
dens område. For eksempe l ved at
energiressourcer og for det andet at
tage højde for yder ligere udfortilpasse dem til byudviklingen og de
dringer som undergrundsbe lasthøje koncentrationer af energiforbrug,
ning , trafik, træer osv. Det vil give
der forbruges i det kom m unale om råde.
mu ligheden for at definere en me lHotmaps var en reel og vigtig fordel
lem lang og langsigtet territorie l
for plan lægn ingsprocessen, især ved
strategi, som kan opfy lde de amdialogerne med interessenterne.

“

Etienne Favey, Genève

bitiøse, po litiske mål .
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D O N O S T I A - S A N S E B A S T I Á N , S PA N I E N
San Sebastián er en by med ca. 180 . 0 0 0 indbyggere i den nordøstlige de l
af Spanien, ved Atlanterhavskysten . Den har pt . et varmebehov på ca.
60 0 GWh/år til rumopvarmning og varmt brugsvand i byens bygninger.
Lige nu opfy ldes varmebehovet nærmest ude lukkende via naturgas . I
2018, of fentliggjorde kommunen dens klimap lan for at b live CO ₂ -neutral
i 2050 . Når det gæ lder imp lementeringen, er enhver kommunal afde ling i San Sebastiàn forp ligtet til at indarbejde kørep lanens aktiviteter
og de respektive klima- og energimål i dens egen p lan . Det kommunale
se lskab, Fomento De San Sebastián, leder overgangen til Smar t City. Det
fremmer bæredygtige udviklingsmode ller og ef fektive energisystemer,
som er baseret på vedvarende energi. Således har Fomento De San Sebastian bygget det første kommunale fjernvarmeanlæg , som er drevet af
biomasse, i en ny de l af byen .

B I S T R I TA , R U M Æ N I E N
Byen Bistrita (Rumænien) udviklede en energivision 2050 med tilhørende
strategiske dokumenter, som fx hand lingsp lanen for klima og energi
203 0 og den lokale udviklingsstrategi 201 0 -203 0 for byen . Da 95% af
det brændse l, der bruges til opvarmning af bygningerne i Bistrita, er
naturgas, og de f leste huse har individue lle ked ler, er det nødvendigt
at over veje overgangen til vedvarende, individue lle varmesystemer. Se lv
om ‘ kø ling ’ ikke var et prob lem for Bistrita, rejser de seneste somres høje
temperaturer f lere og f lere spørgsmål i re lation til behovet for kø lesystemer, især for ikke-beboe lsesejendomme.
Inden for Hotmaps rammer, er der udfør t et stor t antal beregninger,
med mange forske llige inputparametre. Bespare lser på ca. 3 0 -4 0 % af
det sam lede varmebehov i bygningerne (rumopvarmning og varmt vand)
lader til at medføre de laveste, sam lede omkostninger til systemet . Det
kræver en renovering af ca. 70 % af bygningerne at opnå denne bespare lse. En række forske llige por tefø ljer af rene tekno logier til individue lle og centraliserede varmeTakket være Hotmaps, vil vi
systemer er b levet undersøgt,
udvikle strategien for byens
som fører til lignende sam lede
varme- og kølesystem på mellem lang
omkostninger til systemet . Det te
og lang sigt, og den vil blive frem me i
kræver yder ligere detaljerede unlokalsamfundet. Disse resultater vil blive
dersøge lser, da resu ltaterne i høj
inkluderet i byens strategidokumenter:
grad afhænger af antage lserne for
Handlingsplan for klima og energi 2030,
2050 . Især mht . de tilgænge lige
Lokal udviklingsstrategi 2010-2030 samt
energiressourcer, deres omkostEnergivision 2050.
ninger, CO ₂ -prisen og ef fektivCorina Simon , Bistrita
iteten af fjernvarmesystemet .

“

For eksempe l vil Bistrita nu undersøge det detaljerede potentiale for lokal biomasse, etab lering af et affaldsforbrændingsanlæg nær byen, samt potentialet ved at bruge overskydende varme fra spildevandsrensningsanlæg og f loden . Etab leringen
af et ny t fjernvarmesystem vil også b live drøf tet med borgerne: Fjernvarme har pt . et ret negativ t image i Rumænien . Hotmaps strategien afslørede også behovet for at bedre data for den lokale bygningsmasse,
som er et af byens næste skridt .
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San Sebastian star tede p lanlægningen mht . varme og kø ling vha. Hotmaps værktøjet . Hotmaps tekniske analyse viste, at fjernvarmen potentie lt kunne levere det meste af bygningernes varmebehov i området . Et affaldsforbrændingsanlæg er for ny ligt star tet i nærheden, og producerer
e lektricitet . Den første analyse viser, at transpor ten af overskudsvarme
fra anlægget til byen og brugen af denne, i et potentie lt fjernvarmeanlæg ,
medfører lavere omkostninger end mere ambitiøse varmebespare lser
og større ande le af decentral varmeforsyning . Resu ltaterne viser også,
at meget ambitiøse bespare lsesmål i San Sebastian medfører højere,
sam lede omkostninger til systemet, sammenlignet med lavere bespare lsesniveauer sammen med forsyning fra fjernvarme. Der for bør der
udføres en detaljeret analyse af
Hotmaps-projektet er en ekstremt
omkostningerne og virkningerne
interessant m ulighed for at begynde
af renoveringsforanstaltninger i
at udvikle en varme- og køleplan i San
byens mange bygninger, som tagSebastian og at starte en plan lagt proces
er hensyn til renoveringstilstanm ht. dette em ne i den lokale 2050-strategi.
den samt bygningernes formål og
Iker Martinez , Fomento de San Sebastián
be lastning . Det bør være en de l af
byens renoveringsstrategi.

“

De næste skridt på vejen til San Sebastians varmesystem med begrænset CO ₂ -ud ledning er en forundersøge lse af udny t te lsen af varmen fra
af faldsforbrændingen i et potentie lt fjernvarmesystem og en mere detaljeret analyse af varmebespare lserne i byens bygninger.

M I LT O N K E Y N E S , U K
I henho ld til den britiske Climate Change Ac t (lov om klimaforandringer) fra 20 08, skal den britiske CO ₂ -ud ledning for 2050 være mindst 80 %
lavere end niveauet i 1990 . Byen Milton Keynes (U K) godkendte dens
bæredygtighedsstrategi for 2019-2050 på et fu ldtalligt byrådsmøde i
januar 2019, med ambitionen om at opnå klimneutralitet i 203 0 . Nu arbejdes derpå hand lingsp lanen, som skal støt te strategien . Der findes
pt . ikke nogen sær lig po litik for
varme og kø ling i Milton Keynes,
Hotmaps værktøjskassen var god
skønt byens 2050 -strategi undertil at identificere og verificere
streger vigtigheden af, at varme-/
yderligere ressourcer i vores om råde. Ikke
kø lesystemer skal bidrage til bykun til varme-/kølenetværk, men også til
ens fremtid med begrænset CO ₂ andre kilder til lokalt genereret energi.
ud ledning .
Jeremy Draper, M ilton Keynes

“

Varmestrategien, som er udviklet
via Hotmaps-projektet, sigter mod at hjæ lpe byp lanlæggere og private
udviklere med at identificere mu ligheder og ud løse investeringer. Analysen identificerede tre interesseområder for potentie lle fjernvarmeprojekter: det centrale Milton Keynes, hvor det eksisterende fjernvarmesystem kan udvides, O ld Wo lver ton og Fu llers Slades, hvor by fornye lse
er under vejs . Forske llige teknisk-økonomiske undersøge lser er b levet
udfør t, som viser, at de mest omkostningsef fektive løsninger bør omfat te anlæg med biobrændse l, kombineret med kraf tvarme, der brænder
restaf fald fra et nær liggende af faldsbehand lingscenter, kraf tvarme fra
biomasse samt varmepumper, der bruger luf t og jord . Resu ltaterne er
drøf tet med interessenterne, hvilket medfører nye po litiske udviklinger
til fremme af fjernvarmen, som kan mu liggøre ren varme og let te bygningernes tilslutning .

K E R RY C O U N T Y, I R L A N D
I r land har for p lig tet sig ti l et nationalt mål for vedvarend e energi i 2020
på 16% af land ets end e lig e energibehov i 2020 . Reg ering en p lan læg g er at nå en redu ktion på 4 0 % af d rivhusg asud led ning en i 203 0 , sam men lig net med 199 0 , og skal nå d et bind end e EU - mål for vedvarend e
energi på minds t 27% i 203 0 . Varmesektoren er d en s tørs te for bru g er af energi i I r land , og 12% kom fra vedvarend e energiki ld er i 2020 .
Fjernvarme er re lativ t ny t i I r land og brug es ikke ret meg et . Smar t
fjernvarme er b levet id entificeret som et centralt e lement i land ets
potentie lle overg ang ti l 1 0 0 % ve Resultaterne af den ne proces vil
dvarend e energiforsyning . Kerr y
i høj grad bidrage til forbedring
Count y er et perifer t landområd e
af designet og de potentielle planers
i d en sydves t lig e d e l af I r land
økonom iske levedygtighed. Kerry
og d et ves t ligs te punkt i Europa .
County Council samarbejder også
Størs ted e len af befo lkning en bor
om udarbejdelsen af en overordnet
i land dis trikter (66%). Råd et har et
energiplan for Dingle-halvøen. Det
mål om 33% redu ktion af energiforventes, at Hotmaps værktøjet vil blive
for brug et i 2020 , baseret på babrugt til at sam men ligne de forskellige
sisåret 20 0 6. Lang t s tørs ted e len
varmeteknologier med, som m uligheder for
af opvarmning en i Kerr y leveres
bæredygtig opvarm n ing på Dingle-halvøen
af individue lle o lief yr og ked ler
og til produktion af varmekort.
med f laskeg as . Kerr y var I r lands
Jimmy O Leary, Kerry Cou nty Cou ncil
førs te amt , d er havd e et fu ld t op eratione lt fjernvarmean læg med
biomasse, i byen Tralee, d er b lev tag et i brug i 20 0 8 . P t . U nd ersøg es
projektets 2. fase, d er vi l udvid e biomasse -fjernvarmen ti l 53 af om råd ets s tørs te energifor brug ere . Takket være H otmaps , for finer Kerr y
Count y nu sin førs te varmes trategi , evaluerer to nøg leområd er mht .
potentie lle fjernvarmesys temer, d er kan brug es som en tekno logiskøkonomisk sektoranalyse og som inpu t i et transsektorie lt energip lanlæg ningsinitiativ for Kerr y Count y, sammen med ti lsvarend e analyser
for and re sektorer, som fx e lektricitet , land brug , turisme og transpor t .
Et yd er lig ere mål er at brug e vær ktøjskassen ti l at analysere re levante,
fremtidig e, individue lle forsyningsmu lig hed er med , ud en for byerne
Tralee, Ki llarney og Ding le .

“
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TA K K ET VÆ R E H OTM A PS , K A N BY E R N E
△ identificere p laceringen af det nuværende behov for
varme og kø ling samt forsyning af det te på et kor t for
EU28;
△ identificere potentialet for vedvarende energi ti l
forsyning af varme og kø ling i et udvalg t område;
△ beregne potentialet for ef fektive fjernvarmemu ligheder
inden for et givent område;
△ es timere og sammen ligne omkos tningerne ved
individue l opvarmning kontra fjernvarmemu lighederne
i et givent område;
△ sammen ligne resu ltaterne fra lokal varme - og
kø lep lan lægning
med
nationale
og
regionale
dekar boniseringsp laner
△ sammen ligne vir kningen af forske llige scenarier
for den fremtidige udvikling af varme og kø ling i et
bes temt område
△ beregne det optimale energimiks til fjernvarmeforsyning ,
inden for et givent område .

De byer, der er involveret i projektet, har brugt
værktøjet, som både er gratis og open source,
til at få foreløbige oplysninger, før de forpligter sig til mere detaljerede undersøgelser. De
har også kontrolleret Hotmaps-data i forhold
til eksisterende scenarier - som er fundet med
andre værktøjer eller af konsulentfirmaer.
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HOTMAPS GØR
PL ANL ÆGNING
AF VARME
OG KØLING
LE T TERE!

FOR AT GØ RE DET TIL EN
TILGÆNGELIG ONE-STOP -SHOP LIGGER
SUPPORTMATERIALERNE PÅ NETTET.
LOK ALE UNDERVISNINGSFORLØ B ER
OGSÅ PLANLAGT FLERE FORSKELLIGE
STEDER I EUROPA .

Hvad betyder
det for dig?
△ H otmaps hånd bøger: Projektet har udviklet to hånd bøg er ti l vej led ning og s tøt te af s trategiske
p lan læg ningsprocesser, som ud føres på europæisk , nationalt og lokalt
niveau . Cases tudier af fjernvarmep lan læg ning i forske llig e konteks ter
over he le Europa komp limenterer hånd bøg erne og præsenterer mang fo ldig hed en af d e konteks ter og forho ld , d er kan påvir ke d e lokale
s trategier.
△ H otmaps Wiki: Wikien 2 rummer vær ktøjskassens dokumentation ,
vej led ning og manu al . Den udgør et levend e dokument : udviklerne
for tsæt ter med at opd atere H otmaps Wiki-sid er ved at introducere nye
opd atering er, for bed ring er, funktionaliteter og bereg ningsmodu ler.
△ H otmaps guides: der findes trinvise videoer på alle EU-sprog, som
viser, hvordan du bruger softwaren og alle dens funktionaliteter.
△ H otmaps under visningsmaterialer: H otmaps teamet har ho ld t
kurser om , hvord an du udvikler energiscenarier, udvikler varme - og
kø lep laner og væ lg er me llem d e forske llig e ressourcemu lig hed er, d er
find es i d et valg te områd e . U nd er visningsmaterialerne find es i wiki ’en 3 .
1

1 https://www.Hotmaps-project.eu/Hotmaps-handbook-and-wiki-released/
2 https://wiki.hotmaps.eu
3 https://wiki.hotmaps.eu/da/Training-Material
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S E H VO R DA N D U B R U G E R H OTM A PS
OG TI LM E LD D I G G R U PPE N ‘ H OTM A PS
FO LLOW E RS ’ !
U nd er visningsmaterialerne, d er er udviklet i løbet af projektet ,
er ti lg æng e lig e for alle, d er vi l lære at brug e vær ktøjskassen .
Der er d esig net trinvise øve lser, som giver en hur tig og nem
fors tåe lse af bereg ningsmodu lerne . Der find es f lere und ers tøttend e dokumenter, som fx vid eoer og reg near k .
Kursusd e ltag erne værdsat te båd e vær ktøjets modu lvise ti lg ang ,
samt mu lig hed en for at ar bejd e med s tand ard - d atasæt tet og se
resu ltaterne for et udvalg t områd e på kor tet .

Se mere på vores hjemmeside; www. hotmaps- projec t .eu
og kom med i Hotmaps brugergruppe, så du kan dekarbonisere din bys
varme - og kø lesystem!

”VÆRKTØJET ER MEGET
BRUGERVENLIGT,
OG KORTETS
NAVIGATION FUNGERER
RIGTIGT GODT”
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PROJ E KTET
Hotmaps er et projekt, som er finansieret af EU ’s
forsknings- og innovationsprogram, der løber fra
september, 2016 til september, 2020 . Hotmaps
overordnede mål er at udvikle en open source
værktøjskasse til p lanlægning og kor tlægning
af varme/ kø ling . Projektet ønsker også at levere
standarddata for EU28, på nationalt og lokalt
niveau . Sådanne data og værktøjer giver of fentlige
myndigheder mu lighed for at identificere, analysere, mode llere og kor tlægge ressourcer og løsninger med henb lik på at opfy lde energibehov inden for deres ansvarsområder, på en ressource- og
omkostningsef fektiv måde. Hotmaps hjæ lper myndigheder med at udvikle varme- og kø lestrategier
på lokal, regional og national skala, der er i overensstemme lse med målene for vedvarende energi
og CO ₂ -emissioner på nationalt og EU -niveau .

KO NSO RTI ET BAG
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funded by the H2020
programme of the European Union

g raphic d esig n : s tu d io cham p libre

www.hotmaps-projec t.eu
The open source planning tool
for heating and cooling in cities.

