
Baggrundsnotat
Etablering af selvstændig varmeforsyning til Plejecenter Toftebo i Esbønderup

Eksisterende forhold

Toftebo består, teknisk set, af to dele, hvor den ene del, der er varmecentralen som 
frasælges og potentielt skal nedrives. Varmecentralen forsyner Toftebo med varme der via bi
målere afregnes overfor ejeren af varmecentralen. Den tilbageværende del er Toftebo, der 
skal fortsætte driften på uændrede betingelser.

Det frarådes at overtage varmecentralen da oliekedlerne i varmecentralen er ikke 
kondenserende og er alt for store til en rentabel drift af Toftebo alene. Varmeregnskabet fra 
2012 viser at centralen til Toftebos varme forbruger 45.000 liter olie heraf er de ca. 10.000 
liter fra kedeltab og ledningstab i jorden.

Forskellige forsyningsmuligheder

Mulighed 1: Oliekedel

Anvende ny kondenserende oliekedel med en høj virkningsgrad. Det gode ved denne 
løsning er, at den er relativ prisbillig i sammenligning med de øvrige muligheder. Der skal 
opsættes en skorsten samt etableres et olielager. Forsyningssikkerheden er stor, da 
oliekedler i deres drift er meget driftssikker. Fejler de, vil der være rigtigt mange firmaer som 
vil kunne servicere dem. Det er derfor den oplagte løsning i den givne situation.

Mulighed 2: Varmepumper

Jordvarme

Jordvarme er en oplagt mulighed da Toftebo har relativt store arealer til etablering af 
jordvarme.

Arealet på ca. 2000 m2 kan ikke dække hele forbruget men omkring 60 % af den dyre 
oliebaserede grundlast kan dækkes. Produktionen fra jordvarme er stort set upåvirket af 
årstiden og derfor meget stabil.

Den stabile jordvarmeforsyning medfører at en spidslastoliekedel kan designes ned i ydelse.

Et alternativ kunne være en lodret boring, men omkostningerne ved at foretage en lodret 
boring er væsentlig mere omkostningskrævende, ligesom myndighederne typisk ikke er så 
glade for dette tiltag, såfremt der ligger vandressourcer i nærheden da der er en risiko for 
udslip af kemikalier i jorden. Der er i øvrigt andre tekniske udfordringer ved lodrette boringer,
eksempelvis sikring og afspærring. Økonomisk set vurderes det, at dette tiltag langt fra 
økonomisk er bæredygtigt.

Luft/vand.

En luft/vand varmepumpe er billigere at etablere da der ikke skal nedgraves slanger. 
Varmepumpen kan tillige relativt let flyttes til en anden placering. En luft/vand varmepumpe 
har imidlertid det problem, at effektiviteten er bedst om sommeren og dårligst om vinteren. 
Dette står i modsætning til varmebehovet. Et luft/varme anlæg vil derfor driftsmæssigt skulle 
arbejde sammen med f.eks en oliekedel og på den måde fortrænge så meget olievarme som
muligt. Da ydelsen er lav om vinteren skal en oliekedel kunne dække hele 
spidslastsforbruget.

Varmepumper kræver at der er tilstrækkeligt med overskud i el – stikledningen. Tiltaget er 
ikke muligt uden etablering af helt ny El-forsyning og økonomisk set vurderes det, at dette 
tiltag langt fra økonomisk er bæredygtigt.

Mulighed 3: VE løsninger

Et træpilleanlæg vil være relativt omkostningstungt i investering, men absolut det billigste i 
drift. Det synes derfor som den mest oplagte forsyningsform. Imidlertid er der 
erfaringsmæssigt 2 problematikker ved træpillefyr. For det første er forsyningssikkerheden i 
kedlerne ikke så god som andre forsyningsformer. Det skyldes at der er langt flere 
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mekaniske ting der kan bryde ned på en pillekedel. Det betyder igen, at det kræver en mere 
eller mindre permanent overvågning af anlægget, hvilket ikke er tilstede i dag. Der vil være 
betydelige omkostninger ved at etablere. Ligeledes – og i visse tilfælde af samme årsag – 
kræver en pillekedel en backup kedel / sommerdriftkedel. Det vil derfor være relativt 
omkostningstungt at skulle etablere en ny kedel samt en ny backup kedel, da de 
eksisterende kedler ikke kan anvendes. Forslaget er derfor både dyrt og uhensigtsmæssigt 
og anbefales derfor ikke.

Løsningsforslag

Toftebos og fjernvarmeledningens forbrug er i centralen bi – målt til i 2012 at andrage 343 
MWh. Toftebos klimaskærm er i en dårlig forfatning, hvorfor blæsende kølige dage stiller 
krav til en forholdsvis høj spidslastydelse. Vi foreslår opsætning af en relativ stor oliekedel, 
der med sikkerhed kan dække forsyningsbehovet, men hvor der samtidig er taget hensyn til 
at virkningsgraden af kedlen ikke falder unødigt ved lav last (sommer).

Da der etableres en kondenserende kedel vil det være nødvendigt at skorstenen er forberedt
til det og drænrør fra denne skal etableres.

Det tilstræbes at genbruge den eksisterende blandekreds der forsyner hele ejendommen 
samt den veksler, der er opsat til produktion af det varme brugsvand. Samtlige af rørene i 
teknikrummet skal ved samme lejlighed efterisoleres.

Der opsættes buffertanke til brugsvand – og centralvand til at udligne de lastspidser de 
eksisterende forbrugere er designet ud fra. CTS styres buffertankene korrekt kan en mindre 
oliekedel installeres.

Endvidere foreslås at det gamle udstyr i kedelrummet fjernes og at ledningsnettet til 
centralen lukkes.

Pris

Med forbehold for forhold det ikke har været muligt til at se i forbindelse med besigtigelsen, 
tilbydes opgaven løst således:

Varmeanlæg, samlet udbud

• Diverse myndighedsbehandling mht byggetilladelser, lagring af olie, 
• Etablering af ny oliekedel i teknikrummet – inkl. kobling til olietank, skorsten, 

varmeanlæg mm
• Etablering af buffertanke til brugsvand og centralvarmevand.
• Opsætning af skorsten samt oprydning i teknikrum.
• Etablering af udvendigt tanklager på 5.900 liter.
• Udskifte cirkulationspumpen i blandekredsen.
• Afbrydelse og vandtæt lukning af ledningsnet mellem central og teknikrummet

• Teknisk isolering af samtlige af de rør mm der beholdes i teknikrummet 

CTS og styring. Schneider

• Ombygge og tilpasse Toftebos CTS styring,.
• Opfølgning af energiforbrug samt garanti på linje med øvrige bygninger i ESCO 

projekt.

Øvrige tiltag.

• Flytte brandskab (slangevinde) fra rengøringsrum og ud på gangen
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Økonomi

Energiregnskab fra 2012

Varmekøb:

A conto 4 x 73.000 kr. 292.000 kr. inkl. moms
Slutafregning 175.728 kr. inkl. moms

Samlet varmekøb 2012 467.728 kr. inkl. moms

Samlet varmekøb 2012 374.182 kr. ekskl. moms

Forbrug 343 MWh + 70 MWh i tab. Varmen er frembragt af 45 m3 olie.

Pris pr. nyttiggjort MWh 1.091 kr. ekskl. moms

Estimeret 2014 varmebudget, ekskl. moms.

Oliefyr alene

Forbrug 300 MWh/år, MWh pris anslås til 800 kr./MWh

GUF 30 % = 105 MWh/år = 12 KWh.
GAF 70 % = 245 MWh/år = 28 KWh.
Peak ca. 300 KWh.

Oliekedel 195 KW = 300 MWh/år a 800 kr. = 240.000 kr./år 

Opsætning af Oliekedel i teknikrummet vil nedbringe det årlige varmebehov fra 343 til ca. 
300 MWh/år da stiktabet bortfalder. TBT ved olieløsningen estimeres til ca. 3 år.

Olie og luft/vand varmepumper

Forbrug 300 MWh/år
GUF 35 % = 105 MWh/år = 12 KWh.
GAF 65 % = 195 MWh/år = 22 KWh.
Peak ca. 300 KWh.

VP andel 2 x 15 KW, 5000 timer a 30 KW og 1000 timer a 15 KW = 165 MWh = 82.500 kr/år.
Oliekedler 2 x 125 KW = 300 – 165 = 135 MWh/år a 800 kr. = 108.000 kr/år 
Ialt  = 190.500 kr/år i 2014

Ekstra besparelse med varmepumper, COP 3,2 og el pris 1.600 = ca 50.000 kr/år

Opsætning af Olie og luft/vand varmepumper i teknikrummet vil nedbringe det årlige 
varmebehov fra 343 til ca. 300 MWh/år da stiktabet bortfalder. TBT ved olieløsningen 
estimeres til ca. 5 år.

Besparelsen ved opsætning af oliekedel og luft/vand varmepumpe i teknikrummet = ca. 
180.000 kr./år.

Den simple tilbagebetalingstid ved tiltaget er derfor ca. 5-6 år. Det vil dog være vanskeligt at 
verificere, da der ikke foreligger energimålinger fra den hidtidige drift. Det er således en 
”beregningsmæssig” tilbagebetalingstid.

De enkelte spareprojekters besparelser er ikke medregnet i denne beregning men vil for 
hvert tiltag blive udregnet så den aktuelle TBT for dette synliggøres.

Løsning af opgaven

Opgaven vil blive løst ved, at etablering, styring samt projektledelse foretages fra CES, 
opgaverne vil blive sendt i udbud i henhold til Tilbudsloven.

Opgaven vil kunne sættes i gang med umiddelbar virkning og forventer at have en varighed 
på ca. 3 måneder. Leveringstiden er primært bestemt af en eventuel leveringstid for kedlen.
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