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Indledning

1 INDLEDNING

Transition er af Kolding Kommune blevet bedt om 
at udarbejde et grundlag for deres videre arbejde 
med en energipark. Denne rapport beskriver 
nogle mulige løsningsrum for arbejdet med en 
Energipark, og inddrager både erfaringer fra 
eksisterende parker, undersøgelser blandt kommu-
nens borgere, kortlægning af relevante aktører, 
afdækning af hvilke værdier, der skabes ved 
etablering af forskellige energiparkkoncepter samt 
et grundlæggende oprids af Kolding Kommunes 
juridiske handlerum i forhold til etableringen af en 
energipark. 

FASE I 
I projektets første fase, er der udarbejdet en opsamling 
af erfaring fra lignende projekter. Denne udmøntede 
sig i en række generelle anbefalinger for arbejdet med 
Energipark Kolding, der centrerer sig omkring akserne 
offentlig involvering/privat involvering og energiprodu-
cerende anlæg/energipark. Derudover blev det juridi-
ske grundlag for det videre arbejde med en energipark 
kortlagt.

FASE 2 
I projektets anden fase var målet at omsætte de gene-
relle anbefalinger til konkrete anbefalinger. Disse tager 
udgangspunkt i holdninger og præferencer hos borgere 
i Kolding Kommune samt tilgængelige aktører i og om-
kring Kolding Kommune, eksisterende værdistrømme 
vedrørende energi (VE) og VE-teknologi i og omkring 
kommunen samt eksisterende netværk, der kan danne 
grundlag for Energipark Kolding.

Projektet er gennemført i to faser; den første fase i foråret 2017  
og den anden fase i efteråret 2017. 

Foråret 2017

Efteråret 2017
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Erfaringer fra  
andre energiparker 

Der er gennemført en screening af en række eksisterende  
og planlagte energiparker i Danmark såvel som i udlandet. 
De enkelte energiparkers koncepter, energimæssige syner-
gier, problematikker de måtte have mødt, og potentielle 
fremtidige planer belyses. Screeningen har således tjent  
som et fundament for udviklingen af de forskellige koncepter, 
og kan anvendes som inspiration for udviklingen af helt nye 
koncepter.

Juridisk grundlag 
Der er gennemført en overordnet juridisk vurdering af 
Kolding Kommunes mulighed for at sikre vedvarende ener-
gianlæg i lokalplaner mv. Der er ligeledes lavet en juridisk 
vurdering af Kolding Kommunes muligheder for investering 
i vedvarende energi. Delrapporten skal dermed sætte de 
overordnede juridiske rammer for, hvordan Kolding kan 
involvere sig i de forskellige koncepter, og bidrager til at 
fastlægge den videre proces for kommunens arbejde med 
forskellige typer energiparker. 

Værdistrømsanalyse
Der er stor forskel på, hvilke værdier der skabes og  
opnås ved forskellige forståelser af begrebet energipark. 
Der er derfor arbejdet med at kortlægge og synliggøre  
mulige værdiskabelser, der kan være i forskellige led i 
relation til de delelementer, en energipark kan bestå af. 
Værdistrømsanalysen indgår som et centralt element i for-
hold til udviklingen af koncepter for en energipark i Kolding 
Kommune. Samtidig kan analysen anvendes som et brutto-
katalog over relevante teknologier og løsninger, som kan 
sammensættes efter ønsker og behov i helt nye koncepter. 

Borgeranalyse 
Borgernes holdninger til vedvarende energiproduktion kan 
have afgørende betydning for, om et eventuelt vedvarende 
energianlæg eller energipark kan gennemføres med succes 
eller der risikeres en fiasko. Modstand, eller for den sags 
skyld støtte, kan være baseret på en række antagelser,  
som kan være mere eller mindre løsrevet fra virkeligheden. 
Derfor er det afgørende at besidde en viden om, hvordan 
man bør kommunikere fordele og ulemper ved en energi-
park. Ved hjælp af antropologiske undersøgelser blandt 
borgere i Kolding Kommune er her undersøgt præferencer 
og holdninger for og imod vedvarende energiproduktion. 
Resultatet af arbejdet er en række konkrete anbefalinger 
baseret på en analyse af holdninger hos borgere. Disse 
resultater har været centrale i udviklingen af koncepter for 
en energipark i Kolding. 

Borgeranalysen er relevant for alle, der i Kolding Kom-
mune arbejder med etableringsprocesser for vedvarende 
energianlæg i både større og mindre grad. Den giver et 
dybdegående indblik i de problematikker og udfordringer, 
der i øjeblikket rører sig blandt kommunens borgere.

Aktør-  
og netværkskor tlægning 
I forbindelse med udvikling og etablering af en Energipark i 
Kolding, er der en lang række aktører i og omkring Kolding 
Kommune, der kan være relevante at inddrage. Disse er 
kortlagt og forskellige relevante aktørroller beskrevet. En del 
af de kortlagte aktører har fået tildelt roller i de forskellige 
udviklede koncepter, mens andre indgår som et bruttokata-
log over relevante aktører, og kan inddrages efter behov. 
Kortlægningen kan således også tjene som et udgangs-
punkt for kommunens aktivering af nye aktører.

Alle projektets resultater er samlet i én leverance opbygget af en 
hovedrapport (denne rapport), der beskriver mulige koncepter for en 
energipark, samt en række bilagsrapporter, hvor det er muligt at læse 
mere om de bagvedliggende forudsætninger og analyser. Den samlede 
udvikling af koncepter baserer sig på følgende analysegrundlag: 
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Den samlede leverancepakke er illustreret og beskrevet i figuren nedenfor.

Projektets mål er at skitsere et løsningsrum for en Energipark i Kolding Kommune. 
På baggrund af arbejdet med centrale aktører, kortlægningen af potentielle syner-
gier, afdækning af borgernes holdninger og beskrivelsen af de juridiske rammer, 
er det centrale indhold i rapporten tre forslag til vidt forskellige koncepter for en 
energipark i Kolding. Med deres forskellighed skitserer koncepterne på den måde 
mulige løsningsrum for Kolding Kommune. I tråd med kommunens oplæg er der i 
denne analyse ikke regnet på eller stillet forslag til dimensionering af de konkrete 
koncepter. 

Figur 1 Projektets sam
lede leverancer og opbygningkoncepter. 

HOVEDLEVERANCE 1: 
Materiale til beslutningstagerne

HOVEDLEVERANCE 2: 
Samlet koncept  

- detaljeret beskrivelse
Bidrag til forvaltningens orientering af          Analyse og beskrivelse af en række mulige  

beslutningstagere baseret på hovedleverance 2.  koncepter for Energipark Kolding. Sammenfatter al 
viden fra analyserne (beskrevet i bilagsrapporterne)
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BILAGSRAPPORT 1 
Hvad er en energipark

Giver indsigt i erfaring og muligheder  
fra andre energiparker

BILAGSRAPPORT 2 
Juridisk grundlag

Overordnet kortlægning af det juridiske  
grundlag for en energipark i Kolding

BILAGSRAPPORT 3 
Værdistrømsanalyse

Analyse af værdiskabelse og konsekvenserne ved:

• forskellige teknologier  

• besøgscenter og/
 eller udviklingscenter

 BILAGSRAPPORT 4 

 Borgeranalyse 

Belyser borgernes perspektiv og bidrager med indsigt 
i hvilke parametre der er relevante at inddrage og 
fokusere på i relation til kommunens borgere ved 

etablering af en Energipark

BILAGSRAPPORT 5 
Aktørkortlægning

Giver indsigt i hvilke væsentlige aktører der er ved 
etablering af en energipark i Kolding

FASE 1: 

FASE 2: 
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2 PROJEKTETS BAGGRUND

Der er i dag bred politisk enighed om, at Danmark frem 
mod 2050 gradvist skal udfase brugen af fossile brændsler 
i energiforsyningen og i stedet erstatte disse med brugen 
af vedvarende energikilder. En stor bestanddel af den 
vedvarende energi forventes at komme fra fluktuerende 
energikilder såsom vind og sol, hvilket stiller nye udfordrin-
ger til energisystemet, for at kunne opretholde stabilitet og 
forsyningssikkerhed. Det er en udfordring at sikre, at denne 
el udnyttes bedst muligt, ligesom der skal tages hånd om 
den situation, hvor der er lavproduktion af el fra de danske 
vindmøller og solceller. I vidt omfang udnytter man i dag 
udlandsforbindelser til at afsætte el, når den indenlandske 
produktion ikke svarer til forbruget. Konsekvenserne af store 
forskelle mellem produktion og forbrug er, at overskydende 
el i perioder må sælges billigt til udlandet, mens det på 
andre tidspunkter er nødvendigt at importere el til væsent-
ligt højere priser. 

Udfordringerne er allerede gældende i dag, men må  
forventes at stige betydeligt i takt med udbygningen af  
vind- og solenergi, der erstatter konventionelle kraftværker 
baseret på kul og naturgas. Samtidig går vi en fremtid i 
møde, hvor efterspørgslen efter el til fx elbiler og varme-
pumper også vil stige kraftigt, hvilket vil betyde, at de 
spidsbelastninger af elnettet, der i dag findes, vil blive  
mere omfattende og varige. Dette er bl.a. fremhævet i  
Energikommissionens anbefalinger til fremtidens  
energipolitik, som endvidere skriver følgende (Energi,  
Forsynings- og Klimaministeriet 2017:39):

“En nøgle til at løfte disse 
 udfordringer er at etablere et 
”smart energisystem”. Et smart 
energisystem er baseret på en 
optimering af energistrømmene 
imellem flere energisystemer  
såsom el, gas-, fjernvarme-, 
vand og spildevandssystemer 
samt transportbrændstoffer,  
for derved at skabe et intelligent 
samspil mellem produktion,  
konvertering, lagring og forbrug 
i de forskellige energiformer.” 

Det danske Energisystem forventes derfor gradvist at  
skulle omstilles, så der i fremtiden vil være øget fokus på 
lagringsteknologier, intelligent forbrug samt et langt højere 
samarbejde og planlægning på tværs af energisektoren.
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En rapport udarbejdet af Rambøll for Energistyrelsen  
(Rambøll 2016) udpeger således fire hovedområder  
for Danmarks fremtidige energisystem:

• Produktion af vedvarende energiressourcer  
Det første overordnede område er energiforsyningen.  
Der skal her sikres en effektiv, samfundsøkonomisk  
fornuftig og bæredygtig anvendelse af andre typer  
vedvarende energi som supplement til vind- og solenergi. 
De primære supplerende energiressourcer forventes at 
være biomasse, biogas, overskudsvarme, solvarme samt 
varme fra affaldsforbrænding. 

• Anvendelse af vedvarende energiressourcer  
Med en energiforsyning der primært baseres på el- 
produktion fra fluktuerende energikilder, vil anvendelsen 
af el så bredt som muligt i energisystemet være et andet 
vigtigt element. Det indebærer, at el også anvendes til 
opvarmnings-, proces- og transportformål samt til konver-
tering af andre mindre fluktuerende energiressourcer  
(eks. konvertering af vand til brint). 

• Lagring og fleksibilitet  
Et centralt element i fremtidens energisystem bliver 
desuden fleksibilitet i produktion og forbrug, balance-
ring af nettet og lagring af energi. Det kan dels være 
i produktionsleddet gennem varme- og gaslagre, via 
spidsbelastnings- og reservekapacitet i de forskellige 
distributionssystemer samt i slutbrugerleddet med fleksible 
og intelligente aftag. 

• Tværgående indsatser  
Det sidste element er en styrket planlægning og integrati-
on på tværs i energisystemet. Dels mellem de forskellige 
energiforsyninger og dels fra produktions-, konverterings- 
og lagringsleddene til slutbrugeren. Her kan kommunerne 
spille en vigtig rolle i at sikre koordination og sammen-
hæng af planlægningen på tværs. 

Kolding Kommunes oprindelige motivation for at arbejde 
med en energipark var blandt andet, at den skulle reducere 
antallet af steder til store energianlæg i Kolding Kommune, 
at afstanden fra vindmøller til eksisterende boliger skulle 
øges, ligesom det var et ønske at etablere et demonstra-
tionsprojekt, der kunne give positiv omtale til Kolding 
Kommune.

Selvom forskellige meningsmålinger tegner et billede af, 
at også de danske borgere er klar til udbygningen af 
vedvarende energiproduktion, udtrykker avisoverskrifter 
og læserbreve i forbindelse med høringsrunder en anden 
virkelighed, og det samme gør de protestgrupper, der er 
opstået i kølvandet.

Overordnet set kan det godt være, danskerne bekymrer sig 
for klimaet og er positive overfor VE-anlæg, men så snart 
det kommer tæt på den enkelte borger, er det helt andre 
problematikker og spørgsmål, der fylder. Manglende viden 
om teknologierne eller manglende borgerinddragelse kan 
være barrierer, der betyder, at projekter må skrinlægges. 
Man bør derfor gøre noget ud af at lytte til dem, der skal 
bo nær nye VE-anlæg.

Når der videre i projektet arbejdes med en energipark i 
Kolding, baserer arbejdet sig på ovenstående forståelse for 
hovedområderne i det fremtidige energisystem i Danmark 
og kommunens motivation for at iværksætte projektet. Der 
arbejdes således bredere med begrebet energipark fremfor 
alene at fokusere på energiproduktion. 

I forbindelse med udarbejdelsen af dette projekt er der ud-
arbejdet en borgeranalyse, som på baggrund af fokusgrup-
pemøder og interviews med en række borgere i Kolding 
Kommune har afdækket en række generelle holdninger og 
pejlemærker i forhold til vedvarende energi blandt kommu-
nens borgere.

Hertil kommer, at der er interviewet en række fortrinsvist 
lokale virksomheder, som vurderes at være centrale i forbin- 
delse med etableringen af en evt. energipark. Interviewene 
har tjent til at forstå de enkelte aktørers motivation for, og 
modstand mod, deltagelse i en energipark, ligesom de i 
kraft af deres faglige indsigt og ofte lokale forankring har 
været i stand til at sikre fokus på relevante elementer og 
samspil. 

I tillæg til borgeranalysen og interviews med de udvalgte 
aktører er der i vidt omfang inddraget viden om lokale 
forhold fra fx dagspressen, fagtidsskrifter og beslutninger  
i regi af forvaltningen og byrådet i Kolding Kommune.

Endelig er der i vidt omfang søgt viden om det danske ener-
gisystem, forskellige energiteknologier samt forventninger  
til den fremtidige udvikling på energiområdet i rapporter og 
analyser gennemført af eller for centrale aktører, herunder 
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet, Energistyrelsen  
og andre myndigheder.

Samlet set bidrager de udarbejdede analyser til et billede 
af en række udfaldsrum for en energipark, som kan udvides 
eller ændres med teknologier og løsninger efter ønsker og 
behov. Analyserne kan derfor danne grundlag for Kolding 
Kommunes videre arbejde med en energipark, og er ikke 
udarbejdet med henblik på at give et fuldstændigt beslut-
ningsgrundlag for et fastdefineret koncept.
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3 EN ENERGIPARK I KOLDING 
KOMMUNE - MULIGHEDER OG 
OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER

Etableringen af en energipark i Kolding skal basere sig på 
et fundament bestående af ønsker og rammer. I dette kapi-
tal belyses derfor nogle af de eksisterende forudsætninger 
for en energipark i Kolding, erfaringer med etableringen  
af andre energiparker, borgernes holdninger i forhold til en 
energipark, perspektiver i forhold til cirkulær økonomi samt 
de centrale juridiske rammer for kommunens deltagelse i 
etableringen af en energipark. Slutteligt beskrives en række 
principper, som danner grundlag for udviklingen af koncep-
ter for en energipark.

Kendetegn ved en energipark
I mange kommuner har der været et stort fokus på at  
kunne producere vedvarende energi, og mange steder  
er der etableret synlige faciliteter så som vindmølleparker, 
solvarmeanlæg og solcelleanlæg. I mindre omfang er der 
også etableret fx biogasanlæg og brinttankstationer med 
faciliteter til fremstilling af brint. 

Der findes ikke en fast definition af hvad en energipark 
består af. I bilagsrapport 1 – Inspirationskatalog over  
energiparker beskrives en række forskellige energiparker i 
såvel ind- som udland. På den baggrund kan en energipark 
fx defineres som et afgrænset område, hvis formål er pro-
duktion og udvikling af grøn energi. De klassiske eksempler 
er solcelleparker og vindmølleparker. 

En anden definition med udgangspunkt i bilagsrapport 1 – 
Inspirationskatalog kan være en række forskellige anlæg, 
der i en eller anden udstrækning komplementerer hinan-
den, og dermed skaber synergi. Et eksempel på en sådan 
energipark kan være fx fjernvarmeværker, der supplerer 
varmeproduktionen på naturgaskedler med fx solvarme  
og lagring.

Frem for de mere snævre definitioner kan der i stedet foku-
seres på det, man ønsker en energipark skal bidrage med. 
En energipark kan derfor have mange udformninger og 
formål, og nogle af de bidrag der ønskes fra en energipark 
kan være:

• Produktion af vedvarende energi 

• Skabe synergi mellem teknologier  
inden for produktion, lagring og intelligent udnyttelse  
af energien

• Vækst  
eksempelvis i form af arbejdspladser 

• Positiv omtale  
eksempelvis i form af et grønt fyrtårnsprojekt

• Sikre vidensopbygning og udvikling  
eksempelvis ved at understøtte lokale uddannelser  
eller muligheden for at lokale virksomheder kan deltage  
i energiparken
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Cirkulær økonomi  
i en energipark
Der er i disse år et stort fokus på cirkulær økonomi.  
Regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi udgav 
i juni 2017 i alt 27 anbefalinger, der skal styrke den cirkulære 
økonomi. Et stigende antal virksomheder samarbejder om  
at gøre deres produkter egnede til den cirkulære økonomi. 
Og på lokalt plan arbejdes der i mange kommuner på at  
ruste sig selv og det lokale erhvervsliv til en fremtid med  
større fokus på cirkulær økonomi. I Kolding Kommune har 
man sat en målsætning om at være førende i Danmark  
inden for cirkulær økonomi. 

Cirkulær økonomi er i sin kerne en model for bæredygtig 
udnyttelse af jordens ressourcer. I Cirkulær økonomi  
fokuseres på udnyttelse og genanvendelse af ressourcer,  
så behovet for at tilføre nye ressourcer fjernes eller reduce-
res mest muligt. Kort og godt handler cirkulær økonomi om 
at bruge færrest mulige ressourcer i fremstillingen af varer, 
at forlænge produkternes levetid og om at genanvende 
mest muligt af produkterne når de er udtjente. Som forman-
den for regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi, 
Flemming Besenbacher, udtaler: “Det er tid til handling og 
en gentænkning af vores forretningsmodeller og velfærds-
samfund ud fra følgende formel: Reduce. Reuse. Recycle. 
Rethink” (Advisory Board for cirkulær økonomi 2017)

Cirkulær økonomi står i kontrast til praksis i dag – i vidt 
omfang betegnet som lineær økonomi – hvor de fleste virk-
somheder fremstiller produkter som de sælger til forbrugere, 
som efter endt brug smider produktet ud, uden eller med 
begrænset genanvendelse. Producer – forbrug – smid-væk. 
Denne tilgang er i stigende grad blevet normen i den vest-
lige verden siden industrialiseringen og skaber et øget pres 
på naturens ressourcer. Cirkulær økonomi udspringer af en 
tankegang om, at ressourceforbruget i de industrialiserede 
lande langt overstiger de ressourcer, der reelt er tilgænge-
lige, og at det er nødvendigt at nedbringe ressourceforbru-
get markant. I en verden, hvor der er uanede ressourcer 
vil denne tilgang i princippet være uproblematisk, men 
stigende befolkningstal, øget velstand og et generelt fald 
i reserverne af mange af naturens ressourcer har medført 
mangel på råvarer som bl.a. slår igennem i form af højere 
priser. Hertil kommer afledte negative effekter af det store 
ressourceforbrug i form af øget forurening i forbindelse med 
udvinding af råstoffer. 

Cirkulær økonomi har et stærkt fokus på opsamling og 
genanvendelse af ressourcer, og vedvarende energi er  
en grundforudsætning for den cirkulære økonomi, da det 
meste forarbejdning, forædling eller bortskaffelse kræver til-
ført energi. Det er derfor oplagt at indtænke en energipark 
i Kolding Kommunes arbejde med cirkulære økonomi.

En energipark skal ikke nødvendigvis fokusere på at 
producere vedvarende energi, men også på at udnytte 
vedvarende energi og lokale værdistrømme til at forædle 
energiressourcer mest muligt. Det kan fx være ved at tilføre 
fleksibilitet til energisystemet, så det bliver muligt at indpas-
se mest mulig fluktuerende vindkraft og solenergi, samtidig 
med at behovet for at investere ressourcer i udbygningen 
begrænses. Et andet fokus kan være at sikre en lokal 
udnyttelse af kommunens affaldsressourcer til at producere 
forskellige typer brændsel til fx transportsektoren. Endelig 
kan en energipark italesættes som et synligt og forståeligt 
eksempel på cirkulær økonomi, som over for borgerne kan 
være med til at nedbryde barrierer inden for fx produkti-
on og genbrug af produkter, løsninger og anvendelse af 
energi.

Centrale erfaringer  
fra andre energiparker
Som bilagsrapport 1 – Inspirationskatalog over energiparker 
viser, er der forskellige steder etableret eller søgt etableret 
energiparker helt fra bunden med udgangspunkt i et lokalt 
ønske om at fremme en bestemt teknologi. 

En af de erfaringer der går igen fra flere af energiparkerne 
er, at der kan opstå betydelig lokal modstand mod en  
energipark, hvis ikke lokalbefolkningen involveres i projek-
tet, og bekymringer for bl.a. støj og æstetiske gener bliver 
håndteret. Det betyder, at man kan være nødsaget til at 
foretage grundlæggende ændringer på energiparken,  
eller at energiparken bliver martret af retssager, som kan 
underminere de økonomiske grundlag for energiparken. 
Derfor er det vigtigt at inddrage lokalbefolkningen tidligt  
i forløbet, ligesom man skal være opmærksom på,  
at forskellige typer teknologi kan medføre forskellige former 
for modstand. 

I forhold til fx vindmøller er modstanden typisk funderet  
i støjmæssige- og æstetiske hensyn, i forhold til biogasan-
læg er modstanden ofte begrundet i en frygt for lugtgener, 
trafikbelastning og æstetik, for solceller og solvarme kan 
bekymringen gå på frygt for genskin, mens biomassekedler 
kan afføde bekymring for lokal luftforurening fra afbrændin-
gen og trafikbelastning.

Ved siden af risikoen for lokal modstand kommer, at en 
række energiparker er blevet ramt af, at der forsøges  
implementeret relativt uafprøvede teknologier og nye løsnin-
ger, som har vist sig ikke at kunne indfri forventningerne, 
og derfor har undermineret selve energiparken. Et nyligt 
eksempel er i Slagelse, hvor en energipark centreret om-
kring brintproduktion kombineret med hhv. vindenergi og 
biomassebaseret fjernvarme, er blevet skrinlagt, fordi nogle 
af teknologierne, der skulle anvendes i energiparken, ikke 
kunne anvendes som forventet. Selvom det kan være posi-
tivt at understøtte udviklingen af nye teknologier, bør man 
derfor være opmærksom på de risici, dette afstedkommer.
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Energiens infrastruktur i  
Kolding Kommune 
Den eksisterende energiinfrastruktur i Kolding Kommune 
omfatter el- og varmeforsyningen samt håndtering af 
affald og spildevand. Hertil kommer infrastruktur målrettet 
transportsektoren såsom tankstationer, ladestandere og  
brintfaciliteter, som kun berøres overordnet. I dette afsnit 
er overordnet gengivet de centrale elementer i energiinfra-
strukturen i Kolding Kommune, mens en mere uddybende 
gennemgang findes i bilagsrapport 3 – Værdistrømsanalyse. 

Energiforbruget i Kolding Kommune er fordelt inden for  
erhverv, husholdning, transport og det offentlige. Figur 2 
viser fordelingen af energiforbruget i Kolding Kommune 
fordelt på disse sektorer.

El-forsyning
Kolding Kommune er kendetegnet ved at ligge tæt på  
Skærbækværket og meget centralt på det overordnede 
el-transmissionsnet, som passerer igennem kommunen. 
Derfor er elforsyningen meget robust i området.

Den lokale produktion af el er relativt begrænset i kommunen. 
Figur 3 viser den overordnede fordeling mellem de forskellige 
kilder til el i Kolding Kommune. Figuren tager udgangspunkt  
i data fra 2015.

Frem til 2002 er der blevet installeret 43 vindmøller  
som samlet producerer ca. 60.000 MWh el årligt  
(Kolding Kommune 2014). 

Figur 3: Kilder til strøm
 i Kolding Kom

m
une 2015  

(Sparenergi 2018

Figur 2: Energiforbruget i Kolding Kom
m

une 2015  
(Sparenergi 2018)
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 (Energistyrelsen 2017)
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Varmeforsyning
En stor del af Kolding Kommune er forsynet med gas.  
Gasforsyningen omfatter fortrinsvist de større byer uden  
for fjernvarmenettene samt dele af Kolding og Vamdrup.   

Hovedparten af fjernvarmeforsyningen i Kolding er  
central og sker gennem TVIS-nettet, som er koblet  
på det store centrale kraftvarmeanlæg i Skærbæk,  
Shells Raffinaderi (overskudsvarme) i Fredericia og  
på Energnists affalds-forbrændingsanlæg i Kolding.  
Det er EWII, som distribuerer varmen fra TVIS-nettet  
til private og virksomheder i kommunen. 

TVIS har netop investeret i ombygningen af Skærbækværket 
til fyring med biomasse (TVIS 2017). Ombygningen  
medfører, at fjernvarmen i TVIS-nettet er 95 pct. CO2-neutral. 
Der er en vis overkapacitet af varme i TVIS-nettet. 

Hertil kommer varmeproduktionen på de decentrale  
fjernvarmeværker i Christiansfeld og Vamdrup, som  
forsyner hhv. 1000 og 1200 husstande med varme.  
Begge værker har en vis produktion af el. Christiansfeld  
fjernvarme producerede i 2016/2017 2.671 MWh.,  
mens Vamdrup Fjernvarme har oplyst, at i 2017  
producerede ca. 8 MWh el. Produktionen varierer  
imidlertid fra år til år og påvirkes især af elprisen. 

Det anslås, at der er ca. 1.500 aktive oliefyr i Kolding 
Kommune. Oliefyrene er fortrinsvist beliggende uden  
for byerne. En stor del af disse forventes over de  
kommende 20 år at blive konverteret til enten træpillefyr 
eller varmepumper, mens en mindre del vil blive tilsluttet 
fjernvarme eller naturgasnettene.

Figur 4: Varm
eforbrug i Kolding Kom

m
une opdelt på kilder 2015  

(Sparenergi 2018). ”A
ndet” om

fatter bl.a. individuelle varm
epum

per og træ
pillefyr.

O
versigtskort 2: O

m
råder udlagt til fjernvarm

e (rød), naturgas (sort) og dobbelt-
forsynede om

råder (brunt) (Kort udleveret af Kolding Kom
m

une).

Affaldshåndtering
Det tværkommunale Energnist står for indsamling  
og afbrænding af affald i i alt 16 kommuner i Midt-  
og Vestjylland. Afbrændingen sker på et af deres  
to forbrændingsanlæg i hhv. Kolding og Esbjerg.  
På forbrændingsanlæggene produceres såvel el som  
fjernvarme, der leveres til det centrale fjernvarmenet  
(Energnist 2017a). Energnists primære opgave er at  
håndtere affald fra de forskellige kommuner. Da affald  
i vid udstrækning klassificeres som fossilfri biomasse, er 
Energnist derfor leverandør af delvis fossilfri el- og varme.  
På anlægget i Kolding produceres der 345.000 MWh var-
me, som kan dække varmebehovet i ca. 25.000 husstande, 
og ca. 45.000 MWh el, som kan dække elforbruget i ca. 
8.000 husstande (Energnist 2017b).

Ligesom en lang række andre kommuner har Kolding  
besluttet at kildesortere affald fra borgere og virksomheder, 
så organisk affald bliver indsamlet separat. Kildesorteringen 
vil blive implementeret i 2018 og 2019, hvorefter det forven-
tes at indsamle ca. 6.000 tons organisk affald årligt.

Spildevandsrensning
Det er det kommunale BlueKolding, der står for behandling 
af størstedelen af spildevandet i kommunen. BlueKolding har 
6 rensningsanlæg i bl.a. Agtrup, Christiansfeld, Lunderskov 
og Vamdrup. Hertil kommer et biogasanlæg i forbindelse 
med centralrensningsanlægget i Agtrup, som i vidt omfang 
drives af udskilt fedt fra de større rensningsanlæg i kom-
munen. Biogasanlægget producerer el som eksporteres til 
elnettet. BlueKolding producerer årligt ca. 1000 MWh el  
på sit biogasanlæg og 232 MWh el på solceller.  Samlet 
set anvender BlueKolding dog ca. 8000 MWh årligt på sine 
anlæg i kommunen og deres produktion dækker dermed kun 
en mindre del af deres energiforbrug.

En energi park i Kolding komune
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Energiaftale 2018 
Den 26. april 2018 præsenterede Regeringen sit udspil til 
en kommende energiaftale. Udspillet er ikke forhandlet på 
plads med det øvrige Folketing, og meget derfor kan ændre 
sig frem mod indgåelsen af Energiaftalen, hvilke forventes at 
ville ske i løbet af 2018. 

Udspillet indikerer imidlertid nogle fokusområder, som  
kan have betydning for en kommende energipark i Kolding. 
Nedenfor oplistes de mest centrale områder i udspillet,  
som vurderes at kunne påvirke rammebetingelserne for  
en energipark i Kolding.

• Biogas og grønne gasser  
fra 2020 etableres en støttepulje på 240 mio. kr. årligt  
til etablering af nye anlæg. Puljen skal udmøntes i 2021-
2023 og løbe i 20 år. Den eksisterende støtteordning for 
biogas ophører i 2020.

• Fjernvarme 
fra 2019 påbegyndes afskaffelsen af produktionsbin- 
dingerne i fjernvarmeområder, hvilket vil gøre det muligt 
for værkerne at udskifte fyring med naturgas til billigere 
alternativer. Samtidig udfases tilslutningspligten, hvilket vil 
give forbrugerne bedre muligheder for at skifte til andre 
opvarmningsformer.

• Vindmølleparker og solceller 
udbygningen med vindmøller til havs og på land fortsæt-
ter og vil øge mængden af fluktuerende el i elnettet.

• Afgifter  
Elvarmeafgiften halveres med henblik på at understøtte 
udbredelsen af varmepumper og den almindelige elafgift 
reduceres med 30 pct., hvilket vil øge efterspørgslen efter 
el.

Borgernes indstilling til  
vedvarende energi 

Erfaringerne fra andre energiparker og anlæg til fremstil- 
ling af vedvarende energi viser, at etableringen ofte vil 
afføde modstand fra det nærområde, som anlægget skal 
placeres i. For at kunne lykkes med projektet til størst mulig 
tilfredshed, bør man allerede tidligt i projektet have fast- lagt 
en strategi til håndteringen af lokale interesser. 

For at kunne understøtte dette, er der som en del af dette 
projekt gennemført en omfattende borgeranalyse, som har 
bestået af kvalitative interviews og fokusgruppeinterviews 
med borgere i Kolding Kommune. Undersøgelsen kan 
forstås som borgernes talerør til kommunen, og har haft 
følgende fokusområder:

• Holdninger og reaktioner til vedvarende energi-
produktion generelt 
der belyser fx miljømæssige aspekter, kommunen/lands-
byens/områdets image, kollektiv vs. individuel forsyning.

• Holdninger og reaktioner til forskellige former  
for vedvarende energiproducerende teknologier 
som giver en forståelse for, hvilke parametre der har 
størst betydning for borgerne i forhold til vedvarede  
energiproduktion og belyser negative og positive drivere, 
der kan være i en potentiel modstand eller opbakning.

• Forståelse af de forskellige teknologier  
og vedvarende energi 
der belyser eventuelle kløfter imellem borgerens opfattelse 
og de faktiske forhold, og derved kan synliggøre et  
oplysningsbehov.

På baggrund af analysen gives en række konkrete,  
overordnede anbefalinger, som Kolding Kommune med 
fordel kan benytte i det videre arbejde med en energipark 
i Kolding. Den samlede analyse findes i bilagsrapport 4 – 
Borgeranalyse. 

De centrale anbefalinger er:

• Imødekom borgernes holdninger til og bekymringer 
for teknologierne 
Borgernes foretrukne vedvarende energiteknologi er 
solenergi, da eksempelsevis solceller hverken støjer eller 
er til stor æstetisk gene, og der er langt flere bekymringer 
forbundet med fx store vindmøller og biogasanlæg. Op-
mærksomhedsniveauet fra kommunens side skal derfor 
øges, jo mere ”bekymrende og ukendt” teknologien er  
for borgerne. 

• Tidlig borgerinvolvering samt en ensrettet proce-
dure for det enkelte projekt ved borgerinvolvering 
er essentiel 
Borgere skal involveres tidligt, så de mærker, at deres 
eventuelle protester og ideer kan blive inddraget, inden 
alle beslutninger er truffet. Det er vigtigt, at borgerne ikke 
oplever, at der er forskel i informationsniveauet afhængig 
af hvem man er. Det kan fx ske at private aktører, der 
gerne vil etablere fx et biogasanlæg eller en vindmølle, 
på egen hånd kontakter udvalgte borgere for sikre lokal 
opbakning til projektet. Det kan dog være svært på 
forhånd at afgrænse interessenter i forhold til fx et bio-
gasanlæg. Derfor bør der på forhånd være taget stilling 
til procedurer for involvering af borgere, da manglende 
involvering eller for sen involvering skaber stor utilfreds-
hed og mistillid. Disse procedurer skal også overholdes 
af private parter i et givent projekt, så de ikke på egen 
hånd kontakter borgere, som de mener kan have en 
særinteresse i projektet. Også efter etablering skal der 
foreligge en klar procedure for, hvem der kontaktes,  
hvis noget ikke fungerer. Med blot en tidlig involvering 
og en klar kommunikation er man allerede nået langt i 
at sikre, at borgerne ikke bliver utilfredse og skeptiske, 
eller føler, at noget køres hen over hovedet på dem og 
informationer holdes skjult.

En energi park i Kolding komune
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• Imødekom borgernes vidensniveau 
Mød borgerne og lad dem opleve teknologierne på 
nært hold. Hvis etableringen af en energipark omfatter 
nye teknologier, kan en beboer med særlig interesse fx 
agere kontaktperson mellem energiparken og de lokale 
borgere. På den måde vil borgerne altid have en person 
i nærheden, de kan stille spørgsmål til, hvilket vil skabe 
tryghed og ro. På et mere overordnet niveau, der ikke 
knytter sig til en umiddelbar etablering af vedvarende 
energianlæg, vil et overblik over energiproduktion og 
generelt mere viden om vedvarende energi også være 
bidragende til at skabe mening for den enkelte borger. 

• Modstanden falder, når projektet opleves som 
relevant  
Hvis et projekt opleves som relevant, kan borgerne lettere 
acceptere et kompromis med egen komfort i nærområdet. 
Det betyder, at det ikke kun skal være udefrakommende 
økonomiske og politiske interesser, der er synlige på 
den ene side, og borgere, der må gå på kompromis ift. 
støj, æstetik eller lugtgener, der står som tabere på den 
anden. Særligt begrundelsen for en valgt placering er 
vigtig at tydeliggøre, da dette ofte er genstand for debat. 
Relevansen af en energipark kan fx understøttes af et 
videnscenter, der giver overblik over den strøm/varme, 
der produceres i kommunen.

• I design af en energipark eller videnscenter vil det 
være oplagt at medtænke borgernes associationer 
om Kolding Kommunes identitet  
At skabe mening kan også gøres på et mere overordnet 
plan, nemlig så initiativerne passer ind i kommunens 
identitet. Det, der giver mest mening for borgerne, er 
ikke altid det, der giver mest mening ud fra et teknisk 
perspektiv. Derfor kan det være nødvendigt at finde et 
kompromis, der både giver gode tekniske løsninger til 
produktion af energi, men som borgerne også kan leve 
med. ”Design” hænger nemlig også sammen med gode 
bæredygtige løsninger, og placeringen i ”Danmarks 
centrum” kan tænkes ind.

• Store vedvarende energianlæg bør overvejende 
etableres med en vis overordnet styring, men skal 
alligevel komme det brede lokalsamfund til gode  
Det kan være svært at blive enige i de små lokalsamfund, 
så en overordnet styring vil være optimal, hvor man bliver 
pålagt, at ”denne form for energi skal du betale til i dette 
område”. Hvis der er gener forbundet med det, skal der 
gerne være en gulerod for borgerne i form af fx billigere 
varme eller andre tiltag, der til gengæld gør området 
mere attraktivt at bo i.

Juridiske rammer for Kolding 
Kommune 
Følgende er en kort opsummering af de overordnede 
juridiske rammer for oprettelse af en energipark i Kolding 
Kommune. En mere dybdegående belysning af spørgsmålet 
findes i bilagsrapport 2 – Juridisk grundlag. 

Kolding Kommunes muligheder for investering i 
vedvarende energi 
Kolding Kommune kan investere i vedvarende el produkti-
onsanlæg, forudsat at investeringen udøves via et selskab, 
som Kolding Kommune direkte eller indirekte ejer. Selskabet 
kan lovligt tilskrive CO2-reduktionen til Kolding Kommune. 
Kolding Kommune kan desuden investere i varmeproduk- 
tionsanlæg baseret på vedvarende energi. Der er ikke krav 
om, at investeringen udøves af et selskab.

Kolding Kommune kan som ejer af en større bygningsmas-
se løbende investere i energibesparende tiltag i denne 
bygningsmasse.

Kolding Kommune er som varmeplanmyndighed efter  
varmeforsyningsloven berettiget til at udstede påbud til kol-
lektive varmeforsyningsvirksomheder om, at disse udarbejder 
projektforslag for anvendelse af bestemte energiformer 

Kolding Kommunes mulighed for at sikre vedva-
rende energianlæg i lokalplaner mv.
Kolding Kommune kan som lokalplanmyndighed bidrage til, 
at hensynet til klimaet også iagttages i lokalplanlægningen 
ved at fastsætte bestemmelser i lokalplaner for erhvervs- og 
byomdannelsesområder om, at der skal etableres en grund-
ejerforening, der skal etablere og drive et fællesanlæg med 
henblik på ejendommenes energiforsyning. 

I forhold til forsyning med rumvarme er der dog den  
begrænsning, at anlægget tillige skal kunne etableres  
i henhold til reglerne i projektbekendtgørelsen. I forhold  
til elproduktionsanlæg er det desuden en forudsætning,  
at anlægget alene forsyner lokalplanområdet, og dermed 
ikke tilsluttes elnettet.  

Kolding Kommune skal ved lokalplanbestemmelser om 
grundejerforeningers etablering af fællesanlæg være op- 
mærksom på, at det kan være vanskeligt at sikre 
samtidighed. Hvis et område bebygges gradvist, kan 
etableringen og driften af fx solcelleanlæg, vindmølle eller 
biomasseanlæg være en stor belastning for de første 
grundejere.

En energi park i Kolding komune
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Opmærksomhedspunkter  
for en energipark i Kolding 
Kommune
I forbindelse med etableringen af andre energiparker har 
der vist sig en række barrierer, der på den ene eller anden 
måde har forsinket, fordyret eller forhindret etableringen af 
energiparken. Det er vigtigt at søge at tage højde for disse 
erfaringer. Samtidig har den gennemførte borgeranalyse i 
Kolding afdækket en række områder, som bør have særlig 
fokus, hvis der skal sikres opbakning og lokal forankring til 
en energipark.

På den baggrund kan der opstilles en række opmærksom-
hedspunkter, som Kolding Kommune bør fokusere på for  
at sikre gennemførelsen af projektet med succes. De forskelli-
ge opmærksomhedspunkter er delvist overlappende:

1. Behov  

eksisterende behov. Hvis behovet først forventes at 
opstå på et senere tidspunkt i forbindelse med fx en 
markedsmodning, er der stor risiko for, at forudsæt-
ningerne ændrer sig, og grundlaget for energiparken 
falder bort.

2. Risiko 
Man skal være opmærksom på, hvilke risici der er 
forbundet med de forskellige valgte løsninger. Dette 
er særligt relevant, hvis der anvendes ny og relativt 
uafprøvet teknologi, hvor der kan være risiko for,  
at teknologierne viser sig ikke at kunne leve op til 
forventningerne. Samtidig kan anvendelsen af nogle 
former for ny teknologi være afhængig af fx offentlig 
støtte, hvilket gør dem sårbare over for ændringer i  
fx de politiske prioriteringer. 

3. Simpelhed 
Der bør være opmærksomhed omkring, hvorvidt en 
energipark gøres så stor og kompliceret, at for mange 
elementer skal spille sammen på samme tid. Dette er 
særligt kritisk, hvis der anvendes ny og uafprøvet tekno- 
logi. Det er derfor en fordel at planlægge energiparken 
i etaper, så det bliver muligt at tilpasse energiparken 
til ændrede markedsvilkår og rammebetingelser, og 
samtidig kunne isolere væsentlige risici fra de øvrige 
dele af projektet. 

4. Forankring  
Det er almindeligt med lokal modstand mod energipar-
ker. Modstanden varierer dog efter, hvilke teknologier 
der ønskes anvendt, og hvilke behov energiparken  
skal opfylde. En tidlig borgerinvolvering omkring  
etableringen af en energipark er derfor central, for 
at kunne forstå elementerne i modstanden, og for at 
kunne imødegå den vha. tilpasninger, information  
eller andre tiltag. Det er vigtigt, at de lokale borgere 

 oplever relevansen af energiparken. Efter etablerin- 
En energipark bør etableres med henblik på at opfylde gen kan forankringen fokusere på at tilføre værdi for 

indbyggerne i Kolding Kommune i form af fx viden, 
uddannelse og lignende aktiviteter af mere formidlings- 
mæssig karakter. En sådan formidlingsindsats vil evt. 
kunne spille sammen med kommunens arbejde med 
cirkulær økonomi og dermed bidrage til at give en 
bredere forståelse af behovet for at optimere energi- 
og ressourceforbruget.

Disse fire opmærksomhedspunkter indgår som grundlæg-
gende elementer i den videre udvikling af koncepter for  
en energipark i Kolding.

En energi park i Kolding komune
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Koncepter for en energipark i Kolding

4 KONCEPTER FOR  
EN ENERGIPARK I KOLDING

Etableringen af en energipark kan ske ud fra en forudsæt-
ning om, at alle elementerne i energiparken etableres fra 
bunden eller med udgangspunkt i elementer og faciliteter, 
der allerede er til stede i Kolding Kommune. 

Ved at inddrage eksisterende elementer i planlægningen 
mindsker man en del af usikkerheden omkring projektet,  
da nogle af byggestenene til energiparken allerede er  
tilgængelige og vil være i drift, uanset om der etableres 
en egentlig energipark, eller der arbejdes ud fra at skabe 
synergier på baggrund af Kolding Kommunes eksisterende 
ressourcer på området. Omvendt gør brugen af eksisterende 
faciliteter det også i højere grad nødvendigt, at øvrige aktø-
rer er i stand til at tilpasse sig, og de fysiske rammer  
kan sætte barrierer for teknologianvendelsen. 

Ved i stedet at etablere energiparken helt fra bunden på  
én samlet grund, opnås til gengæld gode muligheder for  
at integrere helt nye og uprøvede teknologier og koncepter,  
og på den måde være med til at understøtte forskning,  
udvikling og demonstration. En nyetablering er afhængig af, 
at en række aktører er i stand til at finde sammen om at defi-
nere det nærmere indhold i energiparken, og kan derfor være 
vanskelig at styre fra centralt hold særligt i opstartsfasen.

På den baggrund arbejdes der med tre forskelligartede 
energiparkkoncepter, der illustrerer, hvordan der kan  
arbejdes bredt med begrebet. Alle tre koncepter er  
modulopbyggede af en række byggesten, som til en vis  
udstrækning kan omrokeres, udelades eller udskiftes,  
afhængig af hvor kompleks energiparken ønskes.  
Koncepterne er således udtryk for nogle spor, som Kolding 
Kommune kan vælge at følge i arbejdet med at etablere en 
eller flere energiparker i kommunen.

I bilagsrapport 3 – Værdistrømsanalyse er en række af  
de forskellige elementer, der kan indgå i en energipark  
i Kolding Kommune, analyseret og beskrevet mere udfør-
ligt, ligesom potentielle værdistrømme mellem forskellige 
elementer og teknologier i en lokal Kolding-kontekst er 
skitserede.

De tre koncepter er:

Koncept A 

FREMTIDENS FJERNVARME 

Første koncept tager udgangspunkt i de eksisterende 
fjernvarmeværker i Kolding Kommune, som bliver ramt 
ved bortfaldet af grundbeløbsstøtten i udgangen af 2018. 
Her er således en motivationsfaktor for værkerne i at holde 
varmeprisstigningerne nede. Der er derfor en indgang for 
Kolding Kommune i at understøtte en proces, der kan bidra-
ge positivt til udfasning af fossile brændsler i kommunen. 
Det foreslåede koncept kombinerer en række forskellige 
teknologier med fokus på både produktion og lagring af 
vedvarende energi. 

De primære elementer i energiparken er kombinationen af: 
Lagringskapacitet kombineret med en varmepumpe.  
En solfanger til produktion af varme direkte til nettet eller  
til lagring samt muligheden for en gasmotor til brug ved 
høje elpriser. 
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Koncept B 

DET GRØNNE GASNET: BRINT OG BIOGAS 

Andet koncept tager udgangspunkt i opbygningen af  
en energipark fra bunden. 

Her er teknologivalget mere frit, om end omdrejnings-
punktet er de indledende drøftelser om etableringen af 
et biogasanlæg i Kolding Kommune. For kommunen er 
indgangen til projektet oplagt myndighedsbehandling  
og høringsproces i forbindelse med etableringen af  
biogasanlægget. 

Biogasanlægget kan efter behov kombineres med en  
række andre teknologier så som brintproduktion,  
metaniseringsanlæg, solceller, vindmøller samt brændsels-
celler. På den måde kan der sikres et output fra parken 
på både el, varme, bionaturgas samt brint til eksempelvis 
transportsektoren. I dette koncept tages der udgangspunkt  
i kombinationen af biogasanlæg og brintfremstilling.

Koncept C 

ENERGIBANKEN

Tredje koncept adskiller sig fra de første to koncepter,  
da det i højere grad tager udgangspunkt i at integrere  
så meget vedvarende energi i Kolding Kommunes  
energisystem som muligt, og ikke i etablering af egentlig  
merproduktion af vedvarende energi. Det centrale prin-
cip er at lade Kolding Kommune fungere som en buffer i 
fremtidens energisystem for derigennem at øge udnyttelsen 
af strøm fra særligt vindmøller og solceller og mindske 
behovet for at eksportere strøm billigt til vores nabolande. 
Kommunens rolle i energiparken vil dels være at facilitere 
processen mellem de relevante aktører, dels ved at lade 
energiparken indgå som en del af kommunens energiplan-
lægning, hvor produktion og forbrug i Kommunen så vidt 
som muligt søges indtænkt i energiparken.

For alle koncepterne gælder, at indholdet i vidt omfang  
kan omrokeres, udelades eller udskiftes afhængig af de  
behov og ønsker, Kolding Kommune og øvrige aktører  
måtte have til energiparken. De tre koncepter konkurrerer 
ikke med hinanden, og kan etableres side om side og  
således supplere hinanden.

Typisk vil man opfatte en energipark som et fysisk  
afgrænset område, hvilket er grundlaget for to af de  
udviklede koncepter. I det sidste koncept er den fysiske 
binding imidlertid ophævet, og der introduceres i stedet 
begrebet ”en virtuel energipark”. En virtuel energipark 
dækker over, at energiparken består af en række forskellige 
energiproducerende- og forbrugende anlæg spredt over 
hele kommunen, som bindes sammen af en central styring. 

Der er i de tre koncepter således to forskellige tilgange til, 
hvad en energipark kan være. 

Af figur 5 fremgår de overordnede forskelle mellem de to 
tilgange

EN ENERGIPARK I KOLDING
• Fysisk samlet 

• Teknologivalg er ikke bundet op på  
eksisterende forhold

• Høj grad af frihed til at eksperimentere 
med etablering af nye teknologier

• Kræver omfattende planlægning og  
projektering af hele projektet fra start

KOLDING SOM  
EN ENERGIPARK
• Fysisk spredt (men fx. med ”hovedkvarter”) 

• Eksisterende forhold/teknologier sætter 
rammerne for teknologivalg 

• Fordrer og kræver samarbejde mellem 
eksisterende og nye aktører 

• Kan startes ”simpelt” med enkelte koblinger 
– mulig at udbygge over tid 

• Kan igangsættes umiddelbart

Figur 5: D
e to tilgange der er arbejdet m

ed i udviklingen af koncepterne



SAMLET KONCEPT DETALJERET BESKRIVELSE

20

Alle koncepterne er udviklet af Transition på baggrund af 
indsamlet empiri, herunder interviews med centrale aktører, 
ligesom de færdigudviklede koncepter har været forelagt 
de centrale aktører til kommentering med henblik på at 
sikre, at koncepterne er gennemførlige og relevante. 

Koncepterne er ikke nødvendigvis udtryk for konsensus i 
holdninger og synspunkter mellem Transition og de forskel-
lige aktører, men er udtryk for Transitions vurdering af en 
oplagt sammensætning af de enkelte koncepter.

Følgende centrale aktører har bidraget med viden og  
inspiration til udviklingen af koncepterne.

• Koncept A:  
Driftsleder Kim K. Jensen, Christiansfeld Fjernvarmesel-
skab og Konsulent Per Kristensen, Per Kristensen Consult.

• Koncept B:  
Forretningsudvikler Morten Gyllenborg, NGF Nature 
Energy, adm. direktør Niels-Arne Baden, GreenHydro-
gen, chef for produktion, Karin Refsgaard, BlueKolding 
og Kontraktkonsulent Pia Vissing Clausen, By- og  
Udviklingsforvaltningen, Kolding Kommune

• Koncept C:  
Direktør Henrik Lund Stærmose, Neogrid, senior  
projektleder Martin Vesterbæk, EWII, branchechef  
Helle Juhler-Verdoner, Intelligent Energi samt direktør  
for El- Vand & Varme Charles Nielsen, TRE-FOR.  
Konceptet har endvidere være forelagt direktør for  
Energi og Produktion Chris Dahlerup, EWII.

Transition vil gerne takke de forskellige aktører for de  
mange konstruktive bidrag.

Koncept A:  
Fremtidens Fjernvarme
En Energipark med udgangspunkt i eksisterende 
faciliteter og behov

Energiparken er bygget op om et af de to fjernvarmevær-
ker i Kolding Kommune, som bliver ramt af bortfaldet af 
grundbeløbsstøtten. 

På fjernvarmeværkerne i Christiansfeld og Vamdrup produ-
ceres varmen på basis af naturgas, som suppleres med hhv. 
solvarme (Christiansfeld) og overskudsvarme (Vamdrup).  
Begge værker har modtaget den såkaldte grundbeløbsstøt-
te, som værkerne får for at stille elproduktionskapacitet til 
rådighed for elnettet med henblik på at sikre forsyningssikker-
heden i elnettet. Støtten har gjort det muligt for værkerne at 
reducere varmeprisen for deres kunder. Grundbeløbsstøtten 
bortfalder imidlertid ved udgangen af 2018, og varmekun-
derne hos de to værker kan derfor se frem til prisstigninger 
på den leverede varme. Husstande, der er varmekunder  
hos Christiansfeld Fjernvarmeselskab, kan således se frem  
til typiske prisstigninger på ca. 4400 kr., mens husstande, 
der er kunder hos Vamdrup Fjernvarme, kan se frem til typi-
ske prisstigninger på ca. 2000 kr. (Jyske Vestkysten 2016). 

På den baggrund må der derfor forventes at være 
interesse hos begge selskaber for at arbejde med tiltag, 
der kan nedbringe varmeprisen for deres kunder. Således 
har Christiansfeld allerede fået udarbejdet et projektforslag 
for installation af to forskellige varmepumper som delvis 
erstatning af deres naturgaskedel. Dette arbejde vil dog  
kun tage toppen af prisstigningen.

En oplagt mulighed for etableringen af en energipark i  
Kolding Kommune vurderes på den baggrund at kunne 
bygges op om eksempelvis Christiansfeld Fjernvarmesel-
skab med henblik på at mindske varmeprisstigningerne  
for deres kunder, at udfase brugen af fossile brændsler  
(naturgas) samt at bidrage til at udnytte de stigende 
mængder vindmøllestrøm i elnettet. Dog bemærkes, at der 
har været dialog mellem de to værker og TVIS om at aftage 
varme fra det centrale TVIS-net. En tilslutning til TVIS-nettet 
vurderes i vidt omfang at gøre etableringen af en energi-
park irrelevant for fjernvarmeværkerne.

Det er et centralt parameter for Christiansfeld Fjernvarme, at 
nye aktiviteter kan nedbringe varmeprisen for deres kunder. 
Hvis det kan forenes med fx en indsats for at nedbringe 
CO2-udledningen, vurderes det positivt, men det vil ikke  
i sig selv være drivende for en beslutning om at investere i  
fx varmepumper.

Principperne for energiparken vurderes også at kunne 
anvendes i forhold til Vamdrup Fjernvarme.

Koncepter for en energipark i Kolding
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Energiparkens opbygning 
Energiparken bygges op omkring kombinationen af en 
række forskellige teknologier, så fjernvarmeværket kan pro-
ducere fjernvarme på forskellige måder, og derved sættes 
i stand til at optimere fjernvarmeproduktionen i forhold til 
pris og tilgængelighed af de forskellige energikilder. 

Der etableres en varmepumpe, som kan udnytte en lav 
elpris til at hæve temperaturen i de tilknyttede lagre og 
dermed generere billig fjernvarme. Når elprisen derimod  
er høj, udnyttes naturgas i en gasmotor, som leverer varmen 
til nettet i stedet for varmepumpen. Gasmotoren producerer 
samtidig strøm, som afsættes på nettet og udnytter den høje 
elpris til salg. Derudover udbygges det eksisterende solvar-
meanlæg, og der etableres lagringsfaciliteter på værket,  
så det er muligt tidsmæssigt at forskyde produktion fra 
forbruget. Ved perioder med høje elpriser anvendes et  
korttidslager til at levere varmen, mens et sæsonlager  
overtager, når korttidslageret ikke kan levere yderligere. 
Med et sæsonlager er det ligeledes muligt at gemme  
overskudsvarme fra sommer- til vinterhalvåret, så en del  

af varmeforbruget i vinterhalvåret kan dækkes af lageret, 
og behovet for at anvende varmepumper og gasmotorer 
mindskes. Den eksisterende gaskedel bibeholdes som 
reserve, hvis ovenstående produktionskapacitet ikke er 
tilstrækkelig - dette vil typisk kun forekomme under spids-
belastninger i en hård vinter. De løsninger, der anvendes 
i dette koncept, kan næppe i sig selv bære en særskilt 
formidlingsindsats. En formidlingsindsats om energiparken 
vil dog kunne tænkes sammen med en bredere indsats.  
Se evt. 4.3.1 om formidling.

Systemet er illustreret nedenfor i figur 7, og de forskellige 
delelementer er beskrevet yderligere i det følgende. Der er 
tale om en række byggesten, som i en vis udstrækning kan 
omrokeres, udelades eller udskiftes, afhængig af  
hvor kompleks energiparken ønskes. I bilagsrapport 3 –  
Værdistrømsanalyse er en række af de forskellige elemen-
ter, der kan indgå i en energipark, analyseret og beskrevet 
mere udførligt, ligesom potentielle værdistrømme mellem 
forskellige elementer og teknologier i en lokal Kolding- 
kontekst er skitserede.

Koncepter for en energipark i Kolding
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Energiparken består af en række delelementer, som kort er beskrevet i det følgende. 

LAGRINGSKAPACITET 

Korttids- og sæsonlagre gør det muligt at få 
bedst mulig udnyttelse af de mere fluktue-
rende vedvarende energiteknologier som især 
solvarme. Varmepumper kan ligeledes bruges 
til at booste temperaturerne i varmelageret 
med mulighed for at udnytte variabelt prisaf-
tag fra elnettet. Lagringsfaciliteterne kræver 
en eller flere energikilder for at være anvende-
lig i energiparken. 

Sæsonlager: 
Et sæsonlager muliggør lagringen af varme 
fra sommeren, hvor der eksempelvis er 
meget sol men minimalt varmebehov, til om 
vinteren, hvor der er lidt sol og stort varme-
behov. Eksempler på mulige sæsonlagre er:

• Borehulslager: Et borehulslager er en 
række lodrette boringer med rørføringer. 
Varmt vand i rørene overfører energi til 
jorden, hvorfor jordens evne til at holde 
på varmen udnyttes. Potentialet for at 
anvende et borehulslager afhænger af 
jordbundsforholdene. Typisk er lerholdig 
jord uden grundvand bedst egnet til et 
borehulslager.

• Damlager: Et damlager er et stort isoleret 
vandmagasin, der opvarmes til tempera-
turer, der kan ligge helt op i nærheden af 
vands kogepunkt..

Korttidslagring: 
Akkumuleringstanke benyttes oftest som 
korttidslagring af varme, så energiforsynin-
gen kan udjævne døgnvariationen i både 
elpris og solindfald. Akkumuleringstanke 
kaldes også for buffertanke.

VARMEPUMPE

Varmepumper kan bruges både i kombinati-
on med lagringsfaciliteter i form af døgn-  
og sæsonlager, hvor temperaturen hæves til 
den ønskede fremløbstemperatur, men også 
til varmeproduktion direkte til varmenet-
tet når elprisen er lav som hel- eller delvis 
erstatning for naturgaskedlerne.

Varmepumper kan omfatte såvel jordvarme, 
luft/vand samt grundvandsbaserede varme-
pumper, og kombineret med lagringskapacitet 
kan varmepumpen produktionsoptimeres 
efter elmarkedet. 

Christiansfeld Fjernvarmeselskab har 
allerede udarbejdet projektforslag for en 
delvis konvertering af værket fra naturgas-
fyring til en løsning baseret på gasfyring 
kombineret med en luft/vand varmepumpe 
samt en absorptionsvarmepumpe. Med den 
senest planlagte sænkning af elafgifterne til 
elvarme, bør økonomien ved de forskellige 
løsninger regnes igennem på ny for at sikre, 
at de mest optimale løsninger vælges.

Koncepter for en energipark i Kolding



Nogle af de beskrevne elementer kan allerede være  
helt- eller delvist etableret, og der er ikke lavet en detail-
kortlægning af de eksisterende forhold i denne analyse. 
Des flere elementer der kobles i energiparken, des større 
synergieffekt vil der dog opnås, og energiparken vil for 
alvor kunne produktionsoptimere i forhold til elnettet. 

Det bemærkes, at Christiansfeld Fjernvarme har udtrykt 
skepsis for en række af elementerne i dette koncept med 
henvisning til lang tilbagebetalingstid, de fysiske forhold 

omkring fjernvarmeværket og teknologisk usikkerhed  
omkring bl.a. damlager.

Lignende koncepter er helt eller delvist implementeret  
andre steder, hvor der kan søges yderligere inspiration 
og erfaring. Dette kan eksempelvis være ved Brædstrup 
Fjernvarme i Horsens Kommune eller Akershus EnergiPark i 
Norge. Læs mere om disse energiparker i bilagsrapport 1  
– Inspirationskatalog over energiparker.
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SOLFANGERANLÆG

Et solfangeranlæg udnytter solens energi 
enten til direkte anvendelse i fjernvarme-
nettet eller til opfyldning af lagerkapacite-
ten til senere brug. 

Det er oftest essentielt med en form for lag-
ringskapacitet i tilknytning til et solfanger-
anlæg, da det skal sikres, at varmeproduk-
tion som minimum skal kunne balanceres 
hen over et døgn.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab har  
allerede et eksisterende solfangeranlæg.  
Med deres overvejelser om delvis konverte-
ring fra naturgasfyring til varmepumpe  
og såfremt de fysiske forhold tillader det, 
kan det overvejes at udbygge værket med 
yderligere solvarmekapacitet samt sæsonlag-
ring, hvorved solvarmen vil kunne dække en 
større del af varmebehovet i Christiansfeld.

VE-ELPRODUKTION 

Der kan etableres solceller eller vindmøller, 
som helt eller delvist kan dække elforbruget 
til fjernvarmeværkets varmepumpe(r).  
Fysiske forhold kan imidlertid gøre det  
vanskeligt at etablere vindmøller på værkets 
egen grund, hvilket mindsker de afgifts-
mæssige fordele.

I de perioder hvor værkets egen vindmølle 
eller solcelleanlæg producerer elektricitet,  
vil elprisen ofte være relativt lav, da det sker i 
perioder, hvor der er overskud af vedvarende 
energiproduktion fra andre kilder. Derfor er 
det nødvendigt at undersøge rentabiliteten  
af investeringen nøje.

GASMOTOR

Systemet kan suppleres med en gasmotor, 
som ved høje elpriser gør det muligt at 
anvende naturgas til produktion af varme til 
fjernvarmenettet. Fordelen ved gasmotoren 
er, at der ud over varmeproduktionen ligele-
des er en produktion af elektricitet, som kan 
sendes retur på el-nettet og udnytte de høje 
elpriser. 

EKSISTERENDE GASKEDEL

Den eksisterende gaskedel bruges i et samlet 
koncept som backup, hvis de resterende 
installationer ikke kan dække efterspørgslen. 
Dette kan fx være i spidsbelastningsperioder 
i en hård vinter, hvor produktion af varme 
skal øges. I et sådan tilfælde vil gaskedlen 
kunne dække det resterende behov. 

Bibeholdelsen af den eksisterende kedel 
gør det endvidere muligt at etablere de 
andre beskrevne elementer i energiparken 
løbende. 

.

Koncepter for en energipark i Kolding



SAMLET KONCEPT DETALJERET BESKRIVELSE

24

Skalerbarhed
Energiparken vil kunne udbygges af flere omgange,  
og kræver ikke nødvendigvis etablering på én gang.  
Den samlede proces for etableringen af energiparken  
bør dog så vidt muligt være tænkt sammen fra starten, 
så de forskellige løsninger ikke begrænser potentielle 
synergier. 

Hos Christiansfeld Fjernvarmeselskab har de allerede  
etableret et solfangeranlæg som supplement til varme-
produktionen i værkets gaskedel. Som konsekvens af det 
forestående frafald af grundbeløbsstøtten har Christiansfeld 
Fjernvarmeselskab ligeledes indsendt en ansøgning til  
Kolding Kommune om etablering af to varmepumper. 
Nogle af elementerne er således allerede implementeret, 
ligesom de er i en proces hos Christiansfeld Fjernvarmesel-
skab omkring udbygning med varmepumper, og der kunne 
derfor søges dialog om, hvorvidt andre elementer af det 
fulde koncept har været overvejet eller kunne overvejes. 

Den største synergieffekt opnås, når flest mulige elementer er 
i spil, men hvorvidt dette er proces- og etableringsmæssigt 
muligt, samt om det er rentabelt for det enkelte fjernvarme-
værk, kræver en dybdegående kortlægning og analyse af 
forholdene på det enkelte værk. Der bør derfor tidligt tilknyttes 
eksterne rådgivere, der er i stand til at vurdere potentialer og 
barrierer ved de forskellige løsninger.

Aktører
I første fase af etableringen af energiparken vurderes  
de centrale aktører at være:

Christiansfeld Fjernvarme: 
I Kolding Kommune findes to decentrale kraftvarmeværker. 
Det mest oplagte samarbejde omkring en energipark  
synes at være med Christiansfeld Fjernvarme, som står  
foran den største varmeprisstigning, og samtidig allerede  
har udarbejdet projektforslag for etablering af varmepumper 
på værket. 

Rådgivere: 
Det er kompliceret at sikre det mest optimale samspil mellem 
forskellige typer af produktion. De fleste leverandører af 
udstyr tilbyder rådgivning og udarbejdelse af projektforslag, 
men de vil typisk være fokuserede på de løsninger, de selv 
er i stand til at levere. For at sikre frihed til at vælge de mest 
optimale løsninger, bør man derfor tilknytte en uafhængig 
rådgiver, der kan rådgive på tværs af løsninger og tekno-
logier. Der findes en lang række rådgivere på området, 
herunder fx Planenergi og Rambøll, og mindre spillere som 
firmaet Per Kristensen Consult, der udspringer af Brædstrup 
Fjernvarme. 

Finansiering: 
Energistyrelsen understøtter etableringen af varme- 
pumper i fjernvarmesektoren, og har bl.a. iværksat  
en støtteordning målrettet fjernvarmeværker, der i dag  
modtager grundbeløbsstøtte. Støtten kan dække op til  
15 pct. af etableringsomkostningerne til en varmepumpe. 
Første ansøgningsrunde er gennemført i 2017, og der  

gennemføres en anden ansøgningsrunde med ansøg-
ningsfrist 1. maj 2018. Desuden er det muligt at udnytte 
Energiselskabernes Energispareindsats til medfinansiering 
af varmepumpen. I det omfang der implementeres ny  
teknologi, kan der evt. søges støtte gennem EUDP (Det 
Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram) 
under Energistyrelsen. Endelig kan kommunen stille en  
kommunegaranti for hele eller dele af projektet, som gør 
det muligt at opnå finansiering gennem Kommunekredit. 
Læs mere herom i bilagsrapport 2 – Juridisk grundlag.

Cirkulær økonomi
Christiansfeld Fjernvarme har allerede planer om delvist  
at konvertere værket fra gas til en varmepumpe, hvilket 
indebærer at fossilt brændsel fortrænges til fordel for  

bidrage til en bedre udnyttelse af strømmen fra fluktuerende 
vedvarende energikilder så som vindmøller og solceller.  

vedvarende energi. Samtidig vil værkets varmepumper 
være i stand til at levere fleksibilitet til elnettet og dermed 

Ud over at kunne sikre en større efterspørgsel efter el, 
når de danske vindmøller og solceller producerer mest 
og dermed forbedre økonomien i de vedvarende 
energianlæg, vil den fleksibilitet, som Christiansfeld 
Fjernvarme vil kunne levere, bidrage til at sikre en bedre 
udnyttelse af den vedvarende energi. Dermed reduceres 
behovet for udbygningen med flere vindmøller og solceller. 
Dermed bidrager Fremtidens Fjernvarme ikke alene til at 
fremme anvendelsen af vedvarende energi, men også til 
cirkulær økonomi ved at begrænse ressourceforbruget  
ved en uforholdsmæssig stor udbygning med vindmøller  
og solceller.

Hertil kommer, at projektet har en positiv social effekt,  
i og med at energiparken kan være med til at afbøde en 
del af den prisstigning borgerne ellers vil opleve, som følge 
af frafaldet af værkernes grundbeløbsstøtte.

Tidshorisont og proces
En Energipark baseret på eksempelvis Christiansfeld Fjern-
varmeværk vurderes at kunne etableres på 12-24 måneder, 
såfremt der kan opnås opbakning fra fjernvarmeværket selv. 

Processen vil bestå af: 
1. Udarbejdelse af projektforslag fra rådgiver

2. Sagsbehandling af projektforslaget hos Kolding Kommune

3. Udbud af de tekniske løsninger 

4. Etablering

Det er en mulighed at lade rådgivere udarbejde en overord-
net plan for de forskellige tiltag, og derefter implementere 
dem en efter en. Dermed strækkes projektperioden og 
investeringen over væsentligt længere tid, men det giver 
mulighed for at vurdere effekterne af hvert enkelt tiltag hver 
for sig og evt. justere i planen.

Koncepter for en energipark i Kolding
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Kolding Kommunes rolle
Kommunen er varmeplanmyndighed og skal i den  
egenskab sikre, at den samfundsøkonomisk mest optimale 
løsning implementeres. Kolding Kommune har endvidere 
mulighed for at yde kommunegaranti til de enkelte fjernvar-
meværker, som gør det muligt for dem at optage lån hos 
Kommunekredit, som er et billigt alternativ til finansiering 
på almindelige kommercielle markeder.

Hos Christiansfeld Fjernvarmeselskab har Kolding Kommune 
ligeledes sæde i bestyrelsen, hvilket giver kommunen mulig-
hed for at påvirke hvilke løsningsmuligheder, der drøftes i 
værkets bestyrelse. 

Kolding Kommune skal som myndighed på området god-
kende eventuelle projektforslag i forbindelse med fx konver-
tering fra naturgas til varmepumper. Kolding Kommune kan 
som led i denne sagsbehandling sikre, at beslutning om 
konvertering sker på et fuldt oplyst grundlag. Som belyst i 
bilagsrapport 2 – Juridisk grundlag har Kolding Kommune 
som varmeplanmyndighed mulighed for at udstede påbud 
til fx fjernvarmeværker om, at de udarbejder projektforslag 
for anvendelse af bestemte energiformer.

Umiddelbare effekter ved 
etablering af energiparken
Der ses følgende umiddelbare effekter ved etablering af  
en energipark af typen beskrevet ovenfor: 

• Den gennemførte borgeranalyse peger på, at solvarme 
sammen med solceller nyder stor opbakning, da dette  
er teknologier, der dels er færrest æstetiske gener ved og 
dels ikke støjer. Øvrige elementer i spil vil formentlig ikke 
vække genkendelse og dermed næppe opbakning eller 
modstand. Såfremt energiparken medfører reduktioner  
i varmeprisen, vil projektet høste opbakning fra lokal- 
befolkningen.

• Det er muligt at forhindre eller mindske effekterne af  
grundbeløbets bortfald, og på den måde sikre lavere  
varmeprisstigninger til de berørte borgere. Ved at tage 
udgangspunkt i konkrete udfordringer som er nærværende 
for borgerne, kan der generelt lettere skabes opbakning. 

• Energiparken giver mulighed for, at der kan integreres 
mange forskellige typer energikilder, og dermed er  
der gode muligheder for at skabe synergier mellem  
de forskellige energiformer. 

• Der tages udgangspunkt i relativt velafprøvede løsninger 
både som enkeltteknologier og i samspil, hvilket er med 
til at reducere risikoen i projektet. Samtidig kan energi-
parken startes op relativt hurtigt, og kan etableres i faser, 
så usikkerheden i projektet begrænses. 

• Energiparken bidrager til udfasningen af fossile brænd-
sler i Kolding Kommune, og vil i nogen grad kunne 
fungere som et grønt fyrtårnsprojekt, som det også ses  
i forbindelse med Fjernvarmeværket i Brædstrup.

Opmærksomhedspunkter ved 
etablering af energiparken

Ved etablering af en energipark som beskrevet her ses følgende 
opmærksomhedspunkter, som bør overvejes i den videre proces: 

• De to fjernvarmeværker vil naturligt være fokuserede på, 
hvilken indflydelse de forskellige tiltag vil have direkte  
på varmeprisen. Regeringens udspil til en ny energiaftale  
fra april 2018 lægger op til at brændselsbindingen for 
fjernvarmeværkerne vil blive ophævet. Såfremt dette 
bliver gennemført, bliver det muligt for værkerne at kon-
vertere fra fyring med naturgas til fyring med biomasse, 
hvilket må forventes at mindske deres incitament til at 
deltage i en energipark med fokus på varmepumper. 
Omvendt indeholder udspillet til energiaftalen også et 
forslag om en reduktion af elvarmeafgiften, hvilket på den 
anden side gør det mere attraktivt at anvende varmepumper 
i fjernvarmesektoren.

• Christiansfeld Fjernvarme har arbejdet målrettet på at mind-
ske sit naurgasforbrug gennem konvertering til alternative 
energikilder. Der er derfor foretaget en vurdering af forskel-
lige alternative løsninger til den nuværende naturgasfyring, 
og der er allerede udarbejdet projektforslag for delvis 
konvertering til varmepumpe. Med henblik på at sikre en 
åben dialog og udnytte Christiansfeld Fjernvarmes viden om 
de lokale muligheder, bør kommunen hurtigt tage kontakt til 
Christiansfeld Fjernvarme, for at afklare ønsker og rammer 
for en energipark. Kolding Kommune har sæde i bestyrelsen 
for Christiansfeld Fjernvarme, og har derigennem mulighed 
for at påvirke, hvilke løsninger der arbejdes med. 

• Vamdrup Fjernvarme får i dag dækket ca. 1/3 af sit  
varmebehov af Rockwools fabrik i byen og producerer 
bortset fra enkelte uger ikke selv varme i perioden maj-
september. Brugen af overskudsvarme betyder, at grundbe-
løbets bortfald rammer dem mindre hårdt end Christiansfeld 
Fjernvarme. Vamdrup Fjernvarme har derfor kun i begræn-
set omfang incitament til at indgå i en energipark. Det kan 
overvejes, om der er andre muligheder for udfasning af 
fossile brændsler hos Vamdrup Fjernvarme. Der har løbende 
være drøftelser med ISOVER, der også har en mineralulds-
produktion i Vamdrup, om udnyttelse af overskudsvarme 
fra deres produktion, uden at det har været muligt at indgå 
en aftale. Vamdrup Fjernvarme vurderer umiddelbart, at en 
aftale med ISOVER om udnyttelse af overskudsvarme ikke 
i sig selv er tilstrækkeligt til at erstatte naturgasfyring på 
værket. Vamdrup Fjernvarme er desuden i kontakt med TVIS 
om tilslutning til TVIS-nettet. En investering i en energipark 
vil skulle sættes i forhold til evt. investering i tilslutning til 
TVIS-nettet.

• De fysiske forhold på værkerne kan begrænse, hvilke 
løsninger der kan anvendes i praksis, og en detailanalyse 
af muligheder, rentabilitet mv. skal gennemføres.  
I Christiansfeld har fjernvarmeværket oplevet, at det var 
vanskeligt at købe tilstødende matrikler i forbindelse med 
udvidelse af deres solvarmeanlæg. Det kan derfor vise 
sig vanskeligt at købe yderligere tilstødende arealer til 
fjernvarmeværket. Det kan overvejes, om fjernvarmeværket 
kan flyttes til et område i byen med mere tilgængelig plads 
til en energipark.
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Koncept B:  
Det grønne gasnet
Energipark baseret på biogas- og brintproduktion

Energiparken er en såkaldt barmarksløsning og baseres på 
nyetablering af brint- og biogasanlæg, hvilket indebærer, 
at energiparken bygges op omkring en række nye anlæg. 
Dermed er man ikke bundet af tidligere bindinger og 
behov, der skal opfyldes. En barmarksløsning giver derfor 
også gode muligheder for at integrere helt nye og uprøve-
de teknologier og koncepter, og kan på den måde være 
med til at understøtte forskning, udvikling og demonstration. 

I Kolding er der en række aktuelle behov og fremtidsper-
spektiver, som oplagt kan søges integreret i en energipark. 

Pt. er der drøftelser om etableringen af et stort biogasan-
læg i nærheden af Dons. Der er endnu ikke truffet endelig 
beslutning om etableringen, men der er etableret samar-
bejde mellem Nature Energy og en række leverandører af 
biomasse, først og fremmest landmænd. Placeringen er ikke 
endelig besluttet, og det bør derfor overvejes, om en pla-
cering i Dons giver tilstrækkelig plads til også at integrere 
andre teknologier.

Et biogasanlæg anvender biomasse til produktion af  
biogassen, og der er forskel på hvor meget biogas,  
der kan produceres af forskellige former for biomasse. 
Der kan fx fremstilles væsentligt mere biogas af organisk 
husholdningsaffald end af gylle, som er den mest udbredte 
kilde til biogas. I løbet af 2018 og 2019 vil der blive  
indført kildesortering af husholdningsaffald i Kolding  
Kommune. Dermed forventes der at blive frasorteret ca. 
6.000 tons organisk husholdningsaffald årligt i Kolding.  
En oplagt synergi i forbindelse med etableringen af bio-
gasanlægget er derfor at udnytte det indsamlede organiske 
husholdningsaffald i biogasanlægget. Slam fra kommunens 
spildevandsanlæg er ikke umiddelbart egnet til brug i bio-
gasanlægget da spildevandsslam forurener gødningen.

Der har tidligere været drøftelser om at drive en del af  
Kolding Kommunes busser med brint. Vælges det at  
gennemføre denne idé, skabes der efterspørgsel på brint.  
Brinten kan enten produceres centralt og distribueres til 
Kolding med tankbiler, eller den kan produceres lokalt på 
et anlæg i forbindelse med biogasanlægget. Ved på sigt 
at anvende brint i fremstillingen af biogas er det endvidere 
muligt at øge produktionen af biogas i naturgaskvalitet – 
også kaldet bionaturgas -  ligesom overskydende CO2 fra 
biogasfremstillingen kan anvendes i fremstillingen af brint. 
Dermed kan der skabes stærke synergier mellem fremstillin-
gen af brint og biogas.

Energiparkens opbygning 
Energiparken bygges op omkring et biogasanlæg.  
I Kolding Kommune er der igangværende undersøgelser 
omkring etablering af biogasanlæg i Dons, og det er oplagt 
at overveje, om der er potentiale for at tage udgangspunkt 
heri. Det måske kommende biogasanlæg i Dons forventes 
etableret i et samarbejde mellem Nature Energy og ca. 50 
lokale landmænd, der skal levere gylle til biogasanlægget. 
Biogasanlægget forventes årligt at producere ca. 17,5 mio. 
kubikmeter biogas, som skal opgraderes til bionaturgas og 
sendes ud i naturgasnettet og dermed fortrænge almindelig 
fossil naturgas. Den drivende faktor i projektet er således 
salg af gas til gasnettet. 

Ved siden af biogasanlægget etableres et elektrolyseanlæg, 
som fremstiller brint, når der er overskud af vindmøllestrøm 
og elpriserne dermed er lave. I første omgang kan elektroly-
seanlægget fremstille brint til en række brintbusser, som kan 
køre på kommunens rutebilnet. Som en del af elektrolysean-
lægget etableres et brintlager. Desuden kan der evt. leveres 
brint til brinttankstationen på Vejlevej. 

På længere sigt integreres biogasanlægget med elektrolyse-
anlægget gennem et såkaldt metaniseringsanlæg, som der-
ved bidrager til at øge produktionen af opgraderet biogas 
til naturgasnettet. Det bemærkes, at det er nødvendigt med 
ændringer i prisstrukturen for el eller naturgas, for at det vil 
være rentabelt at øge produktionen af opgraderet biogas 
gennem metanisering. På længere sigt kan der endvide-
re installeres en brændselscelle i energiparken, som kan 
udnytte overskydende produktion af brint til at producere 
elektricitet og varme i perioder, hvor det er fordelagtigt.

Som supplement til biogasanlægget og elektrolyseanlægget 
kan der etableres elproduktion baseret på vedvarende ener-
gi i form af solceller eller vindmøller, som kan levere lokalt 
produceret el direkte til energiparken og dermed mindske 
anvendelsen af el fra elnettet. 

Koncepter for en energipark i Kolding
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Parken integrerer en række interessante teknologier,  
hvilket betyder, at parken oplagt kan tænkes sammen med 
en formidlingsindsats over for såvel borgere som forskning 
og evt. i samspil med formidling om kommunens arbejde 
med cirkulær økonomi. Derfor etableres et besøgscenter 
målrettet borgere i kommunen, skoleklasser og turister.  
Besøgscentret etableres allerede tidligt i forløbet med  
fokus på at sikre, at alle interesserede har let adgang  
til information om projektet. Dette er særligt relevant i  
forhold til etableringen af biogasanlægget. Sammen  
med forsøgscentret kan der søges etableret et udviklings-  
og innovationscenter, som skal understøtte udviklingen  
af nye løsninger og kombinationer af teknologier.

Systemet er illustreret nedenfor i figur 8, og de forskel- 
lige delelementer er beskrevet yderligere i det følgende.  
Der er tale om en række byggesten, som i en vis udstrækning 
kan omrokeres, udelades eller udskiftes, afhængig af hvor 
kompleks energiparken ønskes. I bilagsrapport 3  
– Værdistrømsanalyse er en række af de forskellige elementer, 
der kan indgå i en energipark, analyseret og beskrevet mere 
udførligt, ligesom potentielle værdistrømme mellem forskel-
lige elementer og teknologier i en lokal Kolding-kontekst er 
skitserede.
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Energiparken består af en række delelementer,  
som er beskrevet kort i det følgende.

BIOGASANLÆG  

Biogasproduktionen er kraftigt på vej frem, 
godt hjulpet på vej af forskellige støtteord-
ninger og rådgivningsindsatser med fokus 
på at fremme etableringen af biogasanlæg. 
Biogasanlæg giver nogle umiddelbare for-
dele i form af muligheden for at fortrænge 
fossile brændsler, mindre udledning af  
drivhusgassen metan fra gylle spredt  
på marker, færre lugtgener og en mere  
ensartet gødningskvalitet af gyllen, som  
gør det lettere for landmænd at udnytte 

Som supplement til gylle kan der anvendes 
organisk affald i biogasanlægget, hvilket 
bliver muligt med implementeringen af kil-
desorteringen af dagrenovationen i Kolding. 

Samtidig spiller biogas godt sammen med 
energisystemet, idet det er muligt at anvende 
biogas opgraderet til naturgaskvalitet i den 
eksisterende naturgasinfrastruktur. Dermed 
kan den spille en rolle i produktion af kraft-
varme baseret på naturgas, i industrien,  
i naturgasfyr i boligsektoren, samt som 
brændsel til fx lastbiler og busser.

ELEKTROLYSEANLÆG

Brintproduktionen er langsomt ved at vinde 
fodfæste, og særligt i forhold til transport-
sektoren forventes det, at brint kommer til 
at spille en central rolle som brændsel. 

Brint kan også anvendes til at opgradere og 
øge mængden af biogas produceret i et 
biogasanlæg. I Danmark er erfaringerne 
med kombinationen af biogas- og brintpro- 
duktion endnu begrænsede til 2 faciliteter. 
De begrænsede erfaringer medfører en vis 

gødningen optimalt.  risiko ved projektet, samtidig med at der må 
forventes at medføre interesse for projektet, 
også uden for Kolding.

Brint produceret ved elektrolyse kan tilpasses 
mængden af overskudsstrøm fra vedvarende 
energiressourcer og således udnytte lave  
elpriser. Elektrolyseanlæg producerer brint 
ved at spalte vand til ilt og brint, ved brug  
af strøm. Det er muligt at gøre produktionen 
klimavenlig ved primært at køre anlægget, 
når der er overskud af vedvarende energi  
i elnettet.
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For at bruge den genererede brint som 
lagringsmedie for overskudsstrøm er det 
nødvendigt at kunne lagre det. Brint opbe-
vares under tryk i dertil egnede tryktanke. 
Alternativt kan benyttes udtømte salthor-
ster eller grundvandsmagasiner. Afhængig 
af udformningen skal udgiften til et lager 
dog holdes op mod svingningerne i elprisen 
for at vurdere rentabiliteten af anlæggelsen. 
Hvis det fx vælges ikke at implementere 
brændselsceller og brintbusser, er der ikke 
nødvendigvis behov for et brintlager, men da 
brinten kan sendes direkte ind i naturgas- 
nettet og på den måde fortrænge fossil 
naturgas.

ELPRODUKTION BASERET PÅ 
VEDVARENDE ENERGI 

Det kan være en fordel at supplere ener-
giparken med et solcelleanlæg eller vind-
møller, som helt eller delvist kan levere 
strømmen til den øvrige del af energiparken. 
Investeringen i solceller eller vindmøller 
bør dog underkastes en analyse, der vur-
derer økonomien i projektet på baggrund 
af forventninger til elprisudviklingen og 
økonomien i at sælge overskydende strøm 
til elnettet. Ikke alle steder vil der dog være 
plads til solceller eller vindmøller.

METANISERINGSANLÆG

Et metaniseringsanlæg bruger den oversky-
dende CO2 fra biogas-opgraderingssprocessen 
til at lave ren metan (bionaturgas) vha. brint. 
Dette øger produktionen af biogas med 60-
70 pct., og danner en meget stærk kobling 
mellem elnettet og naturgasnettet. Systemet 
muliggør brugen af gasnettet som lager/ 
aftager for overskudsstrøm. 

Metaniseringsanlæg har endvidere stærke 
synergier med elektrolyseanlæg, da et  
biprodukt fra metaniseringen er vanddamp, 
som igen kan bruges i elektrolyseanlægget.

BRINTLAGER  BRÆNDSELSCELLER 

Brændselsceller er en teknologi i fremdrift, 
da den støt bliver mere rentabel. Brænd-
selsceller kører den modsatte reaktion af et 
elektrolyseanlæg. I stedet for at spalte vand, 
dannes en reaktion mellem ilt og brint for at 
lave vand. Forsimplet er produktet af denne 
reaktion elektricitet og varme. Brænd-
selsceller kan derfor, i kombination med 
elektrolyse, benytte brint som et batteri for 
elektricitet. Når produktionen af vedvarende 
energi falder, vil det altså være muligt at 
benytte den lagrede brint til at producere 
strøm til elnettet. Dette bidrager til at stabi-
lisere elnettet.
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UDVIKLING- OG  
INNOVATIONSCENTER

Et energianlæg, som ikke kun er produktion, men 
også rummer test- og forsøgsfaciliteter, åbner for 
nye potentialer. For eksempel i forhold til udnyt-
telse af biomasse og gas-to-power koncepter er der 
stadigvæk meget arbejde med fortsat optimering 
af sammensætning af biomassetyper, brug af  
enzymer, opgradering af gastyper etc. Det kommer 
til at kræve meget udviklings- og forskningsarbejde 
– og helst i så tæt forbindelse med selve produk- 
tionsanlæggene som muligt. 

Særligt for biogassektoren, hvor der findes et væld 
af forskellige typer producenter og leverandører, 
findes sådanne åbne fælles testanlæg ikke for 
alvor i dag. Et ambitiøst forsknings- og udvik-
lingskoncept, hvor flere forskelligartede energi-

typer arbejder sammen, kan blive et spændende 
samlingspunkt for både eksisterende og fremtidige 
virksomheder og iværksættere inden for den lokale 
energisektor. Et energianlæg, som ikke kun skal 
producere, men også teste og forske i nye, optime-
rede produktionslinjer, kan blive en stærk base  
for oprettelse og udvidelse af regional viden inden 
for energisektoren. 

Man kan her lade sig inspirere af fx Det Nationale 
Testcenter for Store Vindmøller i Østerild, hvor 
konkurrerende producenter tester deres produkter 
side om side i et udviklingskapløb til gavn for alle 
tilstedeværende.

BESØGSCENTER

Særlig et biogasanlæg forventes at give anledning  
til en del bekymringer fra lokalsamfundet. Samti-
dig har borgeranalysen vist, at processen omkring 
etableringen af biogasanlæg ikke altid opleves som 
transparent. Et besøgscenter kan således etableres 
med det umiddelbare formål at sikre, at alle har ad-
gang til den ønskede information samt at håndtere 
eventuelle bekymringer. Dette vil naturligvis kræve, 
at besøgscentret etableres i forbindelse med plan-
lægningen af energiparken. Det er endvidere oplagt, 

at besøgscentret efter etableringen kan fungere som 
en “hub” for information, der kan gøre det lettere 
at gennemføre nye biogasprojekter andre steder i 
regionen. 

På sigt kan et besøgscenter etableret i forbindelse 
med en energipark baseret på brint og biogas  
evt. samtænkes med virksomhedernes behov for  
et showroom for deres teknologi og løsninger.  
Dette vil særligt være relevant, når produktionen 
af biogas, brint og naturgas er integreret med  
hinanden, som der pt. kun sker i begrænset om-
fang andre steder



S k a l e r b a r h e d 
Der er forskellige muligheder for at skalere energiparken. 
Det grundlæggende element i energiparken er oplagt 
etableringen af biogasanlægget, mens også etableringen 
af elektrolyseanlægget bør prioriteres. De øvrige dele af 
energiparken kan mere frit passes ind efter behov eller helt 
udelades. Skalerbarheden hænger derfor tæt sammen 
med antallet af teknologier, som energiparken bygges op 
omkring. 

Mens biogasanlægget i vidt omfang må forventes at få 
sin endelige størrelse i forbindelse med etablering, er der 
gode muligheder for at udvide produktionen af brint i takt 
med, at behovene skulle udvikle sig. Således tilbyder bl.a. 
Kolding-virksomheden GreenHydrogen såkaldte modulerbare 
brintanlæg, som gør det relativt enkelt at udvide produktions-
faciliteter til brint. 

Hertil kommer, at energiparken kan udvides med yderligere 
energianlæg, som kan spille sammen med de resterende dele. 
Her kan særligt solceller og vindmøller være relevante som 
leverandører af el til brintfremstilling. Et opmærksomhedspunkt 
her er, at investeringsomkostningen for et sådant anlæg skal 
holdes op mod den lave elpris ved overproduktion af vedva-
rende energi til elnettet.

Det vil være hensigtsmæssigt at etablere et besøgscenter 
allerede tidligt i forløbet for at formidle information om 
etableringen af biogasanlægget til borgere særligt i nær-
området. Efter etableringen af biogasanlægget forsvinder 
dette behov, og der kan i stedet satses på formidling om 
energiparken af mere almen karakter. Dette er dog ikke et 
afgørende element i energiparken, og kan vælges at udgå.

Indholdet i udviklings- og innovationscentret, og dermed 
dets omfang, må i høj grad bero på ønsker og behov hos 
de relevante aktører, ligesom det kan vælges at bygge 
energiparken op uden dette fokus. Omvendt rummer dette 
center muligheder for at tilknytte uddannelsesinstitutioner, 
som i dag ikke er tilstede i Kolding, fx ingeniøruddannelser 
fra SDU.

Aktører
De centrale aktører i forhold til etableringen af en energi-
park baseret på biogas og brint vurderes at være:

Leverandør af biogasanlæg: Der findes en række danske 
producenter og ejere af biogasanlæg med erfaring inden 
for etablering af biogasanlæg. De mest centrale vurderes at 
være Nature Energy, Bigadan og E.ON, som også vil være 
relevante i forbindelse med etableringen af et besøgscenter.

Leverandører af biomasse: Leverandører af biomasse til 
biogasanlæg tæller typisk landmænd samt evt. fødevare-
virksomheder og affaldsselskaber. Ofte vil leverandørerne 
indgå i et partnerskab og blive delejere af biogasanlægget. 

Leverandør af brintanlæg: Der findes endnu kun få leve-
randører af anlæg til produktion af brint. GreenHydrogen, 
Haldor Topsøe og norske NEL vurderes at være blandt de 
mest relevante aktører.

Hertil kommer leverandører af fx solceller, vindmøller, 
metaniseringsanlæg og brændselsceller, som på sigt vil 
kunne indgå i energiparken. Dog vil disse i første omgang 
ikke være centrale i forbindelse med etableringen af energi-
parken.

Cirkulær økonomi
Kolding Kommune iværksætter fra 2018 indsamling af 
kildesorteret husholdningsaffald, og tager i den forbindelse 
et stort skridt i retning af cirkulær økonomi. Der forventes 
årligt indsamlet ca. 6.000 tons organisk dagrenovation, 
som kan anvendes i et biogasanlæg inden det bruges som 
gødning. Denne brug af lokale ressourcer i et biogasanlæg 
vil betyde at en cirkel omkring ressourceforbruget i Kolding 
Kommune sluttes, ved at man er i stand til at håndtere sit 
affald inden for kommunen og i princippet udnytte energien 
lokalt. 

Ved at kombinere biogasanlægget med et metaniseringsan-
læg, kan produktionen af brint og bionaturgas øges, hvilket 
vil styrke effektiviteten og dermed ressourceudnyttelsen af 
de to anlæg yderligere. 

Netop appliceringen af biogasanlæg er et eksempel 
på hensigtsmæssig produktion af vedvarende energi i en 
cirkulær økonomi. Biogassen kan endvidere opgraderes 
til bionaturgas og fortrænge fossil naturgas i forholdet 
1:1, hvorved den eksisterende naturgasinfrastruktur kan 
udnyttes, ligesom bionaturgas kan anvendes til fx tung 
vejtransport og dermed erstatte typisk diesel. Dermed sker 
der i tråd med principperne i cirkulær økonomi en opgra-
dering af ressourcerne i form af metan og CO2, som gøres 
til et brændsel af en højere kvalitet og med en større 
anvendelighed. 

T i d s h o r i s o n t  o g  p r o c e s 
Hver for sig vurderes biogasanlæg og brintanlæg at kunne 
etableres inden for ca. 2 år efter, der er truffet endelig 
beslutning om etableringen. Planprocessen omkring biogas- 
anlægget vurderes i sig selv at tage ca. 1 år, og der bør 
allerede indledningsvist etableres et besøgscenter for 
at sikre let adgang til information om projektet fra borgere.

Det skal bemærkes, at en egentlig sammenkobling af de 
to faciliteter – og dermed den egentlige synergi i projektet 
– kan have noget længere udsigter, da erfaringerne med 
at udnytte brint til at producere bionaturgas og opgradere 
biogas til naturgaskvalitet, kommercielt endnu er begrænse-
de. Frem for at satse på sammenkoblingen kan der i stedet 
satses på at lade de to typer anlæg smelte sammen på et 
senere tidspunkt, og dermed i første omgang fokusere på 
separat produktion af opgraderet biogas til naturgasnettet 
og separat produktion af brint til fx drift af busser eller  
renovationskøretøjer. 

Evt. øvrige elementer i energiparken, som fx elproduktion 
baseret på vindmøller eller solceller, kan etableres efter 
behov.
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Kolding Kommunes rolle
Fra Kolding Kommunes side vil der ligge en del myndigheds-
arbejde i at sikre bl.a. de nødvendige miljøgodkendelser.  
For at understøtte etableringen, kan der prioriteres rådgivning 
og vejledning til projektet med henblik på at sikre, at alle 
myndighedskrav opfyldes.

Det vurderes som afgørende for etableringen af brintproduk- 
tion i energiparken, at der skabes en lokal efterspørgsel  
efter brinten. Dette kan bl.a. gøres ved, at Kolding Kommune 
beslutter, at en del af bustrafikken i kommunen skal varetages 
af brintbusser, eller at nogle af Kolding Kommues køretøjer i  
fx hjemmeplejen bliver brintbiler.

Særligt et biogasanlæg vurderes at kunne generere lokal 
modstand. Borgeranalysen peger på, at mange er bange for 
øget trafik, og er skeptisk omkring lugtgener. Borgerne mener, 
biogasanlæg bør ligge nær produktion, så man undgår trans-
porten af gyllen, eller bør placeres i industriområder,  
så det passer ind i det omkringliggende område, og de mere 
naturskønne områder skånes. Veje skal forbedres, så de egner 
sig til tung transport. For at imødegå disse bekymringer bør 
Kolding Kommune have et særligt fokus på bl.a. at facilitere 
en åben proces. Denne kan fx bygges op omkring et besøgs-
center, offentlige informationsmøder og besøg på biogas- 
anlæg andre steder i landet, hvor det er muligt at møde 
anlæggenes naboer. Nature Energy har givet udtryk for, at de 
gerne vil arrangere åbent hus på et af deres biogasanlæg.

Umiddelbare effekter ved 
etablering af energiparken
• Energiparken giver mulighed for, at der kan integreres  

mange forskellige typer energikilder, og dermed er der 
gode muligheder for at skabe synergier. 

• Fundamentet i energiparken er biogasanlæg og brintanlæg, 
som er velafprøvede løsninger, hvilket er med til at reducere 
risikoen i projektet. Samtidig kan energiparken startes op 
relativt hurtigt, og den kan etableres i faser, så usikkerheden 
i projektet begrænses. Vælges det at etablere et metanise- 
ringsanlæg vil det imidlertid forøge usikkerheden, 
da erfaringerne med sådanne anlæg er begrænsede.

• Der er allerede dialog mellem Nature Energy og ca. 50 
lokale landmænd, der skal levere gylle til biogasanlægget. 
Dermed er der et godt udgangspunkt for et videre arbejde 
med etableringen af et biogasanlæg.

• Der forventes interesse fra GreenHydrogen fra Kolding,  
der er en førende leverandør af elektrolyseanlæg i 
Danmark, for at anvende energiparken som såvel 
hovedkontor som demonstrationsanlæg for kunder og 

• 

samarbejdspartnere. GreenHydrogen kan formentlig også  
spille en rolle i et udviklings- og innovationscenter. 

Det er muligt at tænke biogasanlægget sammen med 
Kolding Kommunes beslutning om kildesortering af affald 
og således udnytte ressourcerne lokalt frem for evt. at  
eksportere dem til et anlæg i en anden kommune.

• Elektrolyseanlægget kan potentielt tænkes sammen 
med brinttankstationen på Vejlevej, der således kan 
blive leverandør af lokalt produceret brint.

Opmærksomhedspunkter ved 
etablering af energiparken

• Den gennemførte borgeranalyse indikerer, at der må 
forventes lokal modstand mod etableringen af et biogas-
anlæg i Kolding Kommune. Det er derfor nødvendigt at 
være opmærksom på at håndtere denne modstand bedst 
muligt, bl.a. ved at sikre let adgang til information om 
energiparken og en tidlig og åben beslutningsproces, 
som gør det muligt for lokale borgere at påvirke udform-
ningen af parken.

• Et biogasanlæg medfører meget trafik i forbindelse  
med særligt levering af gylle og anden biomasse.  
Det er vigtigt, at der tages forholdsregler, og fx sikres 
en optimal placering i forhold til større veje. Samtidig 
kan der træffes foranstaltninger for at afbøde den øgede 
mængde trafik. Det kan fx være etablering af cykelstier 
og indgåelse af aftaler med leverandører om hvilke ruter, 
lastbiler til anlægget skal følge.

• Placeringen af biogasanlægget er ikke endelig besluttet, 
og det bør derfor overvejes, om en placering som den 
foreslåede i Dons giver tilstrækkelig plads til at integrere 
andre teknologier.

• Hvis borgere vil blive generet af anlæggets beliggenhed, 
kan en måde at imødekomme dette på også ske ved, at 
give borgerne en slags ”kompensation” i form af andre 
initiativer, der til gengæld forhøjer områdets attraktions-
værdi, fx rekreative områder.

• Produktion og anvendelse af brint er fortsat omkostning- 
stung i forhold til andre teknologier, og vil i lang tid 
formentlig være afhængig af støtte i den ene eller anden 
form. Der er forskellige konkurrerende teknologier på 
området, og det er ikke givet, at de teknologier man
vælger at satse på i energiparken, vil være morgendagens 
vindere. Derfor bør der være opmærksomhed omkring 
vægtningen mellem forskellige teknologier i energiparken.

En beslutning om etableringen af biogasanlægget vil  
formentlig blive gennemført i løbet af 2018. Det er  
afgørende, at der allerede i den forbindelse planlægges 
for den resterende del af energiparken, så det sikres, at 
der er tilstrækkelig med plads til andre anlæg i parken. 
Hvor et biogasanlæg kræver et areal på 8-10 hektar jord, 
vil en energipark bestående af flere andre teknologier 
stille krav om mere plads. Det nødvendige areal afhænger 
af de valgte teknologier, men det vurderes, at et areal på 
20-30 hektar til en samlet energipark er et realistisk behov. 
Det kan i den forbindelse overvejes, om energiparken 
nødvendigvis skal ligge på sammen matrikel, eller om det 
er tilstrækkeligt at de enkelte bestanddele i energiparken 
placeres i nærheden af hinanden.
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Koncept C:  
E n e r g i b a n k e n 

Kolding som virtuel energipark 

Typisk har der været et stort fokus på at kunne producere 
vedvarende energi, og i mange kommuner er der etableret 
synlige faciliteter såsom vindmølleparker, solvarme- og 
solcelleanlæg. I mindre omfang er der også etableret  
fx biogasanlæg og brinttankstationer med faciliteter til 
fremstilling af brint. 

I fremtidens energisystem kommer der til at være store 
mængder fluktuerende el fra især vindmøller og solceller. 
Konsekvenserne er store forskelle mellem produktion og
forbrug, hvilket betyder, at overskydende el i perioder må 
sælges meget billigt til udlandet, mens det på andre tids- 
punkter er nødvendigt at importere el til væsentligt højere 
priser. 

Energibanken skal udnytte disse fluktuationer til at lade 
Kolding Kommune fungere som en buffer i fremtidens  
energisystem. I praksis gøres dette ved at afbryde eller 
reducere udvalgte typer forbrug af el i fx varmepumper,  
i kølehuse eller andre steder i industrien, når produktionen 
af fx vindmøllestrøm er lav, og der dermed er høje elpriser. 
I visse systemer er det også muligt at udskifte el med fx gas 
på fjernvarmeværker, sådan som det er beskrevet i afsnit: 
Energiparkens opbygning.

I perioder, hvor der er overskud af strøm, og elprisen dermed 
er lav, kan forbruget omvendt udnyttes til fx at øge produk- 
tionen af varme fra varmepumper eller kulde i kølehuse, som 
dermed kan opbygge reserver til næste gang elprisen er høj 
og der er behov for at afbryde eller reducere forbruget for at 
balancere elnettet.

Allerede i dag udnyttes styring af produktion og efterspørg-
sel til at handle med såkaldt regulerkraft på elmarkedet.  
Det betyder, at det via prissignaler på produceret el er  
muligt at opretholde en balance mellem udbud og efter-
spørgsel i energisystemet. I perioder med lave elpriser,  
som ofte er i de perioder, hvor der er størst produktion  
af vindmøllestrøm, vil efterspørgslen efter el i energiparken 
dermed blive øget, mens efterspørgslen omvendt reduceres 
i perioder med høje elpriser.

Principielt kan enkelt-aftagere i dag gøre det samme.  
For mindre forbrug er den økonomiske gevinst dog typisk 
marginal, men hvis styring af en række forbrug i Kolding 
Kommune aggregeres i én stor pulje, opnås mere regulerkraft 
og dermed forbedrede muligheder for økonomiske fordele. 
Det betyder også, at det bliver muligt at medtage eksempelvis 
husstandsvarmepumper i puljen, som hver for sig ikke har et 
forbrug, der i dag er stort nok til at være relevant i forhold til 
regulerkraft. 

Energibanken adskiller sig fra de to øvrige – og mere 
traditionelle – koncepter for energiparker ved ikke at være 
bundet op på en bestemt fysisk placering og etablering af 
energianlæg. I stedet er energiparken virtuel med en kerne, 
der er bygget op omkring samordning og styring af de 
forskellige typer energiforbrug i kommunen, som samlet kan 
fungere som en buffer i energisystemet. Et centralt element i 
energiparken vil være en form for et kontrolcenter, som kan 
placeres i Kolding eller et andet sted. Geografisk nærhed til 
produktion og forbrug i Kolding er ikke afgørende. 

Energiparken udnytter blandt andet, at Kolding er centralt 
placeret på energiens motorveje i Danmark med gode  
gas- og elnetforbindelser, som gør det muligt at absorbere 
variationer i energiproduktionen og -efterspørgslen i elnettet. 
Dette sker ved at udnytte den fleksibilitet i forbrug og efter-
spørgsel, som man har indgået aftale om at kunne råde over 
hos en række virksomheder, institutioner og borgere i Kolding 
Kommune. I praksis betyder fleksibiliteten, at de virksomheder, 
institutioner og borgere, som stiller fleksibilitet til rådighed,  
i intervaller på fx 1-2 timer reducerer eller øger deres ener-
giforbrug til fx køling, ventilation eller produktion af varme. 
Dermed skal der ikke etableres særskilt lagerkapacitet. 

I stedet for at fokusere på produktion af vedvarende energi, 
fokuseres der i Energibanken i stedet på at integrere så 
meget vedvarende energi i energisystemet som muligt. 

Energibanken kan også sprede sig over flere kommuner  
for på den måde at få adgang til en større portefølje af  
fleksibelt energiforbrug og -produktion.

Energiparkens opbygning 
Det centrale princip i Energibanken er styring og  
samordning af en del af energiforbruget i kommunen.  
Denne opgave varetages af en aggregator. Aggregatorens 
rolle er at pulje og styre de energiforbrug i kommunen, der  
er fleksible i forhold til de aktuelle prissignaler på elmarkedet. 
På et nationalt niveau bidrages til en bedre driftsøkonomi for 
den elproduktion, der er baseret på vedvarende energi i det 
danske energisystem, og på et lokalt niveau opnås de tilknyt-
tede forbrugere en reduktion i deres eludgifter. Aggregatoren 
kan evt. etablere sig med et kontrolrum i Kolding, som  
dermed bliver til det fysiske omdrejningspunkt for energipar-
ken. For aggregatoren er det dog ikke operationelt nødvendigt 
at være fysisk tilstede i Kolding Kommune.

En forudsætning for Energiparken er, at flere aktører i 
Kolding Kommune med mulighed for fleksibilitet i deres 
elforbrug, er interesserede i at samle det hos aggregatoren. 
De mest oplagte aktører er typisk fjernvarmeselskaber med 
store varmepumper, husholdninger med små varmepumper 
og virksomheder med et stort elforbrug som fx kølehuse.  
I takt med den teknologiske udvikling kan det også vise sig 
muligt at tilknytte batterier til lagring af strøm.
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Systemet er illustreret nedenfor i figur 9, og de forskellige 
delelementer er beskrevet yderligere i det følgende. Der 
er tale om en række byggesten, som i en vis udstrækning 
kan udelades eller udskiftes afhængig af, hvor kompleks 
energiparken ønskes og hvilke aktører, det er muligt at til-
knytte. I bilagsrapport 3 – Værdistrømsanalyse er en række 
af de forskellige elementer, der kan indgå i en energipark, 
analyseret og beskrevet mere udførligt, ligesom potentielle 
værdistrømme mellem forskellige elementer og teknologier  
i en lokal Kolding-kontekst er skitserede. 
 

Med Energibanken adresseres en række af de opmærksom-
hedspunkter, der er identificeret i bilagsrapport 4  
– Borgeranalyse. Eksempelvis i forhold til at give en forståelse 
af den positive effekt af vindmøller i Kolding Kommune, når 
overskudsstrømmen afsættes billigt til udlandet. Her vil Energi-
banken tale til borgernes forståelse af problemet og udgøre 
en oplagt lokal løsning. Energibanken er dog en væsentlig 
mere abstrakt størrelse end de øvrige former for energiparker, 
og det må forventes, at mange almindelige borgere vil have 
vanskeligere ved at forstå sammenhængene i energiparken. 
Der er derfor et godt grundlag for at etablere en besøgs- og 
oplysningsfacilitet, som dels giver mulighed for, at borgerne 
opnår konkret indsigt i og forståelse for sammenhængene i 
energiparken, men evt. også i energiplanlægningen i Kolding 
Kommune og i energisystemet som helhed.
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KOLD FJERNVARME 

En kombination af traditionel fjernvarme og 
en individuel varmepumpe er såkaldt kold 
fjernvarme, hvor et fjernvarmeselskab eller 
et andet energiselskab etablerer et kollektivt 
brinenet, dvs. nogle fælles jordslanger, som 
forbindes med væske/vand varmepumper, 
der er installeret i de enkelte bygninger. 
Kold fjernvarme kan ud over jordslanger ba-
seres på lodrette boringer, overskudsvarme 
fra industri, grundvand eller fx returvand 
fra fjernvarmenettet, hvor varmepumper 
opvarmer og samtidig sikrer en bedre  
afkøling af returvandet. 

Kold fjernvarme kan være billigere at etablere 
end traditionel fjernvarme, og har i forhold 
til en traditionel varmepumpeløsning den 
fordel, at investering, drift og vedligeholdelse 
kan udføres inden for rammerne af varme-
forsyningsloven, og dermed kan varetages af 
et fjernvarmeselskab, hvorved bygningsejerne 
bliver almindelige fjernvarmekunder. 

Kold fjernvarme er i særlig grad attraktiv  
i områder med tæt/lav bebyggelse, hvor  
husejernes grunde ikke nødvendigvis er  
store nok, til at kunne rumme jordslanger  
til en væske/vand varmepumpe, og hvor 
tilstedeværelsen af mange luft/vand varme-
pumper kan medføre risiko for støjforurening. 
Kold fjernvarme er endnu kun afprøvet i 
begrænset omfang og derfor forbundet med 
en vis usikkerhed.

Løsningen kan anvendes fx i forbindelse med 
konvertering af naturgasforsyning i Viuf, Jor-
drup, Skanderup og Hjarup eller i relation til 
udstykning af nye boligområder i forbindelse 
med eksisterende fjernvarmenet.
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Energiparken består af en række delelementer  
som er kort beskrevet i det følgende. 

AGGREGATOR

Aggregatoren har indgået aftale med  
elkunder om adgang til at disponere over el- 
kundens fleksible forbrug og/eller produktion 
i elmarkedet. Aggregatoren puljer fleksibilitet 
fra kunder og omsætter den til ydelser i el- 
markedet f.eks. til brug for Energinet, der kan 
bruge den til at sikre balance mellem udbud 
og efterspørgsel i elnettet. En aggregator kan 
sammenlignes med en grossist eller en 
børsmægler, der handler, opkøber og sælger 
varer eller værdipapirer.

Det er primært i styringen af energiparken, 
at der bliver skabt værdi for deltagerne i 
energiparken, og hvor synergien mellem  
de forskellige elementer bliver realiseret.

Styringen skal i den løbende drift sikre,  
at de forskellige anlæg i energiparken spiller 
optimalt sammen med energisystemet.  
Styringen kan dog også omfatte mere strate-
gisk arbejde med udvikling af energiparken, 
som bl.a. kan omfatte kortlægning af hvilke 
forbrug og produktioner i Kolding, der hen-
sigtsmæssigt kan indgå i energiparken samt 
etablering og facilitering af samarbejde med 
de forskellige aktører. 

Det er aggregatoren rolle at indgå aftaler 
med de forskellige deltagere og dermed 
at sikre, at aftalerne er gunstige for alle 
parter. Dette gøres bl.a. ved at aftale inden 
for hvilke rammer det vil være muligt fx at 
afbryde forbruget. Det kan fx være en aftale 
om at indetemperaturen i et parcelhus med 
varmepumpe ikke må falde mere end fx 
2°C før varmepumpen starter igen eller at 
temperaturen i et kølehus ikke må variere 
mere end 5°C. 

Koncepter for en energipark i Kolding
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STORE ELKUNDER

Mange virksomheder har i større eller mindre ud-
strækning mulighed for at afbryde deres elforbrug 
i perioder. De mest oplagte områder er fx kølehuse, 
hvor en afbrydelse på op til et par timer ikke vil 
medføre nogen væsentlig ændring af temperatu-
rerne, og afbrydeligheden derfor ikke påvirker den 
almindelige drift i virksomheden. 

VARMEPUMPER PÅ DE  
DECENTRALE FJERNVARME-
VÆRKER

I dag anvender mindre decentrale varme-
værker typisk naturgas til produktion af 
fjernvarme. Økonomien ved at anvende 
naturgas er dog blevet forringet væsentligt, 
og derfor kan der være god økonomi for 
værkerne i at skifte til fyring med biomasse 
eller etablering af en eldrevet varmepumpe 
baseret på varme fra eksempelvis jorden, 
grundvandet eller udeluften. En eldrevet 
varmepumpe tilsluttet et fjernvarmenet vil 
kunne anvendes som en af grundstenene i 
en energipark, og har den fordel, at den kan 
tilpasse sin produktion efter fx mængden 
af vindmøllestrøm i elnettet. I praksis gøres 
det ved, at den hæver fremløbstemperatu-
ren i perioder med megen vindmøllestrøm, 
mens den i perioder med højere elpris kan 
køre for nedsat kraft og dermed udnytte den 
højere temperatur, der er sparet op i nettet. 
En varmepumpe tilsluttet fjernvarmen kan 
så at sige fungere som en buffer i energi-
systemet, og varmepumper er derfor en af 
de teknologier, der fra centralt hold satses 
mest på, i forhold til at kunne udnytte de 
store mængder vindmøllestrøm, der tilføres 
energisystemet fremover.

INDIVIDUELLE  
VARMEPUMPER 

Individuelle varmepumper (jordvarme 
og luft/vand varmepumper) er en oplagt 
opvarmningsform i nybyggeri samt i mange 
eksisterende bygninger uden adgang til 
fjernvarme eller naturgas. I nye udstyknin-
ger er det ikke altid rentabelt at etablere 
fjernvarme, da opvarmningsbehovet til 
moderne lavenergibyggeri er meget lavt,  
og forbruget dermed ikke nødvendigvis kan 
forrente etableringen af fjernvarmenettet. 
Derfor er varmepumper ofte den foretrukne 
opvarmningsform i disse bygninger. 

I lighed med store varmepumper har 
individuelle varmepumper i vidt omfang 
mulighed for at tilpasse deres produktion af 
varme til fx mængden af vindmøllestrøm. 
De kan dermed også bruges som en buffer  
i energisystemet uden tab af komfort. 

Med det såkaldte ”varmepumper på abon-
nement”, hvor et energiselskab står for 
ejerskab, drift og vedligeholdelse af varme-
pumperne, mens bygningsejer betaler for 
den forbrugte varme, er det muligt at tilbyde 
en form for kollektiv løsning uden for de 
større byer i Kolding. Varmepumper på abon-
nement er bl.a. fremhævet af regeringens 
advisory Board for cirkulær økonomi som 
et eksempel på en ny forretningsmodel der 
integrerer cirkulær økonomi.

Elektrificering af varmeforsyningen

En anden mulighed for at afbryde elforbrug på 
virksomheder er i forbindelse med fx tørringspro-
cesser, inddampning og lignende, hvor det kan være 
muligt at anvende fx el eller biomasse afhængig af, 
hvad der er økonomisk fordelagtigt. Dette kræver i 
sagens natur, at virksomheden har installeret begge 
opvarmningsformer, hvilket i de fleste tilfælde vil 
kræve betydelige ekstrainvesteringer.

Koncepter for en energipark i Kolding
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BATTERIER 

På længere sigt forventes det, at batterier 
kommer til at spille en rolle i balanceringen 
af elnettet. Der kan være tale om batterier 
etableret med det deciderede formål at lagre 
energi i energisystemet, og der kan være tale 
om aggregering af serier af batterier til andre 
formål, fx i elbiler.

BRINTPRODUKTION 

Fremstilling af brint på elektrolyseanlæg 
er relativt fleksibel, og kan i vidt omfang 
tilpasses mængden af vindmøllestrøm og 
således udnytte lave elpriser ved overskuds-
produktion. Såfremt det besluttes at etablere 
brintproduktion i Kolding Kommune, fx som 
en del af en strategi med helt eller delvist 
brintdrevne busser i Kolding Kommune, 
er denne produktion oplagt at tænke ind i 
energibanken.

Øvrige aggregator muligheder:

Formidling

BESØGSCENTER

For at understøtte forankringen af energiparken 
hos kommunens indbyggere, kan der etableres  
formidlingsaktiviteter om formålet med energiparken 
specifikt, og om energisystemet og omstillingen  
til uafhængighed af fossile brændsler generelt.  
Et omdrejningspunkt kan fx være et interaktivt besøgs-
center, som gør det muligt for eksempelvis skoleklasser 
og borgere i al almindelighed at komme tæt på energi-
systemet og forstå, hvordan den aktuelle produktion og 
forbruget i kommunen hænger sammen, samt hvordan 
fremtidens energisystem forventes at se ud. Tilsvarende 
kan et besøgscenter fx danne ramme om formidling 
af viden om energisystemet til professionelle gennem 
konferencer og lignende. Det synes oplagt at søge at 
inddrage kommunens arbejde med cirkulær økonomi 
i besøgscentret for at kunne formidle bredt om energi- 
og ressourceoptimering.

Da Energibanken ikke er afhængig af en fysisk  
placering, er der en høj grad af frihed for placering  
af et besøgscenter. I stedet for en placering ved  
produktion, kan besøgscenteret placeres, hvor det 
vurderes, at den største del af målgruppen kan nås. 
Dette vil samtidig gøre besøgscenteret til den virtuelle 
energiparks hjerte og energiparkens ansigt udadtil 
over for kommunens indbyggere. 

Da et besøgscenter ikke er knyttet direkte 
til en produktion af energi, betyder det også, 
at centeret skal behandle emnet på et mere 
overordnet plan end et center tilknyttet en 
faktisk produktion. Derfor kan der med fordel 
kigges på udvidelse af allerede eksisterende 
faciliteter i Kolding Kommune. Fx vil en ud-
videlse af Harteværket være en oplagt måde 
at inddrage besøgende i Kolding Kommunes 
energiforsyning. Der bør i et besøgscenter på 
dette plan prioriteres en formidlingsindsats, 
der skal fokusere på at give indbyggere, sko-
leklasser og turister en forståelse for, hvordan 
energisystemet hænger sammen, hvilken ud-
vikling energisystemet skal gå igennem frem 
mod uafhængighed af fossile brændsler, samt 
hvilken rolle Energibanken og andre former 
for regulerkraft spiller i energisystemet og 
hvordan energien spiller sammen med den 
cirkulære økonomi.

Koncepter for en energipark i Kolding
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Skalerbarhed
Energibanken giver meget gode muligheder for skalering,  
da den grundlæggende ikke er afhængig af enkeltanlæg, 
men netop bliver relevant ved at samordne mange  
forskellige former for produktion og anvendelse af energi.  
Det indebærer, at der er gode muligheder for at starte  
energiparken op i mindre etaper. Det er ikke afgørende,  
at der er en samlet plan for hele energiparken i forbindelse 
med opstarten. 

Det centrale element i energiparken er aggregatoren, som 
herefter vil spille en central rolle i at udvikle energiparken. 
For at det skal være relevant for en aggregator at involvere 
sig i energiparken, skal der være en vis mængde reguler- 
kraft til rådighed. Derfor kan det være hensigtsmæssigt at 
fokusere på enkelte større elforbrug i kommunen til fx store 
varmepumper hos de decentrale fjernvarmeværker, men 
også elforbruget hos store elkunder, som fx visse typer 
industrivirksomheder eller eksempelvis i forbindelse med 
nye elektrolyseanlæg til brintfremstilling. Det er endvidere 
en mulighed at udbrede energiparken til flere kommuner  
for på den måde at få adgang til en større portefølje af  
fleksibelt energiforbrug og -produktion. 

Over tid kan energiparken udbygges med mindre forbrug 
som fx individuelle varmepumper til boligopvarmning,  
og varmepumper der bruges som led i Kold Fjernvarme. 
Gevinsten ved disse forbrug er hver for sig begrænsede, 
og der stilles derfor store krav til en effektiv drift, før det er 
attraktivt for aggregatoren at inddrage dem. Det synes 
også oplagt at udvikle energiparken ud over Kolding 
Kommune til fx at omfatte de øvrige kommer i Trekantom- 
rådet, evt. som en del af Energialliance Trekanten.

I forhold til besøgscenter kan dette også skaleres over 
tid, og tidspunktet for etablering er ikke kritisk. Det kan fx 
vælges at starte med en mindre udstilling på Harteværket, 
på rådhuset eller på et af kommunens biblioteker, som foku-
serer på at beskrive energisystemet og Kolding Kommunes 
rolle i det. På længere sigt kan der etableres selvstændige 
faciliteter, som kan anvendes til at markedsføre Kolding 

Aktører
Aggregator: 
Styringen af energiparken kan varetages af en aggregator, 
som har ansvaret for at pulje så meget af det fleksible  
energiforbrug og -produktion i Kolding som muligt. Jo mere 
energi og dermed fleksibilitet aggregatoren råder over,  
jo større værdi kan der skabes ved at levere regulerkraft.  
Aggregatoren kan sammenlignes med et kontrolcenter,  
der overvåger alle de tilsluttede forbrugere og producenter. 
Den pulje af fleksibilitet som aggregatoren råder over,  
kan sælges til en såkaldt balanceansvarlig aktør, som igen 
samarbejder med Energinet om køb og salg af el til elnettet, 
og bidrager til at udbud og efterspørgsel efter el hele tiden 
passer til hinanden. Det er oplagt at inddrage EWII som 
aggregator i en virtuel energipark. Som alternativ kan en 
virksomhed som Neogrid Technologies fremhæves, som har 
erfaring med aggregatorrollen i en række demonstrations- 
projekter gennemført sammen med bl.a. NEAS, ligesom 
Energi Danmark arbejder med området. Endelig vil en  
virksomhed som Best Green, som har erfaring med  
aggregering af forbrug fra individuelle varmepumper,  
også kunne fungere som aggregator. 

Kølehuse: 
En af de sektorer, der vurderes at have det største potentiale 
for at kunne levere fleksibilitet til elnettet er kølehuse, som 
er relativt ufølsomme for hvilke tidspunkter deres køleanlæg 
kører, og dermed uden væsentlige konsekvenser for deres 
ydelser kan afbryde eller reducere en del af deres elforbrug. 

Kolding Kommune har mange transportvirksomheder,  
hvoraf en del har kølehuse, som oplagt kan søges  
integreret i Energibanken som leverandør af fleksibilitet. 

BlueKolding: 
Generelt har rensningsanlæg et stort energiforbrug til bl.a. 
pumpning og rensningslæggene har typisk gode muligheder 
for at være fleksible mht. tilrettelæggelse af deres arbejde. 
BlueKolding deltager allerede i et forskningsprojekt i 
samarbejde med Energi Danmark og Krüger om levering 

 af fleksibelt energiforbrug på sine rensningsanlæg, og det 
som en grøn foregangskommune på området. synes derfor oplagt, at BlueKolding også vil være en 

relevant leverandør af fleksibilitet til en aggregator.

Christiansfeld Fjernvarme: 
I Kolding Kommune findes to decentrale kraftvarmeværker, 
som vil kunne installere store varmepumper, som vil kunne 
indgå i en virtuel energipark. Det mest oplagte samarbejde 
omkring en energipark synes at være med Christiansfeld 
Fjernvarme, som allerede arbejder målrettet på bl.a. at 
etablere varmepumper på deres anlæg. Det helt afgørende 
vil naturligvis være, at der findes store varmepumper eller 
andre typer forbrug, som kan udnyttes som regulerkraft. 
Christiansfeld Fjernvarme leverer ligesom mange andre 
kraftvarmeværker allerede i dag fleksibilitet til elnettet.

Koncepter for en energipark i Kolding



39

SAMLET KONCEPT DETALJERET BESKRIVELSE

Individuelle varmepumper: 
De fleste leverandører af varmepumper leverer allerede i dag 
varmepumper, som er forberedt til fjernstyring. Det vil være 
lettest at få adgang til varmepumperne, hvis det sker som  
led i en koordineret udrulning. Det kan fx ske vha. forretnings-
konceptet ”varmepumper på abonnement”. En række aktører 
leverer allerede, eller forventes at kunne levere, varmepumper 
på abonnement til enten boliger eller erhverv. Pt. tilbyder  
Best Green, OK, Fyrfyret og Sustain Solutions varmepumper 
på abonnement, og det forventes, at EWII tilbyder varme- 
pumper på abonnement til virksomheder fra 2018.

Kold Fjernvarme: 
Erfaringerne med kold fjernvarme er endnu begrænsede. 
Det vurderes, at en central spiller i forbindelse med etable-
ringen, kan være en virksomhed som Geodrilling, ligesom 
også EWII kan stå som ejer af fx et kollektivt jordvarme-
anlæg. De øvrige aktører nævnt under varmepumper på 
abonnement vurderes også at kunne indgå i et projekt 
omkring kold fjernvarme.

 

Cirkulær økonomi
Kernen i Energibanken er at udnytte de stigende mængder 
fluktuerende energi fra solceller og vindmøller og derigennem 
skabe bedre betingelser for den vedvarende energi og afledt 
heraf også cirkulær økonomi. Det gør den ved at:

1. Sikre værdi af strøm produceret af solceller eller 
vindmøller. Dette er særligt kritisk i perioder hvor det 
blæser meget, for at forebygge at en stor del af den 
producerede vindkraft sælges til lave priser eller at 
man ligefrem betaler for at slippe af med strømmen  
til udlandet. Ved at forskyde en del af efterspørgslen  
efter el fra perioder med lav produktion af el (i vind-
stille vejr) til perioder med stor produktion (når vinden 
blæser), opnår vindmøllerne bedre afregningspriser  
og dermed en bedre økonomi for vindmøllerne.

2. Sikre tilstrækkelig produktionskapacitet når det ikke blæ-
ser. En udbygning med vindkraft og solceller mindsker  
efterspørgsel efter el fra konventionelle elværker og  
kraftvarmeværker, men i perioder med begrænset vind 
og sol vil der være behov for reservekapacitet. Uden 
fleksibiliteten fra fx Energibanken vil det være nødvendigt 
at udbygge med yderligere kapacitet i elnettet i form af fx 
biomassebaserede kraftværker eller flere vindmøller, men 
vha. Energibanken er det muligt at bidrage til at sikre 
en optimal udnyttelse af elproduktionen på vindmøller og 
solceller og dermed begrænse behovet for reserve- 
kapacitet. Samlet set bidrager Energibanken dermed til 
den den cirkulær økonomi ved at sikre en bedre 
udnyttelse af den vedvarende energi og dermed reducere 
behovet for udbygningen med flere vindmøller og 
solceller.

Energibankens muligheder for at levere fleksibilitet kan  
være væsentligt større end ved Fremtidens Fjernvarme  
og Det Grønne Gasnet, da den potentielt kan råde over 
væsentligt flere forskellige ressourcer og dermed har flere 
justeringsmuligheder.

Tidshorisont og proces
En Energipark baseret på eksempelvis Christiansfeld  
FjernEnergibanken er afhængig af de elementer, som  
andre aktører stiller til rådighed for energiparken.  
Derfor vil tidshorisonten for etableringen i vidt omfang være 
afhængig af, hvornår de forskellige deltagere vil være klar til 
og interesserede i at lade deres anlæg indgå i energiparken. 
Når anlæggene er klar, vil etableringen fra energiparkens 
side kunne ske relativt hurtigt.

Det vil formentlig være hensigtsmæssigt at udbygge 
omfanget af energiparken gradvist og på den måde starte 
op med fx store varmepumper på de decentrale kraftvar-
meværker i Kolding Kommune, for herefter at udvide det til 
andre aktører. På den baggrund vurderes det, at de første 
elementer i en energipark vil kunne være på plads inden 

                      for ca. 1½ år.

For at hjælpe processen på vej kan kommunen tage initiativ 
til at samle de forskellige eksisterende aktører i et forum, 
hvor perspektiver ved en energipark kan blive drøftet. Det 
er oplagt at prioritere en særlig dialog med EWII eller 
andre, der kan spille en rolle som aggregator.

Kolding Kommunes rolle
Udviklingen og driften af Energibanken vurderes mest hensigts-
mæssigt at ligge hos en kommerciel aktør. Kolding Kommune 
kan dog foretage en række understøttende aktiviteter, fx ved 
igennem sin varmeplanlægning af søge at fremme konverte-
ringen af naturgasfyrede områder og mindre bysamfund uden 
adgang til fjernvarme til fx decentral fjernvarme baseret på 
varmepumper.

Kolding Kommune kan også være initiativtager til et fælles 
forum for de forskellige aktører, der på sigt vil kunne indgå  
i en energipark

Endelig må det forventes, at formidlingsdelen omkring en ener-
gipark ikke mest hensigtsmæssigt placeres hos kommercielle 
aktører. Kolding Kommune kan derfor være drivende i at sikre 
etableringen og driften af et formidlingscenter i forbindelse 
med energiparken.

Koncepter for en energipark i Kolding
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Umiddelbare effekter ved 
etablering af energiparken
• Energibanken adresserer en række af de forbehold, som 

en række borgere har givet udtryk for i forbindelse med 
satsning på vedvarende energi. Det gøres ved, at der 
med energiparken fokuseres på at udnytte variationer i 
energiproduktion- og forbrug, og på den måde bidrager 
til at udnytte overskudsstrøm fra særligt vindmøller og 
solceller, som ellers vil blive eksporteret billigt.

• Energibanken er meget alsidig i sin sammensætning, 
og har derfor mulighed for at integrere mange forskel-
lige typer energi. Samtidig kan den startes op omkring 
enkelte installationer og derefter skaleres med yderligere 
teknologier.

• Energibanken baserer sig i vidt omfang på allerede 
etablerede energianlæg. Den kan derfor etableres relativt 
hurtigt og billigt, ligesom de tekniske risici er begrænsede. 
Endvidere må det forventes, at modstanden fra borgere vil 
være yderst begrænset.

•  Energibanken vil understøtte elektrificeringen og dermed 
bidrage til udfasningen af fossile brændsler i Kolding 
Kommune. Det geografisk relativt afgrænsede fokus, som 
vil kendetegne Energibanken, er en utraditionel måde at 
arbejde med aggregering af forbrug på. Hvis det lykkes 
at få volumen i projektet, vil der derfor være tale om en 
nyskabelse på området, og Energibanken kunne fungere 
som et grønt fyrtårnsprojekt for kommunen.

• Energibanken er ikke fysisk afgrænset til Kolding Kommune, 
og det er muligt at etablere den som en energipark, der 
også dækker fx de øvrige kommuner i Trekantområdet. 

Koncepter for en energipark i Kolding

Opmærksomhedspunkter ved 
etablering af energiparken
• Økonomien i at levere fleksibilitet til elnettet er pt. relativt 

begrænset, og det må derfor forventes, at etableringen af 
Energibanken vil skulle understøttes enten økonomisk eller 
organisatorisk fra kommunens side.

• Pga. den pt. begrænsede økonomi kan det vise sig svært 
at motivere de enkelte aktører til at indgå i en energipark. 
Mange vil formentlig gerne afvente udviklingen på området, 
for på et senere tidspunkt at kunne tage stilling til deres 
involvering.

• Da der i høj grad er tale om integration af forskellige 
teknologier frem for etablering af nye, kan det blive opfattet 
som ”business as usual”. Derfor bør en formidlingsindsats 
omkring energiparken prioriteres med fx et besøgscenter.
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5 SAMMENFATNING

Med udgangspunkt i en række opmærksomhedspunkter  
har Transition udviklet tre forskellige koncepter, der kan 
danne grundlag for etableringen af en energipark i Kolding 
Kommune. Opmærksomhedspunkterne er følgende:

1. Behov – en energipark bør etableres med henblik på  
at opfylde eksisterende behov. 

2. Risiko – man skal være opmærksom på, hvilken risiko 
der er forbundet med de forskellige valgte løsninger  
og være forberedt på håndteringen.

3. Simpelhed – Det er en fordel at gøre energiparken så 
simpel som mulig og samtidig planlægge den i etaper, 
så man kan isolere væsentlige risici fra de øvrige dele 
af projektet. 

4. Forankring – En tidlig borgerinvolvering i forbindelse 
med etableringen af en energipark er central for at sikre 
en forankring af energiparken hos lokalbefolkningen. 

De tre koncepter for energiparker er følgende:

Koncept A 

FREMTIDENS FJERNVARME 

Første koncept tager udgangspunkt i de eksisterende 
fjernvarmeværker i Kolding Kommune, som bliver ramt ved 
bortfaldet af grundbeløbsstøtten med udgangen af 2018. 
Her er således en motivationsfaktor for værkerne i at holde 
varmeprisstigningerne nede. Der er derfor en indgang for 
Kolding Kommune i at understøtte en proces, der kan bidra-
ge positivt til udfasning af fossile brændsler i kommunen. 
Det foreslåede koncept kombinerer en række forskellige 
teknologier med fokus på både produktion og lagring af 
vedvarende energi. 

De primære elementer i energiparken er kombinationen af: 
Lagringskapacitet kombineret med en varmepumpe.  
En solfanger til produktion af varme direkte til nettet eller  
til lagring, samt muligheden for en gasmotor til brug ved 
høje elpriser. 

Koncept B 

DET GRØNNE GASNET 

Andet koncept tager udgangspunkt i opbygningen af  
en energipark fra bunden. 

Her er teknologivalget mere frit, om end omdrejnings-
punktet er de indledende drøftelser om etableringen af 
et biogasanlæg i Kolding Kommune. For kommunen er 
indgangen til projektet oplagt myndighedsbehandling  
og høringsproces i forbindelse med etableringen af  
biogasanlægget. 

Biogasanlægget kan efter behov kombineres med  
en række andre teknologier så som brintproduktion,  
metaniseringsanlæg, solceller, vindmøller samt brændsels-
celler. På den måde kan der sikres et output fra parken 
på både el, varme, bionaturgas samt brint til eksempelvis 
transportsektoren. I dette koncept tages der udgangspunkt  
i kombinationen af biogasanlæg og brintfremstilling.

Koncept C

 ENERGIBANKEN

Tredje koncept adskiller sig fra de første to koncepter,  
da det i højere grad tager udgangspunkt i at integrere  
så meget vedvarende energi i Kolding Kommunes energisystem 
som muligt, og ikke i etablering af egentlig merproduktion af 
vedvarende energi. Det centrale princip er at lade Kolding 
Kommune fungere som en buffer i fremtidens energisystem,  
for derigennem at øge udnyttelsen af strøm fra særligt vind-
møller og solceller og mindske behovet for at eksportere strøm 
billigt til vores nabolande. Kommunens rolle i energiparken  
vil dels være at facilitere processen mellem de relevante aktører, 
dels ved at lade energiparken indgå som en del af kommunens 
energiplanlægning, hvor produktion og forbrug i Kommunen  
så vidt muligt søges indtænkt i energiparken.

I tabel 1 er forskellige karakteristika ved de forskellige 
koncepter vurderet

Sammenfatning
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Sammenfatning

FREMTIDEN FJERNVARME DET GRØNNE GASNET ENERGIBANKEN

PRIMÆRT OUTPUT Varme Bionaturgas, brint Fleksibilitet

SEKUNDÆRT OUTPUT Fleksibilitet Fleksibilitet, gødning -

SKALERBARHED Mulighederne for at skalere projektet afhænger af de lokale behov og mulig-
heden for at få en god selskabsøkonomi ved forskellige tiltag. Derfor vurderes 
skalerbarheden at være begrænset.

Energiparken består af såvel biogas- som brintfaciliteter.  
I forhold til biogas bør anlægget få sin endelige størrelse fra  
start for at sikre god økonomi. I forhold til brintfaciliteterne er 
der gode muligheder for at skalere energiparken i takt med at 
efterspørgslen efter brint udvikler sig. 

I princippet er skalerbarheden ubegrænset, da sty-
ringen af energiparken ikke er afhængig af geografisk 
nærhed. Energibanken kan fx udvikles til at omfatte 
de øvrige kommer i Trekantområdet og på sigt også 
det øvrige Danmark.

RISIKO

 

 

De to decentrale kraftvarmeværker i Kolding Kommune er udfordrede af at 
deres kunder vil opleve stigende priser på varme. Derfor er der allerede et vist 
behov for at investere i alternativer til deres nuværende brændselssituation. 
Samtidig er de foreslåede teknologier i drift andre steder og vurderes derfor 
markedsduelige. Risikoen i projektet vurderes på den baggrund at være 
begrænset.

Der er allerede planer om at etablere et biogasanlæg i Kolding, 
og derfor knytter risikoen i højere grad til brintanlægget. Her er 
den store udfordring dels at vurdere konkurrencesituationen 
på markedet for brint på sigt, ligesom teknologien fortsat er 
under udvikling. Omvendt er der gode muligheder for at skalere 
brintproduktionen, og det er derfor muligt at begrænse risikoen. 
På sigt kan parken udbygges med metaniseringsanlæg, hvilke er 
mere usikkert. Risikoen vurderes derfor at være moderat.

Der er tale om et relativt nyt koncept, og markedet 
for fleksibilitet er under udvikling. Derfor er der en 
vis risiko tilknyttet konceptet. Omvendt arbejdes der 
blandt spillere på markedet for at fremme brugen  
af aggregatorer. Investeringsbehovet er relativt be-
grænset. Samlet set vurderes risikoen at være lav til 
moderat.

INVESTERINGSBEHOV

 

De to kraftvarmeværker står foran investeringer i at nedbringe deres var-
mepris. Derfor er der tale om marginale meromkostninger til bl.a. lagring og 
udvidelse af selskabets solfangeranlæg. Investeringsbehovet vurderes derfor 
at være moderat. Det vil være kraftvarmeselskaberne, der i givet fald vil skulle 
foretage investeringen.

Der arbejdes allerede for etablering af et biogasanlæg,  
og investeringsbehovet knytter sig derfor først og fremmest til 
brintproduktionen. Det er muligt at skalere denne og dermed 
begrænse opstartsomkostningerne. På sigt vil der også skulle 
investeres i et metaniseringsanlæg Investeringsbehovet vurderes 
derfor at være moderat.  Investeringen vil mest oplagt skulle 
foretages af en ekstern investor.

Investeringsbehovet for en aggregator er begrænset og 
begrænser sig først og fremmest til overvågnings- og 
styringsudstyr samt opsøgende arbejde i forhold til 
kunder og leverandører af fleksibilitet. 

I tillæg vil der formentlig skulle foretages investeringer 
i at gøre forbruget afbrydeligt hos leverandørerne af 
fleksibilitet. Samlet set vurderes investeringsbehovet at 
være lavt til moderat. Investeringerne skal afholdes af 
aggregator.

MILJØEFFEKT Fortrænger naturgas og integrerer vindenergi. Fortrænger naturgas og på sigt også diesel og benzin Integrerer vindenergi

BORGERPÅVIRKNING De færreste naboer til kraftvarmeselskaberne vurderes at ville opleve 

nogen 
 forandringer som følge af energiparken.

Særligt biogasanlægget vurderes at have en høj borgerpåvirkning 
fra særligt transport af gylle til og fra anlægget. Derfor kan det 
overvejes at lægge biogasanlægget i industriområder i nærheden 
af større veje frem for i nærheden af mindre bysamfund, hvor 
der erfaringsmæssigt må forventes en vis modstand.

Borgere vil ikke opleve effekten af Energibanken  
og derfor er der ingen borgerpåvirkning.

BIDRAG TIL CIRKULÆR  
ØKONOMI

Bidrager til cirkulær økonomi ved dels at understøtte brugen af VE og derigen-
nem at fortrænge fossile brændsler, dels ved i kraft af sin levering af fleksibilitet 
at begrænse ressourceforbruget ved en uforholdsmæssig stor udbygning med 
vindmøller og solceller.

Bidrager til cirkulær økonomi ved at opgradere gylle og affald til 
energi samt el til brint. Samlet fortrænger Det Grønne Gasnet 
fossile brændsler i form af naturgas og på sigt diesel og benzin.

Energibanken bidrager til cirkulær økonomi ved at 
gøre det muligt at indpasse mere vind- og solenergi 
og dermed at fortrænge fossile brændsler. Desuden 
betyder den leverede fleksibilitet til elnettet, at det  
er muligt at grænse ressourceforbruget ved en ufor-
holdsmæssig stor udbygning med vindmøller  
og solceller.
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SAMLET KONCEPT DETALJERET BESKRIVELSE Sammenfatning

FREMTIDEN FJERNVARME DET GRØNNE GASNET ENERGIBANKEN

PRIMÆRT OUTPUT Varme Bionaturgas, brint Fleksibilitet

 Fleksibilitet, gødning, el og varme -

SKALERBARHED Mulighederne for at skalere projektet afhænger af de lokale behov og mulig-
heden for at få en god selskabsøkonomi ved forskellige tiltag. Derfor vurderes 
skalerbarheden at være begrænset.

Energiparken består af såvel biogas- som brintfaciliteter.  
I forhold til biogas bør anlægget få sin endelige størrelse fra  
start for at sikre god økonomi. I forhold til brintfaciliteterne er 
der gode muligheder for at skalere energiparken i takt med at 
efterspørgslen efter brint udvikler sig. 

I princippet er skalerbarheden ubegrænset, da sty- 
ringen af energiparken ikke er afhængig af geografisk 
nærhed. Energibanken kan fx udvikles til at omfatte 
de øvrige kommuner i Trekantområdet og på sigt også 
det øvrige Danmark.

RISIKO

 

 

De to decentrale kraftvarmeværker i Kolding Kommune er udfordrede af at 
deres kunder vil opleve stigende priser på varme. Derfor er der allerede et vist 
behov for at investere i alternativer til deres nuværende brændselssituation. 
Samtidig er de foreslåede teknologier i drift andre steder vurderes derfor at 
være markedsduelige. Risikoen i projektet vurderes på den baggrund at være 
begrænset. brintproduktionen, og det er derfor muligt at begrænse risikoen. 

Der er allerede planer om at etablere et biogasanlæg i Kolding, 
og derfor knytter risikoen sig i højere grad til brintanlægget. Her 
er den store udfordring at vurdere konkurrencesituationen på 
markedet for brint på sigt, ligesom teknologien fortsat er 
under udvikling. Omvendt er der gode muligheder for at skalere 

På sigt kan parken udbygges med metaniseringsanlæg, hvilket er 
mere usikkert. Risikoen vurderes derfor at være moderat.

Der er tale om et relativt nyt koncept, og markedet 
for fleksibilitet er under udvikling. Derfor er der en 
vis risiko tilknyttet konceptet. Omvendt arbejdes der 
blandt spillere på markedet for at fremme brugen  
af aggregatorer. Investeringsbehovet er relativt be-
grænset. Samlet set vurderes risikoen at være lav til 
moderat.

INVESTERINGSBEHOV

 

De to kraftvarmeværker står foran investeringer i at nedbringe deres var-
mepris. Derfor er der tale om marginale meromkostninger til bl.a. lagring og 
udvidelse af selskabets solfangeranlæg. Investeringsbehovet vurderes derfor 
at være moderat. Det vil være kraftvarmeselskaberne, der i givet fald vil skulle 
foretage investeringen.

Der arbejdes allerede for etablering af et biogasanlæg,  
og investeringsbehovet knytter sig derfor først og fremmest til 
brintproduktionen. Det er muligt at skalere denne og dermed 
begrænse opstartsomkostningerne. På sigt vil der også skulle 
investeres i et metaniseringsanlæg. Investeringsbehovet vurderes 
derfor at være moderat.  Investeringen vil mest oplagt skulle 
foretages af en ekstern investor.

Investeringsbehovet for en aggregator er begrænset og 
begrænser sig først og fremmest til overvågnings- og 
styringsudstyr samt opsøgende arbejde i forhold til 
kunder og leverandører af fleksibilitet. 

I tillæg vil der formentlig skulle foretages investeringer 
i at gøre forbruget afbrydeligt hos leverandørerne af 
fleksibilitet. Samlet set vurderes investeringsbehovet at 
være lavt til moderat. Investeringerne skal afholdes af 
aggregator.

 Fortrænger naturgas, metan og på sigt også diesel og benzin                     Integrerer vindenergi

BORGERPÅVIRKNING De færreste naboer til kraftvarmeselskaberne vurdere at ville opleve nogen 
forandringer som følge af energiparken.

Særligt biogasanlægget vurderes at have en høj borgerpåvirkning 
fra særligt transport af gylle til og fra anlægget. Derfor kan det 
overvejes at lægge biogasanlægget i industriområder i nærheden 
af større veje frem for i nærheden af mindre bysamfund, hvor 
der erfaringsmæssigt må forventes en vis modstand.

Borgere vil ikke opleve effekten af Energibanken  
og derfor er der ingen borgerpåvirkning.

BIDRAG TIL CIRKULÆR  
ØKONOMI

Bidrager til cirkulær økonomi ved dels at understøtte brugen af VE og derigen-
nem at fortrænge fossile brændsler, dels ved i kraft af sin levering af fleksibilitet 
at begrænse ressourceforbruget ved en uforholdsmæssig stor udbygning med 
vindmøller og solceller.

Bidrager til cirkulær økonomi ved at opgradere gylle og affald til 
energi samt el til brint. Samlet fortrænger Det Grønne Gasnet 
fossile brændsler i form af naturgas og på sigt diesel og benzin.

Energibanken bidrager til cirkulær økonomi ved at 
gøre det muligt at indpasse mere vind- og solenergi 
og dermed at fortrænge fossile brændsler. Desuden 
betyder den leverede fleksibilitet til elnettet, at det  
er muligt at grænse ressourceforbruget ved en ufor-
holdsmæssig stor udbygning med vindmøller  
og solceller.
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Sammenfatning

De tre koncepter konkurrerer ikke med hinanden, og kan 
etableres side om side og således supplere hinanden.  
For alle koncepterne gælder, at indholdet i vidt omfang kan 
omrokeres, udelades eller udskiftes, afhængig af de behov 
og ønsker, Kolding Kommune og øvrige aktører måtte have 
til energiparken. Sammensætningen af de enkelte energi-
parker vil påvirke de beskrevne karakteristika.
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