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Dansk Energi Service A/S (DES) har i fæl-
lesskab med deres østrigske samarbejds-
partner, Agro Forst & Energietechnik GmbH 
opført Fjernvarme Horsens A/S nye træfl is-
fyrede bio-anlæg. 

Anlægget er et af de mest eff ektive kedel-
anlæg på markedet med en indfyret eff ekt 
på 2 x 15 MW og med en varmeydelse på 
39 MW. Anlægget er opbygget med et pa-
tenteret Turbochallenger-system, der giver 
en meget eff ektiv udbrænding af forbræn-
dingsprodukterne, mindre støv og dermed 
væsentlig mindre slid på konvektionsdele 
og belastning af fi ltre. Derudover er der 
koblet en varmepumpe på systemet.

– Vi har i mange år bygget olie- og gasfy-
rede kedelcentraler. Samarbejdet med Agro 
Forst & Energietechnik GmbH betyder, at vi 
nu også kan byde ind på biofyrede anlæg.  
Agro er kendt for at levere højeff ektive og 
meget robuste anlæg, siger projektleder 
Palle Jensen fra DES. Han fortæller videre 
om anlægget:

– Anlægget kan køre med fl is, der har et 
vandindhold fra 25 % og helt op til 60 %, 
som giver en del vandindhold i røggasser-
ne. Vandindholdet fortættes ved hjælp af 
varmepumpen og køles helt ned til 12° C. 
Varmeydelsen på kedelanlægget er så helt 
op til 39,2 MW, hvilket giver en virknings-
grad på 130 %. Det er normalt at konden-
sere røgen, men nyt er at køle den helt ned 
til 12° C. 

Dansk Energi Service A/S har ned til mind-
ste detalje lavet 3D tegninger, som også er 
blevet brugt til præ-fremstilling af anlægs-

dele og rørinstallationer for at tidsplanen 
kunne holdes. 

– Vi har opbygget anlægget som bygge-
klodser, hvor Agro først har leveret ovn og 
kedelanlæg, derefter er den 27 meter høje 
bygning rejst omkring anlægget. Vi har stå-
et for vandsystemet med alle rørinstallatio-
ner og pumpeanlæg med videre. 

Der har samlet været op til 50 mand på 
byggepladsen for at få anlægget monteret 
og gjort køreklart til tiden. Der har været en 
meget stram tidsplan, men vi har leveret til 
tiden og anlægget er i drift, siger Palle Jen-
sen.

På Endelave 7 i Horsens står et nyt biomasse-
værk klar til brug. Her vil Fjernvarme Horsens 
brænde biomasse primært i form af fl is af og 
på den måde danne CO2-neutral grøn energi. 

Det er planlagt, at omkring 10.000 huse skal 
overgå fra naturgas til � ernvarme i løbet af 
seks til otte år

I 2016 leverede Fjernvarme Horsens � ernvar-
me til ca. halvdelen af Horsens by. Hovedpar-
ten af varmen var produceret på det aff alds- 
og naturgasfyrede kraftvarmeværk

Et standardhus, der overgår fra naturgas til 
� ernvarme i de nye � ernvarmeområder i Hor-
sens, vil reducere CO2-udledningen med ca. 
85 procent, viser tal fra Rambøll.

Rambøll Danmark A/S har været totalrådgiver på 

Fjernvarme Horsens A/S nye biomasseværk, og 

de har været involveret i opgaven, længe inden 

den nåede til projektering og opførelse.

Rambøll har udarbejdet samfunds- og sel-

skabs-økonomiske scenarier som grundlag for 

valg af konverteringsområder og ny produkti-

onskapacitet. Derefter har de stået for udarbej-

delse af projektforslag samt varetaget al plan- 

og miljøarbejde, herunder også udarbejdelse af 

VVM-redegørelse. 

Projektforslaget blev godkendt i efteråret 

2015, og konverteringer og anlægsarbejder blev 

påbegyndt primo 2016. Værket udfører lige nu 

de sidste testkørsler.

– Rambøll byggeri har projekteret og ført til-

syn med opførelsen af det nye biomasseværk, så 

vi kommer til at følge projektet helt til idriftsæt-

telsen. Projektet har været delt op i delprojekter, 

hvor vi har stået for udarbejdelsen af komplet 

udbudsmateriale og gennemførelse af EU-ud-

bud, fortæller delprojektleder Thomas Olesen 

Christensen fra Rambøll, og han fortæller videre 

om de største udfordringer ved projektet:

Selve byggeriet udgør ca.15 % af den samle-

de investering, og vi leverer ”kun” indpakningen 

til maskinerne, som er de vigtigste i projektet. 

Hverken maskiner eller bygninger er færdig-

projekterede, når byggeriet går i gang og der er 

derfor rigtig mange ændringer undervejs. For 

eksempel ved man ikke i starten præcis, hvor 

tunge maskiner fundamentet skal kunne bære, 

og hvis layoutet på maskinen ændrer sig under-

vejs skal der muligvis laves nye fundamenter, 

nyt layout på bæringer, nye adgangsforhold og 

fl ugtveje og brandveje. Samlet betyder det, at 

kommunikation og økonomistyring udgør en 

stor del af byggeledelsen, hvilket vi så heldigvis 

har stor erfaring i at håndtere. Vi har for eksem-

pel allerede erfaringsmæssigt estimeret ekstra 

timer og stipulerede ekstra mængder i udbuds-

materialet, så vi har ikke efterfølgende haft pris-

diskussioner og alt er gået godt og planmæssigt, 

siger Thomas Olesen Christensen. 

Overordnet er alt foregået i et meget tæt 

samarbejde med bygherren og projektets øvri-

ge parter, og på trods af projektets tidspres og 

kompleksitet, har det været muligt at fastholde 

motivationen fra start til slut for alle dem, som 

har arbejdet på projektet.

DS Stålkonstruktion A/S har været underentre-

prenør til Jacobsen & Blindkilde A/S på den en-

treprise, der dækkede bygning af kedelhal og 

fl islager.

– Vi har haft et tæt samarbejde med både byg-

herren, Rambøll og de forskellige entreprenører 

på pladsen med at få løst opgaven til alles til-

fredshed, siger projektleder Søren Hestbæk fra 

DS Stålkonstruktion A/S.

DS Stålkonstruktion A/S har produceret og 

leveret 550 tons bærende stålkonstruktioner til 

byggeriet, som de efterfølgende har monteret, 

hvilket ifølge Søren Hestbæk var en temmelig 

kompliceret aff ære:

– Hele kedelanlægget var sat op, da vi skulle 

til. Det betød, at vi havde småt med plads og 

visse steder måtte arbejde under endog meget 

trange forhold. Kedelbygningen er samtidig 27 

meter høj, hvilket gav nogle helt særlige sikker-

hedsudfordringer, som vi altid håndterer med 

stor alvor og respekt, da vores medarbejderes 

sikkerhed hver gang kommer i første række. Vi 

kom dog sikkert i mål.

DS Ståkonstruktion A/S har faktisk medvirket 

og leveret til fl ere store � ernvarmeprojekter i 

år, hvilket har givet os en uvurderlig viden og 

erfaring. Vi har et begreb i virksomheden, som 

hedder Stærk under overfl aden. Et begreb der 

blandt andet dækker over de kompetencer, som 

ikke nødvendigvis er umiddelbart synlige, men 

som alligevel er helt centrale for produktionen, 

projektledelsen og montagen af bærende stål-

konstruktioner til moderne industribygninger, 

slutter Søren Hestbæk.

DS Stålkonstruktion A/S har næsten 50 års er-

faring i stålbranchen og de har gennem årene 

opbygget stærke kompetencer med at håndtere 

store komplekse byggerier. Virksomheden me-

strer alle discipliner fra idéudvikling, statik, pro-

jektering, produktion, levering og montering. 

Fra idé til færdigt projekt

Godt samarbejde på tværs af faggrupper

Maksimal udnyttelse af træfl isen

FAKTA
Dansk Energi Service A/S løser opga-
ver for � ernvarmeværker og andre, der 
skal producere energi på en miljørig-
tig og billige måde. De henvender sig 
også til industrien, hvor det handler 
om at reducere energiforbruget til et 
minimum. 

DES er med fra projekteringsfasen, 
hvor de rådgiver om teknologi, dimen-
sionering og eventuelle besparelses-
potentialer. De producerer selv det ud-
styr, der binder løsningen sammen og 
integrerer brændere, kedler og øvrigt 
udstyr fra anerkendte leverandører og 
står efterfølgende for installationen.

www.dansk-energi-service.dk

FJERNVARME HORSENS

Fra naturgas til � ernvarme

Af Helle Bak Klausman

FAKTA
Rambøll Gruppen er en førende ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed grundlagt 
i Danmark i 1945. Rambøll Gruppen beskæftiger 13.000 medarbejdere, heraf ca. 3.100 
medarbejdere i Danmark. Med næsten 300 kontorer i 35 lande bliver der lagt vægt 
på lokal erfaring kombineret med en global vidensbase. Rambøll arbejder inden for 
markederne: byggeri, transport, byudvikling, vand, miljø og sundhed, energi, olie & 
gas og management consulting.
www.ramboll.dk

– Det har været et meget fi nt og løsnings-
orienteret projekt, hvor vejen til de hurtige 
beslutninger har været kort, hvilket også har 
været nødvendigt, da processen har været 
meget komprimeret, fortæller projektleder 
Jane Dahl Larsen fra Per Aarsleff  A/S.
Hun har ledet en entreprise fra Horsens 
Varme A/S bestående af byggemodning, 
jord- og betonarbejde, spunsning og pæle-
ramning samt belægningsarbejde for et nyt 
træfl isfyret � ernvarmekedelanlæg på samlet 
30 MW.

– Når vi byder ind på større projekter hos 
Per Aarsleff  A/S, er vi ofte fl ere afdelinger 
involveret, og Horsens Fjernvarme er ingen 
undtagelse. Her har både Fundering og An-
læg & Byggeri medvirket. Det kalder vi one 
company, hvilket samtidig er et udtryk for, 
at vi søger og udnytter de synergier, der op-
står, når specialentreprenører bringer hver 

sin kompetence til bordet for at nå frem til 
den bedste løsning, siger Jane Dahl Larsen.

Arbejdet bød på udfordringer fra starten, 
da grunden ikke bare var en gammel losse-
plads, men også ligger på mosejord med 
meget langt ned til fast bund, og Jane Dahl 
Larsen fortæller her om løsningen:

– Nogle af vores absolutte spidskompe-
tencer som koordinerende projektledelse 
af fl ere fag kom i spil nemlig pælefundering 
og interims spunskonstruktion med grund-
vandssænkning i vores helt eget design. 
I kedelhuset stod vi for en fem meter bred 
insitu-støbt betonkerne, der er 20 meter høj. 
Vi har gennem hele forløbet arbejdet med 
hjælp fra en 3D-model, hvilket har været 
en en stor fordel. Vejrguderne var heldigvis 
også med os, så vi kunne afl evere til tiden.

Aarsleff  er Nordeuropas førende special-
entreprenør inden for fremstilling af og fun-
dering med piloteringspæle.

Et meget løsningsorienteret 
projekt

FAKTA
Aarsleff  er en førende dansk entreprenørkoncern med speciale i at udtænke, planlæg-
ge og gennemføre store projekter inden for infrastruktur, klimatilpasning, miljø, energi 
med videre – fra projektering til afl evering. Aarsleff  løser projekter i det meste af verden 
og beskæftiger fl ere tusinde medarbejdere i moderselskab, datterselskaber og associ-
erede selskaber.
Læs mere på www.aarsleff .com

FAKTA
DS Stålkonstruktion A/S har hoved-
kontor og en topmoderne produktion 
i Hobro. Den årlige produktion er på 
mere end 35.000 tons, hvilket gør dem 
til en af Nordens største leverandører 
til byggeprojekter i både Danmark, 
Sverige, Norge, Finland og Tyskland.

DS Stålkonstruktion er en del af DS 
Gruppen; en af Europas førende in-
dustrikoncerner inden for løsninger 
i stål og beton til byggeriet. DS Stål-
konstruktion A/S har med næsten 50 
års erfaring i stålbranchen opbygget 
stærke kompetencer med at håndtere 
store komplekse byggerier, både når 
det gælder styring, projektering og 
gennemførelse.  

www.ds-staal.dk


