
 

Lavtemperaturfjernvarme, 
hvem vinder – hvem betaler?  
 
Hvad er konsekvenserne af at sænke fremløbstemperaturen – og er 
der balance mellem fordele og ulemper? 

Energiforum Danmark på Fyn inviterer medlemmer og andre 
interesserede til temaeftermiddag om lavtemperatur fjernvarme. 

 
Tid: Torsdag d. 18. maj kl. 14.00-16.30 

Sted: Odin Havnepark/Mødecenter Fabrikken, Lumbyvej 17F, Odense C 

Fjernvarmeselskaberne sænker temperaturen, som et led i 
energiselskabernes pligt til reduktion af energiforbrug. 

Men hvilken konsekvens får det for kunderne? Bliver kunderne nødt til at 
ændre deres installationer? Og hvem skal betale for det? 

Får kunderne del i gevinsterne og hvordan håndterer vi, at 
lavtemperaturvarme på sigt bliver mere udbredt?  

Vær med når Energiforum Danmark på Fyn ser på lavtemperaturvarme 

 Kom og hør om: 

● Lavtemperatur set med fjernvarmens øjne  
● Samspillet mellem bygninger og systemer med lavtemperatur 
● Udfordringer og muligheder for ved lav- og ultralavtemperaturvarme 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 14.00 

 
Velkomst og introduktion til eftermiddagen 

- Eksempler på konkrete problemstillinger i forbindelse med 
lavtemperaturvarme 

v/ Jørgen Halkjær, Max Jørgensen og Flemming Schrøder, Energiforum Danmark 
  

Kl. 14.20 Lavtemperatur set med fjernvarmens øjne 
- Motivation, erfaringer og udfordringer 

v/ Jacob S. Rasmussen, Fjernvarme Fyn 
 

Kl. 14.40 Samspillet mellem bygninger og system, når temperaturen skrues ned 
v/ Flemming Ulbjerg, Rambøll 
 

Kl. 15.10 Pause med forfriskninger 
 

Kl. 15.40 Udfordringerne med og barrierer for lav- og ultralavtemperatur 
- Erfaringer bl.a. fra renoveringsprojekter i den almene boligsektor 

v/ Flemming Schrøder, Alectia A/S 
 

Kl. 16.00 
 

Debat blandt de fremmødte 
- Eksempelvis: Erfaringer, bekymringer og spørgsmål  

 
Kl. 16.30 
 

Afslutning – farvel og tak 
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 11. maj 2017 

 
Tilmelding kan ske via mail til 
info@energiforumdanmark.dk 
eller på hjemmesiden: 
http://www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/ 

Arrangementet er gratis for medlemmer af Energiforum Danmark og 
koster 500 kr. (ekskl. moms) for ikke medlemmer. Beløbet faktureres 
efter mødet. Ved udeblivelse eller afbud senere end 4. oktober opkræves det 
fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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