
 

Varmepumper og køling på 

Regionshospitalet i Randers 

Energiforum Danmark i Midtjylland inviterer medlemmer og andre 
interesserede til spændende temaeftermiddag om varmepumper, 

kølesystemer og genbrugsvarme. 
 

Tid: Tirsdag d. 8. maj kl. 13.00-16.00 

Sted: Regionshospitalet Randers, Indgang B ved skadestuen, Auditoriet, 

Parkering i P-huset på Kirketerpsvej 4 

Regionshospitalet Randers har, i forbindelse med konsolidering af deres 

kølesystem installeret tre varmepumper, som skal erstatte en række små 

køleanlæg og samtidig nyttiggøre kondensator-energien ved at fortrænge 

fjernvarmeforbrug i hospitalets bygninger.  

 

Varmepumperne står i to forskellige bygningsafsnit, med hver deres 

fjernvarmeforsyning, så udfordringerne er mange teknisk såvel som 

organisatorisk. 

 

Vær med når Regionshospitalet Randers, deler ud af gode og dårlige 

erfaringer, med alt fra afgiftshåndtering til indkøring af varmepumperne 

  

Kom med 8. maj og høre mere om: 

 
● De tekniske løsninger – rundvisning og hvad, hvor og hvorfor?  

● Overskudsvarme – hvad gør man med afgifter og salg til nettet  

● Erfaringer fra implementeringsfasen 
 

Se detaljeret program på næste side
 ››› 
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Program 
 
Kl. 13.00 

 
Velkomst og deltagerpræsentation  
v/ Flemming Madsen, Energiforum Danmark og Regionshospitalet i Herning, samt 
Søren K. Godiksen, Regionshospitalet i Randers 
  

Kl. 13.05 Introduktion til projektet og rundvisning 
- Tekniske fakta 
- Implementering – udfordringer og løsninger 

v/ Søren K. Godiksen, Regionshospitalet Randers 
 

Kl. 14.00 Varmepumpeprojektet i Randers, set ude fra 
- Hvad kan andre lære af Randersprojektet? 
- Hvad er unikt fra Randersprojektet? 
- De fem bedste råd før du kaster dig over et varmepumpeprojekt 

v/ Mogens Bonde Pedersen, RAMBØLL 
 

Kl. 14.30 Kaffepause  
 

Kl. 15.00 Energiafgifter, overskudsvarme og varmepumper 
- Hvem, hvad hvornår og hvor meget? 

v/ Troels Bagger Hviid, E &Y 
 

 Debat og spørgsmål 
 

Kl. 16.00 Farvel og tak 
 

  
 

Praktiske oplysninger 
 
Af hensyn til planlægning og traktement bedes tilmelding til arrangementet ske 
senest 1. maj 2018. Der er max. 30 pladser, som fordeles efter først-til-
mølle-princippet 
 
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 1. maj opkræves det 
fulde beløb. Vi sender kun bekræftelse på tilmelding pr. e-mail. 
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