
KØL AF, GL. RYE! 
 
Omkring hver femte fjernvarmeforbruger i Gl. Rye har problemer med afkølingen på hjemmets 
varmeanlæg. Det er skidt for Rye Kraftvarmeværks grundvandsvarmepumpe, det er skidt for miljøet – og 
det giver højere varmeregninger. 
 
Tekst og foto: Ole Jeppesen 
 
Det er pærenemt for forbrugerne at konstatere, om hjemmets afkøling af fjernvarmevandet er optimal 
eller ej. Hold fast om røret, der går ud af din varme radiator forneden, og mærk, om det er varmt eller blot 
lunt. Er det lunt, er alt formentlig i skønneste orden. Er det varmt, kan der være grund til at kontakte Rye 
Kraftvarmeværk og få en snak om mulighederne for forbedringer. 
 
”Men det er faktisk endnu mere retvisende at aflæse to tal på seneste varmeopgørelse – eller logge ind på 
eforsyning.dk/rye med sit kundenummer og en pin-kode [som man får udleveret, hvis man ringer til 
Brædstrup Fjernvarme, red]. Den gennemsnitlige afkøling i grader celsius udregnes ved at gange forbruget 
af varmeenergi (MWh) med 860 og dividere resultatet med forbruget af fjernvarmevand (m3). Det er lidt 
noget nørderi, men vigtigt nørderi,” forklarer bestyrelsesformand Søren Frandsen fra Rye Kraftvarmeværk. 
 
Afkølingen hos en femtedel af forbrugerne i Gl. Rye er for ringe, og derfor bliver der slidt unødigt på den 
nye grundvandsvarmepumpe. Det skal der gøres noget ved i tide. 
 
”Optimal afkøling sikres i reglen ved, at man skruer lige meget op for radiatorerne i alle rum pr. etage. Har 
man gulvvarme, skal man skrue gradvist op og være tålmodig. Det tager lang tid at varme et stort gulvareal 
op. Det er vigtigt at få gulvvarmesystemet finjusteret af en VVS-installatør,” siger Søren Frandsen. 
 
Kraftvarmeværket gør sit til at forbedre afkølingen. Der bliver renoveret en række såkaldte omløbsbrønde, 
og der er blevet søgt om støtte til et projekt, der vil optimere flowet i ledningsnettet. 
 
”Målet er her at opnå lavere temperatur i returvandet fra forbrugerne og generelt en mere effektiv 
temperaturstyring – ved i højere grad at producere varme med afsæt i forbrugernes døgnrytme,” lyder de 
afsluttende fremtidsdrømme fra formanden. 
 
Hvad er afkøling? 
Begrebet dækker over temperaturforskellen på det vand, der kommer ind i boligen fra kraftvarmeværket – 
og det vand, forbrugerne sender tilbage. Jo bedre varmen i vandet bliver udnyttet – og altså nedkølet – jo 
mindre mængder varmt vand skal der til at dække det samlede varmebehov. 
Hvorfor skal fjernvarmevandet køles ned? 
Vandets temperatur må ikke være for høj, når det kommer tilbage til kraftvarmeværket, idet det slider på 
anlægget og nedsætter driftssikkerheden. Hvis afkølingen er dårlig, skal der flere kubikmeter vand gennem 
rørene. Mere varmt vand kræver mere produktion, større rør og større pumper - og altså et dyrere anlæg 
og dyrere drift. Disse merudgifter vil ende hos forbrugerne på den ene eller den anden måde. 
Kontakt kraftvarmeværket på 75753300 eller mail@ryekv.dk, hvis du mener, at dit varmeanlæg afkøler 
dårligt. 
 
SIDSTE CHANCE FOR GRATIS TILSLUTNING! 

Status:  
Mindst 15 nye tilslutninger!  
Fakta om kampagnen: 
GRATIS INVESTERINGSBIDRAG – normalpris kr. 16.250,- inkl. moms 
GRATIS MÅLERBIDRAG – normalpris kr. 3.750,- inkl. moms 
FEM METER GRATIS STIKLEDNING – normalpris kr. 3.750,- inkl. moms (evt. resterende ledning 
betales af forbrugeren) 
Særligt til oliefyrsejerne:  
GRATIS KONSULENTBESØG og vurdering af eksisterende varmeanlæg 
Andelsbeviset koster stadig kr. 600,- (ingen moms). Kampagnen løber frem til starten af marts 2017 
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