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INDIREKTE FJERNVARMETILSLUTNING OG 
ENERGIRIGTIG VARMTVANDSBEHOLDER

Københavns Sydhavn har gennem de seneste år 
transformeret sig til en række spændende beboelses- 
og erhvervsområder. Blandt andet er de tidligere 
industriområder Sluseholmen og Teglholmen blevet 
omdannet til charmerende kanalbyer og maritime 
boligkvarterer.

På Teglholmen er et af de seneste projekter anlæggelsen 
af fem små moler, der strækker sig ud i havneløbet, 
og som under navnet ”Piers” hver huser syv moderne 
rækkehuse i tre plan. Hertil kommer to ejerlejligheder for 
enden af hver række. 

De 45 boliger har nærmest karakter af husbåde, bare på 
fast grund, og hver bolig har sin egen store og hyggelige 
tagterrasse med udsigt til havneløbet og det pulserende 
liv i Sydhavnen, ligesom der fra terrasserne er direkte kig 
over til de skiftende årstider på Amager Fælled.

HVAD VAR OPGAVEN?
Kundetilpasset projektløsning til 151 m2 i 3 plan 
med gulvvarme

De 45 boliger i Piers-projektet forsynes alle med indirekte 
fjernvarme fra Hovedstadens Forsyningsselskab (HOFOR), 
og rumopvarmningen sker i alle rum med gulvvarme.

Netop kombinationen af fjernvarme og gulvvarme kræver 
ofte en projekttilpasset løsning. Det fortæller Rasmus 
Beckmann, der er distriktschef hos Gemina Termix med 
ansvar for Nordsjælland, Storkøbenhavn og Bornholm.

”Generelt er det vores erfaring, at fjernvarmeløsninger 
af one-size-fits-all-typen sjældent løser opgaven opti-
malt,” siger Rasmus Beckmann og fortsætter: ”For at 
imødekomme forskellige bymodeller, lokale trykzoner og 
specifikke tekniske bestemmelser vil en kundetilpasset 
projektløsning derfor oftest være at foretrække, og vel 
at mærke både ud fra et teknisk perspektiv, og hvis man 
vælger at kigge på totaløkonomien i projektet.”

I Piers-projektet har det kundetilpassede element tillige 
haft stor betydning i forhold til den praktiske installation. 
De fysiske omstændigheder betød nemlig, at der var brug 
for at lave et splitanlæg med en forskudt installation af 
de to units i løsningen, henholdsvis en Termix VX HOFOR 
fjernvarmeunit og en separat 80 liter Termix Solobeholder 
til varmt brugsvand.

HVORFOR GEMINA TERMIX?
Fokus på både komfort, miljø og økonomi

Med den HOFOR-tilpassede Termix-løsning til det spæn- 
dende boligprojekt på Teglholmen kan de 45 boligejere 
glæde sig over en fjernvarmeløsning med høj komfort, 
stor driftssikkerhed og en energieffektivitet i den aller-
bedste ende af skalaen. Det sidste skyldes ikke mindst, at 
fjernvarmeunitten er fuldisoleret fra fabrikken og derfor 
overholder kravene i DS452 uden yderligere isolering. 
Resultatet er et minimalt varmetab, der sammen med 
den indbyggede vejrkompensering og den effektive 
varmeveksler sikrer en helt igennem energieffektiv fjern-
varmeløsning.

”Hos Gemina Termix er det et strategisk valg at være mar-
kedsledende på de kundetilpassede projektløsninger,” 
siger Rasmus Beckmann og tilføjer: ”Og det er lige præcis 
den position, de 45 boligejere på Piers i Københavns Syd-
havn får et særdeles håndgribeligt bevis på med den her 
fjernvarmeløsning.”

FAKTA OM PIERS
Beliggenhed:  Teglholmen, København

Boligtype:  Rækkehuse i tre etager

Areal:  5.560 m2

Byggeår:  2018-2020
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