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Forord
I forbindelsse med Energy Camp 20061 blevv det foresttået, at Fre
ederikshavn skulle blive
e Danmarkss
vedvarendee energiby. Dette
D
forslagg blev taget op af Frederrikshavn Byrråd, og som del heraf blev projektett
”Energibyen
n Frederiksh
havn” gennemført i periooden juli 2008 til juni 20
011. Projekttet er finansieret af Den
n
Europæiskee Regionalfo
ond (Vækstforum), PSO
O F&U‐midle
er v/Energinet.dk og Frrederikshavn
n Forsyning..
Projektet h
har været leedet af Fred
derikshavn KKommunes Energibysekr
E
retariat og hhar, via sam
marbejde ogg
afholdelse af årlige konferencerr og energgiuger, omfaattet en dialog med relevante aktører ogg
ndet genereelt. Resultattet af dettee projekt er dels en vision
v
for eenergisystem
met og delss
lokalsamfun
etableringen af en interaktiv 3D‐vissualiseringsm
model af det fremtidige energisystem
e
m i Frederiksshavn. Dettee
v
smodel.
notat beskrriver denne visualiserings

Overord
dnet om energisys
e
stemanallysemodellen
Energisystemet er beskkrevet i et sccenarie, der er udarbejd
det i energisyystemanalyssemodellen EnergyPLAN.
E
.
s
et fremtidsscen
f
narie, men sccenariet kan lige så vel bbeskrive den nuværendee
Som udganggspunkt er scenariet
situation elller for den saags skyld en tidligere situuation.
Alternative scenarier kaan udarbejde
es i modellenn energyPLA
AN, der kan hentes
h
gratiss på energy.plan.aau.dk,,
MD i Aalborg, for at kun ne anvendes i EnergiByy
men de skaal fysisk placceres på en server ved firmaet EM
Frederikshaavn Visualiseringsmodelle
en2 ‐ forkorteet EFV.
Oprindellig scenarie‐fil
Fysisk plaacering: EMD
Modificeret
scenarie‐fil
EnergyC
City Frederikshavvn
V
Visualisering
Fysiskk placering: AAU
Resultater –
time og
årsværdier

Energisystem
manalysemodellen
n
EneergyPLAN
Fysisk plaacering: EMD

EFV henter denne scen
nariefil ved opstart,
o
og ddet er med udgangspun
nk i denne, aat brugere derefter
d
kan
n
modellere vvisse ændringer i energisystemet.
Når brugereen har foretaaget de ønskkede ændrinnger og trykkker på
sendes moodificerede scenariedata
s
a
til en on‐lin
ne version af energyPLA
AN, der bereegner energisystemet for hver enke lt time i et år. Dernæstt
returneres ttimeværdierr for elforbru
ug og elproduuktion samt årlige indikatorer. Timevværdier visess som kurverr
mens årligee værdier visees som tal.
Ved tryk på

1
2

vendeer modellen tilbage
t
til dee oprindelige værdier fra scenariet.

Se www.en
nergycamp.dk
https://ww
ww.3dgi.dk/cm
ms/wiki/288‐D
DSY/331‐DSY.hhtml?branch=
=1&language=
=1

3

Mulighe
eder for at
a ændre på scena
ariet
Der er seks forskellige faktorer,
f
man som kan æ
ændre på i beskrivelsen
b
af energisceenariet. Alle seks
s
ændress
met herunder. Som udganngspunkt stå
år de på den
n
ved at trækkke i en skyder som vist i grafikken frra programm
værdi, der p
p.t. er i scenaariet.
Hvis cursor bevæges heen over skyd
der eller and re dele af grafikken, gives en kort bbeskrivelse af de enkeltee
komponentter.

Wind turbin
nes angiver hvor
h
mange vindmøller
v
m
med en større
else på 2,3 MW
M der opsttilles.
Biomass in power plants varierer graden
g
af bioomasse i kraaftværkerne gående fra 0 til 100% af
a forbruget..
ndselsforbrugget dækkess af fossile brændsler. Den indbyrrdes relativee
Den restereende mænggde af bræn
fordeling m
mellem forskeellige fossile brændsler fforbliver den
n samme som
m i scenariet
et, uanset om
m der skruess
op eller ned
d for biomasseanvendelssen. Hvis derr ikke i udgan
ngspunktet (det oprindellige scenarie
e) er angivet,,
hvilket brændsel kraftvaarmeværkerne kører på, antages dett at være natturgas.
Solar collecctors varierer graden af bygninger m
med 4 m2 so
olfangere op
psat. Hver kkvadratmeterr antages att
levere 12000 KWh/år, ogg at have en virkningsgraad på 50% ogg de opsætte
es på mellem
m 0 og 100% af i alt 7223
3
bygninger i Frederikshaavn. Disse bygninger er fordelt på 456 som er tilkoblet deecentralt fjernvarmenet,,
6387 huse ttilkoblet det centrale fjerrnvarmenet i Frederikshaavn og endelig 380 huse udenfor fjerrnvarmenet.
Green transsportation varierer ande
elen af transsportbehove
et som dækkkes med el, brint eller biobrændsel.
b
.
Som udgan
ngspunkt anvvendes den samme relaative fordelin
ng mellem el,
e brint og biomasse, som der er i
scenariet uaanset om deer skrues op eller ned forr ”grøn transsport”. Hvis der ikke er sscenariet er nogen form
m
for grøn traansport speccificeret, anta
ages det, at fossil transp
port omlægg
ges til elbilerr ved omlægning til grøn
n
transport. SSpecielt for elbiler er de
et antaget, aat disse er trre gange me
ere effektivee en brændselsbiler. Dett
betyder i prraksis, at omlægges f.ekss. 120 GWh ffossil transpo
ort til 100% elbiler,
e
så moodelleres et elforbrug påå
40 GWh.
Med Powerr usage kan elforbruget
e
justeres fra 550% under til 50% over det niveau, d er som udga
angspunkt err
scenariet. M
Modellen forrholder sig ikkke til, hvilkee typer af elfforbrugende
e apparater dder anvende
es mere ellerr
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mindre herunder om deer ændres på fordelinge n hen over døgnet
d
og årret. Modelleen anvendes den sammee
ng af elforbrruget uanset hvordan dett modelleress i EFV
timefordelin
Med Heat u
usage kan vaarmeforbrugget tilsvarendde justeres fra
f 50% under til 50% ovver det niveau, der som
m
udgangspun
nkt er scenariet. Igen anvender moddellen den saamme fordeling over tim
mer og år uanset om derr
skrues op eeller ned for varmeforb
bruget. I virrkeligheden vil en nedsæ
ættelse af vvarmeforbruget gennem
m
isolering beevirke, at varrmeforbruge
et falder merre om vinterren end om sommeren, hvor der ikkke anvendess
varme til op
pvarmning, men
m det er frravalgt af he nsyn til overrskueligheden i denne moodel.

Visning af resulttater
Som nævnt vises både årlige
å
resulatteter samt ti meværdier i EFV. Timevæ
ærdierne visses grafisk for en periodee
af fire døgn
n for derigennem at vise systemets ddynamik og hvad
h
der f.ekks. sker hvis vinden blæsser eller ikkee
blæder hhv. sommer elller vinter.
n se både dee originale daata fra scenariet, samt dee mofificered
de data som
m
Ved at vælgge
kan man
er kommet med udganggspunkt i de
e ændringer brugeren haar foretaget. Man kan deerved både grafisk
g
og ud
d
ærdier se, hvvordan system
met pårvirkees af en given
n ændring.
fra årlige væ

Hvad angårr timeværdieerne, kan ma
an enten væ
ælge at se en
n animation ved hjælp aaf
; hvorved
d
modellen viser en hurtiig gengivelse
e af tiden ell er ved at væ
ælge et speciifikt tidspunkkt ved hjælp
p af dato‐ ogg
tidsskyderne.
Der vises allene timevæ
ærdier for elp
produktion oog elforbrug da specielt disse er krit iske for energisystemer,,
da der krævves balance mellem
m
forbrug og produuktion hvert eneste øjeblik. Til samm
menligning err f.eks. fjern‐‐
varmeforsyning meget mindre
m
kritissk.
Med sort vvises elforbruget, med cyan
c
vises eelproduktion fra affaldsfforbrændinggsanlæg, me
ed blåt visess
vindkraft ogg endelig vises med gult elproduktio nen fra krafttvarmeværker. Kraftvarm
meværker be
etegnes CHP
P
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som er den
n engelske forkortelse
f
af
a Cogeneraation of Heaat and Powe
er. Bemærkk at elprodu
uktionen fraa
affaldsforbrrændingsanlæ
æg ofte er konstant,
k
hvi lket skyldes,, at for at opnå en tilstræ
ækkelig god forbrænding
f
g
afaffald, så kræves en kontinuert prroduktion.
I en lille tab
bel vises de årlige udled
dninger af CO
O2 samt dett årlige forbrrug af fossilee energiressourcer samtt
vedvarendee energiresso
ourcer. Forb
bruget af fosssile energirressourcer omfatter
o
ogsså import ogg eksport aff
elektricitet, som i scenaariet antagess at hhv kom
mme fra ellerr mindske prroduktionen på et elværk baseret påå
ndsler.
fossilebræn
Endelig retu
urneres en in
ndikator for hvor godt eenergisystem
met er til at finde
f
balanceen mellem elproduktion
e
n
og elforbrugg. Denne er defineret so
om den samllede årlige im
mport plus den
d samledee årlige ekspo
ort delt med
d
det samledee årlige elforbrug i områ
ådet. En værrdi på 0% be
etyder sålede
es, at der hvverken er import til ellerr
eksport fra området , og at systeme
et således err tilstrækkeliggt fleksibelt til at det kann operere ud
den hælp fraa
omverdeneen.

Geografi
fisk navig
gation i modellen
m
Som udgangspunkt er der
d i systeme
et valgt et s åkaldt "poin
nt of view" (P
POV), der err valgt ud fra
a at give dett
bedste view
w over modeellen i forbin
ndelse med de ændringer af energiproduktioneen eller enerrgiforbruget,,
man ønsker. Rører man således ve
ed den skydder, der ænd
drer antallett af vindmølller, så får man
m et view
w
udefra vand
det og ind mod vindmøllerne og byenn. Dette view
w er ganske godt
g
til at oppfatte de æn
ndringer, derr
sker i modeellen. På sam
mme måde err der valgte ttilsvarende point
p
of view
ws, som gør ddet enklere at
a opfatte dee
andre visueelle ændringeer af energisyystemet.
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Som udganggspunkt er positionen
p
fo
or dette view
w låst. Dvs. man
m kan ikke umiddelbarrt flytte sig væk fra dettee
sted ved at benytte musen.
m
Ved at klikke påå venstre museknap
m
og
g bevæge m
musen kan man
m kigge i
forskellige rretninger, meen altså ikke
e bevæge sig væk.
Der er to væ
æsentlige tastaturknapper, som mann bør huske. Den ene er ESC knappeen, som løsne
er eller ogsåå
låser navigaationen. Et trryk på ESC knappen vil dderfor give mulighed
m
for at bevæge ssig frit rundt. Den anden
n
er mellemrumstasten, som
s
stopperr bevægelse n øjeblikkeliigt. Sidste mulighed
m
bennyttes ofte, når
n man harr
accelereret sin bevægellse for voldso
omt op. Se oogså en samm
menstilling af mulige tasttaturfunktion
ner nederst.
Navigationeen i systemeet er designe
et specielt tiil navigation
n i virtuelle verdener,
v
deer tager udggangspunkt i
jordkloden, som vi har kaldt
k
"Geo Embedded Naavigation", og
o ligner ikke det man kennder fra f.ekks. spil e.l.
Hovedelementerne er:
‐ At retningen op eller ned
n altid er i forhold til joordens tyngd
deakse
‐ At man deerfor ikke bevvæger sig ud
d ad en tangeent men har en konstant højde i forh old til jordovverfladen
‐ At Man ikkke kan rulle fra
f side til sid
de, men kun kan se ned og
o op.
‐ At bevæggelseshastigh
heden er afhængig af eens højde ovver jordens overflade. Er man tætt på jordenss
overflade, b
bevæger man
n sig langsom
mt. Omvendtt er man langgt væk bevæ
æger man sig hurtigt.
‐ At man kan igangsættee en bevæge
else og hereffter se sig om
mkring, menss man flyver hen over lan
ndskabet.
Resultatet eer, at man kan fint kan bevæge
b
sig rrundt i et miindre lokalom
mråde og allligevel bevæ
æge sig rundtt
på jordklod
den. Sammenligner man navigationeen med den
n man f.eks. forefinder i Google Earth er voress
langt mere intuitiv og enklere og kan udføres aleene med mu
usen.
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Museaktiviteten kan således benyttes til fire bevægelser:
Kigge sig omkring:
Venstre musetast aktiveres og musen bevæges
Bevæge sig frem eller tilbage:
Scroll‐hjulet presses ned, og musen bevæges frem eller tilbage. Det svarer til at give sig selv et skub. Des
flere skub des hurtigere bevæger man sig.
Zoome:
Kører man scroll‐hjulet frem eller tilbage, svarer det til at trække sig nærmere eller flytte sig længere væk
langs bevægelsesretningen
Bevæge sig op eller ned:
Klik på højre musetast og bevæg musen hhv. frem ~ op, eller tilbage ~ ned. Også her "skubbes"
Den igangsatte bevægelse (skubbevægelsen) kan stoppes ved at klikke samme sted på musen igen.
Bevæger man sig f.eks. ned, så kan bevægelsen stoppes ved kort at klikke højre musetaste igen.
Et par ekstra funktioner, man kan bruge er følgende:
Tryk ESC: Frigør navigationen til fuld bevægelighed, eller låser den.
Tryk 1: For at komme tilbage til udgangspunktet
Tryk 0: For at øge musens sensitivitet
Tryk 9: For at reducere musens sensitivitet
Tryk Q: For at afslutte
Tryk på mellemrumstasten: For at stoppe enhver bevægelse i modellen
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