
Mulle Muldvarp og Regnar RegnormMulle Muldvarp og Regnar Regnorm

Mulle Muldvarp







Det mystiske rør i jorden
– en bog om fjernvarme

Udgivet i anledning af Varmens Dag 2012

Produceret af TURBINE forlaget for FIF Marketing 2011
© FIF Marketing
FIF Marketing, Merkurvej 7, 6000 Kolding, Tlf. 76308000, 
www.fif-marketing.dk

Illustrationer: Artman Adventures
www.artmanadventures.dk

Mulle Muldvarp og Regnar RegnormMulle Muldvarp og Regnar Regnorm

- en bog om fjernvarme- en bog om fjernvarme

http://www.fif-marketing.dk/
http://www.artmanadventures.dk/




”Hvad sker der?” råber Mulle Muldvarp forskrækket og taber sin hakke. Mulle hopper til side, 
så han ikke bliver ramt af den varme damp, der vælter ud af  hullet i røret foran ham.
”Hvad er dog det for et rør? Det må jeg hellere fjerne. Det ligger jo lige midt i min gang,” 
mumler Mulle Muldvarp. ”Jeg skal gerne have gravet 10 meter mere inden aften.”
”Nej, nej … din skøre gravemaskine. Det går ikke. Det er jo et fjernvarmerør,” lyder det bag 

Mulle. Det er hans gode ven Regnar Regnorm.
”Hvorfor kan man ikke fjerne det? Du siger jo, at det er … et FJERNvarmerør.”

”Har du jord i hovedet? Det forsyner alle menneskene oven på jorden med 
varme til deres huse! Nu skal du høre hvordan.”

Vidste du …
… at muldvarpe kan grave gange under jorden, der fylder en halv fodboldbane? Muldvarpen graver sine egne, private gange, der ikke bruges af andre muldvarpe.  Gangene kan blive over 200 meter lange. Nogle steder ligger gangene i seks etager under jorden. Der er huler ind i mellem, hvor de sover eller har deres unger. Ofte ligger hulerne godt beskyttet under rødderne på  et træ.
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”Her ser du et kraftvarmeværk. Det laver både strøm og 
varme til menneskene. Inde i værket er der en stor kedel, 
der varmer vand op til damp. Vandet føres igennem nogle 
store turbiner, der laver strøm. Turbiner er egentlig nogle 
store møllevinger, der drives rundt af kogende damp fra 
en stor kedel. Kedlen og turbinerne bliver drønvarme, så 
de skal køles ned. Der gør man med koldt vand i nogle rør 
omkring kedler og turbine. Bagefter er vandet i rørene 
kogende,” forklarer Regnar.
Mulle Muldvarp klør sig i hovedet og forsøger at følge med 
i Regnars forklaring. 

Vidste du …
… at der er 60.000 km fjernvarmerør i 

jorden i Danmark? 

Hvis man satte alle disse fjernvarmerør 

sammen, så kunne de nå mere end én 

gang rundt om Jorden. Hvis man skal 

hele vejen rundt om Jorden, er der knap 

41.000 km.
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”Det varme vand fra kraftvarmeværket bliver ledt ud til alle husene omkring fjernvarmeværket i et stort net af 
rør. Rørene ligger nede i jorden. Vandet bliver ledt tilbage til fjernvarmeværket, når det har givet varme til huse-
ne. Det er ikke varmt længere. Det er koldt, men så kan det jo køle den maskine, der laver elektricitet igen. Sådan 
bliver vandet sendt rundt og rundt igen og igen mellem alle husene og kraftvarmeværket. Derfor er røret her 
lige foran snuden på dig ret vigtigt!”

”Det rørsystem er jo lidt ligesom alle mine gange i jorden,” mumler Mulle Muldvarp betaget. ”De er alligevel ikke 
så tossede de mennesker.”

Regnar fortsætter: ”Nogle  værker 
laver kun varme. De hedder 
 varmeværker, og de varmer vand 
op på en hel masse forskellige 
måder. Nogle brænder halm af, 
 nogle brænder affald af, der allige-
vel skal brændes, og så kan man jo 
lige så godt bruge varmen, ikke? 
Andre bruger solen til at varme 
vand med. Dét er rigtig smart. 
Nogle værker bruger også kul og 
olie, men det forurener mere og 
ødelægger naturen, så det prøver 
man at undgå.

Vidste du …
… at Danmarks første fjernvarmeanlæg blev bygget i 1903 på Frederiksberg ved København? Her slog man flere fluer med ét smæk. Affaldet hobede sig op i byen, og det løste man ved at bygge et forbrændingsanlæg. Her blev affaldet til varme og el, og det fik hospitalet og fattiggården glæde af som de første forbrugere. Siden har fjernvarme bredt sig til det meste af landet.



”Det varme vand fra kraftvarmeværket bliver ledt ud til alle husene omkring fjernvarmeværket i et stort net af 
rør. Rørene ligger nede i jorden. Vandet bliver ledt tilbage til fjernvarmeværket, når det har givet varme til huse-
ne. Det er ikke varmt længere. Det er koldt, men så kan det jo køle den maskine, der laver elektricitet igen. Sådan 
bliver vandet sendt rundt og rundt igen og igen mellem alle husene og kraftvarmeværket. Derfor er røret her 
lige foran snuden på dig ret vigtigt!”

”Det rørsystem er jo lidt ligesom alle mine gange i jorden,” mumler Mulle Muldvarp betaget. ”De er alligevel ikke 
så tossede de mennesker.”

Regnar fortsætter: ”Nogle  værker 
laver kun varme. De hedder 
 varmeværker, og de varmer vand 
op på en hel masse forskellige 
måder. Nogle brænder halm af, 
 nogle brænder affald af, der allige-
vel skal brændes, og så kan man jo 
lige så godt bruge varmen, ikke? 
Andre bruger solen til at varme 
vand med. Dét er rigtig smart. 
Nogle værker bruger også kul og 
olie, men det forurener mere og 
ødelægger naturen, så det prøver 
man at undgå.

Vidste du …
… at Danmarks første fjernvarmeanlæg blev bygget i 1903 på Frederiksberg ved København? Her slog man flere fluer med ét smæk. Affaldet hobede sig op i byen, og det løste man ved at bygge et forbrændingsanlæg. Her blev affaldet til varme og el, og det fik hospitalet og fattiggården glæde af som de første forbrugere. Siden har fjernvarme bredt sig til det meste af landet.



”Jeg tror altså lige, at jeg tager gummistøvler på,” siger Mulle Muldvarp. 
”Der er ved at være ret meget vand hernede.”
”Hold nu op … Og hør efter, hvad jeg siger,” fortsætter Regnar Regnorm.
”Ude ved husene ledes det varme vand op i radia-
torer. Når det er koldt udenfor, skruer 
 menneskene op for radiatorerne, 
så de kan holde varmen.”
”Nåh, de kan da bare grave nogle 
huller i jorden, så skal de nok  
få varmen,” svarer Mulle.
”Ja, ja … nu er de jo ikke 
muldvarpe ligesom dig,” 
vrisser Regnar.

Vidste du …
… at fjernvarme er den mest 

udbredte form for opvarmning 

i Danmark? 62 % af alle danske 

husstande har fjernvarme – det 

svarer til ca. 3,2 millioner dan

skere.

”Det varme vand kører rundt i rør inde i huset. Når det forlader huset igen, er vandet koldt og sendes tilbage i jorden til de store rør, der fører ud til fjernvarmeværket. Så du kan nok forstå, at de er glade for deres fjernvarme … og måske mindre glade for, at du går og laver huller i rørledningerne,” siger Regnar Regnorm.
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”Nu når du snakker om varmt vand, får jeg lyst til at bade. Jeg tror da lige, at jeg 
hopper i pølen her,” råber Mulle Muldvarp begejstret. ”Vandet er dejligt varmt!”
Mulle plasker løs. Regnar Regnorm kravler længere op på det tørre. Han skal ikke 
nyde noget. Regnar har nemlig vandskræk. Mulle er evigheder om at være nede i 
badet.
”Jeg hugger lige hullet i røret lidt større, så jeg får lidt mere varmt vand,” råber 
Mulle.
”Nej, nej … dit mulddyr! Du skal spare på vandet og ikke bare bruge løs.”
”Nå, hvorfor da det? Det er jo lige så dejligt,” udbryder Mulle Muldvarp forundret.
”Fordi det heller ikke er til at bade i. Det er fjernvarmevand  - ikke badevand din 
odder!”

Vidste du …
… at Danmark har 
460 fjernvarmeværker?

Mulle Muldvarp
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”Lad os nu få lukket for det hul. Det koster mange penge 
at varme vandet op!” forklarer Regnar Regnorm.
”Nåh, hvordan det?” spørger Mulle.
”Jo mere vand du bruger, jo mere vand skal varmeværket 
varme op. Og jo mere halm eller andet brændsel skal de 
bruge. Det koster jo penge! Og hvis de bruger olie eller kul, 
så forurener det også.”
”Men kan jeg ikke bare være ligeglad? Jeg bor jo nede i 
jorden,” siger Mulle. “Så kan den der dumme forurening 
ikke komme ned til mig!”
”Forureningen kan også komme ned til dig – og vi skal 
huske, at vi alle sammen skal passe på jordkloden, så her er 
rart at bo,” siger Regnar bestemt.

Vidste du …
… at fjernvarmeværkerne 

producerer fjernvarme med alt 

lige fra varme, der er tilovers fra 

virksomheder og til halm, flis, 

olie, gas, sol, jordvarme, affald 

og kolort?
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“Det er derfor, at mange varmeværker fyrer med halm, affald og andre ting, der ikke sviner så 
meget i luften. Og nogle får endda vandet varmet op med en slags radiatorer, der står uden på 
jorden og henter varme fra  solstrålerne. Det kalder man for solvarme.”
”Ja, solen er godt nok varm deroppe på jorden,” siger Mulle. 
“Jeg kom engang til at grave hul i jordoverfladen, så jeg kunne se himlen. Lyset fra solen 
var så skarpt, at jeg næsten ikke kunne se,” fortæller Mulle, ”men jeg 
hentede mine solbriller og lagde mig og tog  solbad. Skønt, 
men dejligt at komme ned i min dejlige, kølige  jordhule igen.”

Vidste du …
… at Danmark har et af 
verdens største solvarme
anlæg. Det ligger i Marstal på Ærø.
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”Hjælp mig, Regnar! Jeg kan næsten ikke svømme rundt mere. 
V andet når helt op til loftet. Stop hullet hurtigt – ellers drukner vi!”
Regnar finder en prop i sin værktøjskasse og banker den i hullet, så 
vandet ikke løber ud.
”Sådan, så er det slut med det springvand - og med vandspild!”
”Jeg var ellers lige så glad for det dejlige, varme bad. Man kan godt 
blive beskidt af at grave så meget,” siger Mulle.
”Jeg har en ide,” siger Regnar Regnorm og roder igen i sin 
 værktøjskasse. Vidste du …

… at Danmark er et af de 
lande i verden, hvor der er flest personer i befolkningen, der får varmet huset op med fjernvarme?
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”Værsgo Mulle. Her er en lille gave 
fra mig,” siger Regnar stolt. ”Nu kan 
du både holde varmen og komme 

i bad. Men husk, at du ikke skal 
tage for lange bade. Og varmen 
kan du selv styre ved at skrue 
op og ned for radiatoren. Der 
er jo  ingen grund til at skrue 
for meget op for varmen, når 
du ikke er i  hulen. Husk, at vi 
jo alle er fælles om at passe 
på vores lille, søde jordklode, 

både du og jeg og alle men-
neskene oppe på jordover-

fladen!”
”Nej, hvor er du sød, Regnar! Jeg 

tror alligevel ikke, at jeg vil fjerne 
det der fjernvarmerør. Jeg kan da 

bare grave min gang et andet sted,” 
svarer Mulle og giver Regnar et stort 
knus.

Vidste du …
… at fjernvarmen faktisk også er med til at opvarme almindeligt vand til vandhanen og bruseren? Det vand kalder man for brugsvand. Brugsvandet ledes gennem nogle rør i en varmeveksler, der er fyldt med varmt fjernvarmevand. På den måde får brugsvandet varme fra fjernvarmevandet – uden at det blandes  sammen.
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Regnar har fat i den lange ende
Det er ganske rigtigt, hvad Regnar Regnorm fortæller Mulle Muldvarp i historien. 
Men han har ikke fortalt det hele. Faktisk er fjernvarme en meget gammel op-
findelse, som går helt tilbage til romertiden, hvor man overførte varmt vand til 
hinandens huse via nogle primitive render i jorden. I dag er det et højteknologisk 
system, der fortsat er under udvikling, så vi lærer at bruge vores egne ressourcer 
bedst muligt - og på den mest miljørigtige måde. 

Ved produktion af varme er der meget stor fokus på, at vi forurener så lidt som 
muligt.  Vi skal bruge mindre olie og naturgas og anvende energien effektivt. 

Derfor er hele 80 % af fjernvarmen baseret på brug af overskudsvarme fra e l-
produktion og industri. Overskudsvarme, der ellers bare ville forsvinde. I dag er 
over 40 % af fjern varmen, det vi kalder CO2-neutral, og denne andel stiger, i takt 
med at vi i fremtiden vil bruge meget mere biomasse, sol- og jordvarme. Målet er, 
at energiforsyningen i Danmark skal være fossilfri i 2035-2050. 

Samtidig med at fjernvarme er en af de mest miljørigtige opvarmningsformer, er 
det  oftest også den billigste og nemmeste måde at opvarme et hus på.

Det kan du læse meget mere om på www.fjernvarme.info

På gensyn på 
www.fjernvarme.info

http://www.fjernvarme.info/
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Mulle Muldvarp støder på et 
rør i jorden, mens han graver 

løs. Hvad i alverden er nu det? 
Meget mystisk!  

Og så ligger røret lige der, hvor 
Mulle havde planlagt at grave 

en ny gang ...
Heldigvis er Mulles gode ven 
Regnar  Regnorm i nærheden. 

Han ved alt muligt   
og hjælper Regnar.

Følg med, mens Regnar Regnorm 
forklarer Mulle Muldvarp (og alle os 

andre) om det  mystiske rør.


