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Forord
Dette er et inspirationskatalog, der viser forskellige varmepumpeprojekter i tilknytning til fjernvarmesystemer. Inspirationskataloget kan læses selvstændigt, men er fremstillet i sammenhæng med Drejebogen for
store varmepumper. Drejebogen gennemgår de udfordringer og overvejelser, man kan have i processen fra valg af varmekilde til idriftsættelse.
Drejebogen og inspirationskataloget kan inspirere til nærmere overvejelser om, hvorvidt varmepumper kan blive en del af den fremtidige
fjernvarmeproduktion i et konkret fjernvarmesystem. Drejebogen kan
således understøtte udarbejdelsen af et beslutningsgrundlag, samt øge
vidensniveauet hos målgruppen.

1. Se eksempler på varmepumpeprojekter i inspirationskataloget,
og bliv inspireret af drejebogen.
2. Afprøv beregningsværktøjet med data fra dit eget værk.
3. Tag kontakt til en rådgiver, hvis der skal udarbejdes et egentligt
beslutningsgrundlag for, om investering i en varmepumpe er relevant for dit værk.

Med „store varmepumper“ mener vi varmepumper, der indgår i fjernvarmesystemer, hvorfor drejebogens og inspirationskatalogets fokus er
på indpasning af varmepumper i fjernvarmesystemet, og dermed som
bindeled mellem fjernvarmesystemet og elsystemet. Varmepumper, der

ikke er en del af fjernvarmesystemet, kan også levere en vis fleksibilitet
til elsystemet, men disse er ikke omfattet af denne drejebog. Fokus er
således på store/kollektive varmepumper i fjernvarmesystemer.
Drejebogen og inspirationskataloget er udarbejdet på opdrag fra Energistyrelsen. Inspirationskataloget indeholder beskrivelser af konkrete anvendelser af varmepumper i danske fjernvarmesystemer. Fokus i inspirationskataloget er at vise de forskellige anvendelsesmuligheder, der
er for varmepumper, samt at sætte fokus på de mange forskellige varmekilder en varmepumpe kan anvende. Drejebogen og inspirationskataloget kan læses som separate dokumenter.
Målgruppen for drejebogen og inspirationskataloget er primært fjernvarmeværker (driftsledere, direktører og bestyrelser) og varmeplanlæggere i kommunerne. Ambitionen for drejebogen er at bidrage til grundlaget for en vurdering af, hvorvidt en varmepumpe kan indgå i den fremtidige fjernvarmeproduktion, og således bidrage til at komme nærmere en afklaring af, hvorvidt muligheden skal undersøges nærmere f.eks.
ved hjælp af en rådgiver.
Drejebogen er struktureret med fokus på, hvilken information målgruppen har brug for. Efter en indledning om baggrunden for varmepumper,
beskrives hvilke overvejelser, der er relevante i forhold til om en varmepumpe passer ind i den nuværende fjernvarmeforsyning, dvs. med fokus på lokale forhold.
En afgørende parameter i forhold til varmepumper er hvilke(n) varmekilde(r), der er til rådighed. Dette understreger, at der altid er tale
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om en konkret, lokal vurdering, afhængig af de lokale forhold. Der gives
et overblik over forskellige varmekilder. Derefter følger en forklaring af
hvad varmepumper er, sammen med beskrivelse af forskellige anlægskoncepter.
Myndighedsgodkendelse er en vigtig del af et varmepumpeprojekt, og
dette belyses med udgangspunkt i konkrete eksempler. Som grundlag
for at vurdere økonomien i et varmepumpeprojekt, gennemgås forudsætningerne for de væsentligste parametre. Derefter beregnes eksempler, og følsomheder ved beregningerne belyses.
Drejebogen indeholder et beregningsværktøj, der kan understøtte de
første overvejelser, og eventuelt kan give en indikation af, om der er
grundlag for at arbejde videre med idéen om en varmepumpe. De resultater, der er fremkommet ved anvendelse af beregningsværktøjet kan
udelukkende danne grundlag for en beslutning om at undersøge muligheden nærmere, og ikke som en investeringsbeslutning.

Som en del af processen har projektgruppen været i dialog med forskellige aktører. Dette har givet værdifuldt input ved færdiggørelsen af drejebogen, inspirationskataloget og beregningsværktøjet. Projektgruppen
vil derfor gerne takke:

• Allan Norsk Jensen, Dansk Energi
• Charles Winther Hansen, Bjerringbro Varmeværk
• Claus Haparanda, Støvring Kraftvarmeværk
• Esben Nagskov, Aulum Fjernvarme
• Grethe Føns Hjortbak, AffaldVarme Aarhus
• Henrik Schultz, Thisted Varmeforsyning
• Jens Borchmann, Vestforbrænding
• Jørgen Risom, EnergiMidt
• Karsten Lund Jørgensen, Skjern Fjernvarme
• Karsten R. Kristensen, Skovlund Varmeværk

Hvis der er økonomi i en varmepumpe, følger implementeringen. Derfor indeholder drejebogen efterfølgende afsnit, der understøtter de næste skridt inden implementering. Dette omfatter organisation og kontraktforhold, udbud og valg af leverandør, samt test af ydelse og aflevering.

• Klaus Christensen, Grundfos

Endelig vil en perspektivering samle de væsentligste konklusioner, samt
belyse aspekter i forhold til energisystemet.

• Torben Pedersen, Vejen Varmeværk

En del af indholdet i drejebogen er flyttet til bilag for at øge læsbarheden af selve drejebogen. Der kan være relevant information at finde i
bilagene, så følg gerne henvisningerne og tjek bilagslisten.
Bagerst i drejebogen og insprirationskataloget er der en ordliste, en liste
over lovgivningsreferencer, samt en liste over øvrige referencer. Referencer er angivet med parenteser, f.eks. (Energistyrelsen, 2014).

Side vi - Inspirationskatalog

• Lars Toft Hansen, Thisted Varmeforsyning
• Morten Boje Blarke, Energianalyse.dk
• Søren Damgaard, Thisted Varmeforsyning
• Søren Skærbæk, Skjern Papirfabrik

Projektgruppen ønsker god fornøjelse med læsningen. Du er velkommen til at kontakt os, hvis du har spørgsmål eller ønsker at få udarbejdet
et egentligt beslutningsgrundlag om investering i en varmepumpe.
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1

Indledning – inspirationskatalog

Dette inspirationskatalog supplerer „Drejebog for store varmepumpeprojekter i fjernvarmesystemet“. Inspirationskataloget beskriver eksempler med det formål, at gøre erfaringer med varmepumper mere
tilgængelige for branchen, og dermed bidrage til en øget udbredelse af
varmepumper i fjernvarmesystemet.
Der er brugt danske eksempler, og da overvejelserne ofte afhænger af lokalt tilgængelige varmekilder, er inspirationskataloget struktureret efter
varmekilderne, så de relevante eksempler let kan findes. Der er fundet
eksempler med følgende varmekilder:
1. Røggas

de økonomiske forhold på en sammenlignelig måde, er der så vidt muligt brugt standardiserede el- og brændselspriser. I eksemplerne anvendes derfor den samme elpris på 1.100 kr./MWh inkl. afgiftsfradrag for
rumvarme. Den anvendte naturgaspris er på 2,50 kr./Nm3 uden afgifter.
Reelt varierer el- og brændselspriserne i de enkelte tilfælde, og eksemplerne viser derfor ikke den eksakte økonomi i løsningerne, men giver et
billede af, hvordan økonomien vil være under de givne forudsætninger.
Som det ses i eksemplerne, er der store forskelle på både teknik og økonomi, afhængigt af varmekilden som udnyttes og varmepumpens integration i fjernvarmesystemet. Variationerne for de anvendte eksempler
ses på figurerne 1.1 og 1.2.

2. Overskudsvarme
3. Geotermi
4. Spildevand
5. Grundvand (Projekt)

0,5 MW

6 MW

• Herunder energilagring i grundvand (ATES)
6. Sø- og åvand (Projekt)

3,5

6,9

Figur 1.1 – Variationer i de eldrevne varmepumpers størrelser og COP.

7. Andre varmekilder
• Luft, havvand, jordvarme, drikkevand, indirekte varmekilder, solvarme og varmelagre
Eksemplerne er beskrevet så kort som muligt, med fokus på tekniske og
økonomiske forhold i hvert tilfælde. For at eksemplerne bedst beskriver

De installerede varmepumper i Danmark spænder fra omkring 500 kW
for de mindste „store“ enheder, som køler røggas, til 6 MW, som udnytter overskudsvarme på Skjern Papirfabrik. COP er lavest for anlæg, der
udnytter varme fra omgivelserne (sø- eller grundvand), imens den højeste COP fås ved udnyttelse af overskudsvarme.
Som det ses af figur 1.2 er der store forskelle i både varmeproduktionspriser, investeringer og tilbagebetalingstider. Anlæg, som udnytter ener-

Inspirationskatalog - Side 1

80 kr./MWh

3,2 mio. kr./MW

STBT 4 år

315 kr./MWh

7,5 mio. kr./MW

STBT 9 år

Figur 1.2 – Variationer i varmeproduktionspris, investeringer og samlet
økonomi. STBT = simpel tilbagebetalingstid.

gi fra omgivelserne, vil typisk have en varmeproduktionspris på omkring 300 kr./MWh, hvorimod anlæg, som også producerer fjernkøling,
får en resulterende varmeproduktionspris på helt ned til 80 kr./MWh.
Investeringsstørrelsen spænder fra godt 3 til 7,5 mio kr./MW installeret
varmekapacitet. De laveste investeringsomkostninger fås ved varmekilder, som er let tilgængelige, hvor kravet til fremløbstemperatur er lavt,
og hvor der ikke er udgifter til udvidelse af elforbindelsen. Omvendt kan
en svært tilgængelig varmekilde, krav om særlig varmepumpe-teknologi
pga. høj fremløbstemperatur og udvidelse af elforbindelsen, gøre investeringen væsentlig større.
De længste tilbagebetalingstider fås typisk ved varmepumpeløsninger
på varmekilder fra omgivelserne, imens varmepumper, der udnytter
overskudsvarme og eventuelt leverer køling, får de korteste tilbagebetalingstider pga. høj COP. Selvom økonomien er bedst på de gennemgåede anlæg på overskudsvarme, er det dog vigtigt at bemærke, at økonomien stadigvæk kan være rentabel på anlæg, som udnytter energi fra
omgivelserne. Afhængigt af investeringens størrelse, kan en varmeproduktionspris på 315 kr./MWh godt være fornuftig.
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2

Røggas

Dette kapitel indeholder fire cases. To af de fire cases omhandler røggaskondensering via absorptionsvarmepumpe ved henholdsvis Bjerringbro Varmeværk og ved Vestforbrænding. De resterende to cases omhandler også røggaskondensering via eldrevne varmepumper ved henholdsvis Bjerringbro og Vejen varmeværker.

Fjernvarmeværk / Kontaktperson

Bjerringbro Varmeværk / Charles Hansen

Leverandør

SEG

Type

Thermax ES40BP

Installations år / årlige antal driftstimer

2007 / 3.500 timer/år

2.1 Røggaskondensering,
absorptionsvarmepumpe – Bjerringbro
Varmeværk

Varmekilde

Kondensering af røggas fra naturgasmotor

Drivenergi

Varm røggas fra naturgasmotor

Nominel varmeydelse

2,1 MW (heraf er ca. 1,2 MW drivenergi)

Nominel COP

1,7

Bjerringbro Varmeværk er et decentralt, naturgasbaseret kraftvarmeværk, der i dag råder over 4 forskellige varmepumpeanlæg. Det ældste anlæg er en absorptionsvarmepumpe, som afkøler røggas fra et af
værkets motoranlæg. Før gassen køles, ledes den varme røggas igennem
varmepumpen direkte fra motoren, så den høje temperatur kan udnyttes som drivenergi til varmepumpen.

Fjernvarme opvarmes fratil

Ca. 40-70° C

Varmekilde afkøles fra-til

63-27° C

Anlægget har været i drift siden 2007, og udvinder ca. 900 kW yderligere
energi fra gasmotorens røggas. Motorens kapacitet øges herved fra 3,7
MW til 4,6 MW uden yderligere el- og gasforbrug.

2.1.1 Baggrund
Varmepumpen er installeret for at forbedre driftsøkonomien ved kraftvarmeproduktion. varmepumpetypen blev valgt, fordi varmepumpens
elforbrug i denne applikation er betydningsløst, og effekten derfor er en
direkte besparelse i form af reduceret naturgasforbrug. Varmepumpen

kan dog kun udnyttes, når der er kraftvarmeproduktion. Økonomien afhænger altså af antallet af driftstimer på den tilkoblede naturgasmotor.

2.1.2 Systemet
Bjerringbro Varmeværk leverer varme til ca. 2.100 forbrugere. Den årlige
varmeproduktion udgør omkring 84.000 MWh, som primært produceres på naturgas. Bjerringbro Varmeværk er opdelt geografisk i en kedelcentral, en kraftvarmecentral og en energicentral (med et større varmepumpeanlæg). En mere detaljeret beskrivelse af Bjerringbro Varmeværk
findes i afsnit 3.1 på side 21.
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Bjerringbro Varmeværk
16%
9%

Varmepumpe, proceskøl
Varmepumpe, røggas
Naturgas

75%

Figur 2.2 – Principskitse over absorptionsvarmepumpe til røggaskondensering på motoranlæg. Kilde: Teknologisk Institut.

Varmepumpen
Figur 2.1 – Varmeproduktionsfordeling på Bjerringbro Varmeværk.

Kraftvarmecentralen har en samlet varmeeffekt på ca. 18 MW, og består
af 4 stk. identiske gasmotorer. Heraf er én er udstyret med absorptionsvarmepumpen, som beskrives her, og én er udstyret med en eldrevet
varmepumpe, som er beskrevet i afsnit 2.2. Den typiske varmeproduktionsfordeling ses på figur 2.1.
Den pågældende naturgasmotor var ikke tidligere udstyret med economizer, og varmevirkningsgraden kunne derfor øges med mere end 10
%-point fra ca. 48 % til 60 %. elvirkningsgraden er ca. 42 % og påvirkes
ikke af varmepumpen. De øvrige motoranlæg har samme elvirkningsgrad, men disse er udstyret med economizer, hvor returvandet udnyttes
til røggaskondensering. For de øvrige motoranlæg er varmevirkningsgraden ca. 55 %, og her er røggassen mindre interessant end for motoranlæg med lav varmevirkningsgrad.
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Motorens røggas ledes direkte til varmepumpen. Her udnyttes den høje
temperatur til indkogning af kølemiddel, som herefter kan optage energi ved lav temperatur. Røggassen ledes igennem varmepumpen ved ca.
425° C og afkøles til ca. 250° C. Bagefter gennemløber gassen motorens
HT- og LT-vekslere, hvor den køles til ca. 60° C inden den sidste energi
indvindes. Dette sker i en ekstra LT-veksler, som køles af varmepumpen
og afkøler røggassen til ca. 25° C. I den sidste LT-veksler udvindes 900 kW
ekstra varme pga. kondensering af røggassens vanddamp. Opbygningen
er skitseret på figur 2.2.
Fjernvarmereturen opdeles, så en delstrøm ledes til varmepumpen og
opvarmes til ca. 70° C, afhængigt af behovet. Her afsættes ca. 2,1 MW,
som stammer fra varmepumpens drivenergi fra gasmotoren på 1,2 MW,
samt de 900 kW som indvindes i røggaskøleren. Resten af fjernvarmereturen ledes til motorens intercoolere og øvrige varmevekslere, hvor den
opvarmes til ca. 95° C. Dette blandes til sidst med delstrømmen fra varmepumpen, så den ønskede fremløbstemperatur opnås. I perioder med
drift på den eldrevne varmepumpe, som også køler røggas på et motoranlæg, forvarmer den eldrevne varmepumpe returvandet som ledes
til absorptionsvarmepumpen. I disse perioder vil returtemperaturen til
varmepumpen øges til ca. 43° C.

2.1.3 Driftserfaringer
I varmepumpens første driftstid opstod en utæthed i varmeveksleren,
hvor drivenergien overføres fra den varme røggas. Varmevekslerne i den
konkrete varmepumpe er normalt ikke egnede til aggressive medier,
og det viste sig desværre at røggassen var korrosiv og derfor tærede
på varmeveksleren. Leverandøren har udskiftet varmeveksleren til en
type, som er bestandig til motorens røggas. Samtidig er der blevet lavet en ændring, der gør at varmepumpen er mindre følsom over den
meget høje temperatur på røggassen. Dette kan være et problem, da
kogningen i varmepumpens generator kan blive for voldsom og saltet
dermed udkrystalliserer. Efter ændringerne har varmepumpen fungeret
uden problemer. Leverandøren anbefaler dog generelt, at der etableres
en hedtvandskreds imellem røggas og varmepumpe så der kan bruges
standard varmevekslere.
Varmepumpen er meget driftssikker og har, ud over ovenstående, ikke
krævet vedligehold indtil videre. Der er en vis træghed i varmepumpen.
Ved hurtig opstart producerer varmepumpen først varme efter et stykke
tid, imens den fortsætter en periode efter motoren afbrydes. Rent styringsmæssigt er det dog ikke problematisk med hurtige lastændringer
på varmepumpen.

2.1.4 Organisation/ejerskab
Varmepumpen ejes og drives af Bjerringbro Varmeværk, som betragter
den som en del af den pågældende naturgasmotor.

2.1.5 Teknik og specifikationer
• Kold side
– Varmepumpe og røggaskøler er forbundet via en koldtvandskreds, røggaskøleren er en rustfri lodret rørvarmeveksler leveret af Hollensen. Den er udstyret med en røgsuger,

som er monteret før køleren og forhindrer at modtrykket for
turboladeren ikke øges.
• Varm side
– Fjernvarmevandet ledes direkte igennem varmepumpen.
Absorber og kondensator er serielt koblede direkte i varmepumpen.
• Drivenergi (generator)
– Motorens røggas ledes direkte igennem varmepumpen.
• Varmepumpe
– Et-trins LiBr-absorptionsvarmepumpe, maksimal fjernvarmetemperatur ud er ca. 70° C når røggassen køles til 25° C.
• CO2
– Løsningen reducer CO2 -udledningen fra det pågældende
motoranlægs varmeproduktion med ca. 20 %. Med et årligt
antal driftstimer på 3.500 svarer dette til 930 tons CO2 /år.

2.1.6 Budget og økonomi
Investering
Nøgletallene for investeringen ses herunder:
Varmepumpe

2,0 mio. kr.

Røggaskøler

1,0 mio. kr.

Tilslutning og SRO

0,1 mio. kr.

Total

3,1 mio. kr.
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Driftsøkonomi

Med den højere varmevirkningsgrad fås en højere varmekapacitet med
samme naturgasforbrug, og den konkrete driftsbesparelse afhænger af
gas- og elpriser. Ved en gaspris på 2,50 kr./Nm3 bliver driftsbesparelsen ca. 75-100 kr./MWh for det samlede anlæg. Den lavere varmeproduktionspris gør kombinationen mere konkurrencedygtig, i forhold til
kedelproduktion, og motoren får derfor flere driftstimer imens drift på
kedlerne reduceres.
Figur 2.3 viser nettoproduktionsomkostningen for motor uden varmepumpe, motor med varmepumpe samt kedel som funktion af elprisen.
Figuren viser den driftsafhængige varmeproduktionspris for kedel,
samt motor med og uden varmepumpe. Produktionspriserne er beregnet med en gaspris på 2,50 kr./Nm3 . Driftsbesparelsen udgør 75-100
kr./MWh afhængigt af spotprisen. Med varmepumpen reduceres skæringspunktet imellem motor og kedel, så spotprisen nu skal være under
ca. 250 kr./MWh, før kedeldrift er rentabel.
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Varmepumpens elforbrug udgøres udelukkende af to små cirkulationspumper, som stort set ikke har indflydelse på anlæggets driftsøkonomi. I praksis har varmepumpen derfor ikke noget energiforbrug, men
bidrager udelukkende til en øget varmevirkningsgrad på det tilkoblede
motoranlæg. Varmevirkningsgraden er øget fra ca. 48 % til 60 % uden
påvirkning af elvirkningsgraden. Løsningen udkondenserer dog en stor
mængde vanddamp fra røggassen. Denne skal bortledes, og der betales derfor afledningsafgift. Ud over pumperne, har varmepumpen ikke
nogen bevægelige dele, og indtil videre har der ikke været udgifter til
service og vedligehold. De samlede driftsomkostninger for varmepumpen udgør ca. 55 kr./MWh som varmepumpen indvinder i røggassen.
Driftsomkostningen udgøres primært af vandafledningsafgift.

Netto Varmeproduktionsomkostning (NPO) versus Elspotpris (ekskl. startomkostninger)
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Figur 2.3 – Nettoproduktionsomkostninger for kedel, samt motor med og
uden varmepumpe. Kilde: Teknologisk Institut.

Samlet økonomi
Økonomien varierer med el- og gaspris samt antallet af driftstimer. I det
følgende er forudsætningerne:

Fjernvarmeværk / Kontaktperson

Bjerringbro Varmeværk / Charles Hansen

Leverandør

Johnson Controls
Varmepumpe på gasmotor

• Driftsbesparelse ved varmeproduktion = 75 kr./MWh

Type

Sabroe ChillPac SMC 112 SR

• Årligt antal driftstimer = 3.500 timer

Installations år / årlige antal driftstimer

2010 / 3.500 timer/år

Varmekilde

Røggas

Nominel varmeydelse

800 kW

kr.

Nominel COP

5,1

Fjernvarme opvarmes fratil

Ca. 37-45° C

Varmekilde afkøles fra-til

40-15° C

Absorptionsvarmepumpe på gasmotor
Investering

3.100.000

Årligt antal driftstimer

3.500

timer

Årlig varmeproduktion

18.200

MWh

Driftsbesparelse pr. MWh (samlet anlæg)
Årlig driftsbesparelse

75

kr./MWh

1.365.000

kr.

Simpel tilbagebetalingstid

2,3

år

Intern rente over 15 år

44

%

2.2 Røggaskondensering, eldrevne varmepumper –
Bjerringbro Varmeværk
Bjerringbro Varmeværk er et decentralt naturgasbaseret kraftvarmeværk, der i dag råder over 4 forskellige varmepumpeanlæg. To af de fire
varmepumper er eldrevne ammoniakvarmepumper, som afkøler røggas
fra henholdsvis en gasmotor og en gaskedel. Begge varmepumper stammer fra samme leverandør.
Varmepumpen på motoranlægget er installeret i 2010 og yder ca. 800
kW, hvorved motorens varmeeffekt øges fra ca. 4,2 til 5,0 MW. Varmepumpen på kedlen er installeret i 2011 og yder ca. 500 kW. Herved øges
kedlens kapacitet fra ca. 9,0 til 9,5 MW.

Varmepumpe på gaskedel
Type

Sabroe ChillPac SMC 106 L

Installations år / årlige antal driftstimer

2011 / 3.500 timer/år

Varmekilde

Røggas

Nominel varmeydelse

500 kW

Nominel COP

5,2

Fjernvarme opvarmes fratil

Ca. 37-42° C

Varmekilde afkøles fra-til

40-15° C

2.2.1 Baggrund
Bjerringbro Varmeværk betragter varmepumper som en væsentlig produktionsenhed i et fremtidigt fjernvarmesystem. I takt med stigende naturgaspriser og faldende indtægter på elmarkedet, kan varmepumper
bidrage til fornuftige fjernvarmepriser ved de naturgasbaserede varme-
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værker, som ikke må skifte brændsel. Fremfor at udnytte eksterne varmekilder til varmepumperne, har man først og fremmest udnyttet teknologien ved de varmekilder som er tilgængelige fra motor- og kedelanlæg. Varmeværket forventer, at en vis del af produktionen vil foregå med
både kedel- og motordrift de næste mange år. Derfor har værket besluttet at installere varmepumper på én af værkets tre kedler, samt på to af
de fire gasmotorer. I forhold til selvstændige varmepumpeløsninger, er
denne type løsning billigere i installation og har højere COP-værdi. Varmepumpen på den ene gasmotor er en absorptionsvarmepumpe og er
beskrevet i det forrige afsnit.

Bjerringbro Varmeværk
16%
9%

Varmepumpe, proceskøl
Varmepumpe, røggas
Naturgas

75%

2.2.2 Systemet
Bjerringbro Varmeværk leverer varme til ca. 2.100 forbrugere, og den årlige varmeproduktion udgør ca. 84.000 MWh, som primært produceres
på naturgas. Bjerringbro Varmeværk er opdelt geografisk i en kedelcentral, en kraftvarmecentral og en energicentral (et større varmepumpeanlæg). En mere detaljeret beskrivelse af Bjerringbro Varmeværk findes
under afsnit 3.1 på side 21. Den typiske varmeproduktionsfordeling ses
på figur 2.4.
Kraftvarmecentralen har en samlet varmeeffekt på ca. 18 MW og består af 4 stk. identiske naturgasmotorer. Én af de fire naturgasmotorer
er udstyret med en eldrevet varmepumpe, som beskrives her, og én er
udstyret med en absorptionsvarmepumpe som er beskrevet i det forrige afsnit. Den pågældende gasmotor var i forvejen udstyret med en
lavtemperatur-veksler, som afkøler røgen til ca. 40° C. Med varmepumpen køles røgen helt ned til ca. 15° C, og varmevirkningsgraden øges herved fra ca. 54 % til 63 %. Motorens varmekapacitet øges fra 4,2 MW til 5,0
MW. Varmepumpen bruger dog ca. 140 kW elektricitet, som skal trækkes
fra motorens elproduktion. Varmepumpens elforbrug bliver dog også til
varme, og samlet betyder varmepumpen, at anlæggets virkningsgrader
går fra 54 %-varme og 41 %-el, til 65 %-varme og 39 %-el, hvormed totalvirkningsgraden øges fra 95 % til 104 %.
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Figur 2.4 – Varmeproduktionsfordeling på Bjerringbro Varmeværk.

Kedelcentralen består af 3 identiske kedler med en samlet varmeeffekt
på 27,5 MW. Den ene kedel er udstyret med en varmepumpe på 500 kW.
Alle kedler har lavtemperatur-vekslere, som afkøler røgen til ca. 40° C,
og kedlerne opnår en virkningsgrad på 103 %. Med varmepumpen afkøles røggassen på den ene kedel til 15° C, hvilket øger virkningsgraden
til 108 %. Varmepumpen bruger dog omkring 100 kW elektricitet, som
også bliver til varme.
Varmepumperne
Begge varmepumper er lavtryksammoniakvarmepumper, som i princippet er identiske med industrielle køleanlæg. Dette gør anlæggene
prisgunstige, men betyder samtidig, at den maksimale afgangstemperatur er omkring 50° C. Da varmepumperne altid er i drift med motor- eller
kedelanlæg, er det dog ikke nødvendigt med højere temperatur. Størstedelen af varmen produceres fortsat ved en væsentlig højere temperatur,
og varmepumperne forvarmer blot en delstrøm af returvandet. Den anden delstrøm ledes til anlæggenes lavtemperatur-vekslere, så disse ikke
påvirkes.

Figur 2.5 – Principskitse af eldrevet varmepumpe til røggaskondensering
på motoranlæg. Kilde: Teknologisk Institut.

Figur 2.6 – Principskitse af eldrevet varmepumpe til røggaskondensering
på gaskedel. Kilde: Teknologisk Institut.

Fra varmepumpen på motoranlægget, ledes det forvarmede vand videre til absorptionsvarmepumpen som er beskrevet i forrige afsnit. I absorptionsvarmepumpen opvarmes vandstrømmen herefter til ca. 70° C.
Fordi varmeproduktionsomkostningen er lavest på motoren med absorptionsvarmepumpen, er denne altid i drift, når den elektriske varmepumpe er i drift.

højtemperatur-veksleren, hvor der eftervarmes til den krævede fremløbstemperatur.

Ved kedelanlægget samles de to forvarmede delstrømme fra varmepumpe og LT-veksler og ledes til højtemperatur-veksleren, som opvarmer fjernvarmevandet til den krævede temperatur. På både kedel og naturgasmotor er der monteret en ekstra lavtemperaturveksler, hvor røggassen afkøles fra 40 til 15° C af varmepumpen via en væskekreds.

2.2.4 Organisation/ejerskab

2.2.3 Driftserfaringer
Begge varmepumper har fungeret upåklageligt siden installationen.

Varmepumperne ejes og drives af Bjerringbro Varmeværk, som betragter dem som en del af de tilknyttede varmeproduktionsanlæg.

2.2.5 Teknik og specifikationer

Opbygningen af de to anlæg er skitseret på figurerne 2.5 og 2.6.
Fjernvarmereturen opdeles, så en delstrøm opvarmes af varmepumpen
til ca. 45° C. Den anden delstrøm opvarmes ligeledes til 45° C af motorens lavtemperatur-vekslere. Delstrømmen fra varmepumpen ledes videre til absorptionsvarmepumpen, som er beskrevet i afsnit 2.1. Her eftervarmes det til ca. 70° C og blandes sammen med de øvrige fremløb.
For kedlen opvarmes en delstrøm af fjernvarmereturen via varmepumpen til ca. 42° C. Den anden delstrøm opvarmes af kedlens
lavtemperatur-veksler til 46° C. De to delstrømme samles inden

• Kold side
– For begge varmepumper er røggaskøleren forbundet via en
koldtvandskreds. Ved varmepumpen på motoranlægget, er
røggaskøleren en rustfri lodret rørvarmeveksler leveret af
Hollensen. Den er udstyret med en røgsuger, som er monteret før køleren og forhindrer at modtrykket for turboladeren
ikke øges. Ved varmepumpen på kedlen, er røggas-køleren 2
stk. standard køleflader på ca. 1 x 1 m i rustfrit stål. Kølefladerne er leveret af Dansk Energi Service.
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• Varm side

Varmepumpe på naturgasmotor:

– På begge varmepumper ledes fjernvarmevandet direkte
igennem varmepumpernes indbyggede pladevarmevekslere.
• Varmepumpe
– 25 bars ammoniakvarmepumper med stempelkompressorer, maks. temperatur ud ca. 50° C.
• CO2

Varmepumpe

1,0 mio. kr.

Røggaskøler

1,0 mio. kr.

Elforbindelse

0,2 mio. kr.

Tilslutning og SRO

0,8 mio. kr.

Total

3,0 mio. kr.

Driftsøkonomi

– For kedelanlægget reduceres CO2 -udslippet med ca. 3 %,
imens det reduceres 9 % på naturgasmotoren for den del,
som vedrører varmeproduktion. Med en årlig driftstid på
3.500 timer svarer dette til en CO2 -reduktion på henholdsvis 230 og 340 tons/år.

2.2.6 Budget og økonomi

De to varmepumper har en COP på omkring 5,2 og isoleret set bliver varmeproduktionsomkostningen for varmepumperne derfor ganske fornuftig. Der er udgifter til vedligehold, vandafledning og indkøb af elektricitet. Disse udgør ca.:
Vedligehold

10 kr./MWh-varme

Vandafledning

40 kr./MWh-varme

Investering

Indkøb af elektricitet

Nøgletallene for investeringerne ses herunder:

Spot

260 kr./MWh-el

Varmepumpe på naturgaskedel:

Transport lokal

130 kr./MWh-el

Varmepumpe

0,8 mio. kr.

Røggaskøler

0,2 mio. kr.

elforbindelse

0,2 mio. kr.

Tilslutning og SRO

0,8 mio. kr.

Total

2,0 mio. kr.
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Transport overordnet

70 kr./MWh-el

PSO-tarif

230 kr./MWh-el

Elafgift

410 kr./MWh-el

Samlet

1.100 kr./MWh-el

Med en COP på 5,2 bliver omkostninger til elektricitet til 212 kr./MWhvarme. Med vandafledning og vedligehold bliver varmeproduktionsprisen for de to varmepumper derfor omkring 262 kr./MWh. Uden varmepumper ligger motoren og kedlen typisk med en varmeproduktionspris på 400-470 kr./MWh, og driftsbesparelsen bliver mellem 140 og

Netto Varmeproduktionsomkostning (NPO) versus Elspotpris (ekskl. startomkostninger)
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Figur 2.7 – Varmeproduktionspris for kedel, kedel med varmepumpe, motor og motor med varmepumpe. Kilde: Teknologisk Institut.

210 kr./MWh produceret på varmepumperne. Det skal dog samtidig bemærkes, at varmepumperne kun fungerer, når der er drift på de tilhørende „dyre“ produktionsanlæg, og varmepumperne reducerer derfor
ikke den samlede produktionspris så markant som tallene herover indikerer. Dette er særlig tydeligt for kedlen, hvor varmepumpen kun producerer 500 kW varme ud af 9.500 kW. Her skal der altså produceres 9 MW
„dyr“ varme på kedlen for at få 0,5 MW „billig“ varme fra varmepumpen. Det er derfor vigtigt at betragte varmepumpe og brændselsanlæg
som én enhed med en samlet varmeproduktionspris.

varmepumpernes kapacitet er begrænset i relation til de produktionsanlæg de er tilknyttede. Kedlens totale kapacitet er 9,5 MW, hvoraf kun
0,5 MW stammer fra varmepumpen. Selvom varmepumpen er 40 % billigere end kedlen, påvirkes den samlede pris derfor kun marginalt med
ca. 10 kr./MWh. For motoranlægget er varmepumpen kun rentabel, når
spotprisen er under ca. 520 kr./MWh-el. Dette skyldes, at varmepumpens produktionsomkostning øges med spotprisen, og derfor er mest
rentabel ved lave spotpriser. Kombinationen af motor og varmepumpeanlæg er derfor kun rentabel i perioder med moderate spotpriser. I det
konkrete tilfælde ved spotpriser imellem ca. 250 og 520 kr./MWh-el.
Selvom denne type løsninger ikke ændrer drastisk på varmeproduktionsprisen, er den alligevel interessant på værker, hvor man ikke kan
undgå mange driftstimer på brændselsanlæg. Her har man en god og tilgængelig varmekilde i form af røggas. Det giver høj COP-værdi og kræver
mindre investering end selvstændige varmepumpeløsninger. I de fleste
tilfælde vil større, selvstændige varmepumpeanlæg dog kunne reducere den samlede varmeproduktionspris med større virkning end mindre
anlæg som kombineres med naturgasenheder.
Samlet økonomi
Den samlede økonomi varierer med gaspriser og antallet af driftstimer
fra år til år. I det følgende er der regnet med disse forudsætninger:
• Variabel gaspris = 2,50 kr./Nm3
• Samlet elpris = 1.100 kr./MWh-el
• Vedligehold og vandafledningsafgift = 50 kr./MWh-varme
• Årligt antal driftstimer = 3.500 timer

På figur 2.7 ses produktionspriserne for motor og kedel med og uden
varmepumpe. Der er regnet med en gaspris på 2,50 kr./Nm3 .
Figuren viser den driftsafhængige varmeproduktionspris for motor og
kedel, med og uden varmepumper. Som det ses af figuren, er der ikke væsentlig forskel på den samlede produktionspris. Dette skyldes, at
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Eldrevet varmepumpe på kedel - 500 kW
Investering

2.000.000

kr.

Årligt antal driftstimer

3.500

timer

Årlig varmeproduktion (Varmepumpe)

1.750

MWh

Driftsbesparelse pr. MWh
Årlig driftsbesparelse

210

kr./MWh

367.500

kr.

Simpel tilbagebetalingstid

5,4

år

Intern rente over 15 år

17

%

Eldrevet varmepumpe på motor - 800 kW
Investering

3.000.000

kr.

Fjernvarmeværk / Kontaktperson

Vejen Varmeværk / Torben Pedersen

Hjemmeside

http://vejen-varme.dk/

Leverandør

Johnson Controls

Type

Sabroe HeatPac HPC 106 S VSD

Installations år / årlige antal driftstimer

2013 / 6.500 timer/år

Varmekilde

Røggas

Nominel varmeydelse

1.100 kW (samlet for 2 stk.)

Nominel COP

5,2

Fjernvarme opvarmes fratil

Ca. 45-55° C

Varmekilde afkøles fra-til

40-20° C

Årligt antal driftstimer

3.500

timer

Årlig varmeproduktion (Varmepumpe)

2.800

MWh

2.3.1 Baggrund

kr./MWh

Vejen Varmeværk har haft et ældre varmepumpeanlæg tilknyttet værkets fliskedel siden 2003. I forbindelse med opførslen af en ny fliskedel i 2013, blev både den nye og den eksisterende kedel forsynet med
nye ammoniakvarmepumper. Selvom træflis er et billigt brændsel, som
varmepumper normalt ikke kan konkurrere med, øger varmepumperne
fliskedlernes kapacitet, og fortrænger herved naturgas, som ellers bruges som supplement. Varmepumperne har samtidig en stor miljømæssig effekt, da røggassen renses yderligere pga. afkølingen. Varmeværket
har således også let ved at overholde emissionskravene.

Driftsbesparelse pr. MWh
Årlig driftsbesparelse

140
392.000

kr.

Simpel tilbagebetalingstid

7,7

år

Intern rente over 15 år

10

%

2.3 Røggaskondensering, eldrevet varmepumpe –
Vejen Varmeværk
Vejen Varmeværk er et decentralt, flisfyret værk med to fliskedler, som
hver er udstyret med en eldrevet varmepumpe til yderligere afkøling af
røggassen. Varmepumperne er etableret i forbindelse med opførelsen af
en ny fliskedel, og har været i drift siden 2013. Hver varmepumpe har en
kapacitet på ca. 550 kW-varme.
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2.3.2 Systemet
Vejen Varmeværk leverer varme til ca. 4.100 forbrugere, og den årlige
varmeproduktion udgør knap 90.000 MWh, som primært produceres på
træflis. Vejen Varmeværk er opdelt geografisk i en kedelcentral med naturgas, en kraftvarmecentral med naturgas og Vejen Energianlæg med
træflis, bioolie og varmepumper. Herudover er en halmkedel under op-

Vejen Varmeværk
4% 8%

Varmepumpe
Træflis
Naturgas

88%

Figur 2.9 – Principskitse af eldrevet varmepumpe koblet til scrubbertårn
på fliskedel. Kilde: Teknologisk Institut.
Figur 2.8 – Varmeproduktionsfordeling på Vejen Varmeværk.

Princippet for varmepumpernes tilslutning er skitseret på figur 2.9.
førelse i øjeblikket, som forventes driftsklar ultimo 2014. Fordelingen i
2013 kan ses på figur 2.8.
Varmepumperne
Begge varmepumper er 40 bars ammoniakvarmepumper, som typisk
har en maksimal fremløbstemperatur på ca. 70° C. Typen er derfor bedst
egnet til fjernvarmesystemer med lav fremløbstemperatur eller i kombination med øvrige enheder, hvor varmepumpen ikke leverer direkte til
fremløb. I Vejen er varmepumperne altid i drift med de tilhørende fliskedler, og varmepumperne forvarmer derfor kun fjernvarmevandet inden det ledes til kedlerne. Inden fjernvarmereturen ledes til varmepumperne, har vandet allerede været igennem varmeveksleren til scrubbervandet, så dette har så lav en temperatur som muligt, og effekten af
scrubberen ikke reduceres. Varmepumpernes kolde sider er koblet til
et sekundært trin på scrubbervandet så kun en delstrøm afkøles. Havde varmepumperne kølet hele mængden af returvand, skulle køleeffekten være langt større og den bortkølede energi vil ikke blive indvundet i
scrubbertårnet.

Fjernvarmereturen ledes først igennem en pladevarmeveksler, hvor varme fra scrubbervandet overføres til fjernvarmevandet. Scrubbervandet
afkøles herved fra 52° C til 40° C, imens fjernvarmevandet opvarmes fra
35° C til 42° C. Efter pladevarmeveksleren deles scrubbervandet, så en
delstrøm ledes til scrubberen, mens en anden delstrøm ledes gennem
endnu en pladevarmeveksler og afkøles til ca. 15° C af varmepumpen.
Herefter indsprøjtes det kolde scrubbervand øverst i tårnet. Scrubberen er inddelt i to temperaturtrin som passer til røggassens aftagende
temperatur. Varmepumpen afgiver varmen til en delstrøm af det forvarmede vand, som opvarmes fra 42-52° C. Herefter samles hovedstrømmen igen og temperaturen øges til ca. 46° C. Årsagen til, at det kun er
en delstrøm som opvarmes er, at varmepumpens varmevekslere ikke er
dimensioneret til hele flowmængden.

2.3.3 Driftserfaringer
Varmepumperne har været i drift siden 2013, og har fungeret upåklageligt siden installationen. Omkring selve installationen blev varmepum-
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perne i første omgang koblet på returvandet, så dette afkøles inden indløb i varmeveksleren til scrubberen. Med det store vandflow betød det,
at returvandet kun blev afkølet nogle få grader og røggassen derfor også
kun blev marginalt koldere, hvorved effekten udeblev. Fejlen blev dog
hurtigt rettet inden varmepumperne rigtigt blev taget i brug. I denne
opstilling er det vigtigt, at varmepumperne køler en separat delstrøm,
så det rigtige temperaturniveau kan rammes. Problemstillingen er beskrevet nærmere i drejebogens bilag C.

2.3.4 Organisation/ejerskab
Varmepumperne ejes og drives af Vejen Varmeværk, som betragter dem
som en del af de tilknyttede varmeproduktionsanlæg.

2.3.5 Teknik og specifikationer
• Kold side
– Varmepumper og scrubbervand er forbundet via en sekundær koldtvandskreds og en pladevarmeveksler.
• Varm side
– Fjernvarmevandet ledes direkte igennem varmepumpernes
indbyggede varmevekslere.
• Varmepumpe
– 40 bars ammoniakvarmepumper med stempelkompressorer, maks. afgangstemperatur ca. 70° C.
• CO2
– I forhold til naturgas reduceres CO2 -udslippet med ca. 65
% for den varme, som varmepumperne producerer. I en del
af driftstimerne er marginalen dog træflis og såfremt træflis
betragtes som CO2 -neutralt, reduceres udledningen ikke for
denne del. Det estimeres at den årlige reduktion udgør ca.
180 tons CO2 .
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2.3.6 Budget og økonomi
Investering
Nøgletallene for investeringen ses herunder:
Varmepumpe

2,1 mio. kr.

El og SRO

0,3 mio. kr.

Hus og tilslutning

1,1 mio. kr.

Total

3,5 mio. kr.

Driftsøkonomi
De to varmepumper har en COP på omkring 5,2 og i forhold naturgasenhederne bliver varmeproduktionsomkostningen derfor ganske fornuftig. Der er udgifter til vedligehold og indkøb af elektricitet. Disse udgør
ca.:
Vedligehold

15 kr./MWh-varme

Indkøb af elektricitet
Spot

260 kr./MWh-el

Transport lokal

130 kr./MWh-el

Transport overordnet

70 kr./MWh-el

PSO-tarif

230 kr./MWh-el

Elafgift

230 kr./MWh-el

Samlet

920 kr./MWh-el

Varmepumperne er dels installeret af miljøhensyn, da kølingen bidrager til en effektiv røgrensning. Fordi der er tale om et kombineret anlæg,
som både har en funktion som køleanlæg og som varmepumpe, betales der kun energiafgift af godt halvdelen af elektriciteten svarende til

5,2/9,4. For hver enhed elektricitet som forbruges fås 9,4 nytteenheder:
5,2 enheder varme og 4,2 enheder køling.
Med en COP på 5,2 bliver omkostningerne til elektricitet til ca. 180
kr./MWh-varme. Indregnes vedligehold bliver varmeproduktionsprisen
for de to varmepumper derfor omkring 195 kr./MWh. I forhold til flis,
som er marginal de fleste af årets timer, er driftsbesparelsen kun ca. 20
kr./MWh. I omkring 1.000 timer pr. år er marginalen dog naturgas, hvor
varmen produceres på kedler til 550-600 kr./MWh. I disse timer giver
varmepumperne en driftsbesparelse på 355-405 kr./MWh-varme, som
varmepumperne producerer.

Varmepumper på fliskedler - 1.100 kW
Investering

3.500.000

kr.

Årligt antal driftstimer

5.500

timer

Årlig varmeproduktion

6.050

MWh

Driftsbesparelse pr. MWh
Driftsbesparelse med halmmarginal

20

kr./MWh

121.000

kr./år

Årligt antal driftstimer m. gasmarginal

1.000

timer

Årlig varmeproduktion

1.100

MWh

Driftsbesparelse pr. MWh

380

kr./MWh

Samlet økonomi

Driftsbesparelse med gasmarginal

418.000

kr./år

Den samlede økonomi varierer med gaspriser og antallet af driftstimer
fra år til år. I det følgende er der regnet med disse forudsætninger:

Samlet årlig driftsbesparelse

539.000

kr./år

Simpel tilbagebetalingstid

6,5

år

Intern rente over 15 år

13

%

• Produktionspris på gaskedler = 575 kr./MWh-varme
• Samlet elpris = 920 kr./MWh-el
• Vedligehold = 15 kr./MWh-varme
• Årligt antal driftstimer med flis som marginal = 5.500 timer
• Årligt antal driftstimer med gas som marginal = 1.000 timer

2.4 Røggaskondensering,
absorptionsvarmepumper – Vestforbrænding
Vestforbrænding er et affaldsselskab som bl.a. udnytter varme fra affaldsforbrænding til kraftvarmeproduktion. Varmen sælges dels til slutkunder i Vestforbrændings eget net, og dels til andre forsyningsselskaber i Københavnsområdet. For at udvinde kondenseringsenergi fra røggassens vanddamp, blev det ene af Vestforbrændings to anlæg forsynet
med en røggasscrubber og varmepumper til afkøling af røggassen.
Anlægget har været i drift siden 2007, og genvinder nominelt ca. 13 MW
yderligere energi fra røggassen i det ene forbrændingsanlæg. Afhængigt
af returtemperaturen og røggassen kan varmepumperne dog køle med
op imod 17 MW.
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og VEKS, som videredistribuerer den i København og Vestegnen. Der
produceres godt 1,1 mio. MWh varme årligt, imens elproduktionen udgør omkring 250.000 MWh årligt. Varmepumperne udvinder omkring
100.000 MWh fra røggassen, svarende til knap 10 % af den samlede varmeproduktion.

Fjernvarmeværk / Kontaktperson

Vestforbrænding / Anders Emus

Leverandør

Götaverken Miljö

Type

Thermax G119

Installations år / årlige antal driftstimer

2007 – 8.500 timer/år

Varmekilde

Røggas

Drivenergi

Udtagsdamp fra turbine; 160° C

Nominel varmeydelse

32 MW (heraf er ca. 19 MW drivenergi)

Nominel COP

1,7

Fjernvarme opvarmes fratil

Ca. 60-80° C

Vestforbrænding har drift på 2 kraftvarmeanlæg, som stort set er i drift
alle årets timer. Røgen fra de to anlæg ledes til samme skorsten, men det
er kun røgen fra det ene kraftvarmeanlæg, som køles via varmepumperne. Herefter ledes den afkølede røg videre til skorstenen og blandes med
ikke-kølet røg fra det andet kraftvarmeanlæg. På længere sigt forventes
det, at der også skal installeres et kondenseringsanlæg på anlægget, som
ikke har røggaskøling i dag.

Varmekilde afkøles fra-til

Ca. 115-65° C

Varmepumperne

2.4.1 Baggrund
Varmepumperne blev installeret for at muliggøre kondensering på røggassen, så den store energimængde heri kunne udnyttes. Dette krævede dog en større ombygning, da røggassystemet ikke var udstyret med
scrubberanlæg, ligesom skorstenen ikke var egnet til kold røggas. Varmepumpeinstallationen blev derfor foretaget sammen med opstilling
af et scrubberanlæg og installation af en ny glasfiberkerne i skorstenen.
Varmepumperne drives af udtagsdamp ved 163° C og påvirker derfor
værkets elvirkningsgrad en lille smule. Pga. de seneste års lave elpriser,
har det dog vist sig at være en langt bedre forretning end tidligere antaget.

2.4.2 Systemet
Vestforbrænding er et affaldsbaseret kraftvarmeværk, som dels leverer fjernvarme igennem Vestforbrændings eget fjernvarmenet til kunder i Ballerup, Furesø, Herlev og Gladsaxe kommuner. Når produktionen overstiger behovet i Vestforbrændings net, sælges varme til CTR
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De to varmepumper er koblet parallelt på både kølevand, fjernvarmevand og drivdamp. Varmepumperne kan således drives uafhængigt af
hinanden. Fjernvarmevandet ledes direkte igennem varmepumperne
og opvarmes normalt fra 60-80° C. Automatikken regulerer fjernvarmestrømmen igennem varmepumperne, og kan lede en delstrøm udenom,
hvis det er aktuelt. Normalt ledes det fulde flow dog igennem varmepumperne. I perioder med lavere returtemperatur, er varmepumperne
i stand til at køle røggassen yderligere og øge køleeffekten til omkring
17 MW. Fjernvarmetemperaturen ud af varmepumperne er ikke så kritisk, da vandet eftervarmes på forbrændingsanlægget. Opbygningen er
skitseret på figur 2.11.
Som det ses af figuren køles scrubbervandet igennem en mellemkreds,
så det aggressive scrubbervand ikke ledes direkte igennem varmepumperne. Mellemkredsen køles til ca. 45° C og køler igen scrubbervandet
til omkring 47° C. I scrubberen afkøles røggassen fra ca. 115° C til omkring 65° C, og scrubbervandet opvarmes herved til omkring 60° C, som
herefter på ny afkøles af mellemkredsen fra varmepumpen.
Scrubbertårnet er forsynet med en genopvarmnings-veksler, som kan
genvarme røggassen for at undgå dråbenedfald omkring skorstenen.

Figur 2.11 – Principskitse over absorptionsvarmepumper ved Vestforbrænding. Kilde: Vestforbrænding.

Varmeveksleren har en ydelse på omkring 1 MW, men har vist at være
overflødig, da røggassen fra scrubberen blandes med den varme røggas fra det andet forbrændingsanlæg, og temperaturen ud af skorstenen
derfor ikke nærmer sig dugpunktet.

2.4.3 Driftserfaringer

Figur 2.10 – Absorptionsvarmepumpe ved Vestforbrænding.

Varmepumperne har været i drift siden 2007 og udover indjustering
igennem den første periode, har anlæggene fungeret upåklageligt med
omkring 8.000 årlige driftstimer siden 2007.
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2.4.4 Organisation/ejerskab

2.4.6 Budget og økonomi

Varmepumperne ejes og drives af Vestforbrænding.

Investering

2.4.5 Teknik og specifikationer
• Kold side (fordamper)
– Varmepumper og scrubbervand er forbundet via en sekundær koldtvandskreds og en pladevarmeveksler.
• Varm side (absorber og kondensator)
– Fjernvarmevandet ledes direkte igennem varmepumperne.
Varmepumpernes automatik styrer vandstrømmen.

Nøgletallene for investeringen ses herunder:
Scrubber og varmepumper

39 mio. kr.

El og SRO

4,5 mio. kr.

Rør og tilslutninger

15 mio. kr.

Ombygning af skorsten

10 mio. kr.

Bygning

5 mio. kr.

Andre omkostninger

9 mio. kr.

Total

82,5 mio. kr.

• Drivenergi (generator)
– 160° C damp (6,8 bar) ledes direkte igennem varmepumpernes generatorer.
• Varmepumper
– To stk. 1-trins LiBr-absorptionsvarmepumper, maks. temperatur ud ca. 80° C.
• CO2
– De to varmepumper udvinder i alt ca. 100 GWh-varme årligt igennem kondenseringsvarmen. Brændslet, som varmepumperne fortrænger svinger over årstiden, og det er ikke
gjort op hvad anlæggets CO2 -reduktion udgør.

Driftsøkonomi
I 2006 blev varmepumpeanlægget projekteret med en tilbagebetalingstid på omkring 10 år. Den aktuelle tilbagebetalingstid svinger fra år til
år afhængigt af varmebehov, marginal varmepris samt elpriser. Det estimeres dog, at tilbagebetalingstiden vil blive væsentlig kortere end de 10
år, da forholdet imellem el- og varmepriser er mere gunstigt nu end i
2006.
Varmepumpernes elforbrug er betydningsløst, og driftsomkostningerne udgøres derfor alene af service og vedligehold. Vestforbrænding har
en serviceaftale, som dækker al vedligehold og reparation. Dog kommer
eventuelle reservedele og forbrugsstoffer oveni.
Serviceaftalen koster 200.000 kr./år for begge maskiner, og igennem de
senere år har udgiften til reservedele været 15-20.000 kr./år. Værdien af
varmen svinger meget, afhængigt af om det sælges i ejet net eller til CTR
og VEKS, hvor det igen afhænger af marginale produktionsenheder. En
årlig gennemsnitsværdi vil ligge omkring 200 kr./MWh, og med denne
værdi bliver den samlede økonomi som følger:
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Samlet økonomi
Den samlede økonomi varierer med marginale varmepriser, elpriser og
antallet af driftstimer fra år til år. I det følgende er der regnet med disse
forudsætninger:
• Værdi af varme = 200 kr./MWh-varme
• Vedligehold = 220.000 kr./år
• Årligt antal driftstimer = 8.000 timer

Varmepumper til røggaskondensering - 13 MW
Investering

82.500.000

kr.

Årligt antal driftstimer

8.000

timer

Årlig varmeproduktion

104.000

MWh

Værdi af varme

Serviceomkostninger
Årlig fortjeneste

200

220.000

kr./MWh

kr./år

20.580.000

kr.

Simpel tilbagebetalingstid

4,0

år

Intern rente over 15 år

24

%
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3

Overskudsvarme

Dette kapitel indeholder 2 cases. Den ene løsning ejes af Skjern Papirfabrik og udnytter overskudsvarme fra papirtørring, mens det andet anlæg er etableret i Bjerringbro, hvor varme fra Grundfos’ proceskøl genvindes og udnyttes i fjernvarmesystemet. Løsningen i Bjerringbro er specielt interessant, da der er tale om samproduktion af varme
og køling, hvorfor en særlig afregningsmodel benyttes.

3.1 Overskudsvarme – Grundfos / Bjerringbro
Varmeværk
Grundfos og Bjerringbro Varmeværk har lavet en fælles investering i et
større varmepumpeanlæg til samproduktion af køling og varme. Varmepumpen varetager Grundfos’ behov for proceskøling og varmen udnyttes i Bjerringbros fjernvarmesystem. I forbindelse med investeringen har Bjerringbro Varmeværk etableret et nyt selskab, som ejer og driver varmepumpen. Grundfos og det eksisterende fjernvarmeværk køber
henholdsvis kulde og varme fra det nye selskab, og et eventuelt overskud deles. Varmepumpen er installeret i en ny bygning ved Grundfos,
som kaldes Energicentralen, og ligger ved siden af varmeværkets kraftvarmecentral. Fordi der ikke er samtidighed imellem byens fjernvarmebehov og Grundfos’ kølebehov, er der samtidig etableret en forbindelse
til et grundvandsmagasin, som bruges til lagring af overskudsvarme fra
sommer til vinter. Energicentralen blev indviet i januar 2013.
Løsningen består af 3 parallelle ammoniakvarmepumper, hvoraf de to
er 2-trins-anlæg og den sidste er et lavtryks-anlæg i et trin. Den samle-

de varmeeffekt er ca. 3,7 MW, og varmepumpen har hvad der svarer til
3.700 årlige fuldlasttimer.
Virksomhed / Kontaktperson

Grundfos Bjerringbro / Klaus Christensen

Fjernvarmeværk / Kontaktperson

Bjerringbro Varmeværk / Charles Hansen

Leverandør

ICS Energy

Type

3 stk. specialbyggede ammoniak-anlæg,
Sabroe stempelkompressorer

Installations år / årlige antal driftstimer

2013 / 3.700 fuldlasttimer/år

Varmekilde

Proceskøl

Nominel varmeydelse

3,7 MW – 2 stk. á ca. 1,3 MW + 1 stk. á ca. 1,1
MW

Nominel COP

4,6 (ved samlet drift på alle tre anlæg)

Fjernvarme opvarmes fratil

Ca. 37-67° C

Varmekilde afkøles fra-til

18-6° C

3.1.1 Baggrund
Bjerringbro Varmeværk har i forvejen erfaring med varmepumper til
køling af røggas og har længe haft en forventning om, at varmepumper
bliver en vigtig del af den fremtidige fjernvarmeforsyning. Grundfos har
haft et ønske om udskiftning af en række ældre, decentrale køleanlæg til
færre og større centralt placerede anlæg. Energicentralen var en oplagt
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løsning, da der var synergi både omkring investering og driftsomkostninger. Dette betyder at løsningen både er miljøvenlig, energibesparende og samtidig økonomisk attraktiv for begge parter.

Kraftvarmeværk
(motorer)

Varmeværk
(kedler)

Projektet kunne være strikket sammen efter flere forskellige økonomiske modeller. Efter grundige overvejelser blev en fælles styregruppe
med det overordnede ansvar for projektet oprettet. Økonomien imellem Grundfos og fjernvarmeselskabet simplificeres på denne måde, og
samtidig sikres det at begge parter tager ejerskab og har vedblivende interesse i projektet.

Bjerringbro by

Energicentral
(køle/
varmepumper)

Grundfos

Grundfos

3.1.2 Systemet
Bjerringbro Varmeværk leverer varme til ca. 2.100 forbrugere. Grundfos
er den største forbruger og aftager omkring 24 % af den samlede varmeleverance. Den årlige varmeproduktion udgør ca. 84.000 MWh, hvoraf
Energicentralen producerer omkring 13.500 MWh, svarende til ca. 15 %.
Det er Bjerringbro Varmeværk som står for den daglige drift af Energicentralen.
Fjernvarmesystemet
Bjerringbro Fjernvarme har en kedelcentral og en kraftvarmecentral i
Bjerringbro. Der er stor overkapacitet i systemet, og varmen kan produceres på forskellige vis:
• Med tre naturgaskedler, der er placeret på kedelcentralen. Heraf
én med en eldrevet varmepumpe til røggaskøling. Den samlede
varmeeffekt er ca. 28 MW.
• Med fire naturgasmotoranlæg, der er placeret i kraftvarmecentralen. Heraf én med en eldrevet varmepumpe og én med en varmedrevet varmepumpe til røggaskøling. Den samlede varmeeffekt er
ca. 18 MW.
• Med to 2-trins og én 1-trins varmepumpe, placeret i Energicentralen ved Grundfos. Den samlede effekt er ca. 3,7 MW.
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Ventilstation
(Grundfos)

Grundvands
boringer

Figur 3.1 – Varmeproduktionsfordeling på Bjerringbro Varmeværk.

Naturgasmotoranlæggene er forsynet med lagertanke til korttidslagring,
som kan indeholde en varmemængde på ca. 320 MWh.
Byens forbrugere forsynes fra kedelcentralen, og varmen fra kraftvarmeenhederne distribueres også ud til Bjerringbro by igennem kedelcentralen. Varmetabet i fjernvarmenettet er forholdsvis lavt, da Grundfos som
storkunde er placeret direkte ved siden af kraftvarmeværket.
Figur 3.1 viser opbygningen i Bjerringbro.
Kraftvarmeenhederne kan enten forsyne Grundfos direkte, eller producere varme til kedelcentralen hvorfra det videredistribueres til byen. Energicentralen kan både levere op til 70° C fremløb fra 2-trinsanlæggene, samt op til 50° C fremløb fra 1-trinsvarmepumpen.
Varmepumperne driftes aldrig alene, og fremløbet fra varmepumperne
kan derfor hæves yderligere i temperatur ved at sammenblande fjernvarmevand fra øvrige produktionsenheder. I sommerperioden dækkes
varmebehovet af kraftvarmeenhederne, som leverer reguleringsydelser
på elmarkedet og derfor altid har en vis varmeproduktion. I månederne juni-september dækkes varmebehovet af motoranlæggene, og var-

Bjerringbro Varmeværk
16%
9%

Varmepumpe, proceskøl
Varmepumpe, røggas
Naturgas

75%

Figur 3.2 – Varmeproduktionsfordeling på Bjerringbro Varmeværk.

mepumperne er derfor ikke i drift disse 4 måneder. Kølebehovet ved
Grundfos er størst i disse måneder og her gemmes varmen i grundvandsboringer, som afkøles vha. varmepumperne i vinterperioden, hvor
kølebehovet er mindre. Den typiske varmeproduktionsfordeling ses på
figur 3.2.
Energicentralen
Som nævnt producerer varmepumperne aldrig direkte til byen, og dette
udnyttes ved hele tiden at minimere varmepumpernes fremløbstemperatur. Hermed opnås en højere COP på varmepumperne og energiforbruget reduceres. Energicentralen leverer varme ved to temperaturniveauer, som nominelt er lagt ud for henholdsvis 46° og 67° C. Varmen
ved 46° C ledes omkring kedelcentralen og opblandes til fremløbstemperatur, imens varmemængden på 67° C enten kan forsyne Grundfos
direkte eller ledes til kedelcentralen. Der kan leveres en effekt på ca. 1,1
MW ved 46° C og ca. 2,6 MW ved 67° C. Systemet temperaturoptimeres
hele tiden, så der altid køres med en så lav fremløbstemperatur som muligt. Den krævede fremløbstemperatur afhænger af varmebehovet ved

Figur 3.3 – Varmepumperne i Energicentralen i Bjerringbro.

både Grundfos og byens fjernvarmeforbrugere, samt varmeproduktionen på kedler og motoranlæg.
Kølebehovet ved Grundfos var oprindeligt inddelt i to niveauer med
fremløbstemperaturer på henholdsvis 6° og 12° C. Returtemperaturen
på kølevandet er lagt ud for 18° C. Ligesom fjernvarmetemperaturene fra
Energicentralen minimeres, er der arbejdet med at øge fremløbstemperaturen på kølevandet. Dette har resulteret i, at der på nuværende tidspunkt køres med fremløbstemperaturer på 12° C i begge systemer, som
øger både varmepumpernes COP og kapacitet.
Figur 3.3 viser varmepumperne i Energicentralen.
Det tilknyttede grundvandslager anvendes til lagring af overskudsvarme fra sommer til vinter. I sommerperioden dækkes varmebehovet af
grundlast på motoranlæggene, og Energicentralen er derfor ikke i drift.
Om sommeren dækkes Grundfos’ kølebehov af grundvandslageret, som
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je elpriser, imens Energicentralen er i drift ved lave elpriser. Grundvandslageret og kraftvarmeværkets akkumuleringstanke understøtter
denne fleksibilitet.
Fleksibiliteten udnyttes yderligere ved opblanding af varme fra varmepumper og motor- eller kedelanlæg. Da varmepumperne kun dækker en
del af behovet, er der altid samdrift med enten kedel- eller motoranlæg
alligevel. På den måde kan den høje fremløbstemperatur fra kedel- og
motoranlæg med fordel udnyttes til at holde fremløbstemperaturen fra
varmepumperne så lav som muligt, mens fremløbet til slutforbrugerne
kan holdes inden for de krævede grænser. Varmeandele og temperaturniveauer for de forskellige produktionsenheder styres og optimeres hele
tiden for at opnå den lavest mulige samlede netto produktionsomkostning.

3.1.3 Driftserfaringer

Figur 3.4 – SRO-billede af ventilstationen til grundvandslageret (anlægget
er ikke i drift). Kilde: Grundfos.

nedkøles igen i vinterhalvåret så der er energibalance. Der kan skiftes
imellem køling fra Energicentralen og grundvandslageret via en ventilstation ved Grundfos. Et billede fra det tilknyttede SRO-anlæg ses på figur 3.4.
Anlægget består af to varmevekslere imellem kølevand og grundvand,
samt 5 grundvandsboringer hvoraf 3 eller 2, bruges henholdsvis til oppumpning og tilbageledning af grundvandet. Brøndene reverseres afhængigt af om lageret oplades eller aflades med energi. Kuldelageret kan
køle med en effekt på ca. 1,5 MW, og kapaciteten er beregnet til minimum at udgøre 3.500 MWh.
Energicentralen betyder at Bjerringbro Fjernvarme har en større fleksibilitet end tidligere. Hermed kan naturgasmotorerne driftes ved hø-

Side 24 - Inspirationskatalog

I forbindelse med indkøring af varmepumpesystemet har der været lidt
udfordringer med regulering og indjustering. Igennem indkøringen er
systemet blevet justeret ind og tilpasset de fluktuationer, som har været
forstyrrende, og siden har anlægget fungeret uden egentlige problemer.
På nuværende tidspunkt har anlægget haft mere end 10.000 driftstimer,
hvoraf mange dog har været i dellast. Pga. optimering af temperaturniveauer på både varm og kold side, har det været muligt at øge anlæggets
COP-værdi så energiforbruget er lavere end beregnet.

3.1.4 Organisation/ejerskab
Energicentralen ejes i fællesskab af Grundfos og Bjerringbro Fjernvarmeværk. Overskuddet i det nye selskab deles ligeligt imellem Bjerringbro Fjernvarmeværk og Grundfos, som hver har dækket omkring halvdelen af etableringsomkostningerne. På den måde har begge parter en
stor andel i projektet og samme interesse i optimal drift. Fra Energicentralen sælges køling til Grundfos og varme til fjernvarmesystemet. Både køling og varme sælges til samme pris som Grundfos og fjernvarme-

værket ellers kunne have produceret ydelsen til på eksisterende produktionsenheder. Fordi både varme og køling har værdi bliver produktionsomkostningerne forholdsvis lave, og der opbygges et overskud som altså
deles ligeligt imellem Grundfos og fjernvarmeværket.
At fjernvarmeværket står for den daglige drift betyder, at anlægget i højere grad kan variere fremløbstemperaturerne afhængigt af produktionen på de øvrige varmeproduktionsanlæg. På kuldesiden holdes temperaturniveauerne konstante.

3.1.5 Teknik og specifikationer
• Kold side
– Varmepumperne køler direkte på kølevandet fra Grundfos,
som samtidig er forbundet til grundvandslageret via to pladevarmevekslere. I vinterperioden bruges kølevandet således som mellemkreds til køling af grundvandslageret.
• Varm side
– Fjernvarmevandet ledes direkte igennem varmepumperne
og blandes efterfølgende sammen med fjernvarmevand fra
de øvrige produktionsenheder. Der bruges ikke akkumulering.

ikke udnyttes. Men fordi køleenergien fortrænger gasbaseret fjernvarmeproduktion, resulterer løsningen i en samlet
CO2 -reduktion på ca. 2.700 tons pr. år.

3.1.6 Budget og økonomi
Investering
Nøgletallene for investeringen ses herunder:
Rådgivning

1,4 mio. kr.

Ny bygning

3,0 mio. kr.

Varmepumper

7,7 mio. kr.

Grundvandsboringer og køles.

11,8 mio. kr.

Tilslutning og SRO

4,5 mio. kr.

El

2,0 mio. kr.

Uforudsete ekstraomkostninger

1,0 mio. kr.

Total

31,4 mio. kr.

Grundfos:

15,7 mio. kr.

Bjerringbro Fjernvarme:

15,7 mio. kr.

• Varmepumpe
– 3 stk. parallelle ammoniakvarmepumper – én 1-trins og to
2-trins. Maks. temperatur er henholdsvis 50° C og 70° C.
• Elforsyning
– Der er etableret en ny eltilslutning med fuld netadgang.
• CO2
– Samlet set giver løsningen i Bjerringbro en betydelig CO2 besparelse. Kigges der på kølingen alene bruger varmepumperne mere energi end et moderne køleanlæg, hvor varmen

Driftsøkonomi
Økonomien i Energicentralen gøres op ved, at Grundfos i princippet betaler det, der svarer til produktionsprisen på et normalt køleanlæg. På
samme vis betaler varmeværket det, der svarer til varmeprisen for et
normalt kedelanlæg. Summen af solgt varme og kulde lægges sammen,
hvorefter produktionsomkostningerne fratrækkes. Dette resulterer i et
overskud, som deles ligeligt mellem Grundfos og Varmeværket.
Nettoproduktionsomkostningen for Energicentralen udgøres af:
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Vedligehold

20 kr./MWh-varme

Indkøb af elektricitet

Energicentralen
Investering

Spot

260 kr./MWh-el

Årligt salg af varme

Transport lokal

130 kr./MWh-el

Salgspris

Transport overordnet

31.400.000
13.500
500

kr.
MWh
kr./MWh

70 kr./MWh-el

PSO-tarif

230 kr./MWh-el

Årligt varmesalg

Elafgift

833 kr./MWh-el

Årligt salg af køling

Samlet

1.523 kr./MWh-el

Der er lavet en fastprisaftale på den rå elpris, og denne købes derfor ikke
på spotmarkedet. Da Grundfos ikke sælger varme, men køber køling betales der ikke overskudsvarmeafgift. Grundfos får refunderet den del af
afgiften, som vedrører proceskøl. Fjernvarmeværket får refunderet den
del af elafgiften, som vedrører rumvarme i henhold til reglerne for elforbrug til rumvarme produceret på varmepumpe.
Med en COP på 4,6, fås 4,6 MWh-varme og 3,6 MWh-køling for hver
MWh-elektricitet der bruges på Energicentralen. Samlet resulterer hver
MWh-elektricitet altså i 8,2 MWh brugbare enheder, hvoraf de 4,6 er varme (56 %) og de 3,6 er køling (44 %). Afgiftsmæssigt fordeles elektriciteten i dette forhold, så de 56 % udnyttes til rumvarme, hvor elafgiften
reduceres. 44 % udnyttes til proceskøling, hvor Grundfos kan få refunderet afgiften.

Salgspris

Årligt kølesalg
COP

Elpris
Heraf elafgift
Refusion af rumvarmeandel
Drift og vedligehold
Samlet el
Refusion af rumvarmeandel
Samlet D&V

6.750.000
10.500
310

3.250.646
4,6

kr.
MWh
kr./MWh

kr.
–

1.523

kr./MWh-el

833

kr./MWh-el

–412

kr./MWh-el

20

kr./MWh-varme

4.469.674

kr./år

-678.293

kr./år

270.000

kr./år

Samlet økonomi

Årlige driftsomkostninger

4.061.381

kr.

Den overordnede økonomi for Energicentralen er opgjort herunder.
Økonomien er beregnet med følgende forudsætninger:

Årligt overskud

5.939.265

kr.

• Salgspris af fjernvarme = 500 kr./MWh
• Salgspris af køling = 310 kr./MWh (heraf får Grundfos en refusion
i elafgiften så nettoomkostningen for Grundfos udgør knap 210
kr./MWh-køling)
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Værdi af 1. års energibesp.
Samlet værdi energibesp.

380

kr./MWh

5.130.000

kr.

Simpel tilbagebetalingstid

4,4

år

Intern rente over 15 år

21

%

3.2 Overskudsvarme – Skjern Papirfabrik
Skjern Papirfabrik i Skjern har investeret i et større varmepumpeanlæg,
som indvinder spildvarme fra fabrikkens tørreproces. Papirfabrikken
ejer varmepumpen, som blev idriftsat i december 2012. Varmen sælges
til Skjern Fjernvarme via en ny fjernvarmeledning, som blev etableret
sammen med varmepumpeanlægget. Løsningen er en kombination af
3 parallelle ammoniakvarmepumper og en direkte varmeveksler. Den
samlede varmeeffekt er ca. 6,0 MW, og varmepumpen har omkring 8.000
årlige driftstimer. Mange af driftstimerne foregår dog ved dellast.
Virksomhed / Kontaktperson

Skjern Papirfabrik (ejer) / Søren Skærbæk

Fjernvarmeværk / Kontaktperson

Skjern Fjernvarme / Karsten Jørgensen

Leverandør

Johnson Controls

Type

Sabroe, 3 stk. HeatPac Sab 157 HR
Ammoniak

Installations år / årlige antal driftstimer

2012 / 5.300 fuldlasttimer/år

Varmekilde

Overskudsvarme – Fugtig luft

Nominel varmeydelse

6 MW (3 x 1,33 MW + 2,0 MW direkte
varmeveksling)

Nominel COP

6,9 (inkl. direkte varmeveksling)

Fjernvarme opvarmes fratil

37-70° C

Varmekilde afkøles fra-til

55-30° C

3.2.1 Baggrund
Skjern Papirfabrik blev på et tidspunkt opmærksom på at deres procesenergi primært ender i afblæsningsluft fra tørreprocessen. Dette betyder at energiintensiteten i afblæsningsluften er meget høj, samtidig
med at temperaturen er høj, hvilket gør overskudsvarmen meget veleg-

net til en varmepumpeløsning. En række målinger på afblæsningsluften
viste, at der var mulighed for at genvinde op imod 8 MW varme. Papirfabrikken bruger selv varme fra naturgaskedler i et dampsystem ved mere
end 200° C. Pga. den høje temperatur i det interne system, er der ikke mulighed for at udnytte overskudsvarmen på selve fabrikken. Skjern
Papirfabrik leverede allerede fjernvarme inden varmepumpeløsningen
blev etableret. Dette sker igennem LT-vekslere på naturgaskedler, hvor
lavtemperatur-energi fra røggassen indvindes til Skjern Fjernvarme. Både papirfabrikken og Skjern Fjernvarme var enige om at udvide det eksisterende samarbejde, og en model for finansiering og afregning blev
udarbejdet inden projektet blev realiseret.

3.2.2 Systemet
Skjern Fjernvarme leverer varme til ca. 3.100 forbrugere, og har en varmeproduktion på ca. 80.000 MWh årligt. Skjern Papirfabrik leverer ca.
37.000 MWh årligt, svarende til godt 45 % af byens varmebehov. Af de
37.000 MWh, produceres ca. 32.000 MWh på varmepumpeanlægget, og
ca. 5.000 MWh produceres ved direkte varmeindvinding på de eksisterende naturgaskedler.
Fjernvarmesystemet
Skjern Fjernvarme har egne produktionsanlæg til træpiller og naturgas.
Varmeleverance fra papirfabrikken er altid billigste mulighed og udgør
derfor grundlasten i systemet, som suppleres med de øvrige enheder efter behov. Den typiske varmeproduktionsfordeling ses på figur 3.5.
Varmepumpeanlægget
Energien til varmepumpen indvindes fra fugtig afkastluft, som tidligere blev ledt direkte ud til det fri. Fjernvarmevandet opvarmes fra ca.
37 til 70° C, og da tørreluften er imellem 50 og 58° C klares den første
del af opvarmningen med direkte varmeveksling. Varmepumperne flytter energien i det temperaturområde, som ikke er muligt med direkte
veksling. Fjernvarmenettet er koblet direkte på anlæggene, og systemet
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luft ud

Skjern Fjernvarme
6%

35°C

3 stk. Varmepumper 4 MW

26%

Overskudsvarme

30°C

70°C

70°C

Varmepumpe
41%

Træpiller

Fjernvarme
Total 6,0 MW

27%

luft ind

Naturgas

43°C

37°C

55°C

Figur 3.5 – Varmeproduktionsfordeling ved Skjern Fjernvarme.

er forsynet med en akkumuleringstank til at stabilisere produktionen.
Varmepumperne er tre ens, parallelt koblede ammoniak-anlæg med en
samlet nominel ydelse på 4,0 MW. I kombination med den direkte varmeindvinding bliver den totale varmeeffekt fra tørreprocessen ca. 6,0
MW.
Anlægget er placeret på Skjern Papirfabrik, som ligeledes driver anlægget. Varmeværket har derfor ikke selv driftsansvar for den del, som købes
ved Skjern Papirfabrik.
Figur 3.6 viser et simplificeret diagram af anlægget.
Anlægget var egentlig kun lagt ud for en ydelse på 5,4 MW, men fordi
temperaturen i afblæsningsluften generelt er lidt højere end forventet,
bliver effekten af den interne varmeveksler, og hermed den samlede effekt, højere. Afhængigt af papirtype, kan anlægget i perioder yde helt op
til 7 MW. Normalt er ydelsen omkring 6 MW når der køres fuld last. Kapaciteten overstiger fjernvarmebehovet i lange perioder og her begrænses ydelsen. Dette resulterer i en højere fordampningstemperatur, som
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48°C

52°C
Varmeveksler
2,0 MW
Figur 3.6 – Luft/vand-veksler og varmepumpe i kombination med direkte
varmeveksling. Kilde: Teknologisk Institut.

betyder at COP stiger. I perioder med dellast ligger COP typisk imellem
8 og 10, imens årsgennemsnittet for 2013 var 6,9.
For at øge COP yderligere, arbejdes der på en sammenkobling mellem
varmepumper og et nyt kedelanlæg. Kedlerne producerer varme ved
højere temperaturer, som kan blandes med koldere vand fra varmepumperne. Herved falder fremløbstemperaturen fra varmepumperne
og COP bliver højere.

3.2.3 Driftserfaringer
Én af de komponenter man har haft stor fokus på var kølefladen, som
skal trække varmen ud af den fugtige luft. Luften er aggressiv ved materialerne, og der har derfor været fokus på at finde en løsning, som kan
tåle det aggressive miljø. Samtidig betyder olie/fedt-rester og papirfibre,
at mekanisk tilsmudsning også hurtigt kan blive et problem. For at holde

kølefladen ren, overrisles hele varmeveksleren med spædevand en gang
i timen. Med denne procedure har kølefladen fungeret problemfrit. Det
har dog vist sig, at den udkondenserede vandmængde kræver omfattende filtrering inden den kan genanvendes i papirproduktionen. Dette
problem er løst via en kombination af oliefiltrering samt sandfiltre, som
fanger de uønskede bestanddele. Dette har samtidig en stor miljømæssig gevinst, da den ufiltrerede tørreluft tidligere blev udledt i atmosfæren. Varmepumpeanlægget har således betydet, at papirfabrikken ikke
har behøvet at foretage yderligere tiltag i forhold til miljøgodkendelsen.
Uden varmepumpeanlægget skulle der have været investeret i andet udstyr for fortsat at sikre en miljøgodkendelse.
En af de lidt større udfordringer efter opstart af anlægget har været at
sikre en konstant høj fremløbstemperatur til fjernvarmen. I tilfælde af
driftsstop, som bl.a. sker ved papirbrud, stopper hele anlægget i løbet
af meget kort tid. Her har det været en udfordring at sikre, at der ikke
opstår koldpropper i fjernvarmenettet. Der er foretaget nogle ændringer
og justeringer i de første måneder efter anlæggets idriftsættelse, som har
løst problemerne.
Varmepumpernes „kolde side“ er konstrueret med komponenter til 25
bar, som betyder at sikkerhedsventilerne åbner hvis temperaturen kommer over ca. 53° C. Fordi tørreluften er op til 58° C kan der ved stilstand
opstå situationer, hvor trykket bliver for højt. Det har derfor været nødvendigt at foretage nogle styringsmæssige ændringer, så der ikke kan
ledes vand med højere temperatur end 50° C frem til varmepumperne.
Efter ovennævnte tilkøring og justering har der ikke været de store
driftsmæssige problemstillinger med anlægget. Det er blevet tydeligt
for papirfabrikken, at varmepumpen er en væsentlig indtjeningskilde.
Minimering af papirstop har altid været væsentligt for Skjern Papirfabrik, men nu kan de økonomiske konsekvenser ved papirstop blive højere, hvis det betyder man ikke kan levere varme til fjernvarmenettet.
Samtidig optimeres temperaturniveauerne løbende så COP altid bliver
størst mulig.

3.2.4 Organisation/ejerskab
Varmepumpeanlægget er etableret igennem investeringer ved både
fjernvarmeselskab og papirfabrik. Fjernvarmeselskabet har sørget for
etablering af transmissionsledningen, imens Skjern Papirfabrik har stået for investeringerne på selve fabrikken.
Forud for etableringen blev en afregningsmodel mellem Skjern Papirfabrik og Skjern Fjernvarme fastlagt. Denne var baseret på et fast dækningsbidrag, som lægges oven på produktionsprisen. Skjern Papirfabrik
garanterer en minimums-COP for anlægget, imens Skjern Fjernvarme
garanterer at aftage en bestemt varmemængde. Samlet set giver det både en sikkerhed for investeringen ved Skjern Papirfabrik, og en sikkerhed for varmeprisen til forbrugerne ved Skjern Fjernvarme.
I 2013 blev elafgiften og overskudsvarmeafgiften ændret, og her valgte
man at skifte til en anden dynamisk afregningsmodel for salg af fjernvarmen. Denne model går ud på, at man hver måned beregner afregningsprisen på baggrund af de faktiske produktionsomkostninger for varmepumpeanlægget, samt de marginale produktionsomkostninger for
Skjern Fjernvarme. Afregningsprisen lægges midt imellem, så papirfabrikkens fortjeneste svarer til fjernvarmeselskabets besparelse.

3.2.5 Teknik og specifikationer
• Kold side
– Varmepumper og røggaskøler er forbundet via en koldtvandskreds, røggaskøleren er fra Sical AB og leveret igennem
Aco Engineering.
• Varm side
– Fjernvarmevandet ledes direkte igennem varmepumperne,
den varme side er koblet til en akkumuleringstank på 1.250
m3 , svarende til ca. 45 MWh.
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• Varmepumpe

Skjern Fjernvarme

– 3 stk. parallelle ammoniakvarmepumper med højttryksskrue-kompressorer. Maks. temperatur er ca. 90° C.

Transmissionsledning

5,0 mio. kr.

Driftsøkonomi

• Elforsyning
– En eksisterende transformator, som tidligere var kommet i
overskud, bliver nu brugt til varmepumperne, papirfabrikken havde fuld kapacitet til varmepumperne i den gældende
aftale og skulle derfor ikke købe yderligere tilslutning.
• CO2
– Varmepumpen fortrænger både varme baseret på naturgas
og træpiller. Heraf udgør ca. 75 % naturgas og 25 % træpiller. Når træpillerne regnes for CO2 -neutrale bliver den årlige
CO2 -reduktion omkring 3.600 tons.

Der anvendes en dynamisk model i forbindelse med varmesalg til
fjernvarmeselskabet. Afregningsprisen lægges hele tiden midt i mellem fjernvarmeselskabets marginale nettoproduktionsomkostning og
produktionsomkostningen på papirfabrikken. Er fjernvarmeselskabets
marginale nettoproduktions-omkostning f.eks. 200 kr./MWh, og papirfabrikkens produktionsomkostning 100 kr./MWh, bliver afregningsprisen således 150 kr./MWh. Produktionsomkostningerne for både fjernvarmeselskab og papirfabrik er dynamiske og afhænger af naturgaspris,
spotpris, PSO-tarif m.m., hvorfor afregningsprisen beregnes dynamisk.
Nettoproduktionsomkostningen for papirfabrikken udgøres af:
Vedligehold

3.2.6 Budget og økonomi

Overskudsvarmeafgift

Investering

12 kr./MWh-varme
38 % af vederlag (COP > 3)

Indkøb af elektricitet
Nøgletallene for investeringen ses herunder:

Skjern Papirfabrik
Varmepumper og rør

2,0 mio. kr.

Akkumuleringstank

1,5 mio. kr.

SRO

3,0 mio. kr.

Flytning af transformator og el

0,5 mio. kr.

Bygning

1,0 mio. kr.
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260 kr./MWh-el

Transport lokal

130 kr./MWh-el

Transport overordnet
14,0 mio. kr.

Køleflade og ventilator

Total

Spot

22,0 mio. kr.

70 kr./MWh-el

PSO-tarif

230 kr./MWh-el

Elafgift

410 kr./MWh-el

Samlet

1.100 kr./MWh-el

Da varmen, som indvindes, stammer fra afgiftsfritaget procesenergi,
skal der betales overskudsvarmeafgift, når den anvendes til rumvarme.
Den del af varmen som svarer til tre gange elforbruget i varmepumpen
er fritaget for overskudsvarmeafgift, og for den øvrige del betales 38 % af
vederlaget, som varmen sælges for.

Fordi virksomheden er en kvotevirksomhed, giver løsningen omkring
5.000 CO2 -kvoter ekstra pr. år, som har en værdi af ca. 75 kr./kvote.
I forbindelse med etableringen udløste varmepumperne desuden en
energibesparelse på ca. 30.000 MWh, som på daværende tidspunkt blev
solgt til markedsprisen.

Skjern Papirfabrik
Investering
Årligt salg af varme
Salgspris

Samlet økonomi

Årligt varmesalg

Varmeproduktionsomkostning og marginal fjernvarmepris varierer dynamisk med energipriser, COP og fjernvarmens marginale produktionsenheder. I det følgende eksempel er det antaget, at produktionsprisen på varmepumpen er 235 kr./MWh, og at fjernvarmens marginale
produktionspris er 355 kr./MWh. Afregningsprisen bliver hermed 295
kr./MWh. Det er samtidig antaget at energibesparelsen kan sælges til en
værdi af 380 kr./MWh. Med disse forudsætning bliver økonomien som
følger:

Salg af CO2 -kvoter

Skjern Fjernvarme
Investering
Årligt køb af varme

5.000.000
32.000

Årlige indtægter
COP

Elpris

22.000.000
32.000
295

9.440.000
375.000
9.815.000
6,9

1.100

kr.
MWh
kr./MWh

kr.
kr./år
kr.
–

kr./MWh-el

Overskudsvarmeafgift (COP>3)

38

%

Drift og vedligehold

12

kr./MWh-varme

Samlet el

5.101.449

kr./år

kr.

Samlet overskudsvarmeafgift

2.027.548

kr./år

MWh

Samlet D&V

384.000

kr./år

Købspris

295

kr./MWh

Marginal produktionsomkostning

355

kr./MWh

Årlige driftsomkostninger

7.512.997

kr.

60

kr./MWh

Årligt overskud

2.302.003

kr.

1.920.000

kr.

Værdi af 1. års energibesp.

Simpel tilbagebetalingstid

2,6

år

Samlet værdi energibesp.

Intern rente over 15 år

38

%

Besparelse
Årlig besparelse

380

kr./MWh

10.397.681

kr.

Simpel tilbagebetalingstid

5,0

år

Intern rente over 15 år

18

%
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4

Geotermi

4.1 Thisted Varmeforsyning
Thisted Varmeforsyning producerer bl.a. fjernvarme vha. to geotermiboringer, hvor det varme geotermivand afkøles med absorptionsvarmepumper.
Den første absorptionsvarmepumpe har været i drift siden 1988, og har
en køleeffekt på 2,7 MW. I år 2000 blev endnu en varmepumpe installeret på samme boring, hvor der nu udvindes yderligere 5 MW. De to
varmepumper drives af den samme hedtvandkreds fra et affaldskraftvarmeværk og en halmkedel.
Fjernvarmeværk / Kontaktperson

Thisted Varmeforsyning / Henrik Schultz

2,7 MW Sanyo Varmepumpe
Leverandør

Eksisterer ikke længere

Type

Sanyo TSA GH-900XVH

Installations år / årlige antal driftstimer

1988 / 3.000 fuldlasttimer/år

Varmekilde

Geotermisk vand

Drivenergi

Hedtvand fra affaldsforbrænding eller halm;
150° C

Nominel varmeydelse

6,5 MW (heraf er ca. 3,8 MW drivenergi)

Nominel COP

1,7

Fjernvarme opvarmes fratil

40-60° C

Varmekilde afkøles fra-til

22-12° C

5,0 MW Thermax Varmepumpe
Leverandør

SEG

Type

Thermax G119

Installations år / årlige antal driftstimer

2000 / 3.000 fuldlasttimer/år

Varmekilde

Geotermisk vand

Drivenergi

Hedtvand fra affaldsforbrænding eller halm;
150° C

Nominel varmeydelse

12 MW (heraf er ca. 7 MW drivenergi)

Nominel COP

1,7

Fjernvarme opvarmes fratil

40-60° C

Varmekilde afkøles fra-til

42-22° C

4.1.1 Baggrund
Thisted Varmeforsyning overtog en geotermiboring fra DONG i 1985.
DONG havde etableret et eldrevet varmepumpeanlæg på boringen i
1984, men fordi elektriciteten efterfølgende blev afgiftsbelagt, var løsningen ikke længere interessant for DONG. Thisted Varmeforsyning
overtog derfor boringen, og fik etableret den første absorptionsvarmepumpe på boringen i 1988. I år 2000 fik man øget flowmængden fra boringen, så der kunne etableres yderligere en varmepumpe på ca. 5 MW
køleeffekt. Geotermivandet er omkring 43° C og køles udelukkende via
varmepumperne, da temperaturen ikke er høj nok til direkte varmeveksling med returvand.
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4.1.2 Systemet
Thisted Varmeforsyning har omkring 5.000 forbrugere, og producerer
årligt ca. 200.000 MWh varme. Hoveddelen af fjernvarmen produceres
på et affaldsforbrændingsanlæg med kraftvarmeproduktion. Herudover
suppleres med halm, geotermi og naturgas, hvor naturgassen udelukkende bruges som spidslast. I 2012 har Thisted Varmeforsyning fået installeret et mindre anlæg med koncentreret solvarme (CSP). Dette anlæg producerer varme på forsyningens hedtvandskreds, men er et pilotanlæg og forholdsmæssigt lille. Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget udgør derfor kun en meget lille del af den samlede produktion.
Grundlasten i Thisted består af affaldskraftvarme, og i sommerperioden
dækker denne hele byens behov. Varmepumperne startes op på dellast i
løbet af efteråret, hvor ydelsen hele tiden justeres i forhold til produktionen på affaldsforbrændingen og byens behov. Normalt er varmepumperne i drift i 5.000-5.500 timer/år, men mange af driftstimerne foregår
ved dellast, og samlet producerer varmepumperne hvad der svarer til
ca. 3.000 fuldlasttimer årligt. Varmeproduktionsfordelingen for 2013 ses
på figur 4.1.
Varmepumperne
De to varmepumper er koblet i serie på den kolde side, så geotermivandet først køles af varmepumpen på 5 MW og herefter af den mindre på
2,7 MW. Ved fuld last køles geotermivandet til omkring 22° C i den store maskine og videre til ca. 12° C igennem den mindre. Begge maskiner
er bestykket med titaniumvekslere så geotermivandet kan ledes direkte
igennem varmepumperne uden mellemkreds. Herved bliver det muligt
at få en højere temperatur på fjernvarmevandet ud af varmepumperne.
De to varmepumper er forbundet parallelt til hedtvandskredsen, som
driver varmepumperne, og til fjernvarmevandet, som typisk opvarmes
til 60° C. Temperaturen ud af det lille anlæg vil som regel være lidt lavere, da det køler geotermivandet til den laveste temperatur, og lidt højere for det store anlæg. Fjernvarmetemperaturen ud af varmepumperne er ikke så kritisk, da vandet eftervarmes på forbrændingsanlægget.
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Thisted Varmeforsyning
4%

Affald

23%

Solvarme
Varmepumpe
10%

63%
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Naturgas

0,15%

Figur 4.1 – Varmeproduktionsfordeling – Thisted Varmeforsyning.

Normalt er udgangstemperaturen efter sammenblanding omkring 60°
C, men afhængigt af efteropvarmningen på affaldsforbrændingen kan
varmepumperne levere op til ca. 72° C. Opbygningen er skitseret på figur 4.2.
Begge maskiner forsynes parallelt fra hedtvandssystemet på 150° C.
Igennem varmepumperne afkøles dette til ca. 130° C, og ved fuld last
optages der ca. 10,8 MW. Geotermivandet gennemløber de to varmepumper serielt, så det først afkøles fra 42° C til ca. 22° C i Thermaxvarmepumpen. Herefter gennemløber det Sanyo-varmepumpen, hvor
det køles yderligere til 12° C. Fjernvarmevandet opvarmes parallelt fra
40 til 60° C i de to maskiner. Under dellast reduceres vandstrømmen for
geotermivandet, så det fortsat køles til omkring 12° C.

4.1.3 Driftserfaringer
De to varmepumper er meget driftssikre, og der har ikke været nedbrud eller udskiftninger af hovedkomponenter siden installationen. For
at kunne regulere varmepumpernes ydelse i forhold til affaldsforbrænd-

4.1.5 Teknik og specifikationer
• Kold side (fordamper)
– Varmepumperne er udstyret med titaniumvekslere på den
kolde side, så geotermivandet kan gennemløbe varmepumperne direkte uden mellemkreds.
• Varm side (absorber og kondensator)
– Fjernvarmevandet ledes direkte igennem varmepumpen,
absorber og kondensator er serielt koblede direkte i varmepumpen.
• Drivenergi (generator)
– Hedtvandskredsen ledes direkte igennem varmepumpernes
generatorer. Thermax-varmepumpen er udstyret med 2 generatorer, for at opnå en bedre afkøling af hedtvandet.
Figur 4.2 – Principskitse over absorptionsvarmepumperne ved Thisted
Varmeforsyning. Kilde: Teknologisk Institut.

ingen, er det vigtigt at kunne styre temperatur og flow i generatorerne
med stor nøjagtighed. Dette har givet nogle styringsmæssige udfordringer, men det er lykkedes at få ændret styringen, så ydelsen kan moduleres meget præcist. For at øge temperaturdifferencen på hedtvandskredsen, er den ene varmepumpe udstyret med to generatorer. Dette
har dog været med til at komplicere styringen til dellast, da denne varmepumpe er særligt følsom overfor korrekt temperatur og flow på drivvarmen.

• Varmepumpe
– To stk. 1-trins LiBr-absorptionsvarmepumper, maks. temperatur ud ca. 72° C.
• CO2
– De to varmepumper udvinder i alt ca. 21 GWh fra geotermiboringen årligt og fortrænger dels halm og dels naturgas.
Fordelingen svinger fra år til år, og det er ikke opgjort hvor
meget af hvert brændsel som fortrænges.

4.1.6 Budget og økonomi
Investering

4.1.4 Organisation/ejerskab
Varmepumperne ejes og drives af Thisted Varmeforsyning, imens affaldsforbrændingen ejes halvt af Thisted Varmeforsyning og halvt af
Thyra I/S.

Pga. anlæggenes alder er det ikke relevant at opgøre investeringsomkostningerne som eksempel. Thisted Varmeforsyning oplyser dog, at
man overvejer at investere i yderligere to anlæg, og at prislejet for denne type varmepumper ligger ved 1,5 – 2,0 mio. kr. pr. MW køleeffekt.
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Dette er inkl. installation, men uden eventuelle installationer omkring
varmekilden samt drivvarme, og afhænger samtidig af krav til fjernvarmetilslutning og SRO.

Thisted Varmeværk
Årligt antal driftstimer m. halmmarginal (antaget)
Årlig varmeproduktion

1.500

timer

10.500

MWh

Driftsøkonomi
Fordi både geotermi-anlægget og varmepumperne er afskrevet, resulterer den lave varmeproduktionspris i en direkte besparelse. Varmeproduktionsomkostningerne udgør blot 71 kr./MWh, som primært stammer fra elforbrug og løbende vedligehold af pumperne til geotermivandet. Selve varmepumperne har stort set ingen driftsomkostninger.
Ud over solvarmeanlægget, er varmepumperne varmeforsyningens billigste produktionsenhed. Varme fra affaldsforbrændingen koster ca. 150
kr./MWh, fra halm ca. 200 kr./MWh og fra naturgas ca. 530 kr./MWh.
Varmepumperne fortrænger primært halm i forårs- og efterårsperioden, imens der fortrænges naturgas i vinterperioden. Som tidligere
nævnt er andelen af henholdsvis halm og naturgas ikke opgjort. Antages det, at fordelingen er ligelig, så halvdelen af den producerede varme
fortrænger halm og halvdelen naturgas, bliver den årlige besparelse ca.
6,2 mio. kr.
Samlet økonomi
Investeringerne i varmepumper og geotermiboring er allerede afskrevet, hvorfor økonomien i løsningen resulterer i en direkte årlig besparelse. Den faktiske marginal er ikke kendt, men i eksemplet herunder
antages det, at halvdelen udgøres af halm og halvdelen af naturgas:
• Produktionspris varmepumper = 71 kr./MWh
• Produktionspris halm = 200 kr./MWh
• Produktionspris naturgas = 530 kr./MWh
• Årligt antal fuldlasttimer = 3.000 timer
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Driftsbesparelse
Driftsbesparelse med halmmarginal
Årligt antal driftstimer m. gasmarginal (antaget)
Årlig varmeproduktion

Driftsbesparelse

129

kr./MWh

1.354.500

kr./år

1.500

timer

10.500

MWh

459

kr./MWh

Driftsbesparelse med gasmarginal

4.819.500

kr./år

Samlet driftsbesparelse (med antagede marginaler)

6.174.000

kr./år

5

Spildevand

5.1 Frederikshavn Forsyning

Fjernvarmeværk / Kontaktperson

Frederikshavn Forsyning / Kim Arp

Frederikshavn Forsyning A/S er ejet af Frederikshavn Kommune og består af kraft-, fjernvarme-, vand- og spildevandsselskaber. Selskabet forsyner ca. 12.000 forbrugere med fjernvarme, og den årlige varmeproduktion er ca. 226.000 MWh.

Hjemmeside

http://www.forsyningen.dk/varme/

Leverandør

Advansor

Type

CO2 -varmepumpe med 16
parallelt-koblede, semi-hermetiske
stempelkompressorer (compHEAT XL 16x0)

5.1.1 Baggrund

Installations år / årlige antal driftstimer

2009 / ca. 1.500 fuldlasttimer/år

Varmekilde

Renset spildevand fra Frederikshavn
Renseanlæg

Nominel varmeydelse

800 kW

Nominel COP (vinter /
sommer)

2,5 / 3,1

Fjernvarme opvarmes fratil

43-75° C

Varmekilde afkøles fra-til
(vinter / sommer)

6-3° C / 18-14° C

Varmepumpen blev til som et projekt i samarbejde med DONG Energy med det formål at demonstrere fjernvarmesystemet som et lager for
vindkraft, samt for at samle driftserfaringer, og derved bane vej for flere
varmepumper i Danmark.
Ideen opstod i 2007 i et samarbejde mellem Energibyen Frederikshavn
og Aalborg Universitet ud fra en vision om at producere miljørigtig varme til fjernvarmenettet. Varmepumpen var den første varmepumpe i
Danmark, som kunne producere fjernvarme ved fuld fremløbstemperatur. På trods af mange forsøg er det aldrig lykkedes at få varmekilden til
at fungere med en acceptabel driftssikkerhed, og varmepumpen er derfor nu taget ud af drift. Frederikshavn Forsyning overvejer at genbruge
varmepumpen til køling af drikkevand.

5.1.2 Systemet
De ca. 226.000 MWh varme bliver primært lavet på et affaldskraftvarmeværk og et naturgasfyret kraftvarmeværk. Derudover er der to naturgasfyrede kedelcentraler til spidslast, som også bruges ved lave elpriser.
I 2009 blev der installeret en varmepumpe på ca. 0,8 MW, der udnytter

energi fra renset spildevand fra Frederikshavn Renseanlæg. Den årlige
varmeproduktionsfordeling fremgår af figur 5.1.
I forbindelse med projekteringen af varmepumpen, var det vigtigt at få
afklaret afgifts-forholdene. Der blev anmodet om et bindende svar fra
SKAT, således at man havde vished for at varmepumpen kunne afgiftsbelægges i henhold til (Elpatronordningen, 2005).
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Frederikshavn Forsyning
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1%

Figur 5.1 – Varmeproduktionsfordeling hos Frederikshavn Forsyning.

På den nordlige side af havnen i Frederikshavn står der 2 stk. 2,3 MW og
2 stk. 3,0 MW vindmøller, som er nettilsluttet i 2003. Det har været overvejet at etablere en direkte elforbindelse mellem disse møller og varmepumpen, som er placeret syd for havnen og 3 km i luftlinie fra møllerne. Motivationen for dette var, at man derved kunne slippe for at skulle
betale elafgifter. Man opgav dog at etablere denne forbindelse, da det
viste sig, at den ville koste mere end selve varmepumpen. I øvrigt er det
heller ikke samfundsøkonomisk fordelagtigt at etablere en ny, separat
elforbindelse parallelt med det eksisterende elnet.
Figur 5.2 viser et luftfoto af renseanlægget i Frederikshavn, suppleret
med nogle markeringer af spildevandets vej fra renseanlægget til udledningen i Kattegat, hvoraf en delstrøm køles af varmepumpen. Det
fremgår, at varmepumpen er tilkoblet på havsiden af overfaldsanlægget,
hvorfor der er risiko for at der kommer havvand ind i varmepumpens
fordamper. Man har af denne årsag valgt at erstatte den oprindelige fordamper af rustfrit stål med en ny af titanium.
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Figur 5.2 – Spildevandets vej (markeret med blåt) fra renseanlæggets tanke i fotoets venstre side, via overfaldsanlægget i midten til Kattegat i fotoets højre side. Varmepumpens kolde side er koblet
på spildevandssystemet nedenfor overfaldsanlægget (markeret
med rødt). Varmepumpen er placeret i en container, som ses i
den sydlige ende af den røde linie.

Det fremgår desuden, at varmepumpen er placeret tæt på lystbådehavnen, og for at undgå at genere lystsejlerne unødigt, har man valgt
at forbedre støjdæmpningen af varmepumpen/containeren.
Varmepumpen
Typen er en Advansor CO2 -varmepumpe på ca. 800 kW, som opvarmer
fjernvarmevand direkte fra ca. 43° C til 75° C, og som afkøler ca. 1/3 af
det rensede spildevand 3-4° C inden det ledes ud i havet. Spildevandstemperaturen varierer henover året, og det betyder at varmepumpens
varmeeffekt og COP ligeledes vil variere. Elbehovet er ca. 300 kW, og spildevandsflowet er 120 m3 /h. Princippet for varmepumpen er vist på figur
5.3.

el

CO2
varmepumpe

fra/til
rensningsanlæg

12°C

75°C

8°C

43°C

fra/til
fjernvarmenet

Figur 5.3 – Principskitse over spildevandsvarmepumpen ved Frederikshavn Forsyning. Kilde: Teknologisk Institut.

Varmepumpen er opbygget med 16 mindre, semi-hermetiske stempelkompressorer, som sammen med varmepumpens andre komponenter
er monteret i en 20’-container, jf. figur 5.4 Container-løsningen er bl.a.
valgt, fordi det overvejes at flytte renseanlægget, og så er det en fordel, hvis varmepumpen er nem at flytte på et senere tidspunkt. CO2 anlægget er pga. kølemidlets høje tryk relativt kompakt, og varmepumpen var desuden på daværende tidspunkt den eneste varmepumpe på
markedet, som kunne levere fjernvarme med fuld fremløbstemperatur.
COP ligger mellem ca. 2,5 og 3,1 afhængigt af spildevandstemperaturen.
Da varmepumpen blev installeret, var det forventet at den skulle producere ca. 4.000 MWh årligt, og være i drift, når spotprisen var under ca.
600 kr./MWh-el. I de senere år har der dog været meget få timer med
spotpriser over 600 kr./MWh-el, og varmepumpen burde derfor producere en væsentlig større varmemængde under de nuværende forhold.

5.1.3 Driftserfaringer
Varmepumpen har indtil foråret 2013 produceret lidt mere end 4.000
MWh-varme i alt med en gennemsnitlig total-COP på 2,8. Effektiviteten har levet op til forventningerne, og selve varmepumpen har fungeret fint. Der har dog været en del udfordringer undervejs med den del af
systemet, som er koblet på rensningsanlægget.
I perioder med højvande, og særligt om natten, hvor spildevandsflowet
er lavt, kan havvand stuves op i spildevandsledningen. Hermed opstår

Figur 5.4 – På det øverste billede fragtes containeren med varmepumpen til
Frederikshavn, og på det nederste ses varmepumpens 16 kompressorer.
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Det største problem har været biologiske belægninger (biofilm) på spildevandssiden af varmepumpens fordamper, jf. fotoet til ventre af figur 5.5. Det primære problem med disse belægninger er, at de virker
isolerende, hvilket reducerer varmepumpens COP og ydelse markant,
samt øger tryktabet og dermed reducerer spildevandsflowet. Selvom
varmekilden er renset spildevand, så indeholder vandet stadig masser
af næringsstoffer, som kan give næring til bakterievækst. Man har forsøgt at bekæmpe den mikrobiologiske vækst i varmeveksleren med regelmæssig rensning med lud (NaOH) og salpetersyre (HNO3 ), idet ultralyd ikke har haft nogen registrerbar effekt. Høje strømningshastigheder kan også reducere væksten, men pga. de mange driftsproblemer har
varmepumpen stået stille i mange timer med spildevand i varmeveksleren.
Figur 5.5 – På billede til ventre ses en filterindsats fra et manuelt filter, som
er tilstoppet med ål, snegle, skaller, blade og tang, og på billedet
til højre ses biologiske belægninger (biofilm) i på spildevandssiden af varmepumpens fordamper.

der risiko for, at der pumpes salt havvand (i stedet for det ferske spildevand) ind gennem varmepumpens fordamper. Dette er muligt, da
spildevandet til varmeveksleren kommer fra udløbsrøret nedenfor overfaldsanlægget, mellem rensningsanlægget og havet, og der er derfor en
direkte forbindelse mellem filteret før veksleren og udløbet til havet. For
at forebygge korrosion har man af denne grund valgt at erstatte den oprindelige fordamper af rustfrit stål med en ny af titanium.
Pga. kølemidlets høje tryk er fordamperen udført som en fuldsvejst konstruktion med relativt lille spalteafstand på spildevandssiden. Det er
derfor nødvendigt at montere filtre foran fordamperen og at undgå at
denne tilstoppes af partikler. Det har vist sig at mængden af større partikler såsom snegle, ål, blade, tang m.m. har været så stor, at det ikke
har været hensigtsmæssigt at benytte filtre med manuel rensning. Det
har derfor været nødvendigt at montere større, selvrensede filtre med
automatisk tilbageskyl. På billet til venstre i figur 5.5 ses et foto af en
tilstoppet filterindsats fra et manuelt filter.

Side 40 - Inspirationskatalog

Frederikshavn Forsyning har nu opgivet at få varmepumpen til at fungere tilfredsstillende med spildevand som varmekilde, og overvejer i stedet
muligheden for – efter en grundig rensning – at genbruge varmepumpen med drikkevand som varmekilde.

5.1.4 Organisation/ejerskab
Varmepumpen er etableret af DONG Energy, men de har efterfølgende
overdraget den til Frederikshavn Forsyning.

5.1.5 Teknik og specifikationer
• Kold side (fordamper)
– Varmepumpen var oprindeligt leveret med en fuldsvejst
plate-and-shell-fordamper i rustfrit stål. Denne er efterfølgende blevet skiftet til en tilsvarende veksler i saltvandsbestandigt titanium.
• Varm side (gaskøler)

5.2 Udenlandske anlæg
I Norge er der etableret en række varmepumpeanlæg, der anvender spildevand som varmekilde og er tilkoblet fjernvarmenettet, bl.a. nedenstående varmepumpeanlæg:
Anlægsnavn

Beliggenhed

– Fjernvarmevandet ledes direkte igennem varmepumpens
gaskøler.
• Varmepumpe
– CO2 -varmepumpe fra Advansor (compHEAT XL 16x0) med
16 paralleltkoblede, semi-hermetiske stempelkompressorer,
maks. temperatur ud ca. 80° C.

Sandvika

Akershus Energi

Fortum Fjernvarme

Strandvejen 22, 2010
Strømmen

Sandvika, forstad til
Oslo

Lillestrøm, forstad til
Oslo
Varmekilde

Renset spildevand

Urenset spildevand
(Mekanisk renset,
sedimenteret)

Anlægsdata

5.1.6 Budget og økonomi
Fra 2009 og frem til foråret 2013 har varmepumpen leveret 4.095 MWh
fjernvarme i alt med et samlet elforbrug på 1.462 MWh-el, svarende til
en akkumuleret, gennemsnitlig COP på 2,8. Den oprindelige forventning var en fjernvarmeproduktion på godt 4.000 MWh/år, men dette
mål er langt fra blevet indfriet pga. de mange driftsproblemer med varmekilden. Varmepumpen er nu taget ud af drift, men den vil sandsynligvis blive genbrugt i at andet projekt, idet der ikke er problemer med
selve varmepumpen.

Strømmen

4,5 MW varme

2x6 MW varme, 2x4,5
MW køl

2-trins
turbo-kompressor

R134a to-trins anlæg
(fjernvarme og
-køling)

Varme til fjernvarme
Bemærkninger

Del af større
renewable
energisystem (bio, sol
mv.)

Idriftsat 1989

Varmepumpen har indtil den blevet taget ud af drift haft mindre end
6.000 fuldlasttimer i alt, hvilket hverken kan forrente den oprindelige
investering, eller de akkumulerede omkostninger i forsøgene på at opnå
en stabil drift på anlægget. Økonomien belyses derfor ikke nærmere her.
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I Sverige er der ligeledes etableret større varmepumper, der anvender
spildevand som varmekilde, her kan b.la. nævnes følgende varmepumpeanlæg:
Anlægsnavn

Øresundskraft

Ryaverket, Göteborg

Beliggenhed

Helsingborg

Norra Fågelrovägen 3

I Finland er der ligeledes tradition for større varmepumper, hvor der også anvendes spildevand som varmekilde. Et eksempel er nedenstående
varmepumpe på 21 MW varme:
Anlægsnavn

Kakola WWT Plant
Oy Turku Energia

Göteborg vest

Beliggenhed

Turku, Finland

Varmekilde

Renset spildevand

Renset spildevand

Varmekilde

Renset spildevand

Anlægsdata

2-trins
turbo-kompressor,

2 x 30 MW varme + 2 x
50 MW varme

Anlægsdata

Fjernvarme og -køling

29 MW varme, 60/80°
C

COP ca. 3,5

20 MW spildevand
6-18° C til 3° C

VP lev. Carrier / Atlas
Copco

COP 3,4

Rørvekslere (Lufkin og
Renk)

Etableret i 1996

Nogle af de ældste
varmepumper i
Sverige 1980’erne

Bemærkninger

Konverteret til R134a.
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21 MW varme, 14,5 MW køling
COP 3,3
VP lev. Friotherm
Bemærkninger

Idriftssat 2009

6

Grundvand

Man kan finde grundvand stort set alle steder i Danmark, og grundvandet har en konstant temperatur på ca. 8° – 9°C uafhængigt af årstiden.
Grundvand er derfor en potentiel varmekilde for mange varmepumpeprojekter. Grundvandsressourcen begrænses dog dels af undergrundens fysiske beskaffenhed / hydrogeologiske egenskaber, og dels af andre interesser, primært som drikkevandsressource. Et grundvandsvarmepumpeprojekt afhænger derfor dels af viden om undergrunden, og
dels af at opnå de fornødne tilladelser fra den aktuelle kommune. På
grund af temperaturen skal der bruges et flow på ca. 100 m3 grundvand
i timen pr. MW varme.

6.1 Rye Kraftvarmeværk
Rye Kraftvarmeværk, som er et naturgasfyret barmarksværk, forventer
at driftssætte en grundvandsvarmepumpe på 2,0 MW primo 2015. Projektet, som er støttet af EUDP, omfatter desuden et solvarmeanlæg på
2.400 m2 . Varmepumpen forventes at kunne levere ca. 2/3 af Rye Kraftvarmeværks varmebehov på 9.325 MWh/år. Varmepumpen er „overdimensioneret“ således at den – i kombination med kraftvarmeværkets
akkumuleringstank – kan nøjes med at køre ca. 3.000 timer om året for
dermed at øge værkets evne til at integrere fluktuerende el fra vindkraft
og solceller.

6.1.1 Baggrund
Region Midtjyllands Vækstforum støttede i 2010 udredningsprojektet
(PlanEnergi, m.fl., 2011), hvis formål var at udvikle et fjernvarmekon-

Fjernvarmeværk / Kontaktperson

Rye Kraftvarmeværk a.m.b.a. i Gl. Rye /
Søren K. Frandsen (formand) og Kasper Bie
Rasmussen (drift)

Hjemmeside

http://ryekv.dk/

Leverandør

Johnson Controls

Type

Pladsbygget ammoniakvarmepumpe med 4
Sabroe stempelkompressorer (2 stk. LT og 2
stk. HT)

Installations år / årlige antal driftstimer

Forventet primo 2015 / Forventet ca. 3.000
timer/år

Varmekilde

Grundvand

Nominel varmeydelse

2,0 MW

Nominel COP

4,0 (System-COP incl. el til
grundvandspumper: 3,5.)

Fjernvarme opvarmes fratil

35 – 75°C

Varmekilde afkøles fra-til

9 – 2°C

cept baseret på solvarme, varmelagre og varmepumper. Konceptet skulle fortrænge afbrænding af naturgas og biomasse samtidig med at fjernvarmesystemets elreguleringsevne øgedes, samt reducere varmeprisen
for forbrugerne. Som en del af projektet blev potentialet for regionens
fjernvarmeværker opgjort med hensyn til varmekilder og varmelagre.
Demonstrationsprojekterne „Borehuller i Brædstrup“, som er støttet af
Energinet.dk og EUDP, og „Ny varmepumpe og solvarme“, som er støttet af EUDP, er begge fortsættelser af „Naturgassens afløser“.
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Deltagerne i demonstrationsprojektet „Ny varmepumpe og solvarme“
er PlanEnergi (projektleder), Rye Kraftvarmeværk (anlægsvært), Johnson Controls (udvikling og leverandør af varmepumpen) og Teknologisk
Institut (optimering af og målinger på varmepumpen). Formålet med
projektet er:
• at demonstrere samspillet mellem et decentralt kraftvarmeværk,
et solvarmeanlæg og en varmepumpe;

Existing Plant
75°C

Boiler
3.2 MW

motor 1
1 MW

motor 2
1 MW

500 m3
heat storage
V2.3

V2.2
V2.1

• at udvikle en ny varmepumpe, som er optimeret til fjernvarmesystemer;

V2.4
35°C

• at demonstrere brugen af grundvand som varmekilde; samt
• at demonstrere driften af en varmepumpe, som er „overdimensioneret“ for at reducere antallet af årlige driftstimer og dermed øge
værkets elreguleringsevne.
EUDP gav tilsagn om støtte til projektet i juni 2011, og etableringen af
anlægget blev påbegyndt i januar/februar 2014. Solvarmeanlægget blev
idriftsat i juli 2014, og varmepumpen forventes idriftsat i primo 2015.

6.1.2 Systemet

Collector field
2
2400m

New Plant

P1

P2
V1.1

Drain system
2°C V5.2

V5.1

Heat pump
Cold side
(Evaporator)

Heat pump
Warm side
(Condenser)
2.4 MW
2 MW

P3

P4

Rye Kraftvarmeværk er et naturgasfyret barmarksværk fra 1995/96. Værket har 360 forbrugere og et årligt varmebehov på 9.325 MWh. Værket
har indtil 2014 produceret varme på to gasmotorer og en gaskedel, jf.
den øverste del af figur 6.1.
I 2014 blev værket suppleret med et solvarmeanlæg på 2.400 m2 og en
grundvandsbaseret varmepumpe på 2,0 MW. Varmeproduktionsfordelingen forventes herefter at blive 12 % på solvarmen, 66 % på varmepumpen og 22 % på naturgassen, jf. figur 6.2.
Både solvarmeanlægget og varmepumpen køles med returvand (vha.
pumperne P2 og P3), og begge enheder kan – uafhængigt af hinanden
– levere opvarmet vand enten direkte til fremløbet eller til efteropvarmning med kedlen.
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1000 m3
ground water storage

Water
treatment
system
9°C
Ground water
drillings
P5.1

P5.2

Figur 6.1 – Principdiagram over Rye Kraftvarmeværk. Øverst fra venstre ses
de to naturgasmotorer, akkumuleringstanken, naturgaskedlen,
anlægsshunten og bypumperne, og inden for den stiplede afgrænsning ses det nyetablerede solvarmeanlæg og grundvandsvarmepumpesystem.

Rye Kraftvarmeværk
12%
22%
Solvarme
Varmepumpe
Naturgas
66%

Figur 6.2 – Forventet varmeproduktionsfordeling på Rye Kraftvarmeværk.

Varmepumpens varmekilde er grundvand, og grundvandskredsen består af to stk. ca. 60 meter dybe grundvandsboringer med dykpumper
(P5.1 og P5.2), et iltnings- og jernudfældningsanlæg, en buffertank på
1.000 m3 , en pumpe (P4) på varmepumpens kolde side samt et nedsivningsanlæg.
Ved fuldlast er grundvandsflowet gennem varmepumpen 200 m3 /h. De
to grundvandsboringer yder tilsammen ca. 100 m3 /h, men det er vurderet at være mere hensigtsmæssigt at introducere en buffertank frem for
at etablere flere grundvandsboringer.
Grundvandskredsen er desuden lidt speciel ved, at det er vurderet at være mere hensigtsmæssigt at returnere grundvandet til grundvandsmagasinet ved hjælp af et nedsivningsanlæg frem for ved hjælp af et antal
reinjektionsboringer.
varmepumpeanlægget bruger ammoniak som kølemiddel og er dimensioneret med henblik på så høj COP som mulig. Derfor er opbygningen
mere kompliceret end de øvrige anlæg, som er gennemgået i dette katalog. Anlægget er bygget op omkring 4 Sabroe stempelkompressorer og

Figur 6.3 – Forsimplet principdiagram for varmepumpen i Gl. Rye.

det samlede anlæg består af en lavtryks- og en højtryksvarmepumpe,
som er forbundet i serie. Højtryksvarmepumpen er et to-trins-anlæg,
som hæver den samlede COP yderligere. På grund af den trinvise opbygning bliver varmepumpen meget effektiv med en COP på 4,0, hvilket
svarer til 60 % af det teoretisk mulige. Et forsimplet diagram af opbygningen ses på figur 6.3.

6.1.3 Myndighedsbehandling
Gl. Rye ligger i Skanderborg Kommune, og myndighedsbehandlingen er
således varetaget af Skanderborg Kommune. Myndighedsbehandlingen
har været en langvarig proces, som har båret præg af, at det er et ukendt
område for kommunen. For at få lov til at etablere anlægget har det været nødvendigt, at kraftvarmeværket gennemførte følgende punkter:
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• Udarbejdelse af projektforslag i henhold til (Varmeforsyningsloven, 2011).

vandsmodel, som kan dokumentere påvirkningen af grundvandsressourcen, inden lokalplansarbejdet kan igangsættes.

• Udarbejdelse af ny lokalplan og kommuneplantillæg for området.
• Redegørelse for miljøpåvirkninger og anmodning om VVMscreening for lokalplanen.
• Redegørelse for miljøpåvirkninger og anmodning om VVMscreening for projektet.
• Ansøgning om prøveboringer.
• Ansøgning til byrådssekretariatet om etablering af boring på kommunal grund.
• Ansøgning om tilladelse til etablering og drift af anlægget i henhold til Bekendtgørelse om varmeindvindingsanlæg og grundvandskøleanlæg (BEK nr. 1206, 2006), herunder udarbejdelse af
en numerisk grundvandsmodel.
• Ansøgning om nedsivningstilladelse.
• Ansøgning om etablering af pejleboringer til overvågning af
nedsivningsanlægget.
• Ansøgning om ny miljøgodkendelse.

6.1.4 Driftserfaringer
Grundvandet i Gl. Rye har vist sig at være meget jernholdigt, og det
har derfor været nødvendigt finde en løsning på dette, således der ikke
opstår problemer med okkerudfældning i varmepumpens fordampere
eller i nedsivningsanlægget. Det er blevet besluttet at lave en vandbehandling, som svarer til vandbehandlingen på et almindeligt vandværk.
Dette har forsinket idriftsættelsen af varmepumpen med ca. ½ år, og der
er derfor endnu ingen driftserfaringer med selve varmepumpen.

6.1.5 Organisation og ejerskab
Varmepumpen er etableret af Rye Kraftvarmeværk, som også ejer og driver den. Rye Kraftvarmeværk har en driftsaftale med Brædstrup Fjernvarme, som derfor står for den daglige drift af værket. Brædstrup Fjernvarme har også selv både et solvarmeanlæg og en varmepumpe, og har
derfor stor erfaring med at drive disse produktionsenheder.

• Ansøgning om byggetilladelse.
• Løbende overvågning før og efter idriftsættelsen af varmepumpen
af nærliggende § 3-vandhuller med bilag IV-arter.
Det første møde med kommunen omkring myndighedsbehandlingen
af projektet blev holdt i september 2011, men først i januar 2014 var
der en endeligt godkendt lokalplan på plads. Årsagen til det lange forløb er; dels at flere procedurer måtte gå om i kommunens sagsbehandling, og dels at VVM-screening og lokalplan ikke kan behandles før projektets detaljer omkring vandindvinding, nedsivning og øvrig miljøpåvirkning er fuldstændigt dokumenteret. Desuden gjorde Naturstyrelsen
indsigelse mod lokalplanen. At grundvandsdelen skal dokumenteres før
behandling af lokalplan og VVM-screening medfører, at det er nødvendigt at lave prøveboring og prøvepumpning, og herudfra lave en grund-
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6.1.6 Teknik og specifikationer
• Kold side
– Varmepumpen køler grundvandet direkte i to serielt forbundne plate and shell fordampere, med hvert sit fordampningstryk
• Varm side
– Fjernvarmevandet ledes serielt igennem 6 forskellige varmevekslere. Disse er én underkøler, to kondensatorer og 3 overhedningsfjernere

• Varmepumpe
– 2 serielle ammoniak varmepumper bestående af et 1-trins
anlæg med én kompressor og et 2-trins anlæg med 3 kompressorer. Maks. temperatur er 75° C
• Elforsyning
– På værket findes 2 stk. 1.000 kVA transformatorer, som bruges i forbindelse med naturgasmotorerne. Transformatorerne ejes af Galten Elværk og varmepumpen er tilsluttet den
ene med begrænset netadgang.
• CO2
– Solvarmeanlægget og varmepumpen reducerer tilsammen
CO2 -udledningen med ca. 772 ton/år.

6.1.7 Budget og økonomi
Varmepumpen vil producere 2/3 af varmebehovet, som ellers vil dækkes
af solvarme i sommerperioden og af eksisterende kedel og kraftvarmeanlæg, når behovet overstiger varmepumpens kapacitet eller spotprisen
er særlig høj.
Som tidligere nævnt er varmepumpens COP-værdi 4,0. Dette er uden
grundvandspumperne, som bruger elektricitet svarende til ca. 15 % af
varmepumpens eloptag. Elektriciteten til pumperne er dog afgiftsfritaget og derfor billigere i drift. Pga. varmepumpens høje effekt og det tilknyttede vandlager, vil anlægget som regel kun være i drift 12 timer pr.
døgn, hvor elprisen er lavest.

Investering
De budgetterede nøgletal for anlægget ses herunder:
Varmepumper

7,2 mio. kr.

Grundvandsboringer, rør og el

1,3 mio. kr.

Tilslutning og SRO

0,7 mio. kr.

Diverse

1,0 mio. kr.

Total

10,2 mio. kr.

Varmepumperne kommer på „begrænset nettilslutning“, hvilket betyder at udgifter til udbygning af eltilslutning er meget lave. Til gengæld
kan elleverandøren afbryde forbindelsen, hvis elsystemet bliver overbelastet. Det forventes at dette vil ske yderst sjældent, hvorfor denne løsning er valgt.
Driftsøkonomi
Der er udgifter til vedligehold og indkøb af elektricitet. Disse udgør ca.:
Vedligehold

15 kr./MWh-varme

El til grundvandspumper

25 kr./MWh-varme

Indkøb af elektricitet
Spot

240 kr./MWh-el

Transport lokal

130 kr./MWh-el

Transport overordnet

70 kr./MWh-el

PSO-tarif

230 kr./MWh-el

Elafgift

410 kr./MWh-el

Samlet

1.080 kr./MWh-el
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Varmepumper på grundvand - 2.000 kW
Investering

10.200.000

kr.

Årligt antal driftstimer

3.000

Timer

Årlig varmeproduktion

6.000

MWh

Herunder er der forskellige eksempler på grundvandsvarmepumpeprojekter. De er ikke gennemgået så detaljeret som ovenstående.

kr./MWh

6.2.1 Han Herred Havbåde

1.140.000

kr.

8,9

År

7

%

I 2010 blev der etableret en grundvandsvarmepumpe på 70 kW hos Han
Herred Havbåde (http://www.havbaade.dk/). Grundvandskredsen består af én produktionsboring og én reinjektionsboring. Varmepumpen,
som er leveret af Advansor, er en transkritisk CO2 -varmepumpe med to
parallelt forbundne semihermetiske stempelkompressorer.

Besparelse pr. MWh
Årlig besparelse

6.2 Andre eksempler på grundvandsvarmepumper

190

Simpel tilbagebetalingstid
Intern rente over 15 år

Afhængigt af den aktuelle spotpris, vil varmeproduktionsprisen ligge på
omkring 310 kr./MWh inkl. elforbrug på grundvandspumper samt serviceomkostninger.

Varmepumpen leverer ikke fjernvarme, men producerer 70°C varmt
vand til en akkumuleringstank på 10 m3 , som bruges til at opvarme Han
Herred Havbådes 3 bygninger samt til varmt brugsvand.

Samlet økonomi

Han Herred Havbåde har haft problemer med okkerudfældning fra
grundvandet.

Den samlede økonomi varierer med gaspriser og antallet af driftstimer
fra år til år. I det følgende er der regnet med disse forudsætninger:

6.2.2 Bjerringbro Varmeværk

• El til grundvandspumper = 25 kr./MWh-varme

Energicentralen i Bjerringbro er forbundet med et ATES-anlæg, hvor
overskudsvarme fra Grundfos kan lagres i et grundvandsmagasin fra
sommer til vinter. Der henvises til afsnit 3.1 på side 21 for yderligere detaljer om dette anlæg.

• Vedligehold = 15 kr./MWh-varme

Kontaktperson: Charles W. Hansen (driftsleder)

• Årligt antal driftstimer = 3.000 Med disse forudsætninger ses den
samlede økonomi på tabellen herunder:

6.2.3 Præstø Fjernvarme

• Variabel gaspris = 2,50 kr./Nm3
• Samlet elpris varmepumper = 1.080 kr./MWh-el

Præstø Fjernvarme har fået godkendt et projektforslag for en grundvandsvarmepumpe på 3,7 MW. Der er lavet to testboringer, som er blevet prøvepumpet, og yderligere 6 boringer vil blive etableret i første halvår af 2015.
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Projektet, som er støttet af EUDP, skal bl.a. udvikle en optimal styringsstrategi for grundvandsboringerne, samt resultere i en håndbog med erfaringer fra projektet.
Kontaktperson: Marianne Holmer (formand)

6.2.4 Broager Fjernvarmeselskab
Broager Fjernvarmeselskab er et naturgasfyret kraftvarmeværk med et
solvarmeanlæg på knap 10.000 m2 . Broager Fjernvarmeselskab ønsker
at supplere deres varmeproduktion med en grundvandsvarmepumpe
på 4,0 MW.
Projektet er bl.a. baseret på en grundvandskortlægning, som det daværende Sønderjyllands Amt har udført i forbindelse med en MTBEforurening fra en tankstation. Kortlægningen indikerede bl.a. en 400 m
dyb begravet dal, og en 200 m dyb undersøgelsesboring på kanten af
den begravede dal har vist sig at være meget højtydende.
I forbindelse med projektet blev det erfaret, at (Undergrundsloven,
2011) træder i kraft hvis grundvandsboringerne er dybere end 250 m
(dette er en administrativ grænse). Dette betyder, at boringer indtil 250
meters dybde kan godkendes af kommunen, hvorimod dybere boringer
skal godkendes af Energistyrelsen efter de samme regler som dybe, geotermiske boringer. Dette kræver forholdsvis stort arbejde, der vil være
for omkostningskrævende, og boringer til grundvandsvarmepumper er
derfor de facto begrænset til maksimalt 250 meters dybde.
Der er i foråret 2014 lavet en testboring, som desværre viste sig ikke at
kunne anvendes. I efteråret 2014 er der lavet en ny testboring, som foreløbig ser meget lovende ud.
Kontaktperson: Kresten Petersen (varmemester)
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Sø- og åvand

Mange områder i Danmark har adgang til fersk overfladevand, der
kan udnyttes som varmekilde til varmepumper. Vandmængderne er ofte meget store, og giver derfor mulighed for udvinding af væsentlige
mængder energi, uden at temperaturforholdene i miljøet påvirkes nævneværdigt. Temperaturniveauerne afhænger naturligvis af årstiden, og
i de år med særligt kolde vinterperioder vil overfladetemperaturen ofte
nærme sig frysepunktet. Det betyder, at anlægget enten kræver særlige varmevekslere, som kan håndtere is-dannelse, eller at varmepumpen
må stoppes og varmen produceres på et andet anlæg.

Fjernvarmeværk / Kontaktperson

Ans Kraftvarmeværk / Carl Lau Jensen

Hjemmeside

http://www.ansfjernvarme.dk/

Leverandør

Johnson Controls (forventes)

Type

4 identiske isobutanvarmepumper med
skrue-kompressorer

Installations år / årlige antal driftstimer

Forventet 2015 / 6.000 fuldlasttimer/år

Varmekilde

Søvand

Konceptet udnyttes flere steder i udlandet, men i Danmark findes der
endnu ikke større anlæg til udnyttelse af energi fra sø- eller å-vand. Ans
Kraftvarmeværk i Midtjylland har forsøgt at etablere et anlæg igennem
en længere periode. Myndighedsbehandling og miljøorganisationer har
desværre forsinket projektet væsentligt, og i skrivende stund er etableringen fortsat ikke påbegyndt. Konceptet i Ans er beskrevet i det følgende.

Nominel
varmeydelse
(sommer/vinter)

1,5 MW / 1,1 MW (samlet for 4 stk.)

Nominel
COP
mer/vinter)

3,8 / 3,2

7.1 Varmepumpe med søvand – Ans
Kraftvarmeværk
Ans Kraftvarmeværk er et naturgasfyret kraftvarmeværk med to naturgaskedler og en enkelt kraftvarmemotor. Varmepumpeprojektet har været i gang i flere år, og miljøtilladelserne har desværre har været meget
tidskrævende pga. langvarig myndighedsbehandling og efterfølgende
klager. Systemet er dog projekteret, og der er fortsat en forventning om,
at anlægget vil blive etableret. Den lange behandlingstid for miljøtilla-

(som-

Fjernvarme opvarmes fratil (sommer/vinter)

30 – 70° C / 35 – 75° C

Varmekilde afkøles fra-til
(sommer/vinter)

17–13° C / 5-2° C

delserne skyldes til dels, at anlægget er det første af sin slags, og det må
forventes at efterfølgende etablering af lignende anlæg vil kræve mindre
arbejde til miljøtilladelser.

7.1.1 Baggrund
Ans Kraftvarmeværk har længe kigget efter alternativer til værkets eksisterende naturgasanlæg. Da værket ligger tæt på Tange Sø, er det nærlæggende med en varmepumpeløsning, som indvinder energi fra søen.
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Ans Kraftvarmeværk

44%

Varmepumpe
56%

Naturgas

Figur 7.1 – De nuværende produktionsenheder ved Ans Kraftvarmeværk.
Kilde: Teknologisk Institut.

Figur 7.2 – Forventet varmeproduktionsfordeling ved Ans Kraftvarmeværk
med varmepumper.

Med de lave elspotpriser i de senere år, vil varmeværket kunne producere fjernvarme væsentligt billigere med et eldrevet varmepumpeanlæg,
end på de eksisterende enheder.

Afhængigt af gennemsnitstemperaturen i de enkelte vintre, kan varmepumpeanlægget få flere eller færre driftstimer, og dermed en lidt større
eller mindre del af varmeproduktionen. I særligt kolde vintre forventes
det, at det kan blive nødvendigt at slukke varmepumperne de koldeste
måneder. I varme vintre vil anlægget til gengæld kunne driftes det meste
af vinteren.

7.1.2 Systemet
Ans Kraftvarmeværk har tilknyttet ca. 500 forbrugere, og der produceres
omkring 14.000 MWh varme pr. år. Varmeværket råder over to naturgaskedler på hver 1,9 MW, og en enkelt naturgasmotor med en varmeeffekt på 3,2 MW. Elproduktionen fra kraftvarmemotoren afregnes på spotmarkedet, og motoren er koblet til akkumuleringstanke på sammenlagt
380 m3 . Figur 7.1 viser en principskitse for produktionsenhederne på
varmeværket.
Varmepumpeanlægget er dimensioneret til mange fuldlasttimer, og vil
producere omkring 55 % af varmen på Ans Kraftvarmeværk. Dette er
illustreret på figur 7.2.
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Varmepumpekonceptet
Ans Kraftvarmeværk ligger meget tæt på Tange sø. Søen indeholder en
meget stor vandmængde (og gennemløbes af Gudenåen), og er derfor
oplagt som varmekilde for en varmepumpe. En delstrøm af den vandmængde som gennemløber søen, pumpes ind omkring varmeværket,
afkøles 3 – 4° C og ledes herefter tilbage til søen. Der bliver etableret en
pumpestation ved varmeværket, og to filter-sier i søen til ind- og udledning af søvandet. Sierne monteres før og efter en vejbro, fordi vandhastigheden er særlig høj her, og risikoen for termisk kortslutning derfor
elimineres.

Opvarmning 35-75° C

Ans Varmeværk

Koldest køles 3° C → 776 kW
Varmest køles 4° C → 1.124 kW

Filter

Filter

Varmepumpe

240 m3/time
Pumpebrønd

Figur 7.3 – Forventet rørføring imellem sø og varmeværk. Kilde: Teknologisk Institut.

For at opnå den ønskede effekt med en afkøling på 3-4° C, bliver vandstrømmen igennem varmepumpen omkring 240 m3 /time. Søen indeholder ca. 20 millioner m3 vand, og har en gennemsnitlig vandgennemstrømning på 20 m3 /sekund. Derfor vil varmepumpens energioptag ikke påvirke den naturlige balance eller temperaturforholdene i søen
nævneværdigt. Figur 7.3 viser rørledningerne imellem sø og varmeværk.
På grund pladsmangel på varmeværket, bliver varmepumperne installeret i en ny tilbygning ved siden af pumpebrønden. En skitse ses på
figur 7.4.
Vandet suges ind igennem sien syd for broen, igennem pumpe, filter,
varmepumpe, et mindre modsatrettet filter og tilbage til søen nord for
broen. Sien i søen filtrerer partikler på mere end ca. 5 mm fra imens filtret efter pumpebrønden filtrerer partikler større end 1 mm fra. Herved
blokeres sien i søen ikke af mindre partikler. Disse fanges i det fine filter,
som let kan renses. Systemet er lavet så vandstrømmen kan reverseres
i tilfælde af, at sugesien bliver tilstoppet. Her bruges det lille filter efter
varmepumpen til at holde større partikler uden for varmepumpen.

Figur 7.4 – Principdiagram for varmepumpe i Ans. Kilde: Teknologisk Institut.

Dimensionering
Med søen som varmekilde er varmepumperne ikke afhængige af de
øvrige produktionsanlæg, og varmepumperne er derfor dimensioneret
som „stand-alone“-enheder, der varetager værkets samlede varmeproduktion i en stor del af året. Temperaturkriteriet har derfor været 75° C,
som er værkets typiske fremløbstemperatur i vinterperioden.
Der er indhentet tilbud fra alle kendte leverandører, og løsninger med
både kuldioxid, ammoniak og isobutan er blevet vurderet. Der er derfor
endnu ikke indgået aftale med en leverandør, men af de fremsendte tilbud virker en løsning med fire mindre isobutan-anlæg mest interessant.
Der har ikke været store forskelle i COP og pris for de forskellige anlæg,
men af praktiske hensyn virker isobutan-anlæggene mest attraktive. Det
forventes således at anvende samme (men større) type varmepumpeløsning, som findes på Skejby Sygehus. Hver enkelt enhed yder ca. 380
kW, når vandet er 15° C, og ca. 285 kW, når vandet er 5° C. I alt vil kapaciteten altså blive på godt 1,5 MW om sommeren, og godt 1,1 MW om
vinteren. Isobutan-anlæggene kan producere fjernvarmevand op til 85°
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7.1.3 Myndighedsbehandling
I forbindelse med etablering af løsningen har Silkeborg Kommune bedt
om behandling af følgende godkendelser/tilladelser:
• VVM-screeningsafgørelse
• Indvindingstilladelse efter vandforsyningslovens § 20
• Udledningstilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 28
• Reguleringssag efter vandløbslovens § 17
• Dispensation efter Naturbeskyttelseslovens § 3
• Tillæg til miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33
• Byggetilladelse efter byggeloven, ingen klagefrist
• Godkendelse efter varmeforsyningsloven
• Gravetilladelse efter vejloven
Figur 7.5 – Varmepumper til kombineret varme- og kuldeproduktion på
Skejby Sygehus. Kilde: Teknologisk Institut.

C, men det er altid en fordel at køre med så lav en temperatur som muligt, da dette øger COP-værdien.
Den laveste temperatur, som søvandet må tilbageledes med, er 2° C, og
fordi anlægget er lagt ud til en temperaturdifferens på 3° C om vinteren, skal kapaciteten reduceres, når vandtemperaturen falder under 5°
C. Om sommeren køres der med samme flowmængde på søvandet, og
for at opnå den højere effekt køles vandet 4° C, når kapaciteten er størst.
Det planlægges i første omgang at installere fire varmepumper, men
søvands-systemet forberedes til installation af yderligere to varmepumper, så kapaciteten kan udvides med 50 %, såfremt rammebetingelserne gør en overkapacitet mere gunstig på et senere tidspunkt. På figur
7.5 ses isobutanvarmepumper, som er installeret på Skejby Sygehus ved
Aarhus.
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Da anlægget er det første af sin slags, har myndighedsbehandlingen været tidskrævende, men det er lykkedes at få de relevante tilladelser. VVMscreeningen er dog efterfølgende blevet påklaget af Danmarks Naturfredningsforening, og klagen ligger i øjeblikket og afventer behandling
hos Natur- og Miljøklagenævnet.

7.1.4 Driftserfaringer
Da varmepumpen endnu ikke er idriftsat, er der ingen driftserfaringer med denne. For at opnå så en høj virkningsgrad som muligt, ledes
søvandet direkte igennem varmepumpernes fordampere. Dette medfører en vis risiko for tilsmudsning af varmevekslerne, og det er selvfølgelig
vigtigt, at der tages højde for de udfordringer, der vil komme i denne forbindelse. Varmepumperne forberedes for installation af et CIP-anlæg og
tømning af vekslerne ved længere tids pauser. Det har ikke været muligt
at finde entydige erfaringer omkring problematikken, men meget tyder
på, at biofilm særligt opbygges ved stilstand. Tømmes vekslerne vil det
formentlig bremse opbygningen.

7.1.5 Organisation og ejerskab
Varmepumpeanlægget vil blive ejet og drevet af Ans Kraftvarmeværk.
Gudenåcentralen, som ejer Tange Sø og de involverede matrikler, har
givet tilladelse til etablering af anlægget.

7.1.6 Teknik og specifikationer
• Kold side
– Det filtrerede søvand ledes direkte igennem varmepumpernes fordampere, som består af loddede pladevarmevekslere.
• Varm side
– Fjernvarmevandet ledes direkte igennem varmepumpernes
indbyggede kondensatorer, som ligeledes er loddede pladevarmevekslere.
• Varmepumpe
– 4 stk. isobutanvarmepumper med skruekompressorer.
Maks. temperatur ud er ca. 85° C.
• CO2
– Varmepumperne fortrænger primært varmeproduktion på
naturgaskedlerne. Med en årlig varmeproduktion på 7.800
MWh, bliver den samlede CO2 -reduktion ca. 940 tons/år.

7.1.7 Budget og økonomi
Varmepumpen vil blive grundlastenhed og producere omkring 55 %
varmebehovet. Der suppleres med eksisterende kedel og kraftvarmeanlæg, når behovet overstiger varmepumpens kapacitet.
Søvandet som varmekilde har en relativ lav temperatur, og i kombination med relativ høj fremløbstemperatur (varmepumpen skal kunne levere varmen selvstændigt) betyder det, at der opnås en COP-værdi på

Figur 7.6 – Produktionsenheder inkl. varmepumpe.

ca. 3,2 når det er koldest, og 3,8 når det er varmest. Da varmepumpens
produktionspris afhænger af spotprisen, kobles varmepumpen på varmelageret, så der kan produceres i de timer med de laveste elspotpriser
i perioder med overkapacitet. Dette er illustreret i figur 7.6.
Varmeproduktionsomkostningerne for de forskellige anlæg ses på figur
7.7. Grundet vandets svingende temperaturer varierer varmepumpens
produktionspris med årstiden, og figuren har derfor to grafer for varmepumpens produktionsomkostning. Én for januar (med lav COP) og én
for juli (med høj COP).
Som det ses af figuren er varmepumpen den billigste produktionsenhed, når elspotprisen er under ca. 450 kr./MWh når COP er lavest, og
under ca. 500 kr./MWh når COP er højest. Med de nuværende elspotpriser er varmepumpen stort set altid grundlastenhed og producerer ca. 55
% af varmen.
De budgetterede nøgletal for anlægget ses herunder:
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Netto Varmeproduktionsomkostning (NPO) versus Elspotpris (ekskl. startomkostninger)

Der er udgifter til vedligehold og indkøb af elektricitet. Disse udgør ca.:

700

Vedligehold

600
NPO [kr./MWh-varme]

Driftsøkonomi

10 kr./MWh-varme

Indkøb af elektricitet

500
400
300

Spot

260 kr./MWh-el

Transport lokal

130 kr./MWh-el

Transport overordnet
Gasmotor 1
Gaskedel 1
Gaskedel 2
Varmepumpe i januar: COP = 3,15
Varmepumpe i juli: COP = 3,75

200
100

70 kr./MWh-el

PSO-tarif

230 kr./MWh-el

Elafgift

410 kr./MWh-el

Samlet

1.100 kr./MWh-el

0
0

50

100

150

200
250
300
350
El spotpris [kr./MWh-el]
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Figur 7.7 – Netto varmeproduktionsomkostninger for kedel, motor og varmepumper i henholdsvis januar og juli.

Varmepumper

3,9 mio. kr.

Kold side (filtre, rør, pumper m.m.)

3,3 mio. kr.

Tilslutning og SRO

1,3 mio. kr.

Bygning

0,5 mio. kr.

Uforudsete udgifter

1,0 mio. kr.

Total

10,0 mio. kr.

Varmepumperne kommer på „begrænset nettilslutning“, hvilket betyder at udgifter til udbygning af eltilslutning er meget lave. Til gengæld
kan elleverandøren afbryde forbindelsen, hvis elsystemet bliver overbelastet. Det forventes, at dette vil ske yderst sjældent, hvorfor denne løsning er valgt.
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Med en COP på 3,4 i gennemsnit bliver omkostninger til elektricitet til
323 kr./MWh-varme. Med vedligehold bliver varmeproduktionsprisen
for de 4 varmepumpeanlæg derfor omkring 333 kr./MWh.

Samlet økonomi
Den samlede økonomi varierer med gaspriser og antallet af driftstimer
fra år til år. I det følgende er der regnet med disse forudsætninger:
• Variabel gaspris = 2,50 kr./Nm3
• Samlet elpris = 1.100 kr./MWh-el
• Vedligehold = 10 kr./MWh-varme
• Årligt antal driftstimer = 6.000 timer
Med disse forudsætninger ses den samlede økonomi på tabellen herunder:
Varmepumper på søvand - 1.300 kW
Investering

10.000.000

kr.

Årligt antal driftstimer

6.000

Timer

Årlig varmeproduktion

7.800

MWh

Besparelse pr. MWh
Årlig besparelse

177

kr./MWh

1.380.600

kr.

Simpel tilbagebetalingstid

7,2

År

Intern rente over 15 år

11

%
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8

Andre varmekilder

Formålet med dette kapitel er kort at omtale øvrige varmekilder, som ofte nævnes i forbindelse med større varmepumpeanlæg, men som typisk
vil være mindre egnede eller have et begrænset potentiale i forbindelse
med fjernvarmeproduktion.

8.1 Sæsonvarmelager med solvarme
Der er de seneste par år etableret 3 store solvarmeanlæg med sæsonvarmelagre (i henholdsvis Brædstrup, Marstal og Dronninglund), og yderligere 3 er under etablering (i henholdsvis Gram, Vojens og Løgumkloster). I 5 af disse anlæg kombineres sæsonvarmelageret med en varmepumpe, og det sidste anlæg (i Vojens) forberedes for en varmepumpe.

8.1.1 Solvarme/lager – Gram Fjernvarme
Gram Fjernvarme besluttede at medtage en varmepumpe på 900 kW
varme i den igangværende udvidelse af solvarmeanlægget.
Udvidelsen består af:

Når det er en kobling af denne art, er det af overordentlig stor betydning
hvilken system-COP, der kan opnås. En ting er varmepumpens egen
COP-værdi, der både er til at beregne og efterfølgende at kontrollere.
En anden ting er system-COP, som er vanskelig at beregne. En god metode er at foretage simulering over et driftsår og eftervise den, f.eks. over
to nogenlunde ens driftsår. Ét med og ét uden varmepumpe.
Problemstillingen er, at den mængde lavtemperaturvarme, der tilføres
varmepumpen ingenlunde modsvares af merydelse af solvarmeanlægget. Heller ikke hvis der indregnes en vis reduktion i varmetabet fra lageret.
Varmepumpen er i stand til at afkøle størstedelen af vandet i lageret til
15° C, hvilket kan ske henover vinteren ved ca. 2.000 driftstimer. På varmeafgangssiden er varmepumpen teknisk i stand til at levere 70° C, men
den kan også levere varme ved en lavere temperatur.
• Med 15° C på kold side og 70° C på varm side kan opnås en COP
på 4,5
• Reduceres temperaturkravet til 60° C, øges COP til 5,0

3

1. 122.000 m damvarmelager.
2. 34.000 m2 solvarme, således der i alt er installeret 44.000 m2 .

Varmepumpen har en køleeffekt på ca. 700 kW.

3. 10 MW elkedel.
4. 900 kW varmepumpe.
Varmekilden til varmepumpen er sæsonvarmelageret og den leverer en
fremløbstemperatur på 60-70° C.

Drift
Da varmepumpen har en begrænset effekt i forhold til behovet på nettet, vil det året rundt være muligt og oplagt at blande en lav temperatur
fra varmepumpen med en højere temperatur fra kedel og motoranlæg.
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I det efterfølgende er forudsat 60° C og derved en varmepumpe-COP på
5,0. Der er gennemført en simulering af et normalt års drift.
• Denne viser, at varmepumpen vil være i drift ca. 2.000 timer. Varmepumpen skal derfor have tilført ca. 1.400 MWh varme fra lageret og have tilført ca. 350 MWh el. Den afgivne mængde varme er
således 1.750 MWh.
• Imidlertid er merydelsen for solvarme og lager ikke den samme
mængde, som varmepumpen optager (1.400 MWh), men er beregnet til ca. 1.200 MWh.
• Der er stadigt behov for 350 MWh el til varmepumpen, hvilket giver en COP-værdi for systemet på 4,4.
Etablering
Merpris for varmepumpeinstallationen er omkring 3,5 mio. kr., der omfatter varmepumpen, en andel af el- og rørinstallationen, samt en marginalt større bygning.
Varmepumpen er installeret og testet med positivt resultat, men den
kan først sættes endeligt i drift når damvarmelageret sættes i drift i løbet
af 2015.
Samlet økonomi

• 442 kr./MWh varme leveret
Alternativet er varme fra gaskedlen, der koster omkring 500 kr./MWh,
hvilket betyder at varme fra varmepumpen, med en system-COP på de
4,4 er rentabel.

8.1.2 Solvarme/lager – Brædstrup Fjernvarme
Brædstrup Fjernvarme har i 2012, som en del af projektet Borehuller i Brædstrup, etableret en varmepumpe i forbindelse med et pilotborehulslager, jf. afsnit 2.7.7 i drejebogen. Varmepumpen, som er leveret af Johnson Controls, er et pilotanlæg baseret på en højtryks skruekompressor der anvender ammoniak som kølemiddel. Varmepumpen
har en varme-effekt på 1,2 MW. Projektet i Brædstrup er støttet af Energinet.dk og EUDP.

8.1.3 Solvarme/lager – Marstal Fjernvarme
Marstal Fjernvarme har i 2012, som en del af SUNSTORE 4-projektet,
etableret en varmepumpe i forbindelse med et damvarmelager på
75.000 m3 , jf. afsnit 2.7.7 i drejebogen. Varmepumpen, som er leveret
af Advansor, er en CO2 -varmepumpe på 1,5 MW, som er en videreudvikling af varmepumpen i Frederikshavn, jf. kapitel 5. SUNSTORE 4projektet er støttet af EU’s 7. rammeprogram.

Økonomien ved varmepumpeløsningen kan summeres til:
Forrentning og afskrivning
El til pumper, service mv.

250.000 kr.
50.000 kr.

350 MWh el til kompressor

385.000 kr.

Totalt pr. år

685.000 kr.

Den afgivne mængde varme er netto 1.200 MWh (merydelse solvarme mv.) plus 350 MWh el, totalt 1.550 MWh. Omkostninger til denne
mængde varme beløber sig således til:
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8.1.4 Solvarme/lager – Dronninglund Fjernvarme
Dronninglund Fjernvarme har i 2013, som en del af SUNSTORE 3projektet, etableret en absorptionsvarmepumpe i forbindelse med et
damvarmelager på 60.000 m3 , jf. afsnit 2.7.7 i drejebogen. Energisystemet i Dronninglund var oprindeligt designet med en eldrevet varmepumpe på 3,0 MW, men selskabsøkonomien i den eldrevne varmepumpe hang på daværende tidspunkt ikke sammen, bl.a. pga. de daværende høje elafgifter. Den eldrevne varmepumpe blev derfor erstattet med

en absorptionsvarmepumpe med samme køle-effekt (2,0 MW). Absorptionsvarmepumpen drives af hedtvand fra en biooliekedel. SUNSTORE
3-projektet er støttet af EUDP.

8.1.5 Solvarme/lager – Løgumkloster Fjernvarme
Løgumkloster Fjernvarme har besluttet at etablere et solvarmeanlæg på
50.000 m2 , et damvarmelager på 150.000 m3 , en absorptionsvarmepumpe på ca. 5 MW og en hybridvarmepumpe på 1,3 MW, jf. bilag B i drejebogen. Absorptionsvarmepumpen drives af hedtvand fra en biomassekedel. Projekterne „Aluminiumssolfangere til fjernvarme“ og „Hybridvarmepumpe til fjernvarme“ er begge støtte af EUDP.

8.2 Varme fra køleanlæg – Skejby Sygehus
Skejby Sygehus ved Aarhus anvender to isobutanvarmepumper til forsyning af rumvarme og brugsvand. Afhængigt af temperaturniveauerne har varmepumperne en samlet varmeeffekt på omkring 500 kW. Varmebehovet overstiger dog langt kølebehovet i vinterperioden, hvorimod
den omvendte situation forekommer i sommermånederne. Derfor er
det kun muligt at udnytte en mindre del af overskudsvarmen fra køleanlæggene i sommerperioden, men løsningen betyder at fjernvarmen,
som ellers forsyner sygehuset, typisk kan afbrydes de tre varmeste sommermåneder, hvor sygehuset således er selvforsynende. Det forventes,
at et tilsvarende varmepumpeanlæg skal installeres ved Ans Varmeværk,
som beskrevet i Inspirationskatalogets afsnit 7.1.2.
I forbindelse med opførslen af det nye supersygehus i samme område,
er der installeret 3 identiske og væsentligt større ammoniakvarmepumpeanlæg, hvis primære funktion er køling af supersygehuset. Varmen
udnyttes så vidt muligt internt på sygehuset, men anlæggene er også
forsynede med tørkølere til afblæsning af varme fra kølevandet i sommerperioden. Der er forberedt for en senere tilkobling til fjernvarmesystemet, så der kan leveres rumvarme til omkringliggende beboelse. An-

lægget kan yde op imod 7 MW varme ved 85° C, og er forsynet med en
akkumuleringstank til fjernvarmevand, så udnyttelsesgraden øges.
Samproduktion af varme- og køling er under de fleste forhold en meget
rentabel løsning. Et varmepumpeanlæg er ikke meget dyrere end et køleanlæg, som alligevel skal installeres. Er der samtidighed for behovene,
kan varme og kulde produceres langt billigere i samproduktion end hver
for sig.

8.3 Drikkevand – Morsø Forsyning
Morsø Forsyning Vand har et vandtårn, hvor drikkevandet om sommeren bliver varmere end ønsket. Morsø Forsyning Vand har derfor i 2014
investeret i en varmepumpe, som kan køle drikkevandet ned til den ønskede temperatur, jf. drejebogens afsnit 2.7.4. Varmepumpen, som er leveret af Cronborg, er på 150 kW, og forvarmer returvand til 60° C inden
det efteropvarmes i en naturgaskedel. Varmens afsættes til Dueholm
Fjernvarme, som ejes af Morsø Forsyning. Der er etableret en sikkerhedskreds mellem varmepumpens fordamper og drikkevandet, således
risikoen for at forurene drikkevandet med kølemiddel eller kompressorolie minimeres mest muligt.

8.4 Indirekte varmekilder – Lading-Fajstrup
Varmeforsyningsselskab
Ved Lading-Fajstrup varmeværk er der er installeret to stk. R410Avarmepumpeunits med en samlet varmeydelse på 128 kW. Varmepumperne køler returvandet inden det løber ind i LT-røggasveksleren, hvorved dennes effekt øges. Varmepumperne forvarmer end delstrøm af
fjernvarmevandet til 45-50° C, som herefter opblandes med vand fra
motoranlæggene. Varmepumpernes COP er ca. 4,2, men fordi køleeffekten ikke fører til øget effekt på LT-veksleren i forholdet 1:1, bliver
den effektive COP af varmepumperne ca. 2,6. Varmepumperne er koblet
på lagertanken, så returvandet kan køles og lagres i bunden af tanken
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uafhængigt af drift med motoranlæggene. Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab er nu fusioneret med Hammel Varmeforsyning, og der er
derfor stort set ikke drift på anlæggene. Der kan læses mere om princippet i drejebogens afsnit 2.7.5 og bilag C. Selve løsningen er beskrevet i et
projekt fra Dansk Fjernvarmes (Dansk Fjernvarmes F& U-Konto, 2013).

8.5 Luft
Luft anvendes i vid udstrækning som varmekilde til små, individuelle
varmepumper, bl.a. fordi den er tilgængelig overalt, og fordi den er nem
at udnytte (hvilket dog kræver et automatisk afrimningssystem). For
større varmepumpeanlæg må luft forventes at have svært ved at konkurrere med andre varmekilder med hensyn til års-COPen og dermed
driftsøkonomien.

8.5.1 Luft – Lading-Fajstrup Varmeforsyningsselskab
I forbindelse med de føromtalte varmepumper til røggaskøling har værket overvejet at udnytte en eksisterende nødkøler til motoranlæggene.
Denne var alligevel opstillet, og kan i princippet fungere som varmeoptager for varmepumperne i sommerperioden. Konceptet er dog ikke
afprøvet i praksis. Der kan læses mere om luft som varmekilde i drejebogens afsnit 2.7.1. I et projekt for Dansk Fjernvarmes (Dansk Fjernvarmes
F& U-Konto, 2013), er der lavet analyser på anvendelsen af luft som varmekilde ved det konkrete anlæg.

8.6 Havvand
Havvand, som de fleste større byer ligger i nærheden af, er i praksis
en uudtømmelig varmekilde. Havvand har dog den udfordring, at temperaturen om vinteren ofte er meget tæt på frysepunktet. Derfor må
man enten slukke varmepumpen, når der er mest brug for varmen, eller
anvende vandets frysevarme (energien mellem tilstandsændringen fra
vand til is ved frysepunktet) vha. en vanddamp-kompressor.

8.6.1 Havvand – Augustenborg Fjernvarme
Augustenborg Fjernvarme har tidligere anvendt et kombineret
vanddamp/freon-anlæg, som har udnyttet energien fra havvand i Augustenborg Fjord. Dette anlæg er dog skrottet, da det ikke længere kunne
betale sig at producere varme på anlægget.
I øjeblikket arbejdes der på at relancere konceptet, hvor Augustenborg
Fjernvarme påtænker at anvende en ny kompressor-teknologi til vanddamp, kombineret med et traditionelt ammoniak-anlæg. Vanddampkompressoren hæver temperaturen fra frysepunktet til ca. 27° C. Ammoniakvarmepumpen løfter energien yderligere, så fjernvarmevandet kan
opvarmes til 72-75° C. Det overvejes at anvende et nyt koncept for selve
is-generatoren, hvor havvandet koger ved frysepunktet. De nye teknologier vil gøre konceptet mere energieffektivt end den tidligere. Anlægget
bliver på 2 MW-varme, og forventes at blive installeret i foråret 2016.
Der kan læses mere om varmekilden og mulighederne i drejebogens afsnit 2.7.2 og bilag B.

8.5.2 Luft – Udenlandske anlæg
Ved Andøya flystasjon i Norge er der etableret en luft til vandvarmepumpe med en varmeeffekt på ca. 900 kW. Varmepumpen har en COP (varme) på 2,0 til 3,5. Den samlede investering i varmepumpen er på ca. 23
mio. norske kroner.
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8.6.2 Havvand – Udenlandske anlæg
Drammen, Norge
I Drammen er der etableret en ammoniak-baseret varmepumpe med en
varmeeffekt på i alt 14 MW fordelt på 3 stk. 2-trinsvarmepumper. varmepumpeanlægget anvender havvand fra Drammensfjorden som varmekilde. Anlægget er ejet af Drammen Fjernvarme.

Fornebu Nord Energisentral, Norge
Varmekilde: havvand
2-trins R134a-centrifugal-kompressor-anlæg for køling og opvarmning.
Varmepumpe varmeeffekt: 13,7 MW.
Indirekte køling via havvandsvarmeveksler.
Anlægsejer: Fortum Fjernvarme. Kilde: http://www.barum-fjernvarme.no/
Värtan Ropsten – Havvandsbaseret varmepumpeinstallation, Stockholm
Varmekilde

Havvand, overfladevand i sommerperiode, og
indtag 15 meter under havoverflade i vinterperiode
(temperatur 3° C)

Varmeydelse

180 MW (6 stk. varmepumper)

Køleydelse

110 MW

Data

Kondenseringstemperatur 82° C,
fordampningstemperatur –3° C

Fabrikat

Friotherm Unitop 50

Etablering

Etableret i starten af 80’erne på R22. Ombygget i
2003 til R134a.

Kilde

http://www.friotherm.com/webautor-data/
41/vaertan_e008_uk.pdf
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