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Forord

Dansk Gasteknisk Center (DGC) har i 2015/2016 fulgt og analyseret et
energianlæg i en varmecentral, hvor gas og vedvarende energi (VE) kombineres. I denne varmecentral er opstillet forskellige produktionsenheder, såsom minikraftvarme (mini-KV), varmepumpe, kedler. Varmecentralen laver
således både varme og el og ”løfter” med varmepumpen temperaturen for de
vedvarende energikilder og spildvarme op til et anvendeligt niveau i varmesystemet.
Demonstrationsprojektet er gennemført i samarbejde med anlægsejer, rådgiver og anlægsleverandør, se liste over involverede firmaer/personer i Bilag
1. Der rettes en stor tak til disse parter for et aktivt og positivt engagement i
projektet.
Gasdistributionsselskabernes Fagudvalg for Gasanvendelse og Installationer
(FAU GI) har finansieret DGC’s projektaktivitet i denne forbindelse.
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Summary og konklusion

Projektet har haft til formål at dokumentere, hvorledes gas og VE kan kombineres for mellemstore anlæg til egen varme- og elforsyning. Et anlæg med
både minikraftvarmeenheder, varmepumpe og gasfyrede kedler er fulgt
igennem et år.
Projektet har vist, at de gasfyrede mini-KV-enheder fint indgår i samspil
med vedvarende energiforsyning. Den elektrisk drevne varmepumpe bidrager både med et VE-forsyningselement og til at give forbedrede driftsforhold for mini-KV-enhederne i form af driftstid og lastforhold.
Projektet er gennemført på et sportsanlæg, hvor vedvarende energi kommer
fra slanger udlagt i jord, og spildvarme fra afkastluft fra den indendørs
svømmehal på sportsanlægget også indgår som varmekilde til varmepumpen.
Det aktuelle første driftsår har været mildt og haft ca. 12 % lavere graddagetal end DMI’s normal år. I sommeren 2015 var svømmebassiner tømt grundet flisereparationer, hvilket også har ført til et lavere opvarmningsbehov
end vanligt.
Resultaterne fra projektet viser en velfungerende styring mellem varmecentralens produktionsenheder.
Med gældende afregningsforhold for den producerede el er det her absolut
gunstigst at anvende denne in-house; dette gøres via anlæggets eget elforbrug, som, når dette er lavt, kan påvirkes via drift med den elektriske varmepumpe. For det aktuelle anlæg gælder, at elforbruget i dagtimerne langt
de fleste af årets dage er ca. 1,25-2,5 gange højere end mini-KV-enhedernes
maksimale ydelse. I nattetimerne er elforbruget ca. 50 % af ydelsen fra mini-KV-enhederne, og lasten nedsættes derfor på sidstnævnte. Hvis varmeakkumuleringstankene er fyldte, må driften stoppes, uagtet aktuelt elforbrug.
Månedlige driftstimetal og gennemsnitslast for de 3 mini-KV-enheder kan
ses i kapitel 5.
Produktionen på mini-KV-enhederne styres således primært ud fra det aktuelle elforbrug. Den producerede varme ledes til varmeakkumuleringstanke
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opstillet i varmecentralen. Sådanne tanke er væsentlige for at opnå stabil
drift af mini-KV-enhederne. Varmepumpen, hvis drift også delvist er styret
af elbehov, er ligeledes forsynet med varmeakkumuleringstank. Se anlægsskitse og billeder i kapitel 4; grafer mv. over den realiserede drift kan ses i
kapitel 5.
Principielt kunne det aktuelle anlæg også have yderligere et supplerende
elforsyningsbidrag fra solceller. Produktionen herfra kan så enten sælges,
hvis man kan opnå gunstig pris herfor, eller indgå som delvis dækning af
elforbrug på anlægget. Produktionen fra et sådant anlæg vil i sagens natur
væsentligst foregå i dagtimerne; netop her er elforbruget på anlægget højt og
dækkes ikke fuldt af mini-KV-enhederne, hvilket vil sige, at sidstnævnte
sædvanligvis ikke vil få driftsreduktion herfra.
Projektet har vist, at mini-KV-enheder indgår meget fint i samspil med vedvarende energiforsyning, og at der hermed kan opnås betragtelig CO2besparelse for anlægget. Et godt kendskab til el- og varmeforbrugsprofiler er
nøglen til teknisk/økonomisk optimal dimensionering og drift. Leverandøren af de aktuelle anlæg oplyser, at varmepumpeintegration indgår i 9 ud 10
anlæg, der tilbydes/opføres. Kun hvor eksempelvis returtemperaturen fra
ejendommens varmeanlæg er meget høj, kan dette vise sig at være ufavorabelt.
De opnåede driftsresultater (timetal, varmedækning mv.) i forhold til det
forventede produktionsbudget viser, at leverandøren af anlægget har udviklet gode dimensionerings- og driftsanalyseredskaber til vurdering af velegnet anlægsudlægning.
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Formål

Projektet har haft til formål at dokumentere, hvorledes gas og VE kan kombineres for mellemstore anlæg til egen varme- og elforsyning. Dette segment kaldes ofte blokvarme og omfatter eksempelvis


Boligopvarmning (boligblokke)



Rådhuse, kommunale bygninger, servicebygninger



Skoler, børnehaver



Museer, sportscentre



Kontorbygninger, hoteller, indkøbscentre

Det har været projektets formål at anvise praktiske erfaringer med sådanne
anlæg og at kortlægge, hvorledes driften af de forskellige produktionsenheder fungerer over året.
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Projektudførelse

I samråd med en anlægsleverandør er en række anlæg udvalgt, hvor der både indgår gas og VE. De udvalgte anlæg er vurderet med hensyn til maskinpark, instrumentering/målere, VE-komponenter, samt hvorvidt de er repræsentative for et rimeligt antal mulige installationssteder.
Der er herefter taget kontakt til et velegnet og repræsentativt anlæg (her et
sportsanlæg) for at høre om muligheden for at gennemføre et projekt på dette. Der blev opnået tilsagn herom.
I måleperioden er der foretaget registreringer på


Forbrugs- og produktionsmålere



Temperaturaflæsninger på on-site-termometre (øjebliksaflæsninger)



Registrering af driftstid mv.



Andet relevant.

Centralen er veludstyret med energimålere mv., hvorfra der samles data til
et CTS-system (Centralt Tilstandsovervågnings System). Mini-KVenhederne har derudover internetopkobling til overførsel af produktionsdata
mv. DGC har haft adgang til data fra begge disse systemer og har derudover
også jævnligt besøgt centralen for ved selvsyn at følge driften.
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Anlægget

Anlægget, der blev udvalgt til demonstration af gas og VE, er Rundforbi
Sportsanlæg, Nærum i Rudersdal Kommune. Sportsanlægget rummer en
idrætshal til håndbold, basketball og badminton, et idrætslokale, vægttræningslokale, flere mødelokaler og et cafeteria. Der er endvidere en svømmehal med et 25 m bassin og et træningsbassin under samme tag. Udendørs
findes fodboldbaner, et internationalt atletikstadion mv.

Figur 1

Rundforbihallen

Figur 2 Udsnit af det tilknyttede atletikstadion

I varmecentralen i kælderen er opstillet kedler til levering af rumvarme, opvarmning af bassiner samt varme til ventilationssystemet. I forbindelse med
bassinerne foretages ugentlige tilbageskylninger, hvortil der kræves høj
varmeeffekt.
Centralen har gennemgået en større ombygning i efteråret 2014 og blev i sin
nye form startet op medio december 2014.
Varmecentralen er nu bestykket med følgende produktionsenheder:


3 gasfyrede mini-KV-enheder. Enhederne har en elydelse på hver 20
kWe og en varmeydelse på ca. 40 kW. De er alle forsynet med en ekstra
røgkøler, således at der opnås yderligere varmeproduktion og dermed
højest mulig totalvirkningsgrad/brændselsudnyttelse på disse enheder.



1 eldreven kompressionsvarmepumpe med en varmeydelse på ca. 42
kW. Varmekilderne til denne er jordslanger fra udenomsarealerne (temperatur ca. 3-8 °C) samt fugtig afkastluft fra svømmehallen (temperatur
ca. 25-30 °C) via varmeveksler og brinekredsløb. Varmepumpen afle-
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verer varme ved ca. 40-45 °C til returledningen i centralen. Dette sker
over varmepumpens tilknyttede lagertank. Slutopvarmning af vandet
sker sidenhen over mini-KV-enheder og/eller kedelanlæg om nødvendigt.


2 gaskedler (de oprindelige); kun den ene forventes nu i brug som
spids- og reservelastvarmeforsyning, effekt ca. 600 kW hver.



3 varmelagertanke (hver 1000 l) i direkte tilknytning til mini-KVenhederne.



1 varmelagertank i forbindelse med varmepumpen (500 l).

Principskitsen Figur 3 viser ovenstående produktionsenheder og den varmemæssige kobling.

Figur 3 Principskitse (EC-Power) for produktionsenhederne og deres kobling varmemæssigt. På skitsen ses den ekstra røgkøler til højre for
hver af mini-KV-enhederne (de 2-farvede kabinetter i øverste række). Det ses, at varmelagrene til mini-KV-enhederne er seriekoblede. Dette giver bedst udnyttelse og enklest drift. I nederste række
ses gaskedlerne ude til venstre, varmepumpe og buffer i midten og
varmeforbrug til højre.
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Driftsstrategien bag anlægget er følgende:


Gaskedlerne skal alene fungere som reserve/spidslastenheder.



Varmepumpen har høj prioritet; nødvendig el hertil skal gerne produceres in-house, dvs. fra mini-KV-enhederne.



Mini-KV-enhederne skal producere så meget el og varme som muligt;
dog må produktion af el på intet tidspunkt overstige idrætsanlæggets
(herunder varmepumpens) aktuelle elbehov. I så fald lastreduceres på
mini-KV-enhederne. Enhedernes drift sker således på basis af aktuelt
elbehov, og eventuel overskydende varme oplagres i de tilknyttede
varmelagertanke. Når disse er fyldt, vil yderligere drift på mini-KVenhederne ikke være mulig. Installationens "loadsharer" tilstræber et
rimeligt ens antal driftstimer mini-KV enhederne imellem. Dette opnås
ved individuelt at justere på det forbrug, de hver især producerer op
imod. Den samme ”loadsharer” tilstræber også høj last på enhederne, så
eksempelvis 1 eller 2 enheder kører fuld last fremfor flere enheder på
reduceret last.

Centralen er veludstyret med energimålere mv., hvorfra der samles data til
et CTS-system. Mini-KV-enhederne har derudover internetopkobling til
overførsel af produktionsdata mv.
På Figur 4-8 vises billeder af de nævnte anlægskomponenter i varme-, eller
rettere, energicentralen.

Figur 4

Mini-KV-enhederne
(3 i alt)

Figur 5 Varmelagre (blå) til miniKV-enhederne (3 i alt)
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Figur 6 Varmepumpen

Figur 7 Varmelager til varmepumpen

Figur 8 Gaskedlerne; kun den ene er nu i
aktivt brug som reserve/spidslastforsyning

I Bilag 2 og 3 findes tekniske data for mini-KV-enhederne og varmepumpen.
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Driftsresultater

Energicentralen i Rundforbihallen har som nævnt været fulgt i et år. Der har
været aflagt besøg i centralen, hvor bl.a. gas- og varmeproduktionsmålere er
aflæst. Her kan eksempelvis varmeproduktionen følges over året, og det kan
ses, hvorvidt denne kommer fra varmepumpe, mini-KV- eller kedelanlæg,
se Figur 9.

Figur 9

Varmeproduktion over året opdelt på typen af produktionsenhed
for varmen. Stolperne viser varmeproduktion mellem de månedlige aflæsninger; aflæsning for marts dækker kun 16 dage.
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I Figur 10 vises varmeproduktionens oprindelse for hele måleperioden som
”lagkagediagram”.

Figur 10 Varmeproduktionens oprindelse for hele måleperioden vist som
”lagkagediagram”
Af Figur 10 ses det, at varmepumpen her dækker 14 % af den nødvendige
varme på årsbasis. Varmepumpen havde noget udetid i foråret 2015; på figur 9 kan det ses at varmeproduktion fra varmepumpen i foråret er lavere
end efteråret. Det meste af varmeproduktionen fra varmepumpen er vedvarende energi fra jordslanger og genvinding af varme, der ellers ville være
gået tabt fra svømmehalsafkastet. Varmepumpen leverer sin varmeproduktion ind på lavest mulige temperaturtrin i varmeforsyningen dvs. returledningen for dermed at opnå højest effektivitet.
Elproduktion og driftstimetal mv. over måleperioden for de tre mini-KVenheder kan ses i Tabel 1.

Tabel 1

Produktionsdata for de 3 mini-KV-enheder i måleperioden
Mini-KV
1

Mini-KV
2

Mini-KV
3

Samlet

Driftstimer (h)

6134

6223

6015

18.372

Elproduktion (kWh)

108.896

113.907

111.826

334.629
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Den samlede elproduktion fra enhederne er således ca. 335.000 kWh i måleperioden. Heraf er ca. 43.000 kWh anvendt i varmepumpen, og de resterende 292.000 kWh er da anvendt i sportsanlægget, hvor de har fortrængt
indkøbt el. Mini-KV-enhederne har i dette første og relativt lune driftsår
(graddagetal ca. 12 % under DMI’s normalår) omtrentligt dækket ca. 56 %
af anlæggets hidtidige forbrug af el.
Mini-KV-enhedernes drift over måleperioden er vist grafisk på Figur 11 og
Figur 12.

Figur 11 Driftstimetal for mini-KV-enhederne over måleperioden i forhold
til det faktiske antal timer i perioden
I sommeren 2015 var svømmebassiner tømt grundet flisereparationer, hvilket har ført til et lavere opvarmningsbehov end vanligt.
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Figur 12 Gennemsnitslast for mini-KV-enhederne under drift over måleperioden
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For hele testperioden gælder, at mini-KV enhederne har opnået en elvirkningsgrad på ca. 31 % og en total virkningsgrad på 99 % (nedre brændværdi-reference). Disse tal inkluderer både start/stop og dellastperioder. Tallene
er ganske høje for enheder af den aktuelle effektstørrelse.
I de følgende figurer ses typiske eksempler på elforbrug og tilhørende elproduktion for mini-KV-enheder i henholdsvis juni, oktober og december.
Det forbrug, der meddeles til enhederne, er baseret på forbrugsmåleren til
bygningskomplekset. Der foretages individuelle justeringer i det forbrug,
der via styringen for energianlægget meddeles de enkelte mini-KV-enheder.
Dette sker for at opnå så ens samlet antal driftstimer på enhederne og dermed muliggøre omkostningseffektive planlagte servicebesøg. Den samme
”loadsharer” tilstræber høj last på enhederne, så eksempelvis 1 eller 2 enheder kører fuld last fremfor flere enheder på reduceret last. Dette ses i Figur
12 at lykkes ganske godt; lasten er generelt over 85 % i fyringssæsonen.
Dette gøres for at opnå bedst virkningsgrad.
For juni-døgnet ses, at mini-KV-enheden standser nogle timer i løbet af dagen, hvor der faktisk er et elforbrug der kunne dækkes. Denne standsning
skyldes givetvis, at varmelagertankene er fyldte.
For oktober- og december-døgnet ses, at den viste mini-KV-enhed går på
dellast i natte- og eventuelt aftentimerne. Dette gøres for at undgå eleksport, idet forbruget da er lavere end det, maskinen leverer på fuld last.
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Elforbrug over juni‐døgn meddelt mini‐KV‐enhed 1 (M1)

Elproduktion over samme døgn for M1

Figur 13

Elforbrug og -produktion, juni-døgn, mini-KV-enhed 1 (M1)
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Elforbrugsprofil over døgn sidst i oktober meddelt enhed M1

Elproduktionsprofil over døgn sidst i oktober for M1

Figur 14 Elforbrug og produktion, oktober-døgn, mini-KV-enhed 1 (M1)
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Elforbrugsprofil for døgn i december meddelt enhed M1 .

Elproduktionsprofil for døgn i december for M1

Figur 15 Elforbrug og produktion, december-døgn, mini-KV-enhed 1 (M1)
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I Figur 16 er vist i alt 3 typiske ugentlige produktionsprofiler for en af miniKV-enhederne for henholdsvis juli, oktober og december.
For juli-ugen (hvor anlægget i den viste uge er lukket for publikum) ses kun
få timers drift ad gangen; dette skyldes både lavt elbehov, og at der ikke er
afsætning for den producerede varme.
For de viste oktober- og december-uger er produktionsmønsteret ganske
ens. Dette vil sige mange timer fuldlastdrift i dagtimerne og så dellast i natte- og eventuelt aftentimerne. På dette tidspunkt er varmepumpen i drift, og
en del af den producerede el bruges af varmepumpen til at øge varmeproduktion.
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Produktion fra KV‐enhed i juli‐uge, hvor sportsanlægget er lukket

Typisk produktionsmønster for uge i oktober for en af enhederne

Typisk produktionsmønster for december‐uge for en af enhederne

Figur 16 Ugentlige produktionsmønstre for juli-, oktober- og decemberdøgn (1 mini-KV-enhed)
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Økonomi

Den samlede pris for ombygningen af varmecentralen er lidt under 2 mio.
kr. Dette beløb inkluderer hardware, VVS-, el- og gulvarbejde, idriftsættelse, instruktion mv.
Herunder ses budget- og realiserede produktionstal i den 1 årige måleperiode for de nyanskaffede komponenter i centralen. Tal for den aktuelle måleperiode (1. års drift) er ikke omregnet til normal. Graddagetallet været ca.
12 % under DMI’s normalår.

Tabel 2

Budget- og realiserede produktionstal (1. års drift). De realiserede driftstal er ikke graddagekorrigeret, året har været mildt og
graddagemæssigt haft ca. 12 % færre graddage end DMI’s normalår.
Enhed

Budgettal

Realiseret 1.år

Afvigelse
(%)

Mini-KV-enheder
Driftstimer (i alt)

(h)

21.500

18.372

- 15 %

Elproduktion

(kWh)

371.000

335.000

-10 %

Varmeproduktion

(kWh)

770.000

736.000

-4%

(kWh)

190.000

164.000

- 14 %

Varmepumpe
Varmeproduktion

Time- og produktionstal ligger under det forventede, men det aktuelle testår
har også været væsentligt lunere end DMI’s normal år. Graddagetallet er ca.
12 % lavere.
De opnåede produktionstal for el og varme er højere, end hvad der kunne
forventes på baggrund af det realiserede timetal. For elproduktionen skyldes
dette formentlig, at dellastperioder har været med højere last end beregnet,
hvilket øger enhedernes elvirkningsgrad. Det relativt høje varmeudbytte
skyldes formentlig, at enhederne med den ekstra kondenserende røgkøler
har bedre varmeproduktion end forventet.

DGC-rapport

22

Varmepumpens produktion ender noget lavere end budgetteret. Dette skyldes formentlig noget udetid i starten af perioden grundet driftsproblemer og
en udetid i tilknytning til en fysisk omplacering af enheden i forårsperioden.
Med de aktuelle gas- og elpriser for anlægget og den drift, der forventes
realiseret på samme i et normalår, vil investeringerne være tjent hjem på 4-5
år afhængigt af eventuelt tilkøbte driftsforsikringer. Den årlige driftsbesparelse kommer primært fra et væsentlig reduceret elkøb samt den gratis energi, som VE- og spildvarmedelen af anlægget fremskaffer.
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CO2-besparelse

Det er forsøgt at bestemme den CO2-besparelse, der er opnået ved ombygning af Rundforbis varme/energianlæg.
Mini-KV-enhedernes aktuelle forbrug af naturgas er kendt; så CO2emissionen herfra lader sig let beregne på basis af gasforbrug og CO2emission pr. forbrugt Nm3 (kilde til sidstnævnte: Energinet.dk).
Mini-KV-enhedernes elproduktion (minus varmepumpens elforbrug) fortrænger mængden af indkøbt el og den hermed forbundne CO2. Elproduktionen i kWh er kendt, og CO2-emission pr. kWh kan også her fås fra Energinet.dk; både gennemsnitstal og CO2-emission fra ikke-VE-kilder. Det er jo
nok i meget vidt omfang ikke-VE kilder, der i virkeligheden fortrænges.
De nævnte tekniske installationer og emissioner derfra er dem, der adskiller
den nuværende central fra den forrige. Hvis den samme varmeproduktion,
som nu leveres af mini-KV og varmepumpe (VP), skulle laves af den oprindelige centrals kedler (skønnet produktionsvirkningsgrad 95 %), kan tilhørende gasmængde og CO2-emission for den alternative produktion beregnes.
Forskellen mellem disse 2 alternative anlæg er da den opnåede besparelse
ved installation af mini-KV og varmepumpe.
Besparelsen kan, baseret på de opnåede produktionstal for første års drift,
udregnes til ca. 133 ton CO2 årligt ved anvendelse af 550 g/kWh som gennemsnitstal for ikke-VE-elproduktion. Dette vil sige, at der ikke skrues ned
for vindmøller og vandkraft, men alene sker reduktion i brændselsbaseret
elproduktion andetsteds. Anvender man en reference for fortrængning med
højere specifik CO2-emission (fx kondensdrift på kulfyrede centrale værker
eller mindre effektive værker generelt), vil man kunne regne sig frem til
højere CO2-besparelse. Regnes med den CO2-fortrængningsfaktor, som
Energistyrelsen anvender ved ”skyggeberegning” for vindmøller og solceller på 763,5 g /kWh, fås op mod 200 ton ift. kedelbaseret varmeproduktion
for anlæggets første driftsår.
Første år har som nævnt andetsteds været lunere end et normal år; graddagetallet ligger ca. 12 % under normalen. I sommeren 2015 var svømmebassi-
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ner tømt grundet flisereparationer, hvilket også har ført til et lavere opvarmningsbehov end vanligt.
Bilag 5 viser en række betragtninger over beregning af CO2-besparelser for
mini-KV-anlæg.
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Bilag 2
Data for de anvendte mini-KV-enheder
Uddrag fra producentens materiale. I Rundforbihallen er det XRGI-20, der
er opstillet; varmelageret er 1000 liter for hver enhed.
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Bilag 3
Data for den anvendte varmepumpe
Leverandørinformation om den anvendte varmepumpe; aktuelt er det enheden kaldet 42 i nedenstående, der er opstillet hos Rundforbi Sportshal. Denne har en varmeydelse på ca. 42 kW.
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Bilag 4
Klimadata for måleperioden
Herunder er vist månedlige klimadata for perioden, data er fra DMI’s månedlige regionale statistik på www.dmi.dk.
I graferne herunder ses døgn gennemsnitstemperatur foruden min/max temperatur i døgnet.
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Bilag 5
Beregning af CO2-besparelse i forbindelse med elproduktion på naturgasfyrede minikraftvarmeanlæg
Samproduktion af el og varme er en teknisk anerkendt og nationalt/
internationalt politisk prioriteret metode til at spare både primærbrændsel og
CO2-emission.
Et minikraftvarmeanlæg producerer netop både el og varme. Den el, der
produceres på miniKV-enhederne, skal så ikke længere produceres andre
steder. Man kan argumentere for, at man næppe stopper en vindmølle, solceller eller dansk vandkraft-el grundet produktionen på en minikraftvarmeenhed. Det vil højst sandsynligt være brændselsbaseret produktion på de
centrale værker og formentlig de mindst effektive anlæg, der stoppes eller
får ”skruet ned for lasten”.
Tager man det senest opgjorte brændselsmix for dansk gennemsnits-el
(2014), er dette i runde tal som følger:
Brændsel

Brændselsandel

Specifik CO2-emission

%

kg/GJ indf.

Kul

30

95

Olie

0

75

N-gas

7

57

VE (vind, vand, sol)

47

0

VE (affald, biomasse, biogas)

13

0

A-kraft

3

0

I beregningerne i nærværende rapport er som konservativt estimat anvendt
en gennemsnits emissionsværdi på 550 g/kWh for ikke vind, vand- eller
solbaseret strøm.
Der skal naturligvis også tages hensyn til, at der oftest vil være et større
gasforbrug på mini-kraftvarmeanlægget, end hvis gassen alene var gået til
en kedel til varmeproduktion. Emission af CO2 fra denne ekstra gas indgår
i CO2-besparelsesregnskabet. Her beregnes først den gasmængde, der ville

DGC-rapport

36

være gået til samme varmeproduktion på en kedel. Derefter kan beregnes,
hvad den ekstra gasmængde er, da man jo kender det aktuelle anlægs faktiske gasforbrug. For denne ekstra gasmængde beregnes CO2-emission
(0,204 g/kWh for naturgas, kilde: Energinet.dk), og den tidligere beregnede
CO2 besparelse reduceres med hermed.

