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KV-info behandler en række aktuelle
emner for gasfyrede kraftvarmeanlæg.
På sidste side findes kontaktadresser
til gasdistributionsselskaber, DGC og
Sikkerhedsstyrelsen.

Gode driftsforhold for
kraftvarme
Grafen herunder viser, at der har været relativt høje
elpriser i vinter og forår. Og gasprisen er blevet stadigt
billigere på spotmarkedet. Dette øger de gasfyrede kraftvarmeanlægs konkurrenceevne, varmeprisen fra disse er
på mange anlæg absolut konkurrencedygtig med produktionsalternativerne her.
Eventuelt bortfald af grundbeløb betyder naturligvis en
mistet (men produktionsuafhængig) indtægt til værket/
selskabet, men har ingen indflydelse på varmeproduktionsprisen fra de gasfyrede kraftvarmeenheder.
Der er derfor god grund til at genberegne kippriser i
forhold til værkets øvrige produktionsenheder. Der findes
jo en kippris over for hver af de alternative varmeproduktionsmuligheder.
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Figuren viser spotpriser på el (rød), gas (blå) og olie (grøn) i 2019.

En nyttig øvelse kunne også være at beregne, hvad kipprisen for el vil blive, hvis man (om muligt) øger varmeudnyttelsen fra kraftvarmeenhederne enten med LT2-vekslere eller ved anden køling af røgen. Røgtemperaturer
omkring 15 °C realiseres faktisk på danske mellemstore
kraftvarmeværker.
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Danmarks største
gasvarmepumpe i gang
Den gasmotordrevne varmepumpe i Brande har
nu været oppe på fuldlast i forbindelse med indkøring/aflevering.

Driftsforhold for en sådan motordreven varmepumpe er også anderledes end for kraftvarme.
Fx skal motoren til varmepumpen forventeligt
arbejde en del på dellast og sikkert også med
varierende omdrejningstal.

Gasmotoren, der driver det ammoniakbaserede
varmepumppeanlæg, er en Rolls Royce-rækkemotor leveret af Bergen Engines Denmark.

Det nye varmepumpeanlæg i Brande har en
fuldlast varmeydelse på 6-7 MW. Der er tilkoblet
elmotor, så el kan anvendes til drift, når denne
er billig. Varmekilden påregnes primært at være
udeluft.

Motoren er ikke kendt fra kraftvarmesammenhæng, men anvendes sædvanligvis i forbindelse
med maritim transport. Der er akseludtag i
begge ender.

Dansk Fjernvarmes Projektselskab har stået for
projektering mv.

Den gasmotordrevne varmepumpe er fremstillet i Norge for Rolls Royce. Foto: Brande Fjernvarme

Absorptionsvarmepumpe,
sol mv.
Christiansfeld Fjernvarme har afholdt indvielse
af nyt produktionsudstyr. Dette består af både
en elektrisk varmepumpe, en hedtvandsgaskedel
og en absorptionsvarmepumpe. Varmepumperne
kan hente varme fra såvel udeluft som solvarmeanlæg, der nu kan drives ved lavere temperatur
og dermed levere mere VE-varme over dagen og
sæsonen. Det koldere vand i solvarmekredsen gør
også dette bedre egnet i forbindelse med eventuel sæsonlagring.
Ved lave udelufttemperaturer i den koldeste
del af fyringssæsonen gør elvarmepumpen det
fortsat muligt at anvende udeluften, idet elvar-
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mepumpen kan hæve temperaturen op mod 20
grader, hvor så absorptionsvarmepumpen tager
over. Da elvarmepumpen kun skal hæve temperaturen fra måske lidt under frysepunkt til de ca.
20 °C, kan dette gøres med ganske høj COP.
Det valgte anlægskoncept er et resultat af et
større analyse- og evalueringsarbejde, som Christiansfeld Fjernvarme igangsatte i 2016. I alt 15
nye produktionsmuligheder blev undersøgt, og
det valgte var det, der økonomisk kom positivt og
bedst ud.
Anlægskonceptet betyder øget VE-udnyttelse,
positiv drifts- og samfundsøkonomi samt større
driftsfleksibilitet for værket.
Læs mere i KraftvarmeNYT juni 2019.
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Test af gaskvalitetssensor
DGC gennemfører i samarbejde med gasdistributionsselskaberne og Energinet en test af en lille
gaskvalitetssensor. Sensoren måler Wobbetallet
for gassen og kan hermed give et signal for, om
eksempelvis gas med ændret sammensætning er
på vej forbi sensoren og hermed forberede gasapparater til drift på denne. Sensoren er indledningsvis testet på DGC’s laboratorium i Hørsholm
med forskellige gasblandinger.
Sensoren var i efteråret installeret hos Toftlund
Fjernvarme i forventning om lejlighedsvise skift
mellem importgas fra Tyskland og mere traditionel dansk nordsøgas. Prøveperioden bød dog på
usædvanlig få importgassituationer, og den blev
nedtaget herfra.
I foråret 2019 har to sådanne sensorer været

Video om gasfyret
varmepumpe og VE
Hjallerup Fjervarme investerede i 2018 i en gasfyret varmepumpe, der skal sikre højere MW ydelse, længere daglig driftstid og længere sæson
for værkets store solvarmeanlæg. Anlægget er
tidligere omtalt her i KV-info, og det har været
omtalt i artikler i eksempelvis Kraftvarme Nyt.

N Y H E D S B R E V, K R A F T VA R M E

installeret på henholdsvis Hjallerup og Sæby
Fjernvarme/Kraftvarme. Nordjylland har relativt
stor produktion og injektion af bionaturgas, således at området i lange perioder om sommeren
faktisk er 100 % bionaturgasforsynet. I overgangsperioderne vil der kunne ”optræde” både situationer med bionaturgas og andre situationer med
traditionel naturgasforsyning afhængigt af det
enkelte værks beliggenhed i forhold til gasnettet.
På grafen herunder ses Wobbetallet for gassen
i henholdsvis Hjallerup, Sæby og på Energinets
målestation i Aalborg i foråret 2019. Hvis der ikke
er flow i gassen på det aktuelle værk, måles i stillestående gas.
Sensoren har ved testene vist sig stabil, velfungerende og hurtig. DGC m.fl. er i drøftelser med
firmaet bag sensoren om anvendelser i det danske
gassystem.

Der er er nu lavet en kort video om anlægget,
som er tilgængelig på Dansk Gasteknisk Centers
YouTube-kanal.
Varmepumpen indgår i et demonstrationsprojekt,
der blev udført af Hjallerup Fjernvarme, DGC,
Aktive Energianlæg (AEA) og Grøn Energi/Dansk
Fjernvarme. Projektet har modtaget støtte fra
EUDP til analyser og demonstrations aktiviteterne.
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Ny i Sikkerhedsstyrelsen
Johan Rytter er pr. 1/8-2019 ansat i Sikkerhedsstyrelsen. Johan Rytter er godt bekendt med teknik
mv. i kraftvarmesektoren og for energianlæg
generelt. Han har bl.a. stået for del 1 af den kompetencegivende uddannelse af driftspersonale til
KV-anlæggene.

Nul central elproduktion ...
I august 2019 optrådte perioder a flere timer, hvor
der ikke var elproduktion fra de centrale store
kraftvarmeenheder/blokke. Elforsyningen var alene baseret på VE-kilder, decentral produktion og
import af strøm. Dette optrådte eksempelvis 25/8
kl. 14 - 26/8 kl. 03.45 og 31/8 kl. 22 - 2/9 kl. 9.45.
Elforbrug og -produktion kan eksempelvis følges
på www.energinet.dk og www.emd.dk/el

Gas i fjernvarmesektoren
Gastekniske Dage 2019, der afholdtes i maj i Billund med over 200 deltagere, havde også en session tilegnet aktuelle ting inden for kraftvarme/
fjernvarmeforsyning.
Støvring Fjernvarme havde et indlæg om deres
(gode) økonomi med kraftvarmen og om fremtidige udbygningsplaner, analyser og overvejelser
vedr. disse.
DGC præsenterede analyser og resultater vedr.
gasanvendelse til fjervarmeproduktion generelt.
Også gas kan præstere konkurrencedygtig varme-

produktionspris, både ved gasbaseret varmepumpedrift og tilpassede kraftvarmeanlæg.
Indlæg fra Gastekniske Dage 2019 kan ses på
www.danskgasforening.dk.

Værksinterne varmekilder til
varmepumpedrift
Mange varmepumpeanlæg anvender eksterne
varmekilder som eksempelvis udeluft. En mulighed, der ofte også er til rådighed og med fordel
kan udnyttes, er værksinterne varmekilder.
Dette kunne eksempelvis være at lade en varmepumpe køle på nederste del af vandet i akkumuleringstanken. Derved får man vand til rådighed
med en temperatur under fjernvarmereturen.
Dette koldere vand kan så siden bruges til ekstra
røggaskøling, der markant vil kunne hæve varmeudbyttet fra eksempelvis kraftvarmeanlæg eller
ledes til et solvarmeanlæg, der dermed får højere
ydelse i timen, længere effektive driftsdage samt
længere effektiv sæson.
Det kan være et problem at få regnet på og dokumenteret fordelen ved sådan udnyttelse med de
eksisterende beregningsværtøjer.
Et EUDP-støttet projekt er derfor igangsat omkring denne problemstilling. Deltagere heri er
EMD International, Dansk Gasteknisk Center
(DGC), Grøn Energi/Dansk Fjernvarme og Aalborg
Universitet. Arbejdet er gået i gang, og værker og
udstyrsleverandører vil snarest blive inviteret til
workshop/temamøde herom.

Dansk Gas Distribution A/S
Merløsevej 1B, 4296 Nyrup, tlf.: 7021 3043
Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, tlf.: 7021 3042
Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, tlf.: 7022 4000
www.danskgasdistribution.dk
HMN GasNet P/S (Øst), Gladsaxe Ringvej 11,
2860 Søborg, tlf.: 6225 0000, www.gasnet.dk
HMN GasNet P/S (Vest), Vognmagervej 14,
8800 Viborg, tlf.: 6225 0000, www.gasnet.dk
Dansk Gasteknisk Center a/s, Dr. Neergaards Vej 5B,
2970 Hørsholm, tlf.: 2016 9600, www.dgc.dk
Sikkerhedsstyrelsen, Nørregade 63,
6700 Esbjerg, tlf.: 3373 2000, www.sik.dk
Energinet, Pederstrupvej 76,
2750 Ballerup, tlf.: 4487 3200, www.energinet.dk
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