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• Hvem er vi

Herefter fjernvarmens 4 dimensioner:

• Fjernvarme eller individuel forsyning

• Central eller distribueret fjernvarmeproduktion

• Parallelt eller seriekoblede produktionsenheder

• Deltagelse i flere elmarkeder end blot et af dem

Oversigt over min (5-7 minutters) præsentation
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Vi udvikler energyPRO og energyTRADE til at dække fjernvarmeværkers planlægningsbehov.
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Vi tilbyder:

Driftsopfølgning
(online) 

Budget- og
investeringsanalys

er (energyPRO) 

Daglig
driftsplanlægning
(energyTRADE) 



Daglig driftsplanlægning i energyTRADE (her Sæby)
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Daglig driftsplanlægning i energyTRADE, også når der er transmissionsbegrænsninger
(her TVIS).
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Online driftsopfølgning
(se onlinevisningen på www.emd.dk/energy-system-consultancy/online-presentations)
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http://www.emd.dk/energy-system-consultancy/online-presentations


Budget- og investeringsanalyser (energyPRO)
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Herefter fjernvarmens 4 dimensioner:
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Fjernvarme eller individuel forsyning
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EU Horizon 2020 Work Programme 2016 –
2017: "Heating and cooling constitutes around 
half of the EU's final energy consumption and 
is the biggest energy end-use sector, ahead of 
transport and electricity"



Hvis det skal være samfundsøkonomisk billigt at gøre EU fossilfri - er Heat Road Map Europes 

grove konklusion at 35% skal spares, halvdelen af resten skal dækkes af fjernvarme.



Central eller distribueret fjernvarmeproduktion
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When electrifying heating and cooling demand – what is the right ratio 
between the central heat pump and booster heat pumps – the answer to be

investigated by energyPRO



energyPRO modellen udarbejdet til den artikel
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Forskellen på central eller distribueret 
kraftvarmeproduktion er tilsvarende at ved høj elpris 
bliver der distribueret kraftvarmeproduceret – men 
det gør der ikke ved central kraftvarmeproduktion 









Parallelt eller seriekoblede produktionsenheder
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Det eksisterende anlæg

3 naturgasmotorer:

Eleffekt: 3.044 kW, virkningsgrad 41%

Varmeeffekt: 3.726 kW, virkningsgrad 55%

3 gaskedler:

Varmeeffekt: 25,0 MW, virkningsgrad 102%

Varmelager: 3.700 m3, kapacitet 195 MWh

Årlig abværk leverance: 65.500 MWh

Case: Støvring Kraftvarmeværk



Varmepumpens 2 driftstilstande

Gasdrevet varmepumpe:

Varmepumpen er mekanisk koblet med en gasmotor.

Gasmotor og varmepumpe er serieforbundet således at varme-
pumpen hæver temperaturen fra returtemperaturen Tr til T0. 
Den overskydende varme fra gasmotoren bruges til at ”booste”
temperaturen fra T0 til fremløbstemperaturen Tf. 

Eldrevet varmepumpe:

Gasmotorens asynkrongenerator anvendes nu som elmotor og 
leverer mekanisk energi til varmepumpen. Da der ikke forbruges
gas, må varmepumpen nu løfte temperaturen fra Tr til Tf. 

Modellering af gas- og elvarmepumpe i energyPRO
Case: Støvring Kraftvarmeværk



Tekniske forudsætninger

Gasmotor:

Eleffekt (mekanisk energi): 2,0 MW, virkningsgrad 40%

Varmeeffekt (boost varme): 2,5 MW, virkningsgrad 50%

Varmepumpe:

Teoretisk Lorentz COP: Lorentz COP = 
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Varmepumpens effektivitet i procent af den teoretisk opnåelige Lorentz COP: VPeff =50%

Faktisk COP = Lorentz COP * Vpeff

Modellering af gas- og elvarmepumpe i energyPRO
Case: Støvring Kraftvarmeværk



Modellering af gas- og elvarmepumpe i energyPRO
Case: Støvring Kraftvarmeværk



Simulering af gas- og elvarmepumpe i energyPRO
1 uges drift i november



Deltagelse i flere elmarkeder end blot et af dem
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Der er fælles europæiske markeder på vej for alle 5 elmarkeder
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Fremtidige elmarkeder og EU 

• En ny ”bibel” er vedtaget i EU og hedder 
Guideline on Electricity Balancing

Balancing 
Guideline

Blande andet: 
• Tilbud på og aktivering af regulerkraft sker på samme måde som tidligere – men markedet bliver meget 

større!
• Krav til minium elkapacitet i hvert prisområde
• Specialregulering vil blive bedre organiseret





3110-12-2018



3210-12-2018



https://www.emd.dk/energy-system-consultancy/online-presentations/

Tak for opmærksomheden!



Ekstra slides
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Årlig elproduktion på decentrale kraftvarmeværker vil aftage
Energinet.dk´s planer for 100% vedvarende energi viser at den nuværende 90 PJ-

kraftvarmeproduktion er 2035 gået ned til 40 PJ og i 2050 gået ned til 5 PJ. 

Fortsat udbygning med vindmøller og solceller opfordrer til elektrificering af varmeforsyningen !



Vi skal være bevidste om at værkernes energilagre er de billigste
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Et eksempel på markedsbaseret drift vist på
www.emd.dk/energy-system-consultancy/online-presentations
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http://www.emd.dk/energy-system-consultancy/online-presentations


Online driftsopfølgning
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Online driftsopfølgning
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Markant behov for specialregulering
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Kilde: https://www.nordpoolgroup.com/

https://www.nordpoolgroup.com/


Solid Energy anlæg installeret ved https://www.emd.dk/plants/rfvv/

https://www.emd.dk/plants/rfvv/



