STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN

INDLEDNING OG OPSAMLING

AGENDA

Grøn Energi og 4DH

Baggrund for varmepumper i fjernvarmen

Programmet for dagen

Næste skridt – opsamling på idéer

GRØN ENERGI –

ANALYSE OG INNOVATION I DANMARK OG UDLANDET

Understøttes af analyse- og
innovationsaktiviteterne
Eksport

Innovation

•
•

Demonstrationsprojekter
Bidrag til generering af data

Analyse

Grundlag for påvirkning af den
politiske dagsorden for
fjernvarme og fjernkøling

GRØN ENERGI – MEDLEMMER OG PARTNERE
Medlemmer
Cowi
Dansk Fjernvarme
Danfoss
Grontmij
Kamstrup
Logstor A/S
Rambøll

Partnere
ABB A/S
Advokatfirmaet Energi&Miljø
AgroTech
Broen A/S
Dale Energy
Dansk Energi
Dansk Gasteknisk Center A/S
DBDH
Dong Energy Power
DTU byg
DTU Mekanik
Ea Energianalyse
FIF marketing
Fjernvarmens Serviceordning
Fontenay Pipes
Foreningen Danske Kraftvarmeværker
Grundfos
Halicon
Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
IN-Therm
Isoplus Fjernvarmeteknik A/S
KVM-Conheat A/S
NCC Construction Danmark A/S
PlanEnergi
Pureteq
Saseco
Skude & Jacobsen A/S
Teknologisk Institut
Wavin VVS
Aalborg Universitet

Medlemskab af Grøn Energi
giver medindflydelse på Grøn
Energis arbejde og prioriteringer
Partnerskab af Grøn Energi
er åbent for alle virksomheder,
interesseorganisationer og
uddannelsesinstitutioner
www.gronenergi.org

4DH – 4TH GENERATION DISTRICT HEATING
•
•

•
•
•
•

International research project
33 partners
– Universities, the industry,
consultants, large district
heating utilities
2012-2017
Total budget: 8 MEUR, of which 5
MEUR public funding
12 Ph.D. projects
Facilitates new projects
– E.g. demonstration projects

WP3: District Heating Planning
and Implementation
Development of the planning and
management systems based on
spatial analysis and geographical
information systems (GIS) as a
tool for planners and decisionmakers

WP1 District Heating Grids and Components
Low-temperature district heating, with a general supply
and return temperature of 50°C and 20°C, can be used in
existing district heating systems, if minor modifications
are implemented in the systems for room heating and
domestic hot water supply of the existing buildings

WP2: District Heating Production
and System Integration
4DH has an important role to play in
efficient future energy systems

www.4dh.dk

VARMEPUMPER I FJERNVARMEN – THE MISSING LINK…

FJERNVARME – FRA VARMELEVERING TIL ENERGIINFRASTRUKTUR

Buffer for
elsystemet

Mere
vindmøllestrøm

Færre driftstimer
på
kraftvarmeanlæg

Nye varmekilder

Mere
diversificeret
varmeproduktion

Varmepumper
VE – vind, sol,
geotermi m.v. og
overskudsvarme

AFGIFTER – ER DE EN BARRIERE?
• Beregning af business case uden
afgifter viser dårligere økonomi
end business case med afgifter
(overskudsvarme)
• Dvs. afgifterne udgør ikke en
barriere!
• PSO
• Er høj, når elpriserne er lave,
dvs. når der er drifttimer
• Varmepumper bør fritages,
hvis de driftes ift. elsystemets
behov for fleksibilitet. Dvs.
drift når der er meget
vindmøllestrøm, og
strømmen er billig

Præmissen for i dag:
• Afgifter bør afspejle samfundets
interesser, dvs. fremme fx drift af
varmepumper, der udnytter
vindmøllestrøm, når den er billig
• Forudsat at afgifterne ikke udgør
en barriere – hvad er så
udfordringerne for at udbrede
anvendelsen af varmepumper i
fjernvarmesystemerne?
• Tekniske?
• Organisatoriske?
• Aftalemæssige?

PROGRAM – STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN
9.00
9.15

Morten Hofmeister, Grøn Energi
Charles W. Hansen, Bjerringbro Varmeværk

Velkomst og indledning
Hvorfor og hvordan varmepumper er en del af fjernvarmesystemet samt
udviklingsmuligheder med varmepumper

9.45

Paul Ingvarsson, ÅF (Sverige)

Swedish experiences with heat pumps in district heating systems.
Indlægget holdes på engelsk

11.00
11.15

Pause
Marcel Klootwijk, ETP (Holland)

12.00
13.00

Frokost
Niels From, PlanEnergi

13.30

Bjarke Paaske, Teknologisk Institut

14.00
14.10

Pause
Peter Brøndum, Grontmij

14.40

Karsten Pedersen, Cronborg

15.10
15.20

Pause
Peter Gedbjerg og Grethe Føns Hjortbak
AffaldVarme Aarhus
Mette Cramer Buch, Energistyrelsen
Morten Hofmeister, Grøn Energi

15.35
15.50

Dutch experiences with heat pumps in district heating systems.
Indlægget holdes på engelsk
Varmepumper i forskellige systemløsninger, herunder solvarme og
varmepumper
Konkrete eksempler på anvendelse af varmepumper i
fjernvarmesystemer i Danmark
Kortlægningsværktøj til varmepumpeteknologier og et screeningsværktøj
til identificering af potentialet for udnyttelse af overskudsvarme
Erfaringer med implementering af varmepumper i industrien
Business case for varmepumper i centralt forsynet kraftvarmeområde
EUDP-støtte til VE-projekter i fjernvarmen
Afrunding, opsamling på idéer til udviklingsprojekter med varmepumper i
fjernvarmesystemer

NÆSTE SKRIDT –

OPSAMLING PÅ IDÉER – JERES BIDRAG HELE DAGEN

Grøn Energi opsamler, koordinerer og kontakter jer
Slides og opsamling på www.gronenergi.org

OPSAMLING – BARRIERER OG PROJEKTIDÉER
Der er ingen ”hokus-pokus” ved
hybrid VP teknologien og den
kan udmærket anvendes i
fjernvarmesektoren.

Effektivisering af
forundersøgelser for VP

Få kompressorer der kan klare tryk
på ca. 85 bar ~90 grader R717
ammoniak og >7 MW på
kondensatorsiden.

 Typer, str., økonomi,
varmekilder, mix. Brændsel
osv

Kan evt. gøres m hybrid VP, men
Den er især optimal ved krav om
ikke med enkelte enheder på >7
høje FJ temp. og stor
MW kondensator.
opvarmning (∆T).
Lovgivning i DK ang.
Kemiske væsker kan fordyre
FJV. Selskaberne kan
VP potentialet jf. Sverige
komme i et dilemma, når de
skal servicere industrien
Industriel Spildvarme og
med køling, da de
forsyningssikkerhed:
oprindeligt er til for deres
varmekunders skyld,
Der skal stadig investeres i
reservelast, da
virksomheden kan lukke
VP helst i konstant drift
 Mindre værdi for Smart
Energy samfundet
Barriere for dybe ATES
anlæg:
Undergrundslorer træder i
kraft under 250 m

Kontrakt
Hvad skal prisen være på
spildvarme fra industrien?

Lovgivning for centralt
forsyningsområde
Jf. AVA eksempel
Den fremtidige rentabilitet
for VP ved højrere el priser

Mangler overblik over
løsningsmuligheder for VP i
forskellige konstellationer
til f.eks. spildevand og
kølevand.

Nota (?) løn (?) + betl
(?) ved evt. VP
problem?
- El pris op og ned?
- Afgifter/Udgifter?
Jeg ønsker info priser
og løsningsforslag til
VP løsninger <100 kW
Etablere en gruppe til
med varmekilder fra
erfaringsudveksling.
vand og spildevand.

Kunne der laves et katalog for
Gerne med fokus på
etablering af VP og alle
”grundvand”
Man kunne fx etablere et
regler/love osv., der har
selskab på linje med
indvirkning på projektet og
fjernvarmeselskaberne som
økonomien?
Projekt: Nye forretnings havde industri som primær
modeller for fjernvarmen
kunder. Et selskab der fx er
hvordan ser fjernvarmen ud
non-profit ligesom fjv., men
i fremtiden
for/i industrien.
 varme leverandør / komfort
leverandør….
Kortlægning af
overskudsvarme fra
industrien og generelt..

Brug af VP i yderområder for
at mindske ledningsdimensioner og minimere
spidslast.

Lovpligtige
energibesparelser:
Hvem har retten til dem ved
VP installation?

Køle –kunder:
- Sænke retur temp. i net
- Skab hydraulisk plads i nettet
- Der af mulighed for at sænke
fremløb temp.
Kan være interessant for lav energi
kunder og 2020 byggerier.

Kan det overhovedet
beregnes?

VP slanger nedgraves
samtidigt med fjv. ledninger ?

Hvad er det tekniske
potentiale for udbredelse af
VP (store)?

Hvornår er det
optimale tidspunkt at
investere?

OPSAMLING – BARRIERER OG PROJEKTIDÉER

•

•

Workshoppen affødte mange ideer og opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med
varmepumper.
– Et hovedfokus fra ideerne omhandler overblik og gennemskuelighed af teknologiske
løsninger, samt regler og økonomi for de forskellige løsninger med varmepumper.
– I den kommende tid vil Grøn Energi arbejde videre med ideerne og resultaterne herfra
vil blive offentliggjort på gronenergi.org.
En generel opsamling og sammenfatning af hovedbudskaberne fra dagen kan læses i næste
udgave af Fjernvarmen (okt 13).

Grøn Energi – Fjernvarmens udviklings- og analyseenhed
For yderligere informationer kontakt:
•
•

Projektchef Morten Hofmeister på telefon 4021 2228 eller
Afdelingsleder Jesper Koch på telefon 2925 2948

Grøn Energi, Merkurvej 7, 6000 Kolding
Læs mere på www.gronenergi.org

