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Varmepumper erstatter 
gasmotordrift i Jægerspris



Baggrund
Da Jægerspris Kraftvarme blev etableret i 1995, blev 
det kendt som Danmarks største barmarksprojekt. 
400 lokale borgere skrev under på en kontrakt om at 
løsrive sig fra olie og elvarme – og i dag leverer værket 
varme til 1.450 lokale husstande, inklusive områdets 
skoler, boligselskaber og plejehjem. Varmen blev den-
gang produceret på to gasmotorer og en gaskedel.

Udbygning med solvarme 
Gasprisernes himmelflugt – og dermed også varme-
priserne – fik Jægerspris Kraftvarme til at se sig om 
efter billigere og mere klimavenlige energikilder.
I 2010 og 2013 blev der etableret i alt 13.400 m² sol-
fangeranlæg samt en ny 3.000 m³ akkumuleringstank. 
Solvarmeanlægget dækker ca. 16 % af årsproduktio-
nen af varme.

Bortfald af tilskud giver udfordringer
Da Jægerspris Kraftvarme i 2016 lavede en strate-
giplan for fremtidens varmeproduktion, stødte de på
flere udfordringer: 
• Bortfald af det produktionsuafhængige tilskud ved 

udgangen af 2018.
• Begge motorer står over for en hovedrenovering. 
• Den eksisterende kedel kan ikke klare hele varmepro-

duktionen ved frysepunktet.
• Afhængighed af at producere varme ved motordrift 

uanset elprisen.

Muligheder
I beslutningsprocessen omkring et nyt anlæg blev flere 
muligheder undersøgt. Strategiplanen lagde op til en 
udvidelse af solvarmeanlægget i kombination med et 
damvarmelager evt. i en nærliggende grusgrav.
I dette projekt var der også et delprojekt med en 
gaskedel og en absorptionskølemaskine der skulle op-

timere solvarmeanlægget og sæsonlageret samt tage
energien fra udeluften via en el-varmepumpe.
En udvidelse af solvarmeanlægget og sæsonlageret 
gav ikke en positiv samfundsøkonomi, det gjorde til 
gengæld delprojektet. Det ville samtidig løse de ud-
fordringer, Jægerspris Kraftvarme havde omkring bl.a. 
hovedrenovering af motorer og tvungen motorkørsel 
ved lave udetemperaturer, samtidig med det gav en 
god driftsøkonomi. Valget faldt derfor på at etablere 
det i folderen beskrevne delprojekt.
Absorptionsvarmepumpen er valgt i en størrelse,
så den også kan klare en evt. senere udvidelse af
solvarmeanlægget.

Løsningen
Produktionsanlægget hos Jægerspris Kraftvarme 
sikrer, at en større andel af el udnyttes til varmepro-
duktion. Samtidig sikrer anlægget en bedre udnyttelse 
af solvarmeanlægget.
Produktionsanlægget består af en 5,4 MW (6,2 MW 
indfyret effekt)  hedtvandskedel med en 7,2 MW (3 MW 
køleeffekt) absorptionsvarmepumpe. Hertil kommer 
en 1 MW elektrisk varmepumpe, der producer lavtem-
peraturvarme til absorptionsvarmepumpen i de timer, 
hvor solvarmen ikke dækker varmebehovet. Varme-
pumpeanlægget gør værket uafhængig af gasmotor-
drift i fremtiden.
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Verdo har leveret følgende til  
Jægerspris Kraftvarme:

• Hedtvandsdrevet absorptionsvarmepumpe
• Kedelinstallation med economiser
• Elektrisk varmepumpe med energioptager
• Styring og elinstallation
• 330 m² tilbygning



Forventningen er, at varmeproduktionsanlæg-
get vil producere ca. 26.000 MWh svarende til 
ca. 65 % af den årlige fjernvarmeproduktion i 
et normalt varmeår, som udgør i alt ca 40.000 
MWh. Derved udgør grøn varmeproduktion 
30 % af værkets samlede varmeproduktion.

Fjernvarme:
Total varmeproduktion solvarme  6.800 MWh
Solvarme energi til absorbtion 700 MWh

Elvarmepumpe til absorbtion 5.000 MWh

Forbrug:
Elforbrug, elvarmepumpe 1.000 MWh
Gasforbrug, ny hedtvandskedel 1.650.000 Nm³

CO₂-reduktion: 
Forventningen er, at CO₂-udledningen bliver 
reduceret med 1.160 tons om året og en 
besparelse på gasforbruget på 515.000 Nm³.

Koblingen af komponenterne i 
anlægget er ikke set før. 
Samlet reducerer de vores forbrug af 
brændsler, optimerer produktionen og sikrer 
en større andel af ’gratis’ varme.

Hans Christian Kjærgaard, 
Driftsleder hos Jægerspris Kraftvarme 

El-produktion 5,6 MW

Naturgas 14,6 MW

Fjernvarme Jægerspris
0,7 - 12 MW

Anlæggets opbygning
Jægerspris har valgt et hybridanlæg, som 
består af en elvarmepumpe og en 
absorptionsvarmepumpe.
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Kontakt vores specialist, 
så vi kan starte dialogen

Mark Møller Lange 
Salgschef, varmepumper 
og elkedler

T: +45 7210 8370
E: maml@verdo.com

Tendenser, meninger og seneste nyt fra en branche i 
konstant bevægelse. Tilmeld dig vores nyhedsbrev 
– så er du opdateret.     

Hold dig opdateret  
verdo.com/energy/nyhedsbrev 

Opnå en effektiv, driftssikker og bæredygtig energi-
produktion med hjælp fra Verdo’s 160 specialister. Vi 
omsætter faglige kompetencer til dedikeret rådgivning 
og kommer 360 grader rundt om dit unikke energianlæg. 

Med mere end 30 års erfaring rådgiver vi om alle typer 
anlæg og teknologier, og vi kan assistere med: 

• Service og drift i hele anlæggets levetid
• Administration og kundeafregning
• Grønne teknologier som biomasse, varmepumper og 

elkedler
• Energirådgivning 
• Valg af det optimale brændsel til dit anlæg
• Køb og salg af biobrændsel.

Verdo – en bæredygtig energikoncern
Verdo er en energikoncern, der gør en verden til forskel. 
Vores kerneforretning er bæredygtig energi og teknisk 
infrastruktur. Vi udvikler grønne energianlæg til industri 
og forsyning i ind- og udland. 

Vi er blandt Europas førende leverandører af bæredygtig, 
certificeret biomasse til industri og fjernvarmeværker 
og Danmarks største inden for drift og vedligehold af 
gadebelysning. 

Vi forsyner desuden vores forbrugskunder med varme, 
vand og el døgnet rundt, året rundt.
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