Varmepumper
og elkedler
– udnyt mulighederne

verdo.com

Elmarkedet spiller en
afgørende rolle
Verdo følger markedsudviklingen
Vi driver eget kraftvarmeværk og agerer derfor på
elmarkedet for at sikre vores driftsøkonomi. Samtidig
har vi elhandel, hvor vores specialister handler strøm
på elbørsen hver eneste dag. Vi kan derfor hjælpe dig
med at kigge ind i fremtiden, så de krav der stilles til
produktionsenhederne, matcher markedsvilkårene. Vi
sikrer strøm på kontrakt på et favorabelt tidspunkt og
til den rigtige pris.

Både varmepumper og elkedler indgår i et – til tider –
kompliceret elmarked, der kan være svært at gennemskue, men afgørende at kende.
Produktionen og forbruget af strøm i Danmark skal
hele tiden være i balance, så vi har en stabil frekvens
på elnettet. Landene omkring os samt vejr, vind og råvarepriser påvirker markedspriserne på strøm, og det
er her det bliver interessant for din økonomi.
Elpriserne og afgiftsbelastningen på produktionsenhederne er også afgørende faktorer for at vælge de
produktionsenheder, der giver den optimale produktionspris i både grundlast, spidslast og reservelast. Der kan
være gode penge at hente på elmarkedet med de forskellige enheder kørende enkeltvis, men i kombination
kan indtjeningen være endnu bedre.

Markedsudvikling og fremtidsprognose i elspotpriser (2006 -2020)
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Varmepumper og elkedler
– et stærkt match
Mange overvejer enten varmepumpe eller elkedel, men
de to enheder er ikke konkurrerende – tvært imod.
Varmepumper og elkedler opfylder forskellige behov i
varmeproduktionen og kan derfor supplere hinanden
for at optimere driftsøkonomien. Mens varmepumpen

kan dække grundlasten med sin høje virkningsgrad,
er elkedlen det oplagte valg som reserve- og spidslastenhed, fordi den er billig i investering og hurtigt
regulerende. Både varmepumper og elkedler reducerer
mængden af fossile brændsler i varmeproduktionen.

Varmepumper i overskrifter
•	Reducerer brugen af fossile brændsler
•	Billig produktionspris kr./MWh varme
•	Stabil grundlastenhed
•	COP-værdi på 2,5–5,5 for mekaniske
varmepumper
•	COP-værdi på 1,7 for
absorptionsvarmepumper
•	Højt vedligeholdelsesniveau for
mekaniske varmepumper
•	Lavt vedligeholdelsesniveau for
absorptionsvarmepumper

Elkedler i overskrifter
•	Stabil spidslast- og reservelastenhed
•	Billig investering kr./MWh varme
•	Udnytter overskudskapacitet af
vindmøllestrøm
•	Kan tilsluttes eksisterende stikledning
for gasmotoranlæg
• COP-værdi på 1
• Hurtig opstart og reguleringsevne
•	Kan deltage i op- og nedregulering samt
frekvensmarkedet
• Minimale vedligeholdelsesomkostninger

Varmepumper: Grøn varme
og lav marginalpris
Den seneste lempelse af afgiften på strøm til elvarmepumper baner
nu vejen for, at varmepumperne kommer til at levere endnu billigere og
mere miljørigtig varme til landets varmekunder.
Optimal grundlastenhed
Når det er sagt bliver det stadig i samspil med de eksisterende enheder
på dit varmeværk, da en elvarmepumpe for de flestes vedkommende
bliver en billig grundlastenhed, som sammen med blandt andet
solvarme kan dække behovet en stor del af året.
Varmepumpeanlægget bliver dermed en enhed, der skal anvende og
opgradere overskudsvarme fra blandt andre solvarme, gasmotoranlæg,
biomassekedler og industri, samtidig med at den effekt, der eventuelt
mangler, kan komme fra udeluft.
Vi kan hjælpe dig med at tilpasse din elvarmepumpe eller absorptionsvarmepumpe til dit anlæg, så den kører stabilt året rundt under forskellige
driftsforhold med dine andre driftsenheder. På den måde kan den levere
varmen i den rigtige temperatur, præcis når der er behov for det.

Marginalpris

Gasmotor
Gaskedel (410 kr./MWh)
Varmepumpe (år 2020)
Solvarme (5 kr./MWh)

Varmeproduktionspris (Kr./MWh)

Udviklingen i afgifter til
store elvarmepumper

2018
2019
2020
2021
2022

700
600

Elafgift
kr/MWh-el

PSO*
kr/MWh-el

257
259
218
4
4

132
94
39
2
0

*afhængig af markedsprisen på el

500
400
300
200
100
0
0

50

100

150

200
El spotpris

250

300

350

400

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

Case: Varmepumpeanlæg erstatter gasmotordrift
Ny elektrisk varmepumpe med en årlig COP-værdi på
5,5 hæver ydelsen fra det eksisterende solvarmeanlæg
med hele 16% hos Jægerspris Kraftvarme.
Det nye produktionsanlæg består af en 6,2 MW hedtvandskedel med en 3 MW absorptionsvarmepumpe.

Hertil kommer en 1 MW elektrisk varmepumpe, der
producer lavtemperaturvarme til absorptionsvarmepumpen i de timer, hvor solvarmen ikke dækker
varmebehovet. Varmepumpeanlægget gør værket
uafhængig af gasmotordrift i fremtiden.

Elkedler:
Udnyt overskudsstrøm
Specialregulering giver mulighed
for bedre driftsøkonomi
Markedet for specialregulering har de seneste år haft en stigende tendens og prognoser viser, at udviklingen fortsætter. Det skyldes primært
overproduktion af vindkraft i Tyskland, som transporteres til Danmark.
Behovet for specialregulering ses typisk om vinteren, hvor varmeproduktionen også er størst, imens markedet for frekvensregulering i
øjeblikket er på et lille stade i DK1, men stigende i DK2.
Elkedlen kan udnytte mulighederne på specialregulering, fordi den
producerer med en høj effekt i kort tid, således kortvarige billige priser
på strøm i specialregulering udnyttes med et tilsvarende stort kortvarigt
energioptag fra nettet.
Herudover kan elkedlen gå fra 0% til 50% fuldlast på blot 15 sekunder.
Den hurtige opstartstid og fleksible reguleringsevne gør kedlen oplagt
som både spids- og reservelastenhed. Den kan stå til rådighed med et
0kW-optag og vente på behovet for frekvensregulering.

Aktiveringer i specialregulering 2015-18
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Elkedlen vi leverer til Verdo sammen med BVA Elektrokessel er
igennem løbende udvikling, så vi får kedel og styring optimeret
efter det størst mulige indtjeningspotentiale. Det er i vores og
vores kunders interesse.
Troels Davidsen, Partner i Inopower

Specifikationer og muligheder
•	Anvendes typisk til specialregulering samt spidsog reservelast
•	Producerer varmt vand efter ønskede temperatur
•	Virkningsgrad forringes ikke af høj retur- eller
fremløbstemperatur
•	Atmosfæren inde i kedlen er under konstant
nitrogentryk
•	Kan tilsluttes på 10kV, 16kV og 20 kV

0-last

•	Bør efterses én gang årligt (tager typisk to dage)
•	Kun få mekaniske sliddele inde i kedlen
•	Kan stå under normal drift med bryderen koblet
ind og optager 0kW i denne lastform
•	Leveres med tavle, så den automatisk aktiveres
af PBA
•	Kedel kræver meget lille opstillingsareal i forhold
til effekt
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Et grønt skridt foran - sammen
Verdo udvikler og integrerer tekniske løsninger til
bæredygtig energiproduktion og er stolte over at
bidrage til den grønne omstilling.
Vi har tekniske kompetencer til systemintegration
samt optimering og automation af anlæg, og vi
tilbyder løsninger til industri og varmeværker i indog udland.
Vi har 30 års erfaring med udvikling og etablering
af energianlæg og decentrale fjernvarmenet, og
vi følger anlægget i hele processen fra design og
projektering, etablering, til drift og service.

Kontakt vores specialist,
så vi kan starte dialogen
Mark Møller Lange
Salgschef, varmepumper
og elkedler

Kontakt vores+45
specialist,
7210 8370
maml@verdo.com
så vi kan starte dialogen

Hold dig opdateret
verdo.com/energy/nyhedsmail
Tendenser, meninger og seneste nyt fra en
branche i konstant bevægelse. Tilmeld dig
vores nyhedsmail – så er du opdateret.

Vi kan hjælpe dig med
• Grønne teknologier som biomasse, varmepumper
og elkedler
• Service og drift i hele anlæggets levetid
• Automationsløsninger og styring til dit energianlæg
• Administration og kundeafregning
• Valg af det optimale brændsel til dit anlæg
• Køb og salg af certificeret biobrændsel
Ring gerne, så taler vi videre om det

