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Forord: 
Nærværende rapport er udarbejdet som en del af projektet SDHplus 
(Solar District Heating plus), som er et europæisk samarbejdsprojekt, 
der er støttet af EU's Intelligent Energy Europe-program.  
Yderligere information om projektet kan fås ved henvendelse til 
PlanEnergi eller på hjemmesiden www.solar-district-heating.eu.  
 
 
  

         
 

D3.1: Case study on an innovative SDH plant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Indholdet i nærværende rapport er vejledende. Hverken EACI (Executive Agency for Com-
petitiveness & Innovation), Europakommissionen, forfatteren eller PlanEnergi kan drages 
til ansvar for brugen af denne. Indholdet angiver ikke nødvendigvis EU's synspunkter. 

For: 
Bornholms Forsyning A/S 
Toftelunden 1A 
3790 Hasle  
 
Kontaktperson: 
Torben Jørgensen 
 
Tlf.: 6026 2410  
torben.joergensen 
@bornholmsforsyning.dk 
 

Rapport  
udarbejdet af  
Daniel Trier 
Tlf.: 2517 0400  
dt@planenergi.dk 
 
Kvalitetsikret af 
Niels From 
Tlf.: 9682 0404  
nf@planenergi.dk 
 
 
Projektreference:  
720, WP3 
 

http://www.solar-district-heating.eu/


 
 

Side 3 af 22      

 

 

Indholdsfortegnelse  
 
Indledning 4 

1.1 Baggrund for undersøgelsen 4 

1.2 Afgrænsning af projektet 4 

2 Sammenfatning 5 

3 Metode 5 

4 Beskrivelse af energisystem 6 

5 Forudsætninger 7 

5.1 Varme- og effektbehov 7 

5.2 Fjernvarmetemperaturer 9 

5.3 Solvarmeanlæg 9 

5.4 Varmelager 9 

5.5 Biomassekedel og -brændsel 10 

5.6 El-kedel 10 

5.7 Spildevand 10 

5.8 Elektrisk varmepumpe 11 

5.9 Absorptionsvarmepumpe til kaskadekobling 11 

5.10 Central / bygning / jordkøb 11 

5.11 Finansielle forhold 12 

6 Resultater 12 

6.1 Solvarmeanlæg samt biomassekedel med røggasveksling og kaskadekoblede 
varmepumper baseret på spildevand 12 

6.2 Kondensvand-varmeudvinding 14 

6.3 Solvarmeanlæg samt biomassekedel med røggasveksling 14 

7 Følsomhedsanalyse 17 

7.1 Biomasseprisen 18 

7.2 Biomassekedelstørrelse 18 

7.3 Øget varmegrundlag 18 

7.4 Solfangerpris 19 

7.5 Tankvolumen 19 

7.6 Mere spildevand tilgængeligt 19 

8 Konklusion 20 

Bilag 21 

Bilag 1: Danmarkskort med årlig solindstråling på vandret flade 21 

Bilag 2: Brugergrænseflade i simuleringsmodellen 22 

 
 



 
 

Side 4 af 22      

 

Indledning  
Nærværende rapport har til formål at undersøge økonomien i et fjernvarmeværk bestående af et 
solvarmeanlæg, en biomassekedel, en absorptionsvarmepumpe og en elektrisk varmepumpe, der 
trækker varme ud af spildevand fra et nærliggende rensningsanlæg.  

1.1 Baggrund for undersøgelsen 
Bornholms Forsyning ønsker at sikre en billig og miljøvenlig fjernvarmeproduktion til beboerne i 
byerne Sandvig, Allinge, Sandkaas og Tejn. 
 
”Solar District Heating plus” (SDHplus)* er et internationalt samarbejdsprojekt, som støttes af EU’s 
Intelligent Energy Europe-program, hvor PlanEnergi deltager som partner. Projektets formål er at 
fremme udbredelsen af solvarmebaseret fjernvarme i Europa. Som en del af projektet undersøges 
innovative løsninger for solvarme i kombinationen med øvrige varmekilder. På et møde den 3. 
maj 2013 afholdt på Nexø Halmvarmeværk, blev det af Bornholms Forsyning og PlanEnergi i fæl-
lesskab besluttet at inkludere mulighederne for et nyt varmeværk ved Allinge som case, beståen-
de af både solvarme, varmepumpe(r) og biomasse. På denne måde kan forsyningen principielt 
blive 100 % baseret på vedvarende energi såfremt elektriciteten kommer fra vedvarende energi-
kilder.  
 
PlanEnergi har efterfølgende opstillet en beregningsmodel, der kan benyttes til at belyse forskelli-
ge scenarier for et energisystem til Allinges kommende fjernvarmeværk. 

1.2 Afgrænsning af projektet 
Der regnes ikke på selve fjernvarmenettet. Afgrænsningen går ved Allinge fjernvarmeværk, og der 
regnes således for det forventede forsyningsbehov, som skal leveres fra varmeværket. Der regnes 
altså ikke på fjernvarmenettet og de enkelte forbrugere. Et kortudsnit af Allinge og omegn ses på 
figur 1.1. 
 
 

                                                      
*
 Yderligere informationer om projektet kan findes på hjemmesiden www.solar-district-heating.eu.  

http://www.solar-district-heating.eu/
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Figur 1.1. Oversigtskort over det nordlige Bornholm (Kilde: Krak.dk).  

2 Sammenfatning 
Det vurderes at der er et godt potentiale for at inkludere et solvarmeanlæg ifm. fjernvarmeværket 
ved Allinge for dermed at reducere varmeprisen samtidigt med at man reducerer brændselsfor-
bruget. En løsning med kaskadekobling af varmepumper for at udnytte spildevandet fra Allinges 
rensningsanlæg er undersøgt, og det konkluderes, at for andre varmeværker med tilgængeligt 
spildevand vil det være interessant at undersøge muligheden for at udnytte denne ressource. 

3 Metode 
 
Beregningerne i denne rapport bygger på centrale skøn, dvs. at priser, virkningsgrader m.m. er 
vurderet så realistisk som muligt.  Dette er i modsætning til f.eks. worst case, som bygger på kon-
servative værdier.  Ulempen ved worst case-metoden er, at man risikerer at indbygge så megen 
sikkerhed i beregningerne, at det får et rentabelt projekt til at fremstå urentabelt. 
 
Brugen af centrale skøn medfører, at det reelle projekt kan vise sig at være både bedre og ringere 
end beregningerne.   
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Alle beløb i rapporten er i 2013-kr. ekskl. moms, med mindre andet er udtrykkeligt nævnt. 
 
Til beregning energiproduktioner og projektøkonomien opbygges en beregningsmodel af energi-
systemet i det dynamiske simuleringsprogram TRNSYS 16.1.  Programmet beregner hvad der sker i 
energisystemet time for time over en periode på et år (8.760 timer). 
 
Solindstrålingen i Danmark varierer med ca. ±10 % afhængigt af hvor i landet man befinder sig, jf. 
bilag 1.  Dette er der taget højde for i beregningerne ved at korrigere det beregningsmæssige 
solvarmeareal med forholdet mellem den lokale solindstråling (aflæst på bilag 1) og solindstrålin-
gen i TRNSYS (angivet i vejrfilen DK-Kobenhavn-Taastrup-61800.tm2). Sidstnævnte har en årlig 
solindstråling på 988,4 kWh/m2 på en vandret flade. I Allinge er solindstrålingen aflæst til at være 
ca. 8 % højere end i Taastrup-vejrfilen. 

4 Beskrivelse af energisystem 
For at udnytte energien i biomassen bedst muligt er det ikke ønskværdigt blot at brænde det af i 
en almindelig kedel for at producere varme. Som minimum bør biomassen anvendes i en kedel-
enhed, der også kan trække varme ud af røggassen således at man får en højere udnyttelse af 
brændslet ift. almindelig kedeldrift. Ved hjælp af en såkaldt hedtvandskedel, der producerer vand 
ved ca. 140 °C (under tryk), kan man udnytte energien i biomassen som drivvarme i en absorpti-
onsvarmepumpe. Denne kræver dog en varmekilde til at trække den ekstra varme fra. Det kan 
være en lukket kreds, som får tilført varme fra en elektrisk varmepumpe. Den elektriske varme-
pumpe trækker så varme fra det nærliggende rensningsanlægs spildevand. Varmepumperne in-
stalleres dermed i en såkaldt kaskadekobling, dvs. at den elektriske varmepumpe benyttes til at 
flytte varme fra rensningsanlæggets spildevand til en lukket kreds ved middeltemperatur (ca. 20 
°C) hvorefter absorptionsvarmepumpen flytter denne varme videre fjernvarmenettet. På denne 
måde kan energi ved lav temperatur (i spildevandet) udnyttes ved høj temperatur i fjernvarme-
nettet. Ved at lade den elektriske varmepumpe indgå i en kaskadekobling med absorptionsvar-
mepumpen, kan der opnås en betydeligt højere COP i forhold til en situation, hvor den elektriske 
varmepumpe skulle levere fjernvarmenettets fremløbstemperatur.  
 
En skitsering af energisystemet ses på figur 4.1. De vigtigste komponenter i brugergrænsefladen 
for modellen, der er opbygget i simuleringsprogrammet TRNSYS, findes i bilag 2.  
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Figur 4.1.  Skitse af energisystemet. ”ECO” betyder economiser. ”ABS” betyder absorptionsvarme-
pumpe. 
 
 
I tilfælde af at biomassekedlen ikke er tilstrækkelig stor – eller hvis man ønsker at undgå en over-
dimensioneret kedel – kunne man evt. installere en el-kedel til spids- og reservelast. Dette kræver 
til gengæld at el-nettet kan håndtere de store ændringer i el-behovet. 

5 Forudsætninger 

5.1 Varme- og effektbehov  
Der er taget udgangspunkt i det årlige varmebehov for Sandvig, Allinge, Sandkaas og Tejn som 
angivet i Varmeplan Bornholm 2013† (Varmeplanen). I denne angives at det opgivne nettovarme-
behov er beregnet for den del af boligmassen, som med fordel ville kunne omstilles til fjernvarme, 
dvs. olieopvarmede boliger og erhvervsarealer samt blokvarmecentraler. El-opvarmning er ikke 
medregnet på grund af de relative høje konverteringsomkostninger. Således vil der principielt set 
være potentiale for en fjernvarmedækning over 100 % af det varmebehov, der inkluderes for 
Sandvig-Alling, Sandkaas og Tejn fra Varmeplanens tabel 5, side 21, da det totale antal ejendom-
me er 1964 mod de 1330, der inkluderes i nettovarmebehovet. På figur 5.1 ses en indikation af de 
el-opvarmede boliger (ikke varmepumper) i Sandvig, Allinge, Sandkaas og Tejn. En mulighed for en 
uddybende undersøgelse kunne være at inkludere disse forbrugere for at vurdere økonomien i at 
tilslutte (en del af) dem til fjernvarmenettet.  
 

                                                      
† Varmeplan Bornholm 2013, Bornholms Regionskommune, Natur & Miljø. 

dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2013/InfRef6826-bilag/Bilag1037881.PDF 

http://dagsorden-og-referater.brk.dk/Sites/Politiske_Internet/Internet/2013/InfRef6826-bilag/Bilag1037881.PDF
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Figur 5.1. El-opvarmede boliger (ikke varmepumper) i Sandvig, Allinge, Sandkaas og Tejn. Udsnit 
fra bilag til Varmeplanen. 
 
 
Antages 90 % tilslutning og et ledningstab på 14 % i fjernvarmenettet, fås et årligt bruttovarme-
behov på ca. 28.100 MWh, hvilket fremgår af tabel 5.1. 
 

 
Tabel 5.1. Årligt varmebehov for Sandvig, Allinge, Sandkaas og Tejn ved 90 % tilslutning og et led-
ningstab på 14 % i fjernvarmenettet. 
 
 
For at finde fordelingen af Graddøgns-Afhængigt Forbrug (GAF) og Graddøgns-Uafhængigt For-
brug (GUF) samt behovet pr. måned, er der taget udgangspunkt i data fra Nexø Halmvarmeværk. 
Månedsværdierne er sammenholdt med EMD’s skyggegraddøgn for Bornholm‡ for at finde forde-
lingen mellem GAF og GUF.  Det fremgår af figur 5.2, at der er rimelig god overensstemmelse mel-
lem de målte og de beregnede værdier.  
 

                                                      
‡
 www.emd.dk/emd-online/Vejrdata/graddogn.asp 

Tilslutning Ledningstab

90% 14%

Nettovarmebehov Varmebehov justeret Varmebehov ab værk

MWh/år MWh/år MWh/år

Sandvig-Allinge 16.274 14.647 17.031

Tejn 8.966 8.069 9.383

Sandkaas 1.587 1.428 1.661

I alt 26.827 24.144 28.075

http://www.emd.dk/emd-online/Vejrdata/graddogn.asp
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Figur 5.2. Oplyst varmebehov samt beregnet fordeling mellem GAF og GUF i 2011/2012. 

 
GAF-andelen, som beregnes til 64,3 %, er benyttet i beregningerne for Allinge og omegn. 

5.2 Fjernvarmetemperaturer 
Fremløbs- og returtemperaturerne i fjernvarmenettet er antaget at være hhv. 75 °C og 35 °C. 

5.3 Solvarmeanlæg 
Det er antaget at et større solvarmeanlæg (> 1.000 m2) koster 1.500 kr./m2 + 500.000 kr. alt inkl. 
Solfangerne påtænkes opstillet på en grund som Bornholms Forsyning køber ifm. opførelsen af 
varmeværket. Derfor inkluderes omkostningen til jordkøb ikke i solvarmeanlægsinvesteringen.§  
 
Ifølge bilag 1 er solindstrålingen på en vandret flade i Allinge ca. 1.050 kWh/m2/år, hvilket der er 
taget højde for ved at korrigere beregningen som bygger på vejrdata for Taastrup. For solvarme-
anlægget antages omkostninger til drift og vedligehold på 6 kr./MWh, hvilket hovedsageligt dæk-
ker over strømforbrug til pumper. 

5.4 Varmelager 
Der er antaget en lagertank som vil give en øget forsyningssikkerhed i form af backup-kapacitet (i 
en begrænset periode) såfremt der skulle være nedbrud af hele eller dele af produktionsenheder-
ne. Bornholms Forsyning råder ovre mobile backup-enheder, som kan flyttes til værket på relativt 
kort tid i sådanne tilfælde. Lagertanken vil således hjælpe med til at opretholde forsyningen indtil 
der kan sættes reservekapacitet i drift. Alternativt ville der kræves en permanent reservekapacitet 
på stedet. Tanken vil desuden kunne hjælpe med til at lagre solvarme såfremt der ikke er behov 
for den samtidigt med at den produceres. Tanken er prissat ud fra prisoplysninger fra en produ-
cent. I beregningerne antages en startomkostning på 1,5 Mkr. og en marginalpris på 700 kr./m3. 

                                                      
§
 Investeringen i jordarealet er inkluderet som en separat investering, jf. tabel 6.1/6.2. 
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5.5 Biomassekedel og -brændsel 
Træfliskedlen med tilhørende røggasveksler antages at koste 17,0 Mkr. for en enhed på i alt 8 
MW, hvoraf de 6 MW leveres direkte som kedelvarme og 2 MW stammer fra røggassen (som kø-
les med en absorptionsvarmepumpe). Der antages drift- og vedligeholdelsesomkostninger på 50 
kr./MWh for kedlen. Træflisen antages at have en pris på 180 kr./MWh. Dertil lægges den kom-
mende forsyningssikkerhedsafgift på 27,4 kr./GJ (= 98,64 kr./MWh).** 
I praksis kan man enten inkludere en varmeveksler, der forvarmer fjernvarmereturvandet vha. 
biomassekedlens røggas inden det når til absorptionsvarmepumpen, som også udnytter konden-
seringsenergien, eller dimensionere absorptionsvarmepumpen lidt større, så den kan udnytte al 
energien i én og samme proces. Hvad der er mest fordelagtigt vil afhænge af de konkrete tilbud, 
der kan indhentes fra leverandørerne af de forskellige komponenter. Som en samlet enhed, anta-
ges en virkningsgrad på 108 %. En virkningsgrad over 100 % kan opnås ift. nedre brændværdi fordi 
man ligeledes udnytter kondensvarmen i røggassen. 

5.6 El-kedel 
El-/spidslastkedlen antages at koste 1,0 Mkr. for en el-kedel på 1,2 MW. Drift og vedligehold pris-
sættes til 4 kr./MWh. Virkningsgraden fastsættes til 99 %.†† Prisen for el svarer til el-prisen på 
spotmarkedet for 2012 plus gældende afgifter (ekskl. moms). Ved at inkludere en el-kedel, kan 
man undgå at betale for en ekstra stor fliskedel, som sjældent vil blive kørt på fuld last. 

5.7 Spildevand 
Hvis det rensede spildevand, der udledes af Allinges rensningsanlæg er tilgængeligt for fjernvar-
meværket, kan dette fungere som varmekilde til en elektrisk varmepumpe. Forudsættes det at 
spildevandet køles maks. 8 K‡‡ ned – dog maks. ned til 3 °C, vil der være et begrænset energipo-
tentiale til rådighed som angivet på figur 5.3 nedenfor. Figuren og beregningerne tager udgangs-
punkt i spildevandmængder opgivet af Bornholms Forsyning. 
 

                                                      
**

 Notat fra Energistyrelsen 2. marts 2012. www.ens.dk/sites/ens.dk/files/politik/dansk-klima-
energipolitik/politiske-aftaler-paa-energiomraadet/energiaftalen-22-marts-
2012/Forsyningssikkerhedsafgiftens%20fordeling%20på%20opvarmningsformer.pdf  
††

 Baseret på Technology Data For Energy Plants, side 122. Energinet.dk/Energistyrelsen, maj 2012. 
www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-
modeller/teknologikataloger/Technology_data_for_energy_plants.pdf  
‡‡

 Temperaturenheden Kelvin benyttes ofte for at indikere at der er tale om en temperaturforskel.  
F.eks. er 15 °C – 10 °C = 5 K. 

http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/politik/dansk-klima-energipolitik/politiske-aftaler-paa-energiomraadet/energiaftalen-22-marts-2012/Forsyningssikkerhedsafgiftens%20fordeling%20på%20opvarmningsformer.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/politik/dansk-klima-energipolitik/politiske-aftaler-paa-energiomraadet/energiaftalen-22-marts-2012/Forsyningssikkerhedsafgiftens%20fordeling%20på%20opvarmningsformer.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/politik/dansk-klima-energipolitik/politiske-aftaler-paa-energiomraadet/energiaftalen-22-marts-2012/Forsyningssikkerhedsafgiftens%20fordeling%20på%20opvarmningsformer.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger/Technology_data_for_energy_plants.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/info/tal-kort/fremskrivninger-analyser-modeller/teknologikataloger/Technology_data_for_energy_plants.pdf
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Figur 5.3. Maksimalt energipotentiale fra spildevandet baseret på informationer fra Bornholms 
Forsyning. 

5.8 Elektrisk varmepumpe 
Varmepumpen prissættes til 2,8 Mkr./MWvarme + 300.000 kr. som inkluderer selve varmepumpen 
samt rørføring og installation i forbindelse hermed. Pris-udtrykket er baseret på informationer fra 
en leverandør. Varmepumpen skaleres lineært i forhold til ydelse og pris. Der tages udgangspunkt 
i en varmepumpe med en effekt på 550 kWvarme. 
 
Der regnes med el-spotpriser for DK-Øst 2012. Dertil lægges 740 kr./MWh svarende til gældende 
afgifter for el til varmepumper. 
 
Eftersom den elektriske varmepumpe ikke skal levere en temperatur svarende til fjernvarmenet-
tets fremløbstemperatur, kan der opnås en høj COP. I beregningerne antages en COP på 7,0. 

5.9 Absorptionsvarmepumpe til kaskadekobling 
Absorptionsvarmepumpe er defineret ud fra en opgivet pris på et anlæg med 1,0 MW hedtvands-
effekt:  

 Drivvarmeeffekt: 1,0 MW 

 Køleeffekt: 0,75 MW (ned til 15 °C) 

 Fjernvarmeeffekt: 1,75 MW (op til 75 °C) 

 Pris: 2,5 Mkr. 
Absorptionsvarmepumpen skaleres lineært i beregningerne. 

5.10 Central / bygning / jordkøb 
Tilslutninger, rørarbejder, konstruktion af en bygning til komponenterne m.v. antages at beløbe 
sig til en pris på ca. 6,5 Mkr. Der antages køb af 50.000 m2 jord á 220 kr./m2, dvs. 11,0 Mkr. 
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5.11 Finansielle forhold 
Der regnes med en teknisk levetid for hele anlægget på 20 år. Tilsvarende antages et annuitetslån 
til finansiering af investeringerne med en løbetid på 20 år. Lånerenten er sat til 2,5 %. I praksis kan 
Bornholms Forsyning optage kommunegaranterede lån hos KommuneKredit med en afbetalings-
periode på 25 år til en rente på 2,5 %, men for ikke at risikere at skulle betale af på et lån til enhe-
der, hvis levetid er udløbet, antages lånets løbetid at være 20 år for alle enheder.  

6 Resultater 
 
I dette kapitel sammenholdes energiomsætning og selskabsøkonomi for flere forskellige løs-
ningsmuligheder. 

6.1 Solvarmeanlæg samt biomassekedel med røggasveksling og kaskade-
koblede varmepumper baseret på spildevand 

Den samlede varmepris beregnes ved summen af de samlede variable omkostninger og afskriv-
ninger på investeringen divideret med årsvarmebehovet (ab værk). Antages et solvarmeanlæg på 
6.000 m2 fås med de anvendte forudsætninger en varmepris på 412 kr./MWh. Figur 6.1 nedenfor 
angiver fordelingen mellem de forskellige forsyningskilder.  
 

 
Figur 6.1. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med 6.000 
m2 solfangere, 2.000 m2 lagertank samt hedtvandskedelanlæg med røggaskondensering og ka-
skadekobling af varmepumper til udnyttelse af spildevandsvarme. El-varme angiver behovet fra el-
kedlen. 
 
 
På figur 6.1 angiver El-varmepumpebidrag (inkl. el) summen af spildevandsvarme + den el, der 
skal til for at drive den elektriske varmepumpe. Drivvarme til kaskadekobling angiver den driv-
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varme, der leveres til absorptionsvarmepumpen (”Hedtvandskedel”-kredsen på figur 4.1) for at 
trække varmen fra den lukkede kreds mellem el-varmepumpens varme side og absorptionsvar-
mepumpen (jf. figur 4.1). Grunden til at bidraget fra den elektriske varmepumpe ikke er 
jævnt/synkront fordelt over årets måneder, er tilgængeligheden af spildevand, jf. figur 5.3. F.eks. 
er bidraget i oktober væsentligt højere end i marts. 
 
Indsættes i stedet et større solvarmeanlæg på 10.000 m2 solfangere, kan varmeprisen sænkes til 
406 kr./MWh. Fordelingen er illustreret på figur 6.2 og de tilhørende investeringsomkostninger er 
angivet i tabel 6.1. Til gengæld fortrænges en større del af spildevandsvarmen. Uden solvarmean-
læg kan den elektriske varmepumpe levere 7 % af varmebehovet. Dette er i figur 6.1 reduceret til 
6 % og i figur 6.2 til 5 %.  
 

 
Figur 6.2. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med 10.000 
m2 solfangere, 2.000 m2 lagertank samt hedtvandskedelanlæg med røggaskondensering og ka-
skadekobling af varmepumper til udnyttelse af spildevandsvarme. 
 
 

 
Tabel 6.1. Investeringsbehov for scenariet med 10.000 m2 solfangere, 2.000 m2 lagertank samt 
hedtvandskedelanlæg med røggaskondensering og kaskadekobling af varmepumper til udnyttelse 
af spildevandsvarme. 
 
I varmeprisen udgør de variable omkostninger ca. 2/3, mens afskrivninger udgør ca. 1/3.  
 

Investering [millioner kr.]

Biomassekedel med røggasvasker 17,0

Kaskadekoblede VPer 4,2

10.000 m² solfangere inkl. anlæg 15,5

Køb af jord 11,0

Lagertank 2,9

Varmecentral 6,5

El-kedel 1,2

I alt 58,3
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Alternativt kunne man nedskalere de kaskadekoblede varmepumper til ½ størrelse. Dette vil især 
give en lavere ydelse i de måneder, hvor spildevandet udnyttes mest. Varmeprisen kan således 
reduceres til 404 kr./MWh grundet den lavere investering i de kaskadekoblede varmepumper. At 
spildevandsvarmebidraget i en stor del af året kan opretholdes med en mindre varmepumpeløs-
ning indikerer at variationerne i spildevandmængde og -temperatur er en betydeligt begrænsende 
faktor for denne systemkonfiguration.  
 
I praksis har det dog vist sig at varmeværket i Allinge ikke vil blive placeret i nærheden af rens-
ningsanlægget, og spildevandet er derfor ikke umiddelbart tilgængeligt. Det vurderes ikke at være 
rentabelt at transportere spildevandet til varmeværket og denne løsning vil dermed ikke blive 
realiseret i Allinge. Derfor regnes der i det følgende på alternativer til den aktuelle situation. Til 
gengæld betyder placeringen af varmeværket at det kommer til at ligge i umiddelbar nærhed af 
en transformerstation, hvilket gør el-nettet robust ift. installation af en el-kedel/el-kedler. En 
tænkt situation med et forøget spildevandsgrundlag, som er tilgængeligt for et tilsvarende varme-
værk er beskrevet i afsnit 7.6. 

6.2 Kondensvand-varmeudvinding 
En anden mulighed kunne evt. være at udnytte varmen i den vandmængde, der opstår ved kon-
densering af træflis-røggassen. For at vurdere dette laves en overslagsberegning af potentialet: 
Antages at al varmen produceres af træflis med et væskeindhold på 40 %, vil den vandmængde, 
der er til rådighed være 
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I gennemsnit bliver dette på timebasis et potentiale på ca. ½ kW per K. Hvis det antages at der kan 
opnås en temperaturreduktion i kondensvandet på 50 K, vil potentialet således være 26 kW eller 
229 MWh per år svarende til under 1 % af varmebehovet. Løsningen vurderes dermed ikke at 
kunne svare sig. Desuden ville man skulle være opmærksom på at kondensvandet evt. ville være 
”aggressivt”, dvs. potentielt skadeligt for varmepumpen. 

6.3 Solvarmeanlæg samt biomassekedel med røggasveksling 
I det konkrete tilfælde forventes Allinge og omegn – som følge af ovenstående – at blive forsynet 
af en biomassekedel med tilhørende røggasveksling og et solvarmeanlæg. Betydningen af dette 
solvarmeanlægs størrelse blev allerede indikeret ved det fald i varmeprisen man kunne se, ved at 
solfangerarealet blev øget fra 6.000 til 10.000 m2. 
 
Fordelingen som vist på figur 6.3 resulterer ligeledes i en varmepris på 406 kr./MWh. Dette indi-
kerer at opstillingen med kaskadekoblede varmepumper ville kunne tjene sig selv hjem i bereg-
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ningsperioden, men at det i det givne tilfælde ikke ville resultere i en besparelse med mindre man 
nedskalerede varmepumperne. Til gengæld vil en fordeling af forskellige forsyningsformer gene-
relt gøre værkets økonomi mindre følsomt overfor svingninger i brændselsprisen.  
 

 
Figur 6.3. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med 10.000 
m2 solfangere, 2.000 m2 lagertank og kedelanlæg med røggaskondensering. 
 
 

 
Tabel 6.2. Investeringsbehov for scenariet med 10.000 m2 solfangere, 2.000 m2 lagertank og ke-
delanlæg med røggaskondensering. 
 
 
Solvarmeanlægget kan derved dække ca. 1/6 af varmebehovet.  
Til sammenligning resulterer et varmeværk uden solvarmeanlæg i en varmepris på 425 kr./MWh. 
Regnes med et endnu større solfangerareal på 12.000 m2 fås en fordeling som angivet på figur 6.4 
med en varmepris på 402 kr./MWh og en solvarmedækning på ca. 1/5 af det årlige varmebehov.  
 

Investering [millioner kr.]

Biomassekedel med røggasvasker 17,0

10.000 m² solfangere inkl. anlæg 15,5

Køb af jord 11,0

Lagertank 2,9

Varmecentral 6,5

El-kedel 1,2

I alt 54,1
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Figur 6.4. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med 12.000 
m2 solfangere, 2.000 m2 lagertank og kedelanlæg med røggaskondensering. 
 
 
Dette indikerer at det kan betale sig at installere et stort solvarmeanlæg under de givne forud-
sætninger. Man skal dog være opmærksom på at solvarmen til enhver tid skal kunne afsættes for 
at undgå overophedning af solfangervæske og/eller lagertanken.  
 
For produktionen angivet på figur 6.4 ses herunder en indikation af dagenes solvarmeproduktion 
sammenholdt med varmebehovet.  
 

 
Figur 6.5a. Daglig solvarmeproduktion sammenholdt med dagligt varmebehov for scenariet med 
12.000 m2 solfangere, 2.000 m2 lagertank og kedelanlæg med røggaskondensering. 
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Figur 6.5b. Daglig solvarmeproduktion sammenholdt med dagligt varmebehov for scenariet med 
12.000 m2 solfangere, 2.000 m2 lagertank og kedelanlæg med røggaskondensering. Udsnit for 
juni-august. 
 

Det ses at der om sommeren vil være flere dage med større varmeproduktion end varmebehov. 
Lagertanken kan afhjælpe dette, men der kan opstå perioder med meget solskin og lavt behov, 
hvor man må køle tanken ved at cirkulere solfangervæsken om natten. Desuden er der en væsent-
lig usikkerhedsfaktor i behovet i Allinge og omegn. Derfor regnes der som udgangspunkt med et 
solvarmeanlæg på 10.000 m2. I praksis vil det sandsynligvis være fornuftigt at opføre solvarmean-
lægget med mulighed for at kunne udvide arealet såfremt behovet giver mulighed for det. 

7 Følsomhedsanalyse 
For at vurdere påvirkningen af nogle væsentlige antagelser i beregningerne, er der udført følsom-
hedsanalyse på en række parametre (på baggrund af scenariet med 10.000 m2 solfangere, 2.000 
m2 lagertank og kedelanlæg med røggaskondensering). 
 

 Biomassepris 

 Kedelstørrelse 

 Varmegrundlag 

 Solfangerpris 

 Tankvolumen 

 Spildevandsmængde 
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7.1 Biomasseprisen  
Regnes med en 50 % stigning i biomasseprisen, så den bliver 270 kr./MWh, bliver den samlede 
varmepris 481 kr./MWh. Hvis man derimod ser bort fra forsyningssikkerhedsafgiften, fås med 
biomasseprisen på 180 kr./MWh en varmepris på 323 kr./MWh. I denne forbindelse skal det 
nævnes at solvarmeanlægget hjælper med til at udjævne påvirkningen af brændselsprisen. 

7.2  Biomassekedelstørrelse 
Hvis der benyttes en mindre kedelenhed på 4,5 MW + 1,5 MW absorptionsvarmepumpe og prisen 
antages at være 1,75 Mkr./MW + 3,0 Mkr., dvs. her 13,5 Mkr., kan varmeprisen reduceres til 401 
kr./MWh. Denne reduktion vil dog gøre forsyningen mere sårbar ift. at der evt. i praksis vil fore-
komme et højere varmebehov end det, der her er antaget i nærværende rapport.  
På figur 7.1 ses at det er en relativt lille del af forsyningen der skal dækkes af el-(kedel-)varme. 
 

 
Figur 7.1. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med 10.000 
m2 solfangere, 2.000 m2 lagertank og et mindre kedelanlæg med røggaskondensering. 

7.3 Øget varmegrundlag 
Som angivet i afsnit 5.1 er der flere potentielle forbrugere, der med en fordelagtig fjernvarmepris 
muligvis vil ønske at blive tilkoblet fjernvarmesystemet. På den baggrund er der udført en bereg-
ning, hvor der antages 100 % tilslutning af de boliger, der på nuværende tidspunkt forsynes af 
individuelle oliefyr (mod 90 % som udgangspunkt (jf. tabel 5.1). I praksis er det muligt at nogle af 
boligerne i forsyningsområdet, der er el-opvarmede ligeledes kunne ønske at blive tilsluttet. Til 
gengæld vil tilslutningen næppe nå 100 % blandt de oliefyrsopvarmede boliger. 
 
Bruttovarmebehovet bliver i dette tilfælde ca. 31.200 MWh. En beregning med dette behov uden 
øvrige ændringer resulterer i en varmepris på 399 kr./MWh (ift. 406 kr./MWh med 90 % tilslut-
ning). Dette indikerer hvor vigtigt det er at få så mange som muligt koblet til fjernvarmenettet for 
at opnå den lavest mulige kollektive varmepris. 
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Selv med det øgede varmebehov vil der ikke være behov for 2 stk. 1,2 MW el-kedler. 2 enheder (i 
stedet for én) er således kun relevant hvis man ønsker øget reservekapacitet og/eller udvidede 
muligheder for til enhver tid at kunne producere varme på den mest fordelagtige produktions-
form. 

7.4 Solfangerpris  
Forøges investeringsomkostningerne i solvarmeanlægget til 2.000 kr./m2 + 500.000 kr. (i stedet 
for 1.500 kr./m2 + 500.000 kr.) bliver varmeprisen med 10.000 m2 solfangere 417 kr./MWh og 
således stadig billigere end en løsning baseret udelukkende på biomasse. 

7.5 Tankvolumen 
En beregning med 1.500 m3 lagertank i stedet for 2.000 m2 ændrer kun marginalt ved varmeprisen 
(reduceres til 405 kr./MWh). For ikke at underdimensionere lageret ift. en evt. udvidelse af sol-
varmeanlægget, og for at sikre den fornødne reservekapacitet vurderes det dermed ikke at være 
fornuftigt at vælge det mindre tankvolumen på 1.500 m2.  

7.6 Mere spildevand tilgængeligt 
For at vurdere potentialet for princippet, antages i denne beregning at alle forudsætninger er som 
i den konkrete case i Allinge, men med den undtagelse at der forudsættes 3 gange så meget spil-
devand tilgængeligt ved værket, som angivet for Allinges rensningsanlæg. Figur 7.2 nedenfor kan 
sammenlignes med figur 6.2, som har samme forudsætninger, men blot en mindre spildevand-
mængde til rådighed. 
 

 
Figur 7.2. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med 10.000 
m2 solfangere, 2.000 m2 lagertank samt hedtvandskedelanlæg med røggaskondensering og ka-
skadekobling af varmepumper til udnyttelse af spildevandsvarme fra et rensningsanlæg med 3 
gange større spildevandmængde end i Allinge. 
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Antages i stedet at der er en ubegrænset mængde spildevand til rådighed, vil kapaciteten af de 
kaskadekoblede varmepumper kunne udnyttes fuldt ud. I dette tilfælde ses at bidraget fra spilde-
vandet især i begyndelsen af året stiger. Dette stemmer overens med fordelingen på figur 5.3. 
Varmeprisen falder i dette tilfælde til 395 kr./MWh. 
 

 
Figur 7.3. Fordeling af varmeproduktion fra de forskellige forsyningsformer i scenariet med 10.000 
m2 solfangere, 2.000 m2 lagertank samt hedtvandskedelanlæg med røggaskondensering og ka-
skadekobling af varmepumper til udnyttelse af en ubegrænset spildevandsmængde fra et rens-
ningsanlæg (dog med samme enhedsstørrelser som hidtil antaget). 
 
 
Således kan det vurderes at kaskadekoblingen kan være en interessant løsning for fjernvarme-
værker, der måtte have bedre tilgængelighed til spildevand (mht. placering og mængde) end i 
Allinge. 

8 Konklusion 
Som følge af at tilgængeligheden til spildevand ved den valgte placering af Allinges nye varme-
værk ikke gør det muligt at etablere den analyserede konfiguration med kaskadekoblede varme-
pumper, vil en alternativ løsning med et stort solvarmeanlæg på omkring 10-12.000 m2 være at 
foretrække. Dette svarer til en solvarmedækning på op mod 1/5 af behovet. Den samlede varme-
pris er beregnet til et niveau omkring 406 kr./MWh. På den baggrund anbefales det at inkludere 
et stort solvarmeanlæg i planerne for det nye fjernvarmeværk i Allinge. Desuden kan det konklu-
deres, at det for fjernvarmeværker, der har adgang til spildevand, vil være relevant at undersøge 
muligheden for at udnytte denne ressource vha. en kaskadekobling af varmepumper.  
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Bilag 

Bilag 1: Danmarkskort med årlig solindstråling på vandret flade 
 

 
Danmarkskort fra DMI med årlig solindstråling på en vandret flade i [kWh/m2/år]. 
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Bilag 2: Brugergrænseflade i simuleringsmodellen 
Hovedkomponenter i TRNSYS-simuleringsmodellens brugergrænseflade. De mørkegrønne pile 
indikerer solfangerkredsen med solfangervæske, mens røde og blå pile indikerer hhv. høj og lav 
temperatur i anlæggets øvrige kredse. 
 

 


