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Synopsis:
I denne rapport gives der et forslag til
anvendelsen af varmepumper til decentral fjernvarme. Der er taget udgangspunkt i det initierende problem: ”Kan et
decentralt naturgasfyret kraftvarmeværk
erstattes af en mere miljøvenlig og mere
rentabel varmeforsyning?”
Det er valgt at tage udgangspunkt i
det decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværk i Hou. Hertil er flere forskellige
alternative varmeforsyningsteknologier
blevet analyseret, og der er i rapporten
fundet frem til, at det bedste alternativ er
en eldrevet varmepumpe med havvand
som varmekilde.
Ved hjælp af numeriske modeller er
der simuleret to udvalgte varmeforsyningsstrategier, der begge er baseret på
variabel fjernvarmetemperatur. Herudfra
er den endelige strategi valgt, hvorefter
varmepumpesystemet er dimensioneret.
Indførelsen af varmepumpen vurderes
i rapporten i et miljømæssigt, samfundsøkonomisk og privatøkonomisk perspektiv. Miljømæssigt viser det sig, at
indførelsen af varmepumpen har en positiv påvirkning, da den nedsætter (drivhusskadevirkningen. Samfundsøkonomisk vil varmepumpen ligeledes være en
fordel, mens det privatøkonomisk vil
bevirke en stigning i varmeprisen.
Det vurderes, at der på nuværende
tidspunkt ikke er tilstrækkeligt grundlag
for at erstatte de decentrale, naturgasfyrede kraftvarmeværker med varmepumper.
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Forord
Denne projektrapport er udarbejdet af gruppe A220 på den Teknisk- Naturvidenskabelige Basisuddannelse ved Aalborg Universitet 2. semester foråret 2001.
Rapporten omhandler et forslag til erstatning af de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker med eldrevne varmepumpebaserede varmeværker og er henvendt til de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker. Med decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker menes små stempelmotorbaserede naturgasfyrede kraftvarmeværker.
I udarbejdelsen af rapporten er der taget udgangspunkt i Hou Kraftvarmeværk A.m.b.a., og i den
forbindelse vil vi gerne takke varmemester Niels Pedersen på kraftvarmeværket samt formanden for
værket, Kristian Kjeld Pedersen for generel information om værket. Opstillingen af de numeriske modeller voldte problemer, og krævede ekstern bistand. I den forbindelse vil vi gerne takke lektor Ulf Rønnow
og Ekstern lektor Jens Friis Jørgensen for hjælp til Fourier-analysen, brugt i forbindelse med en funktion
for solindfaldet hen over året, DMI og Energi- og Miljødata for at have stillet vejrdata til rådighed, Jeppe
Bjerg for information om biobrændsel samt Kaj Vestergård fra Nordjyllandsværket for information om
varmevekslere på store kraftvarmeværker.
Til læseren skal det nævnes, at der i rapporten er henvist til kilder på tryk ved hjælp af Harvard-metoden,
hvilket vil sige, at kilden så vidt muligt er nævnt som [forfatter, udgivelsesår, sidenummer] på det sted,
den er anvendt i teksten, hvilket henviser til kilden i litteraturlisten. Internetsider er henvist vha. [organisationsnavn webpage] som henviser til kilden i litteraturlisten.
I nogle afsnit inddrages fagtermer og begreber, som kræver yderligere uddybning. Uddybningen af
disse vil fremgå i en fodnote nederst på den side, hvor begrebet eller termen er anvendt, fodnoterne er
nummereret indenfor hver side.
Figurer og tabeller er nummereret fortløbende inden for hvert kapitel ved kapitelnummer og figurnummer. Såfremt der henvises til ligninger eller matematiske udtryk, er disse ligeledes nummereret.
Bilag og appendiks er nummereret og ordnet i samme rækkefølge bagerst i rapporten, som de optræder i rapporten. Af praktiske årsager er nogle af bilagene vedlagt på medfølgende Cd-rom. Det skal hertil
nævnes, at det kræver Microsoft Office 2000 og Maple 6 for at drage nytte af bilagene.
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1 Indledning
De decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker i Danmark har været meget debatterede det sidste
års tid på grund af miljømæssige og især økonomiske problemer. Da opførelsen af disse værker blev
planlagt, var det tilsyneladende en god ide, der både gav en miljømæssig og en økonomisk gevinst,
hvilket er baggrunden for de energipolitiske tiltag, der i den forbindelse blev foretaget. I det følgende vil denne baggrund blive gennemgået.
Den 20. marts 1990 fremlagde regeringen handlingsplanen: ”Energi 2000 – handlingsplan for en
bæredygtig udvikling”. Denne handlingsplan omfattede en ændring af varmeforsyningsloven. Ændringen indebar blandt andet, at eksisterende fjernvarmeværker i naturgasområder skulle omstilles
til kraftvarmeproduktion baseret på naturgas kombineret med vedvarende energi. Fastsættelsen af
handlingsplanen grundede i et ønske om en nedsættelse af energisektorens CO2-udledning, hvilket i
”Energi 2000” bliver betragtet som energisektorens væsentligste bidrag til de globale miljøproblemer.
Et af midlerne til opnåelse af målene i handlingsplanen var en intensivering i forskning og udvikling af blandt andet udnyttelsen af vedvarende energikilder og effektiv energianvendelse bl.a. i
form af kraftvarme. Formålet med denne forskning og udvikling var, at der ud over en effektivisering af energisektoren også ville være knyttet betydelige eksportmuligheder til en sådan udvikling.
Eksportmulighederne kunne bestå i eksport af både ”knowhow” og teknologi, eftersom andre lande
på dette tidspunkt også var i gang med at indføre mere energibesparende og miljørigtige teknologier
i deres energisystemer. Nye energiteknologier skulle derfor blive et fremtidigt vækstområde for
dansk industri.
Et andet formål med de decentrale kraftvarmeværker var at forberede det danske energisystem
på anvendelsen af biobrændsler - især biogas – da dette brændsel ville kunne anvendes på de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker [Energi 2000, 1990].
Op gennem 90’erne blev der opført decentrale kraftvarmeværker i Danmark, således at der i 1998 på
landsplan var etableret flere hundrede decentrale kraftvarmeværker baseret på naturgas. I 1998 var
situationen for husstande tilsluttet decentrale kraftvarmeværker den, at udgiften til opvarmning gennemsnitligt var 9% lavere end ved opvarmning med oliefyr [Situationen på landets barmarks kraftvarmeværker, 1998, s. 29]. I år 2001 er situationen dog en ganske anden. Økonomien på de decentrale kraftvarmeværker er stærkt forværret siden da. Dette har medført, at varmeregningen for en
husstand tilsluttet decentral kraftvarme siden 1998 er steget - i visse tilfælde mere end fordoblet.
Grunden til disse økonomiske problemer er en stigning i prisen på naturgas, kombineret med en
sænkning af den rabat som kraftvarmeværkerne frem til 1997 havde fået på naturgas. Denne ændring af naturgasprisen blev påbegyndt i 1997, og planlagdes gennemført over en femårig periode
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[ibid. s. 46]. Naturgasprisen følger olieprisen, som er steget i de seneste år (se Figur 1.1) – en faktor
der har forøget driftsomkostninger for både naturgasanlæg og oliefyr.
Der er dog også andre
grunde til, at økonomien på
de naturgasfyrede decentrale
kraftvarmeværker er blevet
dårligere end forventet. Tabet i fjernvarmerørene er
meget større end forventet.
Således var det forventede
nettab for de decentrale naFigur 1.1: Prisudviklingen for råolie fra november ’98 til marts ’00
turgasfyrede kraftvarmeværGrafen viser prisudviklingen fra 1998 og frem til 2000. Råolieprisen er steget gennem hele 1999, og udtrykt i danske kroner er noteringen for Brents
ker i gennemsnit 20.5%,
råolie i marts 2000 mellem 3½ og 4 gange så høj som i begyndelsen af 1999.
mens det reelle varmetab i
[Oil-forum webpage]
fjernvarmerørene har vist sig
gennemsnitligt at være 32%. Dette skyldes, at den gennemsnitlige afkøling af fjernvarmevandet hos
forbrugerne har vist sig at være mindre end forventet, hvilket resulterer i en højere returløbstemperatur på fjernvarmevandet og dermed et større tab [ibid., s. 39]. Desuden har flere af værkerne haft
problemer med havari på gasmotorerne, hvilket har resulteret i en stigning i vedligeholdelsesudgifter
for værkerne. Ydermere er de servicekontrakter, som værkerne har indgået omkring serviceringen af
gasmotorerne som hovedregel billige i de første år, hvorefter prisen de følgende år stiger – typisk til
mere end det dobbelte [ibid., s. 42].
Et konkret eksempel på denne prisstigning for husstande tilsluttet decentral kraftvarme er Ræhr i
Hanstholm kommune. Her har flere af de tilsluttede husstande oplevet en stor stigning i varmeregningen siden tilslutningen til den decentrale kraftvarme. I Ræhr findes der eksempler på stigninger
helt op til 150% af den oprindelige udgift, hvilket har medført, at flere af beboerne i Ræhr har set sig
nødsaget til tage ekstra jobs for at være i stand til at betale varmeregningen. De tilsluttede huse er
blevet usælgelige på grund af de høje varmepriser, som i visse tilfælde er 80 – 90% højere end ved
fyring med et almindeligt oliefyr. Enkelte af beboerne er ganske enkelt holdt op med at betale deres
varmeregning, i håb om at varmeværket vil lukke for varmen, så de i stedet kan begynde at opvarme
deres huse med oliefyr igen [From, 2000].
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De decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker har ud over problemerne med økonomien også problemer med luftforurening. Fra forbrændingen i gasmotorerne udledes der store mængder CH4 og
NOx (se Tabel 1.1).
Udledningen af disse stoffer
sker primært på grund af dårlig
Decentrale naturgasfyrede kraft- Store kulfyrede kraftvarmeværvarmeværker med leanburn gas- ker
forbrænding i motoren. Selvom
motorer1
de decentrale naturgasfyrede
CO2 57 kg/GJ
95 kg/GJ
kraftvarmeværker udleder minNOx 0,08-0,2 kg/GJ
0,05 kg/GJ
dre CO2 end f.eks. store kulfyrede kraftvarmeværker, bidrager
CH4 Ca. 5%
___
de stadig til drivhuseffekten med
en betydelig del pga. de forholdsvis store udledninger af
Tabel 1.1: Emissioner fra kraftvarmeværker
CH4 og NOx. Dette skyldes, at
CO2- og NOx-emissioner er angivet i kg pr. GJ indfyret energi. CH4CH4 har en CO2-ækvivalens2 på
udslippet er angivet som procent af indfyret naturgas. (Se bilag A Emission
ved kraftvarmeproduktion).
56 over en periode på 20 år,
mens NOx har en CO2ækvivalens på 150 over en 20-årig periode [UNU webpage].
Regeringen påtænker at revidere gældende bekendtgørelser om udslippet af organiske forbindelser,
metan, CO, lugt samt det kræftfremkaldende stof formaldehyd i år 2001, så kraftvarmeværkerne på
dette område vil få samme præmisser som industrien mht. emissioner. Gennemføres denne revidering af de gældende bekendtgørelser, vil dette få konsekvenser for de decentrale naturgasfyrede
kraftvarmeværker, da et påbud om en reducering af emissioner vil betyde en ekstraregning til anlæggene for rensning af røgen [Wittrup(1), 2001].
Som det fremgår, er der både økonomiske og miljømæssige problemer på de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker. Det er disse problemer, som danner grundlag for projektets initierende problem:
Kan et decentralt naturgasfyret kraftvarmeværk erstattes
af en mere miljøvenlig og mere rentabel varmeforsyning?

1

Leanburn betyder ”mager forbrænding”, hvilket vil sige at motoren anvender mere luft end egentlig nødvendigt. De
decentrale, naturgasfyrede kraftvarmeværker, der behandles i denne rapport, anvender denne teknologi.
2
CO2-ækvivalens er et udtryk for, hvor mange gange mere en gas medvirker til drivhuseffekten end CO2.
Aalborg Universitet  Strandvejen 12-14  9000 Aalborg
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2 Dansk energipolitik

befolkningstilvækst i procent pr. år

Lige siden industrialiseringen har CO2-koncentrationen i atmosfæren været stigende [Energi 2000,
1990, s. 21]. Det er en udbredt opfattelse, at denne stigning skyldes anvendelsen af fossile brændsler. Derfor var et af de overordnede mål i ”Energi 2000” en nedsættelse af Danmarks samlede CO2udledning med 25% i 2005 i forhold til 1988-niveauet. Dette mål opretholdes i Energiministeriets
handlingsplan fra 1996, ”Energi 21” [Energi 21, 1996, s. 3]. Reduktionen i CO2-udledningen tænkes
opnået ved en reduktion i forbruget af fossile brændsler.
Der er også andre årsager end de rent miljømæssige til at mindske forbruget af fossile brændsler.
På olie- og naturgasområdet anslås de kendte globale reserver med det nuvæ2,5
rende forbrug til at kunne
2
strække 45-65 år [ibid., s.
1,5
4].
1
Imidlertid er en del af
de lande, der i dag kendes
0,5
som U-lande gradvist på
0
vej til at udvikle sig til I1950
1970
1990
2010
2030
2050
-0,5
lande med et heraf følgenårstal
de større energiforbrug. En
Danmarks relative befolkningstilvækst
Indiens relative befolkningstilvækst
yderligere
forstærkende
faktor i forbindelse med
U-landenes stigende for- Figur 2.1: Relative befolkningstilvækster i Indien og Danmark
brug er det faktum, at det Tabellen viser Indiens og Danmarks relative befolkningstilvækst som funktion af
netop er i disse lande, ver- årstallet fra 1950 og frem til 2050. Indien er valgt for at illustrere et typisk U-land,
mens Danmark er medtaget som et typisk I-land. Det er tydeligt, at det absolut er i
dens befolkningstilvækst U-landet, at befolkningstilvæksten er mest eksplosiv også i fremtiden [IDB webpanetop nu er størst (Se ge].
Figur 2.1).
Derfor er det sandsynligt, at de kendte reserver ikke strækker så langt som det i Energiplanen
givne estimat, da dette estimat ikke tager højde for de nuværende U-landes udvikling [ibid.]. Et
yderligere incitament til at nedsætte forbruget af fossile brændsler er en nedsat sårbarhed over for en
situation, hvor verdensmarkedsprisen på energi er voksende [ibid., s. 14].

Et af midlerne til at opnå en nedsættelse af CO2-udledningen i Danmark er en forøgelse af den andel, som vedvarende energi udgør af det samlede el-forbrug. Det er således et mål, at 12-14% af elbehovet i 2005 og 35% af el-behovet i 2030 skal dækkes af vedvarende energi. [ibid.] Det er ligeleAalborg Universitet  Strandvejen 12-14  9000 Aalborg
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des planlagt, at vindkraft i 2005 skal udgøre ca. halvdelen af den samlede mængde vedvarende energi.

GWh
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0
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21
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31

41

51

Elforbrug i 1999

Vindmøllernes elproduktion i 1999
Nødvendig vindelproduktion med optimal lagring for 1999

Figur 2.2: Elforbrug i Eltraområdet i 1999
Scenarium for fuldstændig dækning af Eltraområdets el-behov i 1999 - udelukkende baseret på vindproduceret el –
forudsat at der forefindes 100% effektive metoder til lagring af vindmøllernes fluktuerende el-produktion. Den nødvendige mængde vindproducerede el er fundet ved at multiplicere den eksisterende elproduktion med en faktor så stor,
at vindmøllernes samlede gennemsnitlige produktion lige akkurat svarer til det samlede forbrug for perioden.
[Eltra webpage]

Som det ses på Figur 2.2, er den mængde el, som vindmøllerne producerer meget svingende. Dette
kan illustreres ved at sammenholde vindmøllernes andel af elforsyningen i 1999 i Eltraområdet (Jylland-Fyn-området) med forbruget for samme år. Det ses, at vindmøllerne i denne periode kun dækkede en lille del af det samlede behov. Hvis det i stedet tænkes muligt, at der blev installeret tilstrækkelig vindmøllekapacitet til på årsbasis lige akkurat at kunne dække det samlede elforbrug, ses
det, at udsvingenes størrelse stiger i takt med den installerede kapacitet. Det er derfor nødvendigt at
finde en effektiv måde at udnytte den meget svingende el-produktion fra vindmøllerne på, såfremt
det er meningen, at halvdelen af den vedvarende energi i Danmark skal dækkes af vindmøller. Det
er dog endnu ikke lykkedes at finde en effektiv og billig metode til lagring af elektrisk energi i så
stor målestok [Meyer, 1994, s. 270]. En mulig løsning på problemerne omkring vindmøllernes meget svingende el-produktion er at lagre el-energien som varmeenergi i stedet med det formål at anvende den som fjernvarme. Dette kan eksempelvis gøres ved at udnytte vindmøllernes el-overløb1 i
store varmepumpeanlæg med tilhørende lavtemperaturvarmelagre2. Det er dog vigtigt at være op1

Ved el-overløb forstås en overproduktion af el i forhold til forbrug.
Varmepumper opnår den bedste effektivitet ved en forholdsvis lav temperatur (35-40 °C). Se afsnit 4.5 Varmepumpe
Ydermere minimeres varmetabet fra varmelageret ved en sådan temperatur.
2
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mærksom på, at kun en del af energiproblemet løses ved denne metode, da det ikke er muligt at
konvertere den oplagrede varme til el igen. I forbindelse med dette kan det nævnes, at regeringen i
”Energi 21” fremhæver muligheden for bevilling af støtte til rationel energianvendelse, herunder
bl.a. lavtemperaturfjernvarme og varmepumper. [Energi 21, 1996, s. 24 og 29]
Skal målet om en reduktion af CO2-udledningen opfyldes i forbindelse med opvarmning, er det nødvendigt at finde alternativer til de fossile brændsler for at nedsætte forbruget af disse. I dag findes
der kun to alternativer, nemlig atomkraft og vedvarende energi . Der er dog hverken politisk støtte
eller befolkningsmæssigt flertal for atomkraft i Danmark, eftersom der i folketinget blev sagt definitivt nej til atomkraft i 1985. Derfor er vedvarende energi reelt det eneste alternativ. De alternative
energikilder, der nævnes i ”Energi 21”, er biomasse, biogas, solvarme, omgivelsesvarme og vindkraft.
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3 Hou kraftvarmeværk
I projektet er der valgt at arbejde ud fra en case for at se, hvad der kan gøres for at forbedre et konkret, decentralt, naturgasfyret kraftvarmeværk. I den forbindelse er det valgt at arbejde med Hou
kraftvarmeværk, da dette er et decentralt kraftvarmeværk - ramt af de stigende naturgaspriser. Beskrivelsen af Hou Kraftvarmeværk er skrevet på baggrund af et besøg på værket, hvor varmemester
Niels Pedersen viste rundt (Se Cd-bilag: Samtale med varmemester Niels Pedersen).
Da Hou Kraftvarmeværk blev bygget i 1994, kostede det 21,6 millioner kroner, og det blev finansieret via et 20-årigt kommunalgaranteret indekslån.
I dag anslår det mest pessimistiske skøn, at der med det nuværende forbrug kun er naturgas til
de næste 7 år i de danske reserver i Nordsøen, mens det mest optimistiske siger 13 år (se appendiks I
Beregning af nødvendig mængde biomasse) Det kan derfor blive nødvendigt at udskifte den nuværende energiforsyningskilde eller importere naturgas fra udlandet, allerede inden lånet er tilbagebetalt. I takt med de stigende naturgaspriser, stiger varmeprisen, hvilket medfører at mange forbrugere
forsøger at skære ned på fjernvarmeforbruget. For at få forbrugerne til at blive ved med at købe
varme fra værket i stedet for at installere brændeovne, til trods for stigende varmepriser, sættes
grundafgiften på varmen op, således at stigningen i prisen på varme pr. kWh formindskes. Dette gør
det svært for forbrugerne i Hou at reducere varmeregningen ved at spare på varmen eller det varme
brugsvand.
Varmeproduktionen på kraftvarmeværket består af varme fra en gasmotor på 0,9 MW el-effekt og
1,2 MW varmeeffekt, der fremstiller el vha. en generator. Varmen stammer både fra kølingen af motoren og fra smøreolien samt fra røggassen, der afkøles fra en udgangstemperatur på ca. 500ºC til en
temperatur på ca. 45ºC. Herved opnår værket en virkningsgrad på 85-90%. Ud over den primære
varmeproduktionsform er der på værket også installeret en naturgasfyret kedel, som bruges i tilfælde
af havari på gasmotoren, eller hvis varmeforbruget bliver så stort, at der ikke kan trækkes nok varme
fra gasmotoren.
For at opnå den bedst mulige økonomi på værket tilstræbes det kun at producere el og dermed
også varme i dagtimerne på hverdage. Her er efterspørgslen på el størst, og den højeste salgspris for
den producerede el opnås. For at kunne nøjes med at producere i dagtimerne på hverdage og så lidt
som muligt i weekenderne, har kraftvarmeværket et varmelager i form af en vandtank på 600m3,
hvori der oplagres varme til perioder, hvor motoren ikke kører.
Værket holder fremløbstemperaturen til fjernvarmenettet så konstant som muligt omkring 75°C.
Dette skyldes blandt andet, at varmeanlæg tilsluttet fjernvarme dimensioneres for en fremløbstemperatur på 70°C ved en udetemperatur på -12°C, hvilket er det foreskrevne minimum i bygningsregle-
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mentet. Brugsvandsanlæg derimod dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60°C1 [Bolig- og
Byministeriet, 1998]. Returvandets temperatur er ligeledes tilnærmelsesvis konstant, således at vandet er afkølet til 34ºC, når det kommer tilbage til værket.
Da værket blev grundlagt i 1994, var der i alt 214 husstande tilkoblet - et tal der er forblevet uændret
helt frem til 1998. Først herefter blev der tilsluttet flere forbrugere, således at der i dag er tilkoblet
225 husstande. Sammensætningen af tilkoblede forbrugere i Hou er således, at hovedparten er almindelige parcelhuse. Derudover er en skole, et byggemarked og nogle få sommerhuse tilkoblet
værket. Næsten alle forbrugerne har installeret gennemstrømningsvarmeveksler til opvarmning af
brugsvand. Sammensætningen af de tilsluttede forbrugere kan altså tilnærmelsesvist siges at være
homogen.
Bestyrelsen på varmeværket består af i alt 7 personer: To, der samtidig står for den daglige drift
af værket, en formand, en kasserer, to menige medlemmer samt en repræsentant fra kommunen, som
er med i bestyrelsen, fordi kommunen kautionerer for lånet.

1

Bygningsreglementets krav til fremløbstemperaturen på fjernvarmevand skyldes blandt andet risikoen for vækst af
sundhedsfarlige bakterier i det varme brugsvand.
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4 Varmeforsyningsteknologier
Dette kapitel har til formål at beskrive de i energipolitikken nævnte alternativer til de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker ud fra fastlagte kriterier, således et godt sammenligningsgrundlag for
de alternative varmeforsyningsteknologier opnås.
Kriterierne er:
•

Forurening

•

Tilgængelige ressourcer

•

Forsyningsstabilitet

•

Pris

•

Anvendelighed til boligopvarmning

4.1

Biomasse

Betegnelsen biomasse dækker over alt ikke-fossilt organisk materiale. Eftersom biomasse er dannet
ved fotosyntese, kan det betragtes som solenergi lagret som kemisk energi i planterne. Udnyttelsen
af energien i biomasse kan foregå enten termokemisk eller biokemisk.
Direkte afbrænding er et eksempel på en termokemisk udnyttelse. Ved direkte afbrænding af
biomasse udsendes NOx, SO2 og CO samt partikler - bl.a. de såkaldte PAH-partikler1. Der udsendes
som ved enhver forbrænding også CO2, men dette udslip bidrager ikke til CO2-forureningen, da
CO2’en er optaget i planterne ved fotosyntesen, og derfor indgår i det naturlige CO2-kredsløb – biomasse er derfor CO2-neutralt.
Ved biokemisk udnyttelse af energien i biomasse, omdannes biomasse til biogas (se afsnit 4.2).
Herved kan en del af den forurening, som følger ved direkte afbrænding af biomasse, undgås.
I dag dækker biomasse en væsentlig del af jordens samlede energibehov - nemlig ca. 15%
[Meyer, 1994 s. 46]. Biomasseressourcerne er dog ikke jævnt fordelt verden over, eftersom klimaet
er en væsentlig faktor for produktionen. Således anslås det, at det i de tropiske egne er muligt pr.
arealenhed at opnå et dobbelt så stort udbytte af tørstof som i Danmark [Biobrændsel webpage].
Hvis biomasse skal dække den mængde energi, der i dag bliver produceret på Hou Kraftvarmeværk, skal der bruges minimum 714 tons, hvilket svarer til et areal på mindst 79 ha. (se appendiks II:
Beregning af lagerkapacitet for solfanger), hvilket betyder, at der skal store arealer til at dække alle
decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværkers varmeproduktion.

1

Polycykliske Aromatiske Hydrokarboner: Ringformede molekyler bestående af kulstof- og hydrogenatomer, som anses
for at være kræftfremkaldende.
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Biomasse kan anvendes til direkte produktion af fjernvarme, men det har vist sig besværligt at
producere el udfra biomasse. Det foregår dog kun på forsøgsbasis, hvor halm, træaffald og lignende
anvendes som brændsel i traditionelle kraftvarmeværker med dampturbiner. Det er ved denne udnyttelsesform, at den bedste udnyttelse af brændslet opnås frem for ved direkte produktion af fjernvarme alene.
Det er svært at anslå, hvad prisen på fjernvarme fremstillet med biobrændsel vil blive. Danmarks begrænsede ressourcer vil bevirke, at priserne på biobrændsel vil stige betydeligt, såfremt
produktionen af fjernvarme fremstillet af biobrændsel udvides [Meyer, 1994, s. 315 - 325].
Forudsat at de fornødne ressourcer er til stede, er biomasse en stabil energiforsyningsteknologi,
men som det ses af det foregående, udelukker de begrænsede biomasseressourcer anvendelse af
biomasse i større målestok i Danmark.

4.2

Biogas

Som nævnt i afsnittet om biomasse fremstilles biogas ud fra biomasse. Biomasse, som anvendes til
biogasfremstilling, skal være mere vandholdig end den, der anvendes til direkte forbrænding, for at
bakterierne kan omdanne den. Derfor anvendes typisk husdyrgødning eller slam fra rensningsanlæg
i biogasanlæggene. Fremstillingen af biogas finder sted ved nedbrydning af biomasse vha. forskellige bakterier og enzymer. Under de rette forhold opnås et slutprodukt bestående af ca. 60-70% metan, 30-40% CO2 samt lidt H2, N2 og SOx.
Da det primært er metan, der er den anvendelige del af biogas, skal biogas renses for de uønskede gasser, hvis den skal opnå samme kvalitet med hensyn til brændværdi og renhed som naturgas.
Denne rensningsproces bevirker, at biogas ved afbrænding forurener mindre end biomasse. Ved afbrænding af biogas udsendes også CO2, men ligesom biomasse bidrager denne CO2-udledning ikke
til CO2-forureningen. Ydermere udsendes også NOx-gasser.
Eftersom biogas fremstilles af biomasse, følger mængden af biogas de tilgængelige biomasseressourcer. Det er dog kun ca. halvdelen af energiindholdet i biomasse, som kan omdannes til biogas. Den resterende uomdannede biomasse kan herefter anvendes til gødskning af landbrugsjord.
Stabiliteten af biogasforsyningen afhænger af stabiliteten af biomasseforsyningen. Dog skal det bemærkes, at biogasforsyningens stabilitet også afhænger af kapaciteten på de anlæg, hvor biogassen
fremstilles. Med biogas opnås som ved biomasse den bedste udnyttelse af brændslet ved kraftvarmefremstilling.
Prisen for fjernvarme fremstillet med biogas vil sandsynligvis følge prisen på biomasse. Dog vil
prisen blive højere pga. omkostningerne ved konvertering af biomasse til biogas [Meyer, 1994, s.
325-333].
Af samme grund som ved biomasse er biogas ikke velegnet til boligopvarmning i stor målestok.
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Solvarme

Solvarme kan udnyttes aktivt ved hjælp af solfangeranlæg eller passivt ved at udforme bygninger, så
de udnytter solindstrålingen til rumopvarmning bedre end i traditionelle bygninger.
Et solfangeranlæg består af en solfanger og en lagertank. Solfangeren er i princippet opbygget af
en absorber, som optager varme fra solstrålingen og videregiver det til en væske. Væsken overfører
varmen til lagertanken, hvorfra varmen kan udnyttes, når der er behov for den. For at øge
effektiviteten er absorberen placeret i en isoleret kasse med et dæklag af glas eller plastic.
Når solfangeranlægget først er installeret, afgiver det ingen forurening til atmosfæren. Til gengæld kan der forekomme en del visuel forurening, i form af de store lagertanke og anlæg der er nødvendige for at få solfangeren til at virke i større målestok [Meyer, 1994, s. 97-101]. En overslagsberegning på størrelsen af det nødvendige varmelager for et eventuelt solfangeranlæg til de 214 husstande i Hou-området er foretaget i appendiks II (Beregning af lagerkapacitet for solfanger). Såfremt
varmelageret bliver udformet som en kugle, bliver den indvendige radius på varmelageret ca. 21 meter, hvis det forudsættes, at varmelageret er tabsfrit.
Eftersom solfangeren kun benytter sig af varmeindstrålingen fra solen, er den udnyttede energikilde uudtømmelig, der er altså ikke som ved biomasse og biogas problemer med at skaffe en tilstrækkelig mængde brændsel.
Solvarme er en energikilde med et meget stort potentiale. Solarkonstanten, som er solstrålingens
intensitet uden for jordens atmosfære, er således på ca. 1350 W/m2. En del af solstrålingen absorberes og reflekteres i atmosfæren, og i Danmark kan der således på en klar sommerdag forekomme en
indstråling på ca. 800W/m2 målt vinkelret på stråleretningen.
Såfremt varmelageret er dimensioneret rigtigt, er der ingen problemer med forsyningssikkerheden. Lagertanken er dog netop nødvendig, fordi energiproduktionen ellers (det vil sige uden lagertank) ville være stærkt svingende både hen over døgnet og på årsbasis. I de koldeste måneder er der
således en forholdsvis mindre mængde tilgængelig energi end om sommeren. For at illustrere dette
kan andelen af solskinstimer hen over året anskues i Tabel 4.1. Det ses, at der i de seks koldeste måneder kun forefindes ca. 18% af det samlede antal solskinstimer.
Jan Feb Mar Apr Maj Jun
Jul
Aug Sep Okt Nov Dec
Antal
42
103 226 387 543 595 567 467 288 150 66
35
solskinstimer
Solskinstimer 1,2
3,0
6,5
11,2 15,7 17,2 16,3 13,5 8,3
4,3
1,9
1,0
i procent
Tabel 4.1 Gennemsnitligt antal solskinstimer 1939-1973
Tabellen viser antallet af solskinstimer i Tylstrup fordelt på måneder [Andersen m.fl., 2000, s. 183]
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Den energikilde, solfangeren udnytter, er som bekendt gratis, men udgifterne til etableringen af selve anlægget er imidlertid svære at vurdere ud fra denne gennemgang af solvarme.
Graden af anvendelighed af solvarme i stor målestok må siges at være stærkt begrænset på
grund af problemerne angående det krævede varmelager. Det må således anses for et problem at få
placeret de store lagertanke i landskabet, når det fysiske omfang af disse sammenholdes med de i
forvejen kritiserede vindmøller på land (se afsnit 4.4 om vindkraft). Der er derimod ikke problemer
med anden form for forurening, og ligeledes er der heller ikke problemer med anskaffelsen af
brændsel.

4.4

Vindkraft

I Danmark er vindenergi den mest udnyttede vedvarende energikilde næst efter biomasse [Energistatistik, 1999, s. 5]. Dette skyldes bl.a., at det blæser forholdsvist meget i Danmark, samt at der er tradition for at udnytte vindenergi i Danmark.
Normalt udnyttes vindenergi ved at producere elektricitet med en vindmølle. Vindens mekaniske energi omsættes til el via en rotor, som driver en generator. Elektriciteten kan enten anvendes
lokalt eller sendes ud på elnettet.
Ligesom solfangeren bidrager vindmøllen ikke til forurening af atmosfæren under drift, dog er
der også her en visuel forurening. Sammenlignet med solfangere kræver vindmøllen et forholdsvist
mindre varmelager, idet vindenergien ikke er så afhængig af årstiden som solindstrålingen (se appendiks II: Beregning af lagerkapacitet for solfanger) – der er her kun tale om et lager til nogle få
dage, mens det ved solfangeren er nødvendigt med et lager til hele seks af de koldeste måneder i
året. Analogt til udregningen af solfangeranlæggets lagerkapacitet giver radius i det kugleformede
lager til vindmøllen ca. 8,2 meter (se appendiks: III Beregning af lagerkapacitet for vindmøller).
Selve varmelageret bidrager altså forholdsmæssigt mindre til den visuelle forurening.
Ligesom ved solfangeren er den energikilde, vindmøllen udnytter, uudtømmelig og gratis. Indkøb af vindmøllen samt udgifter til opsætning og vedligeholdelse er de eneste udgifter forbundet
med varmefremstilling vha. vindkraft.
Det er ikke umiddelbart muligt at lagre el i store mængder [Meyer, 1994, s. 270], men det er
som nævnt muligt at anvende el til opvarmning af vand i en lagertank, som så kan fungere som
energilager med henblik på boligopvarmning. Dette er især nødvendigt, fordi mængden af den producerede el er meget svingende - på grund af de svingende vindforhold [ibid., s. 197-202].

4.5

Varmepumpe

En varmepumpe udnytter den energi, solen har oplagret i de øverste jordlag, i havene eller i luften,
også kaldet omgivelsesvarme. Den virker ved at optage energi i form af varme ved en lav tempera-
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tur, hvorefter den afgiver energien i form af varme ved en højere temperatur, hvilket kan lade sig
gøre ved hjælp af en køleproces (se afsnit 8 Varmepumpens virkemåde). En varmepumpe skal derfor tilføres energi ved hjælp af en kompressor, som typisk drives af el. Det interessante ved en varmepumpe er, at den typisk leverer 2-4 gange så meget energi i form af varme, som den får tilført i
form af el.
En varmepumpe har den bedste virkningsgrad ved en lille temperaturforskel mellem det medie,
omgivelsesvarmen tages fra, og den temperatur varmen leveres ved. Dette bevirker, at en varmepumpe har den bedste virkningsgrad om sommeren, hvor omgivelsernes temperatur er højst. Typisk
vil en varmepumpe dog have en tilstrækkelig høj virkningsgrad til også at være effektiv om vinteren
[Meyer, 1994, s. 150]. Varmepumpen forurener ikke i sig selv, derimod afhænger forureningsgraden
af hvilken energikilde, der er tilkoblet.
Da varmepumpen benytter sig af den energi, solen har lagret i f.eks. jorden, er der stort set ubegrænsede ressourcer til rådighed. Ud over varmekilden i form af omgivelsesvarme, kræver en varmepumpe også en konstant tilførsel af energi til kompressoren. En varmepumpes forsyningsstabilitet
afhænger derfor af stabiliteten af den tilførte energi til kompressoren. Prisen på den varme, en varmepumpe producerer, er både afhængig af varmepumpens effektivitet samt prisen på den tilførte
energi.
Anvendelse af en varmepumpe til boligopvarmning stiller visse krav til de varmeafgivende anlæg hos forbrugeren, da varmepumpens effektivitet afhænger af temperaturforskellen på omgivelserne, hvorfra varmen tages, og den temperatur varmen leveres ved. Det vil derfor altid være en fordel at levere varmen ved så lav en temperatur som muligt – typisk ikke meget højere end 40°C
[ibid., s. 150].
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5 Vurdering af varmeforsyningsteknologier
Grundet den stigende CO2-koncentration i atmosfæren findes det som et mål både i ”Energi 2000”
og ”Energi 21” at nedbringe Danmarks CO2-udledning. En af Hovedsynderne i forbindelse med
CO2-udledningen, er de kraftvarmeproducerende værker.
Til afløsning af kul- og oliebaserede forsyningsteknologier nævnes i ”Energi 21” fem alternativer nemlig naturgas, biomasse, biogas, solvarme og vindenergi. På grund af de stigende naturgaspriser
er det ikke rentabelt at basere varmeproduktion på naturgas. Af denne årsag samt på grund af Danmarks holdning til atomkraft er de eneste reelle alternativer til kul og olie i dag de vedvarende energiformer, heriblandt biomasse, biogas, solvarme og vindenergi.
Det vurderes, at biomasse ikke er det bedste alternativ af de fire muligheder. Først og fremmest
udelukker knapheden på biomasseressourcer i Danmark anvendelse af biomasse til opvarmning i
større målestok. Dette medfører, at prisen på biomasse og dermed også prisen på den fremstillede
varme bliver høj. Desuden er der et udslip af kræftfremkaldende partikler ved afbrænding af biomasse. Selv om det i 1996 var planlagt, at ca.
11% af energiproduktionen fra vedvarende
energiproduktionsformer skulle dækkes ved
afbrænding af halm, har det vist sig svært på
grund af problemer med korrosion i kedlerne
på de halmfyrede kraftvarmeværker, der gør
denne form for energiproduktion dyrere end
først antaget [Varme Ståbi, 2000, s 149]. Den
andel halm udgør af den samlede anvendte
mængde biobrændsel ses sammen med andre
former for biobrændsler på Figur 5.1. Det ville
derfor være hensigtsmæssigt at finde et alternativ til erstatning af de 11%, som halm i
”Energi 21” er planlagt at skulle udgøre af den
samlede mængde biomasse.
For at opnå en større anvendelighed samt
en bedre udnyttelse af mere vandholdig biomasse, udvindes biogas heraf. Ved afbrænding
af biogas forekommer der mindre forurening Figur 5.1: Fordelingen af vedvarende energikilder
end ved afbrænding af biomasse. Der er dog Diagrammet viser fordelingen på vedvarende energikilder
den ulempe, at kun ca. halvdelen af energiind- som den har været fra 1970 til 1996, og som det er planlagt
fra 1996 til 2030. [Energi 21, 1996]
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holdet i biomassen kan konverteres til biogas. Derfor er der mindre biogas end biomasse til rådighed, hvilket medfører, at kun en begrænset del af Danmarks varmeforbrug vil kunne dækkes af biogasproduceret varme.
Sammenlignet med biomasse og biogas er solvarme en meget ren energikilde, da solfangere ikke forurener i drift. En ulempe ved solvarme er dog, at det kræver et stort areal dækket af solfangere
for at kunne producere den nødvendige mængde varme til boligopvarmning. Derudover kræver solfangeranlæg et sæsonlager, da den indstrålede energimængde er størst i sommerhalvåret.
Bortset fra den visuelle forurening, forurener vindmøller ikke under drift. De har imidlertid den
ulempe, at de som en følge af svingende vejrforhold bidrager med en ligeså svingende energiforsyning. Derfor kræves der også til vindmøller et varmelager, hvis disse skal anvendes til boligopvarmning. Vindmøller har dog i denne sammenhæng den fordel, at vindenergiens årstidsvariation stemmer bedre overens med varmeforbruget end solindstrålingens årstidsvariation, hvorfor lagerbehovet
ved anvendelse af vindmøller er mindre.
En varmepumpe producerer ikke udelukkende vedvarende energi, da den kræver en vis mængde
energi tilført til kompressoren typisk i form af el. I stedet gør en varmepumpe i kraft af udnyttelse af
omgivelsesvarme det muligt at opnå en højere udnyttelse af elektricitet under varmeproduktion end
ved traditionel el-opvarmning.
Det ses, at de to mest anvendelige varmeforsyningsteknologier er vindmøllen og varmepumpen.
Vindmøllen har den fordel, at den ikke forbruger fossilt brændsel, og dermed ikke forurener atmosfæren. Den har dog den ulempe, at den kræver et varmelager, og at den forurener landskabet visuelt. Varmepumpen har i modsætning til vindmøllen den ulempe, at der skal tilføres energi til kompressoren – typisk i form af elektrisk energi. Hvis denne elektricitet fremstilles på et traditionelt
kraftværk vil varmefremstilling med en varmepumpe medføre forurening af atmosfæren. Dog medfører denne energiforsyning i kraft af dens stabilitet, at der ikke er behov for et varmelager. Varmepumpen har ydermere den fordel, at den udnytter kendt og forholdsvis simpel teknologi samt at den
visuelle forurening af landskabet er minimal sammenlignet med en vindmølle.
Ved at kombinere vindmøllen og varmepumpen kan nogle af de ulemper, som vindmøllen og
varmepumpen hver især har, reduceres. Den visuelle forurening, som vindmøller medfører reduceres, da varmepumpen afhængigt af dens effektfaktor kan producere 2-4 gange så meget varme, som
hvis vindmøller skulle producere varmen direkte ved en Ohmsk modstand. Den nødvendige installerede vindmøllekapacitet vil således blive 2-4 gange mindre. Varmepumpens forurening af atmosfæren fjernes eller reduceres, da dens energiforsyning helt eller delvist baseres på vindenergi. Hvis
varmepumpen udelukkende skal drives af vindenergi, vil behovet for et varmelager dog stadig gøre
sig gældende.
Der er således reelt to alternativer til de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker: Enten kan
varmeproduktionen baseres på en varmepumpe der udelukkende drives af elektricitet fra det eksisterende elnet, hvorved der opnås en bedre udnyttelse af de fossile brændsler og dermed også en reduk-
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tion i CO2-udledningen eller en såkaldt vindmøllevarmepumpe, hvor varmepumpens energiforbrug
leveres af en vindmølle.
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6 Forbrugsmodel for Hou 1997
For at danne basis for en senere simulering af andre varmeforsyningsmetoder end den eksisterende
varmeforsyning i Hou, er det nødvendigt at kunne simulere forbrugernes varmebehov i Hou. For at
simulere dette forbrug, opstilles en forbrugsmodel. For at opnå tilstrækkelig detaljering ønskes forbruget simuleret på timebasis. Forbrugsmodellen baseres på varmeproduktionsdata fra Hou Kraftvarmeværk fra 1997, vejrdata fra Brønderslev fra 1997 samt en undersøgelse af brugsvandsforbrug
for parcelhuse foretaget i Skive i 1981 over en periode på to år. Produktionsdataene fra Hou er logget på døgnbasis, mens udetemperaturerne fra Brønderslev er logget for hver time. Grunden, til at
der anvendes vejrdata fra Brønderslev, er, at DMI har stillet disse data til rådighed. Samtidig har det
ikke været muligt at fremskaffe temperaturdata for Hou logget med tilstrækkelig hyppighed, da disse kun findes logget på døgnbasis. Selv om Hou ligger tættere på kysten end Brønderslev antages
det, at udetemperaturen i Hou følger temperaturen i Brønderslev. Denne antagelse bygger på en
sammenligning af temperaturdata fra Hou og Brønderslev, som viste, at der kun var 0,2ºC forskel på
årsmiddeludetemperaturerne målt kl. 07.00 på de to lokaliteter.
Som udgangspunkt for forbrugsmodellen antages det, at varmeforbruget til rumopvarmning svarer til boligernes varmetab. Denne antagelse tager dog ikke højde for faktorer som eksempelvis solindfald, varme fra elektriske apparater og dets lige. Viser det sig, at den herved fremkomne funktion for forbruget ikke simulerer det faktiske forbrug med tilstrækkelig nøjagtighed, kan der
efterfølgende tages højde for flere faktorer.
Forbrugsmodellen opstilles, så den skelner mellem varmeforbruget til rumopvarmning og varmeforbruget til opvarmning af varmt brugsvand. Det antages, at disse to varmeforbrug sammen med
varmetabet i fjernvarmerørene udgør den samlede varmeproduktion på varmeværket. For at kunne
bestemme forbruget til rumopvarmning ud fra produktionsdataene fra Hou Kraftvarmeværk fra
1997, er det nødvendigt at bestemme hvor meget varme, der går tabt i fjernvarmerørene samt varmeforbruget til opvarmning af brugsvand.

Varmt brugsvand
Forbruget af varmt brugsvand varierer periodisk både på døgnbasis og årsbasis, men ifølge en undersøgelse, der er foretaget i Skive i 1981, bruger en almindelig husstand i gennemsnit 124,5 kg
varmt brugsvand om dagen. Dette svarer til vandforbruget til bad, håndvask, opvask og rengøring.
[Lawaetz, 1985, s. 22]
I 1997 var der tilsluttet 214 husstande til varmeværket i Hou, og det antages, at brugsvandsforbruget pr. husstand i Hou svarer til forbruget i Skive i 1981. Forbrugernes samlede gennemsnitsforbrug af varmt brugsvand pr. døgn i Hou, Mvand, kan dermed bestemmes:
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= 214 husstande ⋅ 124,5 kg / (husstand⋅ døgn) =

Mvand

( 6.1 )

Forbrugsmodel for Hou 1997

26640 kg / døgn
Da vandrør til brugsvand ligger i jorden og ikke er isolerede, anslås det, at det varme brugsvand skal
varmes op fra jordtemperaturen til 40°C [Varme Ståbi, 2000, s. 131]. Dermed kan det gennemsnitlige varmeforbrug til opvarmning af brugsvandet bestemmes ved hjælp af følgende udtryk:
( 6.2 )

Qbrugsvand = Mvand ⋅ cvand ⋅ ∆T [J / døgn]

Hvor
Mvand
cvand
∆T

=
=
=

Varmtvandsmængden pr. døgn pr. husstand [kg / døgn]
Vands specifikke varmekapacitet = 4182 [J / kg · °C]
Temperaturforskellen på jordtemperaturen og det varme brugsvand [°C]

Funktionen for det gennemsnitlige varmeforbrug til opvarmning af brugsvandet på døgnbasis bliver
således:
= 26640 kg ⋅ 4182 J / (kg ⋅ °C) ⋅ (40 - Tjord)°C
= 1,114 ⋅ 108 J / (døgn · °C) · (40 - Tjord)°C

Qdøgn-brugs-snit

( 6.3 )

Årstidsvariationen for varmeforbruget til brugsvandsopvarmning er skitseret på Figur 6.1. Det gennemsnitlige varmeforbrug kan herved korrigeres, så døgnforbruget bestemmes i forhold til årstiden.
Figur 6.1: Korrektionsfaktoren F1.
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Varmeforbruget pr. døgn i en given
måned beregnes ved at multiplicere
korrektionsfaktoren, F1, med gennemsnitsforbruget pr døgn (se bilag
B Korrektionsfaktor for varmeforbruget til brugsvandsopvarmning).
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Døgnvariationen for varmeforbruget til brugsvandsopvarmning er skitseret på (Figur 6.2). Ved hjælp
af denne kan døgnforbruget omregnes, så forbruget kan bestemmes på timebasis.
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Figur 6.2: Korrektionsfaktor F2.
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Varmeforbruget til opvarmning af brugsvand kan opstilles som en funktion af korrektionsfaktorerne
F1, F2 og Tjord. Funktionen kan således skrives som:
(6.4)

Brugsvandsvarmeforbrug(F1,F2,Tjord) = 26640 kg ⋅ 4182 J / (kg⋅°C) ⋅ (40°C -Tjord) ⋅ F1 ⋅ F2

Rørtab
Varmetabet i fjernvarmerørene er en følge af varmeledningen gennem rørvæggen og rørenes isolering. Varmetabet eller varmetransmissionen, Φ, gennem en vilkårlig flade kan bestemmes som
[Varme Ståbi, 2000, s. 107]:
(6.5)

Φ = A · U · ∆T [W]

Hvor
A =
U =
∆T =

Fladens areal [m2]
Fladens U-værdi1 [W/(m2 · °C)]
Temperaturfaldet gennem fladen [°C]

1

U-værdien er rørenes varmetransmissionskoefficient og angiver rørenes isoleringsevne. Jo mindre U-værdi jo bedre er
isoleringsevnen.
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Antages det at A og U i forbindelse med fjernvarmerør er konstante, kan varmetabet pr. døgn i
fjernvarmerørene bestemmes som:
( 6.6 )

rørtab = krør · ∆T [J / døgn]

Hvor
krør =
∆T =

Konstant, der er bestemt af rørenes hedeflade og U-værdi [J / (°C ⋅ døgn)]
Temperaturdifferensen på vandet i rørene og den omgivende jord [°C]

For at kunne anvende disse parametre til at bestemme tabet i rørnettet som funktion af jordtemperaturen, er det nødvendigt at antage, at fremløbstemperaturen og returtemperaturen på det eksisterende
kraftvarmeværk tilnærmelsesvis er konstante, og jordtemperaturen, Tjord, (udledt i appendiks V:
Bestemmelse af jord- og havvandstemperaturer) varierer med årstiden efter forskriften:
( 6.7 )

Tjord = 7,16 ⋅ sin(1,88 ⋅ 10-2 ⋅ Døgn – 2,63) + 9,27 [°C]

Hvor:
Døgn

=

Nummeret på døgnet startende med d. 1/1 som nr. 1

For at beregne størrelsen af varmetabet i fjernvarmerørene når jordtemperaturen er omkring den højeste værdi - dvs. i sommerperioden, anslås det, at der ikke anvendes varme til rumopvarmning på
den dag, hvor varmeproduktionen er mindst (se Figur 6.3). Derved kan det samlede rørtab beregnes
ved at trække varmeforbruget til brugsvand fra varmeproduktionen.
Den mindste varmeproduktion, Qmin-døgn-prod, forekom d. 19/8 – 1997 og var på 15,48 ⋅ 109 J.
(Cd-bilag: Validering af forbrugsmodel)
Jordtemperaturen, fundet vha. ligning ( 6.7) d. 19/8, (dag nr. 231):
Tjord

= 7,16 ⋅ sin(1,88 ⋅ 10-2 ⋅ 231 – 2,63) + 9,27
= 16,36°C

Varmeforbruget til brugsvand d. 19/8, beregnes ved hjælp af ligning ( 6.3) korrigeret med F1:
Qdøgn-brugs

= 26640 kg / døgn ⋅ 4182 J / (kg ⋅ °C) ⋅ (40°C - Tjord) ⋅ F1
= 26640 kg / døgn ⋅ 4182 J / (kg ⋅ °C) ⋅ (40 - 16,36)°C ⋅ 0,9
= 2,371 ⋅ 109 J / døgn
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Der gælder dermed, at det samlede rørtab d. 19/8 kan findes ved hjælp af følgende ligning (se Figur
6.3):
Samlet rørtab

= Qmin-døgn-prod – Qdøgn-brugs
= 15,48 ⋅ 109 J / døgn – 2,371 ⋅ 109 J / døgn
= 13,11 ⋅ 109 J / døgn

På baggrund af dette kan rørtabet opstilles som en funktion af Tjord.
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Rørtab d. 19/8 1997
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1
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Figur 6.3 Varmeproduktion og brugsvandsvarmeforbrug
Figuren viser en skitse af varmeproduktionen for Hou i 1997 sammen med det estimerede brugsvandsvarmeforbrug. Varmemængden er afbildet op ad andenaksen i forhold til døgnnummeret ud ad førsteaksen. Rørtabet d. 19/8 er angivet med
den sorte pil, idet det er antaget, at der ikke er noget varmeforbrug til rumopvarmning denne dag. Figuren er ikke stakket.

Da fremløbstemperaturen på fjernvarmevandet, Tfrem, og returløbstemperaturen, Tretur, samt A og U
er anslået at være konstante, er rørtabet ifølge ligning ( 6.6) kun afhængig af jordtemperaturen omkring fjernvarmerørene, Tjord.
Dermed gælder at:
samlet rørtab

(6.8)

Da

vi

kender

= fremløbstab + returtab
= krør · (Tfrem – Tjord) + k(Tretur – Tjord)
= krør · (Tfrem + Tretur – 2 ⋅ Tjord)
rørtabet

og

Tjord

d.

19/8

kan

værdien

for
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Samlet rørtab
T frem + Tretur − 2 ⋅ T jord

De kendte værdier indsættes:
k rør =

13 ,11 ⋅ 10 9 J / døgn
= 1,719 ⋅ 108 J / (°C ⋅ døgn)
75 o C + 34 o C −2 ⋅ 16 ,36 o C

Rørtabet som funktion af døgnnummeret i 1997 findes ved først at opstille rørtabet som funktion af
jordtemperaturen vha. ligning (6.8) og den fundne værdi for krør, hvorefter Tjord erstattes af funktionen for jordtemperaturen - ligning ( 6.7):
Samlet rørtab(Tjord)

= 1,719 ⋅ 108 J / (°C ⋅ døgn) ⋅ (75 °C + 34°C – 2 ⋅ Tjord)

⇓
( 6.9 )

6.2

Samlet rørtab(Døgn)

= 1,719 ⋅ 108 J / (°C ⋅ døgn) ⋅ (75 °C + 34°C
– 2 ⋅ (7,16 ⋅ sin(1,88 ⋅ 10-2 ⋅ Døgn – 2,63) + 9,27)°C)
= 2,462 ⋅ 109 ⋅ (sin(37,6 ⋅ Døgn + 2,63) + 6,32) [J / døgn]

Forbrugsfunktion

Boligernes varmetab og dermed rumopvarmningsforbruget pr. time, Qtime-rum, udtrykkes ved:
(6.10)

Qtime-rum = khus ⋅ (Tinde – Tude)

Hvor:
=
khus
deflade.
=
Tinde
=
Tude

En konstant, der er bestemt af boligernes varmetransmissionskoefficient og heKomfortindetemperaturen
Udetemperaturen.

Da khus og Tinde er uafhængig af udetemperaturen, kan varmeforbruget opstilles som en funktion af
udetemperaturen alene. khus kan bestemmes ved at anvende et kendt rumopvarmningsforbrug og den
hertil svarende udetemperatur.
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Forbrugsfunktionen opstilles ved hjælp af varmeproduktionen pr. døgn, Qdøgn-prod, på tre forskellige
dage samt de tilhørende gennemsnitsudetemperaturer, Tude, og komfortindetemperaturen, Tinde. Der
vælges d. 1/1, hvilket er den dag, hvor varmeproduktionen er størst, samt d. 15/3 og d. 15/10 (se appendiks: VI Bestemmelse af forskellige værdier for khus).
Dato
1/1 – 1997
15/3 - 1997
15/10 - 1997

Qdøgn-prod [J / døgn]
107,28 ⋅ 109
66,96 ⋅ 109
56,88 ⋅ 109

khus [J / (h ⋅ °C)]
1,323 ⋅ 108
1,048 ⋅ 108
0,9819 ⋅ 108

Tabel 6.1: Khus
Tabellen viser forskellige beregnede
værdier for Khus ved udvalgte datoer.
Udregningerne af disse ses i appendiks VI (Bestemmelse af forskellige
værdier for khus)

Som det fremgår af Tabel 6.1 viser det sig, at khus ifølge beregningerne er afhængig af, hvilken dato
den beregnes for. khus er således størst, når varmeforbruget er størst. Ud fra et fysisk synspunkt kan
dette ikke være tilfældet i virkeligheden, da khus kun afhænger af boligernes U-værdi og hedeflade. I
virkeligheden burde khus endda være størst ved lavt varmeforbrug om sommeren, da man må formode, at boligernes U-værdi er størst om sommeren pga. åbne døre og vinduer.
Eftersom khus med de gjorte antagelser viser sig ikke at være konstant hen over året men derimod varierer ganske meget, må der være noget galt med antagelserne – altså kan varmeforbruget
ikke simuleres tilstrækkeligt præcist udelukkende ud fra udetemperaturen. Da den største værdi for
khus er beregnet for d. 1/1-97, må den passe bedst om vinteren. Da det er om vinteren at varmeforbruget er størst, er det vigtigt, at funktionen for forbruget er så præcis som muligt på denne årstid. At
den største værdi for khus passer bedst om vinteren ses på Figur 6.4, hvor summen af det simulerede
rumvarmeforbrug, brugsvandsforbrug og rørtab, hvilket svarer til den simulerede produktion, er indtegnet i et diagram sammen med den reelle produktion på varmeværket. De simulerede produktioner
er indtegnet med de to største værdier for khus - fundet henholdsvis om vinteren og om foråret. Det
ses, at den simulerede produktion med vinterkonstanten stemmer overens med den reelle produktion
om vinteren, mens den viser for stort et forbrug om sommeren. Den simulerede produktion med forårskonstanten derimod passer godt med det reelle forbrug om sommeren, mens den passer dårligt
med det reelle forbrug om vinteren. Herudfra ræsonneres det, at den endnu mindre værdi for khus fundet om efteråret må passe endnu dårligere om vinteren end forårskonstanten og derfor vil give en
meget upræcis simulering af produktionen om vinteren.
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Figur 6.4: Sammenligning mellem reel og simuleret produktion uden solindfald
Figuren viser den reelle varmeproduktion sammen med varmeproduktionen simuleret med vinterkonstant og varmeproduktionen simuleret med forårskonstant.

Produktionen tilnærmet med den største værdi for khus passer om vinteren, men viser for stort forbrug om sommeren. Altså tilføres der varme til husene om sommeren, som der ikke tages højde for i
simuleringen, hvilket kunne tyde på, at denne varme stammer fra solindfald.
Derfor vælges det at simulere varmeforbruget med den største værdi for khus indsat i ligning
(6.10), og at tilnærme det simulerede forbrug bedre om sommeren ved at kombinere den fremkomne
funktion med en funktion for solindfaldet, således at følgende funktion for forbruget opnås:
Qtime-rum

= khus ⋅ (Tinde – Tude) – solindfald

Det er derfor nødvendigt at tilnærme en funktion for solindfaldet.

6.3

Tilnærmelse af solindfald

Solindfaldet kan defineres som den energi, solen kan levere i form af varme til et givent hus. Solindfaldet er mindst om vinteren og størst om sommeren. En anden måde at definere solindfaldet på er:
udnyttet solindfald. Det udnyttede solindfald defineres her som den andel af solindfaldet, der udnytAalborg Universitet  Strandvejen 12-14  9000 Aalborg
28

Varmepumpe til decentral fjernvarme

Forbrugsmodel for Hou 1997

tes til rumopvarmning. Denne værdi er ikke nødvendigvis størst om sommeren, idet udetemperaturen på visse tidspunkter alene er nok til at opvarme huset til komforttemperatur eller højere. Det vil
sige, at der om sommeren forekommer tidspunkter, hvor varmen fra solindfaldet overstiger den
mængde varme, som er nødvendig, for at kunne opvarme husene til en rumtemperatur på 20ºC, og
derfor så at sige ikke kan udnyttes.
For at bestemme sammenhængen mellem udnyttet solindfald og tiden på året skal forskellen
mellem det reelle forbrug og det - via konstanten - simulerede forbrug findes. Forskellen mellem
disse to tal anslås at svare til det udnyttede solindfald. På Figur 6.5 ses differensen mellem det simulerede og det reelle forbrug.

Forskel reel / simuleret konstant [GJ]
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Figur 6.5: Forskel mellem reelt og simuleret forbrug
Kurven viser det simulerede varmeforbrug fratrukket det reelle i forhold til årstiden. De negative værdier viser, at det
simulerede forbrug til tider er mindre end det reelle. Forskellen på det simulerede og det reelle forbrug kan derfor
ikke udelukkende forklares som værende solindfald. For alligevel at kunne benytte forskellen til at estimere solindfaldet, frasorteres de negative værdier.

På Figur 6.5 ses det, hvornår det udnyttede solindfald er størst – nemlig om foråret og om efteråret.
Endvidere ses det, at der trods alt udnyttes en del af solindfaldet om sommeren.
For at kunne kombinere udnyttet solindfald med forbrugsmodellen er det nødvendigt at finde en
funktion, der beskriver sammenhængen mellem dagen på året og det udnyttede solindfald. Solindfaldet ønskes derfor fundet som en funktion af dagen på året. Før denne funktion findes, frasorteres
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negative værdier for forskellen på det reelle og simulerede forbrug. Forskriften for funktionen bestemmes i appendiks VIII (Estimering af solindfald).
Eftersom det udnyttede solindfald er den varmemængde, der kan spares, skal det udnyttede solindfald trækkes fra forbruget simuleret med ligning (6.10). Funktionen for rumopvarmningsforbruget bliver således:
(6.11)

Qtime-rum(Tude)

= 1,323 ⋅ 108 ⋅ (20°C – Tude) – udnyttet solindfald

For at undersøge om den fundne funktion for rumopvarmningsforbruget simulerer det reelle forbrug
tilfredsstillende, indtegnes det simulerede rumvarmeforbrug, brugsvandsforbrug og rørtab svarende
til den simulerede varmeproduktion sammen med den reelle varmeproduktion. Det ses, at den simulerede varmeproduktion stemmer overens med den reelle. Herudfra kan det dog ikke umiddelbart
konkluderes, at modellen simulerer det nøjagtige rumvarmeforbrug eller brugsvandsforbrug, da det
ikke er sikkert, at fordelingen mellem de tre varmemængder er korrekt. Eftersom en tilfredsstillende
simulering af varmeproduktionen er opnået, antages det dog, at en tilfredsstillende simulering af
varmeforbrugene også er opnået.
For at danne et samlet billede af hvad varmeproduktionen bliver brugt til vises den fundne fordeling
mellem rumvarmeforbruget, brugsvandsvarmeforbruget og rørtabet i samme graf (se Figur 6.7).
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Figur 6.6: Sammenligning mellem reel og simuleret produktion med solindfald
Figuren viser henholdsvis den reelle produktion og den simulerede produktion i GJ med hensyntagen til solindfald.
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Figur 6.7 Varmeproduktionens fordeling
Figuren viser varmeproduktionen delt op i rumopvarmningsforbrug, brugsvandsvarmeforbrug og rørtab. Grafen er stakket.
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7 Problemformulering
Den økonomiske og miljømæssige situation er ikke god på de decentrale, naturgasfyrede kraftvarmeværker i Danmark. Det er derfor oplagt at undersøge, hvilke alternative varmeforsyningsteknologier der findes til erstatning for disse værker. Det vil ydermere være fordelagtigt, hvis de fundne alternativer falder i tråd med Danmarks officielle energipolitik. Ud fra Danmarks energipolitik fremgår det, at det især er vedvarende energi og naturgas, der ønskes opprioriteret. På grund af Danmarks
begrænsede naturgasressourcer, de stigende naturgaspriser samt de økonomiske problemer dette
medfører for de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, vurderes det, at der ikke er et fremtidigt grundlag for varmeproduktion baseret på naturgas. Tilbage står derfor kun den vedvarende
energi som et reelt alternativ til de decentrale værker. Ud fra de forskellige former for vedvarende
energi findes to forskellige teknologier, som bedst vil kunne anvendes til varmeforsyning. Vindkraft
kombineret med en varmepumpe og en varmepumpe tilkoblet elnettet. Hver især har disse to varmeforsyningsteknologier deres fordele og ulemper, og det er ud fra den foretagne analyse svært at afgøre, hvilken løsning der bedst vil kunne anvendes som erstatning for varmeforsyningen fra de decentrale værker. I dette projekt vælges der dog at arbejde med en varmepumpe drevet af el fra elnettet.
Dette skyldes blandt andet, at det er den mest simple løsning af de to, hvilket alt andet lige vil være
en fordel. Tidsrammen for dette projekt er også en medvirkende faktor til valget af varmeforsyningsteknologi. Desuden vil denne model på et senere tidspunkt kunne videreudvikles til også at omfatte
en vindmølle.
Hovedproblemstillingen er således at erstatte det nuværende kraftvarmeværk i Hou med et varmeværk baseret på en varmepumpe. For at det skal tjene noget formål at erstatte den allerede eksisterende varmeforsyning, må det varmepumpebaserede varmeværk opfylde følgende minimumskrav:
• Først og fremmest skal varmepumpeanlægget være i stand til at efterkomme forbrugernes
varmebehov – det vil sige: Ved den laveste udetemperatur skal varmeforsyningen kunne sørge for en rumtemperatur på 20°C hos forbrugerne.
• Den nuværende varmeforsyning i Hou leverer alt for dyr varme! Varmepumpeanlægget skal
derfor kunne levere varmen billigere end den eksisterende varmeforsyning.
• De decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker forurener for meget. Varmepumpeanlægget
skal derfor forurene mindre end den eksisterende varmeforsyning i Hou.
• Det er ligeledes en fordel for realiseringen af en varmepumpebaseret varmeforsyning, at den
er i tråd med regeringens energipolitik.
Varmetabet i fjernvarmerørene samt varmepumpens effektivitet er afhængig af den temperatur,
hvormed fjernvarmevandet sendes ud til forbrugerne. Det vil derfor være oplagt at undersøge for-
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skellige forsyningsstrategier, der hver især muliggør forskellige fremløbstemperaturer på fjernvarmevandet. Ud af disse udvælges de forsyningsstrategier, som vurderes at være de mest anvendelige.
For at analysere og sammenligne de udvalgte forsyningsstrategier med henblik på at udvælge den
strategi, der bedst overholder de stillede krav, opstilles der numeriske modeller, som skal simulere
varmeforsyningen med de enkelte strategier. Ved hjælp af disse modeller påtænkes det herefter at
optimere den udvalgte forsyningsstrategi.
Med henblik på en efterfølgende dimensionering af varmepumpen hørende til den valgte varmeforsyningsstrategi, vil funktionen af de enkelte dele af varmepumpeanlægget herefter blive behandlet. Dette giver anledning til følgende overvejelser:
• Valg af arbejdsmedie.
• Udvælgelse af kompressortype til varmepumpen.
• Valg af varmekilde.
• Valg af varmeveksler.
• Varmelager samt den nødvendige kapacitet for et sådant.
• Opvarmning af varmt brugsvand.
• Dimensionerende udetemperatur for varmepumpen.
• Alternativ opvarmningsform - ifald det ved lave udetemperaturer er uhensigtsmæssigt at anvende varmepumpen.
Efter opstilling af det færdige løsningsforslag inddrages miljømæssige og økonomiske perspektiver
ved indførelse af den ny varmeforsyning i form af en sammenligning mellem det eksisterende kraftvarmeværk og varmepumpeanlægget på følgende punkter:
• Vurdering af drivhusskadevirkning
• Privatøkonomisk vurdering
• Samfundsøkonomisk vurdering
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8 Varmepumpens virkemåde
For at kunne lægge vægt på de ting, der er essentielle i forbindelse med varmeforsyning ved hjælp af
en varmepumpe, er det nødvendigt at kende til varmepumpens virkemåde. I det følgende afsnit vil
der derfor blive beskrevet, hvordan varmepumpen virker, og hvilke faktorer der spiller en rolle i forbindelse med dimensionering af denne. Dette gøres, så det er muligt at tage hensyn til de væsentligste faktorer under opstilling af forskellige varmeforsyningsstrategier.
En varmepumpe virker ved at optage varmeenergi ved en lav temperatur og afgive denne varmeenergi ved en højere temperatur - det vil sige, at en varmepumpe er i stand til at overføre varme
fra et koldt reservoir til et varmere. Ifølge termodynamikkens 2. hovedsætning, kan denne proces
ikke forløbe uden tilførsel af energi. Derfor kræver processen tilførsel af energi i form af pumpearbejde ved hjælp af en kompressor. For at det kan betale sig at anvende en varmepumpe, skal varmeenergien ved den lave temperatur være gratis til rådighed. Typisk anvendes derfor omgivelsesvarme
i en varmepumpe i form af eksempelvis udeluft, overfladevand, grundvand, jordvarme eller spildvarme - for eksempel ventilationsluft fra en stald eller stort bygningskompleks.
Optagelsen og afgivelsen af varme ved forskellige temperaturer finder i en varmepumpe sted
ved kontinuerligt at ændre tilstandsformen på en væske i en kredsproces. En teoretisk kredsproces er
indtegnet i et h, log(P) diagram på Figur 8.1 (se appendiks: IX Beskrivelse af h, log(P) diagram samt
eksempel)
Figur 8.1: Kredsproces for varmepumpe

Kredsprocessen indtegnet i et h, log(P) diagram samt gassens vej i varmepumpen. [Holm
og Willumsen, 1982, s. 155]
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Denne forenklede kredsproces kan deles op i fire forskellige faser:
• Kompression (1-2)
• Kondensering (2-3)
• Drøvling (3-4)
• Fordampning (4-1)

Kompression
Under kompression i en ideel proces, vil der foregå en tabsfri kompression. Det betyder, at arbejdsmediet går fra det lave fordampningstryk til det højere kondenseringstryk, hvorved temperaturen i
mediet stiger, og at al den tilførte energi til kompressoren tilføres arbejdsmediet som varme.

Kondensering
Efter endt kompression kondenseres arbejdsmediet fuldstændigt ved en konstant temperatur, hvorved der frigives energi. Det er denne energi, der svarer til den afleverede varme fra en varmepumpe.

Drøvling
Ved drøvling sænkes trykket via en ekspansionsventil fra det høje kondenseringstryk til det lavere
fordampningstryk uden varmeveksling med omgivelserne. Herved falder temperaturen til begyndelsestemperaturen, og arbejdsmediet er klart til at optage varme.

Fordampning
Ved fordampning stiger temperaturen i væsken til kogepunktet. Herefter optager væsken fortsat
energi, uden at temperaturen stiger yderligere, da den tilførte energi går til fordampning af væsken.
Arbejdsmediets energiindhold er højere på dampform end på væskeform, selvom temperaturen er
den samme, og det er den energiforskel, der udnyttes i en varmepumpe, når den skal optage energi
fra det kolde reservoir.
[Holm og Willumsen, 1982, s. 152 - 154]

8.2

Varmepumpens effektfaktor

Varmepumpens effektfaktor, også kaldet varmepumpens COP1, er af afgørende betydning, da den
beskriver, hvor meget varmeenergi der fås ud af processen i form af summen af den optagne omgivelsesvarme og kompressorarbejdet i forhold til hvor meget energi, der skal tilføres til varmepum-

1

COP står for Coefficient Of Performance
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pens kompressor. Den maksimale COP, der teoretisk kan opnås i en varmepumpe, er Carnotvirkningsgraden, og findes ved hjælp af formlen [Serway og Beichner, 2000, s. 685]:

ε =

(8.1)

Hvor
ε =
Tlav =
Thøj =

Thøj
Thøj − Tlav

Den maksimale virkningsgrad (maksimale COP)
Temperaturen i det kolde reservoir [K]
Temperaturen i det varme reservoir [K]

Det ses ud fra formlen for COP’en, at virkningsgraden for en varmepumpe bliver højere, desto mindre forskellen på de to temperaturer, der varmepumpes mellem, bliver. Det kan ydermere ses, at
COP’en bliver uendelig høj hvis Tlav = Thøj, hvilket svarer til, at der ingen energi kræves for at hæve
temperaturen fra Tlav til Thøj.
For at vise temperaturforskellens indflydelse på COP’en ses der på to tænkte eksempler. I det
første eksempel skal varmepumpen levere varme ved 80°C, hvilket svarer til almindelig fjernvarme.
I det andet tilfælde skal varmepumpen levere varme ved 30ºC. I begge tilfælde sker fordampningen
ved en temperatur på 5ºC.
Carnot-virkningsgraden for de to eksempler udregnes ved indsættelse i ligning (8.1):
Eks. 1:

ε=

353 K
= 4 ,71
353 K − 278 K

Eks. 2:

ε=

303 K
= 12,12
303 K − 278 K

Ud fra eksemplerne ses det, at en varmepumpe er betydelig mere effektiv i eksempel 2, da temperaturforskellen her er relativt mindre. Dog bliver den reelle COP ikke så stor som i eksemplerne, da
kredsprocessen i en varmepumpe ikke forløber som en ideel Carnotproces i virkeligheden. Det er
der flere grunde til: Arbejdsmediet opfører sig ikke som en idealgas, og der forekommer effekttab i
kompressoren og varmetab i varmevekslere. Disse faktorer gør, at den reelle COP for varmepumper
typisk ligger mellem 2 og 4 [Varme Ståbi, 2000]. Hvis COP’en skal bestemmes præcist, er det nød-
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vendigt at inddrage arbejdsmediet termodynamiske egenskaber samt tab i varmevekslere og kompressorer i beregningerne. [Brydensholt m.fl., 2000]

8.3

Valg af arbejdsmedie

For at kunne vælge arbejdsmedie er det nødvendigt at kende COP-værdien for det specifikke arbejdsmedie for de temperaturer det ønskes at varmepumpe mellem. Til beregning af COP’en for forskellige arbejdsmedier benyttes et h, log(P). For at kunne beregne COP-værdien ved hjælp af et sådant diagram er det nødvendigt at kende de to temperaturer som varmepumpes mellem – dvs. kondensatortemperaturen og fordampningstemperaturen samt kompressorens virkningsgrad. Det vælges
i dette eksempel at fordampningstemperaturen skal være 0°C og kondenseringstemperaturen 35°C.
Derudover vælges det, at den isentropiske virkningsgrad for kompressoren er 68%. Tages der højde
for disse faktorer, fås de i Tabel 8.1 opgivne virkningsgrader for de forskellige arbejdsmedier.
Ud fra COP-værdierne for de enkelArbejdsCOP- Tabel 8.1: COP-værditabel
te arbejdsmedier i det valgte armedie
værdi
Tabellen viser forskellige udvalgte
bejdsområde ses det, at forskellen
arbejdsmedier med tilhørende COPR 134 a
5,5
værdier, hvor fordampningstemperapå de forskellige arbejdsmediers
NH3
5,4
turen er sat til 0°C, kondensationsCOP’er ikke er stor. Derfor kan antemperaturen til 35°C og den isentroIsopentan
5,7
piske virkningsgrad for kompressodre faktorer end blot COP’en tages
Butan
5,7
ren til 68%. COP-værdierne er bei betragtning ved valg af arbejdsregnet vha. et h, log(P) diagram.
Isobutan
5,2
medie. NH3 er giftigt, mens isopentan, butan og isobutan alle er let
antændelige gasser, hvilket medfører eksplosionsfare i tilfælde af utætheder i systemet. R 134 a
vælges derfor som arbejdsmedie, idet det er det eneste stof, der ikke enten er giftigt eller brandfarligt. R 134 a har dog den ulempe at det er en meget kraftig drivhusgas.

8.4

Valg af varmekilde

I forbindelse med valg af varmekilde til et varmepumpeanlæg i Hou er der følgende muligheder:
• Udeluft
• Jordvarme
• Grundvand
• Havvand
Disse varmekilder har hver især fordele og ulemper.
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Jordvarme udnyttes ved at nedgrave slanger, hvori der cirkulerer en frostsikret væske, også kaldet en brine, som varmeveksles med arbejdsmediet, hvorved arbejdsmediet bringes til fordampning.
Der kræves omkring 1 m2 areal med nedgravede slanger for hver m2 bolig, der skal opvarmes [Meyer, 1989, s. 316]. Det vil sige, at der i Hou skal udlægges et forholdsvist stort areal med jordslanger
for at kunne forsyne alle forbrugere. Fordelen er til gengæld, at jordens temperatur, som det ses i
appendiks V: (Bestemmelse af jord- og havvandstemperaturer), ikke på noget tidspunkt af året kommer under 2ºC i 1 meters dybde. Der kan dog opstå problemer med lokal nedkøling af jorden tæt på
jordslangerne, hvorved varmepumpens COP forringes.
Ved anvendelse af udeluft opnås især den fordel, at den anvendte varmekilde er let tilgængelig.
Det vil sige, at et varmepumpeanlæg, som anvender udeluft vil være billigere i anlægsomkostninger
end eksempelvis et varmepumpeanlæg, som anvender jordvarme. Der er dog visse problemer i forbindelse med tilrimning af anlægget, som anvendes til at trække varmen ud af udeluften ved temperaturer under 5-10ºC. Dette problem forsvinder dog ved udetemperaturer under –5ºC, da luftfugtigheden ved disse temperaturer er lav.
Hvis havvand anvendes til varmekilde, opnås de samme fordele som ved udnyttelse af jordvarme med hensyn til minimumstemperatur (se appendiks V Bestemmelse af jord- og havvandstemperaturer) Anlægsomkostningerne vil dog blive mindre, idet der ikke skal udlægges jordslanger på et
areal, men i stedet pumpes havvand fra havet til varmepumpen. Desuden vil der ikke være de samme problemer med lokal afkøling af varmekilden.
Både udeluft, havvand og jordvarme har den ulempe som varmekilde for en varmepumpe til opvarmning af boliger, at disse varmekilder er koldest om vinteren, når varmebehovet er størst, hvilket
betyder at varmepumpens COP vil være dårligst, når varmebehovet er størst.
Den største fordel ved at anvende grundvand til en varmepumpe er, at denne varmekilde har en
konstant temperatur hen over året på ca. 8-12ºC, hvilket vil sige, at varmepumpen vil have en konstant COP, såfremt den fremstillede varme skal leveres ved konstant temperatur. Der kan dog i forbindelse med anvendelse af grundvand som varmekilde være risiko for forurening af grundvandet,
hvis der skulle opstå utætheder i eksempelvis varmeveksleren mellem grundvandet og brinen.[Meyer, 1989, s. 315 –318]
Eftersom Hou ligger ud til Kattegat, er der adgang til havvand. Det vurderes derfor, at havvand i
dette tilfælde vil være den bedste varmekilde til et værk af denne størrelse, da denne varmekilde kun
begrænses af størrelsen på den anvendte pumpe til havvandet.
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9 Varmeforsyningsstrategier
Ud fra analysen af varmeforbruget i Hou, som blev foretaget i afsnit 6 (Forbrugsmodel for Hou
1997) kan der fremstilles forskellige strategier over, hvordan beboerne i Hou kan forsynes med den
nødvendige mængde varme. Formålet med at se på forskellige strategier over varmeforsyningen er
at finde den metode, hvorpå forbrugernes varmebehov kan dækkes mest hensigtsmæssigt. En vigtig
parameter i denne forbindelse er varmetabet i fjernvarmesystemet. Dette varmetab opstår på grund
af temperaturforskellen på det vand som sendes igennem fjernvarmerørene og den omgivende jord.
Af denne grund vil det være netop fremløbstemperaturen, og dermed også returtemperaturen, på
fjernvarmevandet, der vil blive ændret på i de strategier, som vil blive opstillet i dette afsnit.
Der kan tænkes mange forskellige strategier med forskellige fremløbstemperaturer, hvormed
den nødvendige mængde varme kan leveres til forbrugerne i Hou. Grundlæggende er der dog tre
forskellige metoder: Enten kan varmen leveres med konstant temperatur, hvilket er den mest anvendte metode i forbindelse med fjernvarme i Danmark, eller varmen kan leveres med variabel temperatur i forhold til varmebehovet hos forbrugerne. Den tredje mulighed er at anvende pulsdrift.
Ved konstant fremløbstemperatur på fjernvarmevandet, dimensioneres de varmefordelende anlæg hos forbrugeren til at kunne holde en komforttemperatur på 20ºC ved den pågældende fremløbstemperatur og en udetemperatur på –12ºC.
Ved levering af fjernvarme med variabel temperatur, udnyttes det, at forbrugernes varmebehov
afhænger af udetemperaturen. Dette bevirker, at fjernvarmevandet ikke leveres ved en højere temperatur end nødvendigt for at kunne varme boligerne op til en komforttemperatur på 20ºC.
Pulsdrift går kort fortalt ud på at sende fjernvarmevandet gennem fjernvarmerørene i pulser,
som opvarmer en varmebeholder i nærheden af eller hos forbrugerne. Fordelen ved denne driftsform
består i den reduktion af varmetabet, som opnås, når pulsen ligger stille, og fjernvarmevandet i rørene når at blive afkølet, samt at det kun er nødvendigt med én rørledning, hvis pulsen sendes fra et
centralt varmeværk til en varmebeholder i nærheden af forbrugerne.
Pulsdrift er ikke særligt anvendelig i Hou, da den i dette tilfælde ville kræve en varmebeholder
hos hver enkelt forbruger, eftersom kraftvarmeværket i Hou i forvejen ligger forholdsvist tæt på forbrugerne. Forsøg med denne forsyningsform har vist, at den er for kompliceret at håndtere, og kræver Pc-styring hos hver enkelt forbruger [Ingeniøren webpage]. Af disse grunde antages det, at det
ikke vil være fordelagtigt at anvende pulsdrift i Hou.
Den nuværende varmeforsyning i Hou benytter en konstant fremløbstemperatur på 75ºC ved
værket. For det første bevirker denne høje fremløbstemperatur et generelt højt tab på grund af den
store temperaturforskel på fjernvarmevandet og den omgivende jord. For det andet er det kun ganske
få dage om året, hvor denne høje temperatur er nødvendig for at kunne opvarme boligerne. Derfor
medfører denne forsyningsform reelt et meget højere tab end nødvendigt størstedelen af året.
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Leveres fjernvarmen med variabel temperatur, vil temperaturdifferensen mellem fjernvarmevandet og den omgivende jord hele tiden være så lille som mulig. Herved undgås det unødige varmetab, som forefindes ved konstant temperatur. Fordelen ved variabel fjernvarmetemperatur er derfor, at der opnås et mindre tab i fjernvarmerørene, mens ulempen ved forsyningsformen er, at den er
mere kompliceret end konstant temperatur, samt at temperaturen på fjernvarmevandet ikke kan påregnes altid at være høj nok til at opvarme det varme brugsvand.
Eftersom varmetabet i fjernvarmerørene er afhængigt af temperaturforskellen på fjernvarmevandet
og den omgivende jord, vil det altid være en fordel, med hensyn til at opnå så lille et varmetab som
muligt, at anvende en så lav fremløbstemperatur som muligt. Det vil derfor være muligt at opnå et
lavere varmetab i fjernvarmerørene i Hou blot ved at sænke fremløbstemperaturen. Ligegyldigt hvor
lavt den konstante fremløbstemperatur vælges, vil det dog altid være en fordel samtidig at anvende
variabel fremløbstemperatur, da den maksimale fremløbstemperatur ved variabel temperatur vil svare til den konstante fremløbstemperatur, hvorfor et lavere tab vil opnås. De varmeforsyningsstrategier, som vil blive opstillet i det følgende afsnit, vil derfor alle anvende variabel fremløbstemperatur.
Den påkrævede fremløbstemperatur ved en given udetemperatur bestemmes af de varmefordelende anlæg hos forbrugerne. En lavere fremløbstemperatur vil således kræve større varmeflader for
at kunne afgive den samme mængde varme.
Som det ses, er der mange faktorer at tage hensyn til samt mange forskellige muligheder ved
valg af varmeforsyningsstrategi. Det er derfor nødvendigt at frasortere mange strategier, inden disse
overhovedet behandles for ikke at spilde tid på at analysere strategier, som på forhånd kan afskrives.
Eftersom det er valgt at anvende en varmepumpe i varmeforsyningen, kan alle strategier, som leverer varmen ved konstant høj temperatur afskrives, da en varmepumpe, som beskrevet i (afsnit 8.2),
er mest effektiv ved fremstilling af lavtemperaturvarme. Dette bevirker, at de valgte forsyningsstrategier skal anvende en så lav temperatur som muligt så stor en del af året som muligt, hvilket jo også
medfører det mindste varmetab i fjernvarmerørene. Det vælges derfor at arbejde med to forsyningsstrategier, begge med variabel fremløbstemperatur. Den første strategi anvender de nuværende varmefordelende anlæg hos forbrugerne i Hou, og vil derfor i det følgende blive refereret til som radiatorstrategien. Fordelen ved at anvende de nuværende varmefordelende anlæg er, at der skal ændres
så lidt som muligt hos den enkelte forbruger, ulempen er imidlertid at fremløbstemperaturerne bliver
relativt høje. Den anden strategi benytter gulvvarme i stedet for de nuværende varmefordelende anlæg, hvilket vil sige, at alle forbrugerne i Hou skal installere gulvvarme, for at strategien skal virke.
Denne strategi vil blive refereret til som gulvvarmestrategien. Anvendelse af gulvvarme medfører
lavere fremløbstemperaturer end ved radiatorstrategien, men til gengæld er det nødvendigt at foretage forholdsvist store ændringer hos forbrugerne i Hou.
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Radiatorstrategien

I radiatorstrategien benyttes de allerede eksisterende varmefordelende anlæg hos forbrugerne i Hou
sammen med variabel fremløbstemperatur på fjernvarmevandet. Dette kan lade sig gøre, da forbrugernes varmebehov afhænger af udetemperaturen. For at kunne bestemme den nødvendige
fremløbstemperatur på fjernvarmevandet i forhold til udetemperaturen gøres følgende antagelser:
• Forbrugernes varmefordelende anlæg er dimensioneret til at kunne holde en rumtemperatur
på 20°C ved en udetemperatur på -12°C og en fremløbstemperatur på fjernvarmevandet på
70°C.
• Ved en udetemperatur på 20ºC er opvarmning af husene ikke nødvendig.
• Boligernes varmetab afhænger lineært af udetemperaturen.
Den sidste antagelse grunder på, at størstedelen af varmetabet i et hus afhænger af en funktion med
forskriften [Varme Ståbi, 2000, s. 107]:
(9.1)

φ = U · A · (Tinde - Tude) [W]

Hvor
U =
A =

Husets samlede varmetransmissionskoefficient
Husets samlede overfladeareal [m2]

[W / (m2 · ºC)]

Eftersom A og U er konstante, ses det, at varmetabet vil afhænge lineært af udetemperaturen. Det
skal dog nævnes, at denne beskrivelse af varmetabet i et hus er en forsimplet beskrivelse, idet den
f.eks. ikke tager højde for varmetab til jorden. En kurve, som beskriver fremløbstemperaturen og
returtemperaturen på fjernvarmevandet i forhold til udetemperaturen for denne strategi, kan ses på
Figur 9.1.
Den variable temperatur på fjernvarmevandet medfører forskellige komplikationer i forbindelse
med det varme brugsvand. For det første bevirker perioder med en vandtemperatur omkring 37°C, at
ingen af husene kan have varmtvandsbeholdere, opvarmet via fjernvarmevandet, da disse temperaturer medfører risiko for bakterievækst i varmtvandsbeholdere. Dette betyder samtidig, at fremløbstemperaturen ikke på alle tidspunkter er tilstrækkelig til at kunne opvarme det varme brugsvand.
Derfor vil det være nødvendigt at installere el-vandvarmere hos forbrugerne i Hou til opvarmning af
det varme brugsvand til den ønskede temperatur, efter at vandet er blevet forvarmet via fjernvarmevandet i en gennemstrømningsvarmeveksler
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70
65
Fremløbstemperatur [ºC]

Sammenholdes
funktionen for tabet i
fjernvarmerørene,
ligning ( 6.6) med
Figur 9.1 ses det, at
denne strategi vil give et mindre varmetab end strategier
med konstant fremløbstemperatur
på
70ºC, da fremløbstemperaturen
for
denne strategi en stor
del af året vil være
væsentligt lavere end
70°C.
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Figur 9.1: Fremløbs- og returtemperatur ved eksisterende varmeflader
Kurve for fremløbstemperaturen på fjernvarmevandet, ved anvendelse af de eksisterende
varmefordelende anlæg i Hou ved variabel fremløbstemperatur, i forhold til udetemperaturen.

Gulvvarmestrategien

Gulvvarmestrategien bygger på de samme antagelser som radiatorstrategien. Forskellen er blot, at
der er installeret større varmeflader hos forbrugerne i form af gulvvarme. Det anslås, at det er muligt
at installere gennemsnitligt 120 m2 gulvvarme hos forbrugerne. Ud fra forbrugernes varmebehov
samt varmeafgivelsen pr. m2 installeret gulvvarme beregnes det, at den maksimale nødvendige temperatur på fjernvarmevandet hos forbrugeren med gulvvarme bliver ca. 38°C (se appendiks X
Fremløbs- og returtemperaturens sammenhæng med forbruget). Gøres der de samme antagelser omkring varmebehovets afhængighed af udetemperaturen som i den foregående strategi, ser kurven
over den nødvendige fremløbstemperatur og den heraf følgende returtemperatur hos forbrugeren ud
som på Figur 9.2.
I strategien med gulvvarme installeret hos forbrugeren forefindes de samme problemer med
hensyn til det varme brugsvand som i den første strategi. Disse problemer løses på samme måde som
i den første strategi ved hjælp af delvis el-opvarmning af brugsvandet. Hvis fremløbstemperaturerne
for denne strategi sammenholdes med funktionen for tabet i fjernvarmerørene i forhold til fremløbstemperaturen, ses det, at denne strategi må have det laveste rørtab, da fremløbstemperaturen her er
væsentligt lavere end i den første strategi.
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Figur 9.2: Fremløbs- og
returtemperatur ved gulvvarme
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9.3

Dimensionerende udetemperatur

Hvis varmepumpen skal levere al den varme, der skal bruges i Hou hele året, kommer varmepumpen
ikke til at køre optimalt ret mange dage om året. Det betyder, at varmepumpen er overdimensioneret
størstedelen af året, og dermed også dyrere, end hvis den kunne yde maksimal effekt hele året. For
at få mest muligt ud af varmepumpen, vedtages det, at den kun skal kunne levere al varmen ved en
udetemperatur på 0ºC (Se appendiks XVI Dimensionerende udetemperatur for varmepumpen). Dette
betyder, at der forekommer dage, hvor varmepumpen ikke kan levere varme nok, derfor er der nødvendigt at skaffe varmen på en anden måde. Dette tænkes gjort ved at varme vandet det sidste stykke op fra den maksimale temperatur, varmepumpen kan levere til den nødvendige temperatur ved at
brænde gas af i den i Hou allerede eksisterende kedel.
De to varmeforsyningsstrategier simuleres gennem opstilling af en numerisk model for hver strategi.
Denne simulering tager udgangspunkt i de forudsætninger og antagelser, der er beskrevet i dette afsnit.
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10 Numerisk simulering af varmeforsyningsstrategierne
Simuleringen af varmeforsyningsstrategierne er foretaget i regnearksprogrammet Excel 2000 og betegnes følgende som de numeriske modeller. Grunden, til at der er valgt at foretage simuleringen i et
regneark frem for at fremstille et program, der kan beregne de samme slutresultater, er, at regnearket
giver mulighed for at se sammenhængen mellem modellens dataserier til et vilkårligt sted i modellen. De numeriske modeller er vedlagt på Cd-bilagene og er udførligt forklaret i appendiks XII
Forklaring til de numeriske modeller.

10.1 Resultater på og vurdering af de numeriske modeller
For at kunne sammenligne resultaterne af de to numeriske modeller stilles de over for hinanden i et
skema (se Tabel 10.1).

Effektiv COP
Rørtab
Elkøb pr. forbruger til opvarmning via varmepumpe
Gasforbrug pr. forbruger
Elkøb pr. forbruger til
elopvarmet brugsvand
Energiudgift pr. forbruger

Gulvvarmemodel
4,8
15%
3600 kWh

Logisk radiatormodel
3,7
19%
5000 kWh

69 m3
1200 kWh

73 m3
730 kWh

7100 kr.

8400 kr.

Tabel 10.1 Sammenligning af modelresultater
Tabellen viser de vigtigste resultater fra de numeriske modeller. Disse bruges til at vurdere hvilken model, der er
mest fordelagtig.

Det ses, at gulvvarmemodellen har langt det laveste energiforbrug til varmepumpen. Dette skyldes,
at fremløbstemperaturen for fjernvarmevandet er lavere end ved radiatormodellen, hvorfor den effektive COP bliver større. Den lavere fremløbstemperatur resulterer dog samtidig i, at en mindre del
af brugsvandet kan opvarmes via fjernvarmen. Derfor bliver elforbruget til opvarmning af brugsvand større ved gulvvarmemodellen end ved radiatormodellen. Dette forhold bevirker, at forskellen
på energiudgiften til det samlede varmebehov ikke er den afgørende faktor for hvilken model, der er
mest hensigtsmæssig. Energiudgiften pr. forbruger er 1300 kr. billigere pr. år ved gulvvarmemodellen, men der er ikke taget højde for anlægsomkostningerne i denne besparelse, da energiudgiften
udelukkende er udgiften til el og gas. For at udvælge den økonomisk mest fornuftige forsyningsstra-
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tegi, er det nødvendigt at vurdere totaløkonomien for forbrugernes varmeforbrug. Det er derfor afgørende, at der er langt højere anlægsomkostninger for gulvvarmemodellen end for radiatormodellen,
idet der i gulvvarmemodellen er en væsentlig merudgift til indkøb af gulvvarme til de 214 husstande. Prisen for indkøb og opsætning af gulvvarme i et allerede eksisterende gennemsnitshus, som det
i beregningerne anvendte, beløber sig til (se Cd-bilag: Samtale med Vvs-installatør og entreprenør):
20000 kr. + 350 kr./m2 · 120 m2 = 62000 kr. (eksklusiv moms) = 77500 kr. pr. forbruger
Hvis dette lån sættes til at være rentefrit, bliver merudgiften pr. forbruger pr. år over en 20-årig periode:

77500 kr / husstand
= 3875 kr. / (husstand · år)
20 år
På baggrund af denne merudgift vurderes det, at radiatormodellen økonomisk er den mest fornuftige, og der tages derfor udgangspunkt i radiatormodellen i den efterfølgende dimensionering af Hous
varmeforsyning. Det skal dog nævnes, at den udvalgte strategi ikke er den bedste af de to strategier
set fra et miljømæssigt synspunkt, eftersom denne i kraft af et større brændselsforbrug bidrager med
en større drivhuspåvirkning. Det større forbrug af brændsel til radiatormodellen betyder samtidig, at
der skal bruges flere penge til import af brændsel, hvilket i større målestok har en negativ indflydelse for samfundsøkonomien. Imidlertid er gulvvarmeløsningen ikke interessant, idet det vurderes, at
den ikke forbedrer økonomien væsentligt for den enkelte forbruger, hvilket netop var udgangspunktet for projektet. Totalt set vælges radiatormodellen som den mest hensigtsmæssige, og de efterfølgende beregninger vil derfor tage udgangspunkt i denne.
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11 Beskrivelse af varmepumpesystemet
Varmepumpesystemet, som ses på Figur 11.1, består af forskellige hovedkomponenter. I det følgende afsnit beskrives komponenternes funktion.
Figur 11.1: Oversigt over
varmepumpesystemet
Billedet viser en overordnet model af varmepumpesystemet, der anvender
havvand som primær energikilde. Tallene markerer
varmepumpens hovedkomponenter, som bliver
beskrevet i teksten.

Havvandsfødesystem:
Havvandet pumpes ind til værket via en rørledning, der er lagt ud i havet til frostfri dybde.

Fordamper:
I fordamperen overføres havvandets energi til arbejdsmediet, som fordampes. Derefter ledes havvandet igen ud i havet.

Kompressor:
I kompressoren bliver arbejdsmediet komprimeret og opnår derved en højere temperatur.

Kondensator:
I kondensatoren afgiver arbejdsmediet energi til fjernvarmevandet og går derved tilbage til væskeform. Derefter ledes arbejdsmediet tilbage til fordamperen, hvor cyklusen starter forfra.

Gasbrænder:
Når varmepumpen ikke kan levere den nødvendige varme, skal fjernvarmevandet varmes op til den
krævede temperatur ved hjælp af gasbrænderen. Til dette anvendes den allerede installerede gaskedel i Hou.
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11.1 Kompressor
Dette afsnit har til formål at bestemme, hvilken kompressorkapacitet der skal bruges til varmepumpeanlægget. For at finde den volumen, som skal passere kompressoren, er det nødvendigt at beregne
den maximale energimængde, der skal igennem systemet og dermed kompressoren. Til dette skal
anvendes den lavest forekommende fordampertemperatur, den højest forekommende kondensatortemperatur samt varmepumpens maksimale varmeproduktion. Disse data aflæses i Cd-bilaget: Radiatormodel:
• Laveste fordampertemperatur: -3,38 °C
• Højeste kondensatortemperatur: 58,44 °C
•

Maksimal varmeproduktion: 3,05 ⋅10 9 J / h

Det beregnes, hvor meget energi arbejdsmediet afgiver i kondensatoren ved hjælp af programmet
Coolpack1, idet det er antaget, at kompressorens isentropiske virkningsgrad er antaget at være 68%.
Først bestemmes masseflowet af arbejdsmediet:

E
m=
=
E arb

Hvor
m
E
∆Earb

=
=
=

J
h = 1,84 ⋅ 10 4 kg ,
J
h
166 ⋅ 10 3
kg
3,05 ⋅ 10 9

Arbejdsmediets masseflow [kg / h]
Varmepumpens maksimale energiproduktion [J / h] (fra Cd-bilag: Radiatormodel)
Arbejdsmediets energiafgivelse = 166 kJ / kg (Bestemt vha. programmet Coolpack)

Ud fra arbejdsmediets (R 134 a) kemiske formel C2H2F4 og det periodiske system kan molmassen
bestemmes til 102,02 g/mol, hvorefter arbejdsmedieflowet i mol / h kan bestemmes.
g
m
h = 1,80 ⋅ 10 5 mol
n=
⇒
g
M
h
102,02
mol
1,84 ⋅ 10 7

1

Coolpack er et program til beregning af COP-værdier og tegning af h, log (P) diagrammer m.m. Programmet er hentet
på DTU’s internetside [DTU webpage]
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m =
M =
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arbejdsmedieflowet [mol / h]
masseflowet [g / h]
molmassen [g / mol]

Volumenflowet af arbejdsmidlet kan nu findes ud fra idealgasligningen:
P ⋅V = n ⋅ R ⋅ T ⇒ V =

n ⋅ R ⋅T
P

Hvor arbejdsmediets fordampertryk aflæses i Coolpack.

V=

Hvor
V
P
n
R
T

1,80 ⋅ 10 5

=
=
=
=
=

mol
J
⋅ 8,31
⋅ 270 K
h
mol ⋅ K
= 1550 m 3 / h ,
5
2,6 ⋅ 10 Pa

Volumenflowet
Fordampertrykket
Arbejdsmedieflowet
Gaskonstanten
Fordampertemperaturen

Ud fra dette ses det, at kompressorkapaciteten minimum skal være på 1550 m3 / h. Det ville dog ikke være hensigtsmæssig at købe én stor kompressor, da forbrugernes varme, hvis denne går i stykker, skal leveres af en gasbrænder. Desuden har det også den fordel, hvis der vælges flere kompressorer, ar virkningsgraden ikke bliver så dårlig ved lav effekt, da effekten kan reguleres ved at tage en
eller flere kompressorer ud af drift.
For at kunne opfylde et behov på 1550 m3/h er der fra Yorks kataloger valgt tre SMC 108 L
kompressorer, som hver kan komprimere 575 m3/ h altså 1725 m3 / h i alt.

11.2 Varmevekslere
Der findes flere typer varmevekslere: pladevarmevekslere, rørvarmevekslere, spiralvarmevekslere,
lamelvarmevekslere etc. En billig type er pladevarmeveksleren, hvor de to medier kun adskilles af et
tyndt plademateriale. Pladevarmevekslere har en god virkningsgrad ved lave tryk og temperaturer
[Alfa Laval webpage]. Det kan dog vise sig problematisk, da havvand til tider kan være meget urent.
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Her tænkes specielt på tang og andre større urenheder, der kan tilstoppe sådanne varmevekslere. De
andre typer af varmevekslere lider under samme problemer som ved pladevarmeveksleren. Forskellen er dog, at disse samtidig har bedst virkningsgrad ved høje tryk og temperaturer [ibid.], hvilket er
uhensigtsmæssigt i forbindelse med den valgte forsyningsmodel.
Det vurderes mest hensigtsmæssigt at bruge to pladevarmevekslere – en til fordampning og en til
kondensering af arbejdsmediet. Den varmeveksler, der skal bruges til fordampning, skal være lavet
af titanium eller andet korrosionsbestandigt materiale, fordi havvand har en voldsom korrosionsevne. Fordamperen til varmeveksling mellem havvand og arbejdsmediet skal have en effekt på 620
kW, hvilket kan beregnes ud fra den maksimale havenergi pr. time. (fra Cd-bilag: Radiatormodel).
Kondensatoren til varmeveksling mellem arbejdsmediet og fjernvarmevandet skal have en minimumeffekt på 850 kW, hvilket kan beregnes ud fra varmepumpens maksimale energiproduktion pr.
time (fra Cd-bilag: Radiatormodel). Trykfaldet gennem varmevekslerne er antaget maksimalt at være 60 kPa [Alfa Laval Webpage]

11.3 Havvandsfødesystem
Havvandsfødesystemet består af en havvandspumpe samt en dobbelt rørledning i beton mellem havet og varmeværket. Rørlængden er bestemt til 3300 m i appendiks XIX (Bestemmelse af rørlængde
til havvand) og rørdiameteren er bestemt til 0,4 m i XX (Bestemmelse af rørdiameter til havvand)
Pumpestørrelsen bestemmes ud fra det maksimale pumpeforbrug pr. time (fra Cd-bilag: Radiatormodel) og bliver dermed 7,2 kW. Dette er dog beregnet ud fra den antagelse, at den samlede
virkningsgrad for pumpe og elmotor er 0,8. Efter senere konsultation med sælger fra A/S De Smithske er det dog konstateret, at dette er en urealistisk virkningsgrad, og han har ud fra oplysninger om
tryktabet i havvandsfødesystemet anbefalet en pumpe af typen NSL 150-265 med en motor på 11
kW.

11.4 El-vandvarmere
El-vandvarmerne, der skal installeres hos hver enkelt forbruger til opvarmning af brugsvand, dimensioneres til at kunne klare varmtvandsforbruget for en almindelig husstand. Ifølge Vvs-installatør
Søren Winther skal der bruges en vandvarmer på 110L til dette.

11.5 Anlægsomkostninger
Anlægsomkostningerne for varmepumpesystemet er anslået ud fra priserne på hovedkomponenterne
i Tabel 11.1.
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Komponent

Beskrivelse

Kompressorer
Fordamper
Kondensator
Havvandsrør

3 stk. SMC 108 L
620 kW Titanium
850 kW
3300 m ø0,40 · 1,00m
mufferør i beton
11 kW NSL 150-265 Cen- A/S De Smithske
trifugalpumpe
214 stk. 110L Metro
Vvs-installatør Søren
vandvarmere
Winther
30% af komponentpriserne

Havvandspumpe
El-vandvarmere
Opførsel af anlæg
I alt

Kilde

Pris ekskl. moms
[1000 kr.]
York Refrigeration
686
1
350
1
200
Hammershøj Betonfabrik 600
16,5
1.027
864
3.744

Tabel 11.1 Anlægsomkostninger
Anlægsomkostningerne for varmepumpesystemet er bestemt ud fra hovedkomponenternes priser. På den vedlagte
CD findes referater af samtaler med de angivne kilder.

1

Det har ikke været muligt at skaffe prisen på varmevekslerne, hvorfor følgende beløb er afsat.
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12 Privatøkonomi
For at finde ud af om indførelsen af en varmepumpe kan betale sig for den enkelte forbruger, skal
det estimeres, hvor meget indførslen af varmepumpen kommer til at koste hver enkelt forbruger, og
hvad prisen på varmen bliver. Det antages, at lånet på det nuværende system overtages, og at den
månedlige ydelse hertil lægges oven i prisen på varmen. Prisen på varmen bliver en grov vurdering,
da der er gjort mange antagelser undervejs.
Det påregnes, at lånet til de før omtalte hovedkomponenter bliver et kommunalgaranteret annuitetslån med en tilbagebetalingstid på 20 år. For at finde hver enkelt forbrugers - årlige afdrag inklusive
renter bruges formlen:

y= G⋅

r
1 − (1 + r ) − n

Hvor
G = hovedstolen [kr.]
y = ydelsen [kr.]
r = rente
n = antal terminer
Den diskonterede rente sættes til 6% [Miljø- og energiministeriet webpage, 1999].
Ydelsen pr. år:
y = 4.680.000 ⋅

0,06
≈ 408.000 kr
1 − (1 + 0,06) − 20

Hou kraftvarmeværk skylder stadigvæk penge på anskaffelse af det nuværende kraftvarmeværk.
Selv om der skiftes til varmepumpe, skal det lån, de har, tilbagebetales, og derfor lægges ydelsen på
lånet oven i varmeregningen, efter der bliver skiftet til varmepumpe. Ydelsen på lånet er pr. år ca.
1.300.000 kr. og konstant i det det eksisterende lån er et indexlån og det antages at inflationen er nul
(se Cd-bilag: samtale med Christian Kjeld Pedersen, formand for HKV).
Samlede faste udgifter: 408.000 kr. + 1.300.000 kr. = 1.708.000 kr.
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1.708.000
≈ 8.000kr.
214

De 8.000 kr., som forbrugerne har i faste udgifter på værket, lægges til prisen på den gas og el, der
bruges til opvarmning af fjernvarmevandet samt prisen på den el, der bruges til el-vandvarmeren.
Denne pris er gennemsnitlig 8.375 kr. pr år pr. forbruger, hvilket betyder, at de samlede udgifter pr.
år bliver ca. 16.400 kr. pr forbruger.
Dette kan sammenlignes med den nuværende situation, hvor den faste varmeafgift er 6.000 kr.
om året og prisen pr. MWh er 525 kr. (se Cd-bilag: samtale med Christian Kjeld Pedersen, formand
for HKV). I alt købte forbrugerne 3611 MWh i 1997 [Situationen på landets barmarks kraftvarmeværker, 1998, bilag 2], hvilket giver et gennemsnitligt forbrug på 16,9 MWh pr. forbruger. Den gennemsnitlige pris bliver derfor 14.900 kr., hvilket betyder, at indførselen af varmepumpesystemet giver en prisstigning på forbrugernes varme på ca. 1500 kroner pr. år – idet der er regnet med varmeforbruget for 1997.
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13 Drivhusskadevirkning
Dette afsnit har til formål at sammenligne drivhusskadevirkningen fra den projekterede varmeforsyning i Hou med skadevirkningen fra den eksisterende varmeforsyning. Dette gøres ved at opstille et
CO2-regnskab for begge varmeforsyninger, som viser drivhusgasudledningen i CO2-ækvivalenter.
De drivhusgasser, der i denne sammenhæng er betydningsfulde, og som derfor regnes med i CO2regnskabet er CO2, CH4 og NOx. Da CH4 og NOx omdannes i atmosfæren, er deres CO2ækvivalenter afhængig af, hvilken tidshorisont der regnes over. I forbindelse med klimavurderinger
er der tradition for at vurdere drivhusskadevirkningen over en 100-årig tidshorisont, men da den
samfundsøkonomiske projektvurdering er baseret på en 20-årig tidshorisont, gennemføres CO2regnskaberne både for en 100-årig- og en 20-årig tidshorisont. Den projekterede varmeforsyning har
ikke ligesom den eksisterende til formål at producere el, men for at kunne lave en rimelig sammenligning er der som udgangspunkt for beregningerne bestemt, at der skal være lige så meget fri el til
rådighed ved den projekterede varmeforsyning som ved den eksisterende. Beregningerne for CO2regnskabet er udført i appendiks XXI (Beregninger til CO2-regnskab).

13.1 Sammenligning af drivhusgasudledning
Udledningen af drivhusgas regnet i CO2-ækvivalenter for de to varmeforsyningsteknologier sammenlignes for henholdsvis en 100-årig- og en 20-årig tidshorisont i Tabel 13.1 og Tabel 13.2
Teknologi

Nyttig
Nyttig Nyttig varme til Nyttig Drivhusgasudledning Drivhusgasudledning i
varme til el [TJ] kulkraftvarme- energi i i CO2-masse-ækviva CO2-masseHou [TJ]
ækvivalenter i forhold
forbrugere
alt [TJ] lenter [tons]
til nyttig energi [kg /
GJ]
13,00
12,08
25,08
2948
117,6

Eksisterende
varmeforsyning
Projekteret
13,00
varmeforsyning

12,08

15,05

40,13

3994

99,5

Tabel 13.1 Sammenligning af drivhusgasudledningen regnet for en 100-årig tidshorisont
Tabellen viser, at den projekterede varmeforsyning udleder en større mængde CO2-ækvivalent drivhusgas end den eksisterende. Dette gælder dog ikke, hvis den nyttige varme til kulkraftvarmeforbrugerne regnes med. I så fald bidrager den
projekterede varmeforsyning med mindre drivhusskadevirkning end den eksisterende.
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Nyttig
Nyttig Nyttig varme til Nyttig Drivhusgasudledning
varme til el [TJ] kulkraftvarme- energi i CO2-masseHou [TJ]
forbrugere
ækvivalenter [tons]
i alt
[TJ]

Eksisterende
13,00
varmeforsyning
Projekteret
13,00
varmeforsyning

12,08
12,08

13,32

25,08 4962

Drivhusgasudledning i
CO2-masseækvivalenter i forhold
til nyttig energi [kg /
GJ]
197,8

38,4

105,2

4223

Tabel 13.2 Sammenligning af drivhusgasudledningen regnet for en 20-årig tidshorisont
Tabellen viser, at den projekterede varmeforsyning udleder en væsentligt mindre mængde CO2-ækvivalent drivhusgas end den eksisterende. Dette gælder især, hvis den nyttige varme til kulkraftvarmeforbrugerne regnes med. I
så fald er drivhusskadevirkningen fra den projekterede varmeforsyning næsten halveret i forhold til den eksisterende.

Det kan ses udfra tabellerne, at varmepumpen udleder ca. 15% mindre drivhusgas målt i CO2ækvivalenter ved en 100-årig tidshorisont end den eksisterende varmeforsyning, hvis det forudsættes, at det kulfyrede kraftvarmeværk kan komme af med den ekstra varmemængde, der produceres i
forbindelse med el-produktionen til varmepumpen og den ekstra el, som ikke længere produceres af
den eksisterende varmeforsyning.
Hvis der ses på den 20-årig periode, kan det ses, at varmepumpen udleder ca. 50% mindre drivhusgas målt i CO2-ækvivalenter end den eksisterende under de samme forudsætninger som den 100årige tidshorisont. Desuden kan det ses, at varmepumpen udleder ca. 15% mindre drivhusgas målt i
CO2-ækvivalenter, selvom overskudsvarmen fra det kulfyrede kraftvarmeværk ikke kan afsættes på
fjernvarmemarkedet.
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14 Samfundsøkonomisk vurdering
For at vurdere løsningen i et samfundsøkonomisk perspektiv analyseres det, hvilken indflydelse en
udskiftning af alle decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker med varmeværker baseret på varmepumper på landsplan vil have på samfundet over en 20-årig periode. Af denne årsag medtages - udover det snævre økonomiske aspekt - også en række andre omkostninger, der ikke nødvendigvis afspejler sig i markedspriserne. I dette tilfælde vurderes det at være relevant samtidigt at inddrage miljø- og beskæftigelsesmæssige omkostninger såvel som de anvendte fossile brændslers udtømmelighed. Dette gøres for at opnå et bredere billede af helheden - dertil skal det dog bemærkes, at det er
vanskeligt at opgøre en sådan bred vurdering i ren økonomi. Derfor opstilles en liste over de forskellige parametre, der tænkes at have indflydelse på de angivne økonomiske og ikke økonomiske omkostninger. Dette regnskab vil blive opgjort i positive og negative påvirkninger af disse omkostninger i forhold til den nuværende situation - frem for en finansiel vurdering af samme [Miljø- og energiministeriet webpage, 1999].

Import af kul / Eksport af naturgas
Det vil påvirke betalingsbalancen i en positiv retning, hvis Danmark på nuværende tidspunkt indfører systemet, på trods af at øget import af kul vil være en nødvendig følge heraf. Denne øgede import vil blive opvejet af, at Danmark samtidig vil få et tilsvarende større overskud af naturgas, som
kan eksporteres. Det vil sige, at Danmark importerer en relativt billig vare, mens der eksporteres en
relativt dyrere. Prisen på kul var 1,5 USD / GJ d. 21/5-01 (se Cd-bilag: Telefonsamtale med Niels
Bo Poulsen, Elsam), mens prisen på fyringsolie samme dag var 5,9 USD / GJ [Morgenavisen Jyllandsposten, d. 22/5-01, s. 11]. Antages det at naturgas og fyringsolie er brændsler af samme kvalitet, og derfor vil ligge i same prisleje, ses det, at kul er mere end fire gange så billigt som naturgas.
Grunden, til at prisen på fyringsolie anvendes i stedet for prisen på naturgas, er, at prisen på naturgas
har været svær at fremskaffe. Antagelsen understøttes dog af, at naturgasprisen, som det også nævntes i indledningen til rapporten, følger prisen på råolie, og dermed også følger prisen på råoliebaserede brændsler som eksempelvis fyringsolie. Alt i alt vurderes import af kul derfor at have en positiv
samfundsøkonomisk effekt.

Afhængighed af naturgas
De danske naturgasressourcer vil som før nævnt være opbrugt om 7-13 år. Det vil derfor være meget
fordelagtigt at finde et brugbart alternativ til naturgas inden da, da der ellers vil opstå en afhængighed af andre naturgasproducerende lande. Eftersom Mellemøsten og Østeuropa råder over henholdsvis 30 og 40% af verdens naturgasressourcer, hvoraf Rusland alene tegner sig for 34% af verAalborg Universitet  Strandvejen 12-14  9000 Aalborg
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dens samlede naturgasressourcer [IEA webpage (2), 1996], vil det være Rusland og Mellemøsten,
som Danmark på længere sigt vil komme til at importere naturgas fra og dermed blive afhængig af.
Afhængigheden af disse lande kan skabe økonomisk ustabilitet, hvilket oliekriserne i 1970’erne var
eksempler på. Verdens kulressourcer derimod er, som det ses på Figur 14.1, fordelt mere jævnt på
verdensplan, således er der ikke risiko for, at der opstår de samme monopolsituationer inden for en
overskuelig fremtid.

Miljøpåvirkninger

Procent af verdensressourcer [%]

35
30

29,60
26,49

26,33

En af grundene til, at natur25
gas har været foretrukket i
20
energifremstillingen frem
15
for det relativt billigere kul,
9,15
10
er, at det bidrager med en
6,22
relativ mindre drivhusska5
2,18
0,02
devirkning. Fordelen, ved
0
Fjernøsten
Østeuropa Nordamerika Vesteuropa
Afrika
Central- og Mellemøsten
det i rapporten fremlagte
og oceanien
Sydamerika
alternativ, er, at kul efter
indførelsen af dette kan anFigur 14.1: Verdens kulressourcer i forhold til geografiske områder
vendes i energifremstillinPå figuren ses den procentvise fordeling af verdens kulressourcer fordelt på geogen uden at forårsage en grafiske områder.
forøgelse af drivhusskade- [IEA webpage, 1998]
virkningen. Faktisk bidrager
eldrevne varmepumpeanlæg med lidt mindre drivhusskadevirkning – beregnet for en 100-årig periode – end de nuværende decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker, mens drivhusskadevirkninger
er næsten halveret, hvis denne beregnes for en 20-årig periode (se afsnit 13: Drivhusskadevirkning).

Eksport af teknologien
Der vil være mulighed for eksport til andre europæiske lande af både den anvendte teknologi samt
knowhow om teknologien opnået via den praktiske erfaring, som indførsel af varmepumpebaserede
varmeværker i Danmark vil give. Dette skyldes, at de europæiske lande om få år vil få de samme
problemer i forbindelse med knaphed på egne naturgasressourcer som Danmark, da kun 4% af verdens naturgasressourcer findes i Europa, mens Europa er verdens 3. største gasmarked [IEA webpage (2), 1996]. En sådan skæv fordeling af forbrug og ressourcer vil, når Europas gasressourcer er
opbrugt, gøre de europæiske lande afhængige af Mellemøsten og Østeuropa med hensyn til gasleverancer – en situation, som sandsynligvis vil forøge de europæiske landes interesse for alternativer til
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andel af Europas naturgasforsyning [%]

naturgas betydeligt. Som det ses på Figur 14.2, importerede Europa allerede i 1996 en betydelig del
af det samlede gasforbrug
fra Rusland.
80
Kombineres disse for70
hold med det faktum, at
60
varmepumpebaserede
50
varmeværker kombineret
40
med el fremstillet på tradi30
tionelle
kulkraftværker
20
samtidigt er billigere og
10
ikke mere forurenende
0
med drivhusgasser end de
Algeriet
Rusland
Europas egen
nuværende naturgasbaseproduktion*
rede systemer, vurderes
mulighederne for eksport Figur 14.2 Europas naturgasforsyning fordelt på producenter
af
teknologien
samt På figuren ses de lande som producerer Europas naturgas samt deres andel af naturknowhow om denne at gasforsyningen.
* Er fordelt således: Holland 24%, Storbritannien 21%, Norge 9%, Tyskland 6%,
være særdeles gode.
Italien 5%, andre 5%.
[IEA webpage (2), 1996]

Beskæftigelse
Ved fremstillingen og opførelsen af varmeværkerne vil der opstå arbejdspladser. Disse arbejdspladser vil både fremkomme i forbindelse med opførelsen af værkerne samt i forbindelse med fremstillingen af enkeltkomponenterne til varmepumpeanlæggene, da alle disse komponenter fremstilles i
Danmark. I forbindelse med oprettelsen af nye arbejdspladser, er det dog vigtigt at vurdere, om der
er ledige til at opfylde de nye arbejdspladser. På Figur 14.3 ses den procentvise arbejdsløshed i
Danmark, marts 2001. Antages det, at den lavest opnåelige arbejdsløshed er 5%, ses det, at der på
dette tidspunkt var næsten fuld beskæftigelse i Danmark. Værdien af de fremkomne arbejdspladser
kan derfor ikke umiddelbart siges at være udelukkende positiv, da der nødvendigvis må være ledige
til at optage de skabte arbejdspladser.
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Ud fra denne analyse kan de
samfundsmæssige
konsekvenser - en udskiftning på
landsplan af decentrale naturgasfyrede
kraftvarmeværker med varmeværker
baseret på varmepumper stilles op i et skema sammen med en vurdering af,
om de enkelte konsekvenser
er af negativ eller positiv
art:

Samfundsøkonomisk vurdering
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40-49 år

50-66 år

Alder

Figur 14.3: Den procentvise arbejdsløshed fordelt på alder marts 2001
På figuren ses den procentvise arbejdsløshed for både mænd og kvinder fordelt på
alder for marts 2001. [Dansk statistik webpage, 2001]

Import af kul / eks- Afhængighed af
port af naturgas
naturgas
Positiv
Positiv

Miljøpåvirkninger Eksport af teknologi- Beskæftigelse
en
Positiv
Positiv
Neutral

Som det ses, vil de samfundsmæssige konsekvenser være overvejende positive. De ekstra arbejdspladser, som skabes, er den eneste konsekvens, som ikke vurderes til at have en positiv indvirkning
på samfundsøkonomien. Det vurderes dog, at det på grund af de energimæssige afhængighedsforhold, som fordelingen af verdens naturgasressourcer kan medføre, vil være tilrådeligt set ud fra et
samfundsmæssigt perspektiv at nedprioritere naturgassen i den danske energisektor. Ligeledes vurderes det, at eldrevne varmepumpeanlæg i denne sammenhæng vil være et velegnet alternativ.
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15 Aktøranalyse
Formålet med det følgende afsnit er at undersøge interessen for indførelse af fjernvarme med variabel temperatur fremstillet med et varmepumpeanlæg som erstatning for de allerede eksisterende decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker. Som i resten af rapporten vil dette gøres med udgangspunkt i Hou kraftvarmeværk. Eftersom muligheden for indførsel af varmepumper ønskes undersøgt
på landsplan, antages det, at situationen i Hou repræsenterer situationen på de øvrige decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker i Danmark. Denne antagelse bygger på, at næsten alle decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker er opført i 90’erne, og er et resultat af regeringens energipolitik, som
den er formuleret i ”Energi 2000 – Handlingsplan for en bæredygtig udvikling” og derfor kan antages opført på samme økonomiske og politiske grundlag.
Mulighederne for indførelsen af varmepumper til fjernvarme vil blive undersøgt ud fra en aktøranalyse. I forbindelse hermed vil der blive arbejdet med begreberne: interessenter, og aktører. En
interessent defineres som en person eller en gruppe af personer, som berøres af den betragtede teknologi, men som ikke aktivt deltager i udviklingen eller indførelsen af teknologien [Rostgård, 1991,
s.24]. Aktører defineres ifølge Marianne Rostgård i bogen ”Samfundet i teknologien” fra 1991 som
”de mennesker, der er med til at træffe valg om hvilke teknologier der skal udvikles, tages i anvendelse og spredes” (sic.). For at kunne vurdere om der er tale om en aktør eller en interessent, analyseres de grupper af mennesker, der antages at ville blive impliceret i indførelsen af de omtalte varmepumpeanlæg ud fra følgende punkter:
• Aktørerne skal have en interesse i at vælge, innovere og implementere teknologien eller
mindst et af teknologiens elementer.
• Aktørerne må være i besiddelse af tilstrækkelig social, økonomisk og politisk magt til at
kunne materialisere deres interesser.
• Aktørerne må være tilstrækkeligt organiserede til at kunne formulere og træffe beslutninger
om, hvilken teknologi der vil være i stand til at løse deres problemer.
• Aktørerne må have information om eksistensen af teknologien, eller i det mindste om et af
dens elementer.
• Aktørerne må have adgang til teknologien.
• Aktørerne må være i besiddelse af eller kunne skaffe sig den nødvendige viden om, hvordan
den konkrete teknik bringes i anvendelse.
(sic) [ibid., s. 24 – 25]
Punkt 4 vil ikke blive evalueret, da det ikke er relevant i denne sammenhæng. Dette skyldes, at informationen om eksistensen af den pågældende teknologi består i indholdet af denne rapport, og at
det forudsættes, at alle implicerede parter har kendskab til rapporten.
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Følgende grupper antages at ville blive impliceret i indførelsen af varmepumpeanlæg til erstatning af
de eksisterende kraftvarmeproducerende naturgasmotorer på de decentrale anlæg:
•
•
•
•

Forbrugere / bestyrelsen
Regeringen
Naturgasproducenter / naturgasleverandører
Store kraftværker

Forbrugerne / bestyrelsen
Dele af dette afsnit bygger på et telefoninterview med bestyrelsesformanden for Hou kraftvarmeværk (se Cd-bilag: samtale med Christian Kjeld Pedersen, formand for HKV).
Forbrugerne og bestyrelsen burde have den samme mening, da bestyrelsen er valgt af og blandt
forbrugerne. Dog vil der forekomme en holdningsforskel forbrugerne og bestyrelsen imellem, da
bestyrelsen har et ansvar overfor værket samt dets økonomi, mens forbrugernes primære interesse
vil være at kunne købe varmen så billigt som muligt. Hvorvidt forbrugerne har interesse i at udskifte
det nuværende kraftvarmeværk, er ikke ligetil at bestemme. Eftersom forbrugerne er interesserede i
at købe deres varme så billigt som muligt, vil de muligvis være interesserede i en udskiftning af det
eksisterende kraftvarmeværk, da den nuværende varmepris er høj. Bestyrelsen derimod vil fokusere
mere på tilbagebetalingen af lånet til det eksisterende værk, før en udskiftning vil kunne komme på
tale. Sandsynligvis vil der dog hos bestyrelsen og forbrugerne forekomme en vis modvilje mod en
udskiftning, da de allerede én gang har investeret i en ny varmeforsyningsteknologi i form af det nuværende naturgasfyrede anlæg. Denne investering har som bekendt allerede vist sig at være en dårlig
løsning på opvarmningsbehovet, da den fremstillede varme er dyrere for forbrugerne end den oprindelige varmeforsyning, som bestod af varmeforsyningsanlæg hos den enkelte forbruger.
Forbrugerne har social magt til at gennemføre deres interesser i den forstand, at de selv ejer det
nuværende kraftvarmeværk, og derfor selv til en vis grad afgør, hvorvidt varmeforsyningen skal udskiftes. Økonomisk er de dog ikke så godt stillet, da de for det første allerede har en stor gæld, som
følge af investeringen i det nuværende værk og for det andet vil være nødt til at låne pengene til det
ny varmeværk. Derfor er det et krav for at kunne gennemføre en udskiftning af det eksisterende
værk, at forbrugerne kan låne de nødvendige midler.
Kraftvarmeværket i Hou er organiseret på samme måde som de øvrige decentrale naturgasfyrede
kraftvarmeværker i Danmark - nemlig som et anpartsselskab ejet af de tilsluttede forbrugere. Dette
anpartsselskab har en bestyrelse, der er valgt af anpartshaverne. Eftersom forbrugerne har organiseret sig i et selskab, antages det, at forbrugerne er tilstrækkeligt organiserede til at kunne afgøre hvilken teknologi, der er i stand til at opfylde deres opvarmningsbehov.
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Da der i en varmepumpe ikke indgår ny teknologi, vil forbrugerne have adgang til den anvendte
teknologi. Det skal dog nævnes, at der i varmepumpeanlægget anvendes forholdsvis ukendt teknologi i form af fjernvarme med variabel temperatur, hvilket ikke er udbredt i Danmark.
Forbrugerne er i stand til at erhverve sig den nødvendige viden om, hvordan et varmepumpeanlæg bringes i anvendelse. Denne kunne for eksempel erhverves via kontakt til et rådgivende ingeniørfirma. Desuden har man i bl.a. Sverige anvendt store varmepumpeanlæg i mange år, hvorfor information om varmepumpeanlæg i drift af den vej er tilgængelig.

Regeringen
Regeringen vil sandsynligvis have interesse i at indføre varmepumper i stedet for naturgasfyrede
kraftvarmeværker. I ”Energi 21” nævnes det blandt andet, at regeringen ønsker en udbygning af store varmepumpe- og geotermianlæg svarende til et varmegrundlag på 25 PJ pr. år i forbindelse med
fjernvarme i år 2030 [Energi 21, 1996, s. 63].
Som det kunne ses i afsnit 13 (Drivhusskadevirkning) vil varmepumpeanlægget, regnet over en
100-årig tidshorisont bidrage med næsten samme drivhusskadevirkning som det i forvejen eksisterende anlæg, mens drivhusskadevirkningen fra varmepumpeanlægget over en 20-årig tidshorisont
vil være næsten halveret. Der vil dog forekomme en reduktion af CH4- og NOx-udledningen, som
følge af udskiftning af det decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværk til varmepumpeanlægget.
Selv om CO2 er den mest omtalte drivhusgas, og regeringens målsætning er en CO2-reduktion
på 20% i år 2005 i forhold til 1988-niveauet [ibid., s. 3], er regeringen også opmærksom på problemer med andre drivhusgasser. Det er således i ”energi 21” nævnt, at Danmark ifølge NOxprotokollen er forpligtet til at reducere NOx-emmisionen med 30% i perioden 1986-1998 [ibid., s.
20]. Desuden nævnes problemet med udslip af metan fra gasmotorer i ”Klima 2012 – Status og perspektiver for dansk klimapolitik”, som et af de punkter, hvor der skal gøres en indsats i de kommende års arbejde på klimaområdet. Dette viser, at regeringen er bekendt med problematikken omkring
metanudslippet fra gasmotorer [Klima 2012, 2000, s. 29]. Regeringen har dog brugt mange ressourcer på at indføre naturgasbaserede anlæg, hvilket kunne tænkes at have en negativ indflydelse på
dens holdning til nye investeringer i forbindelse med de decentrale kraftvarmeværker. Desuden bevirker det faktum, at Danmark har naturgasreserver i Nordsøen, at det er en oplagt tanke at basere en
del af landets energiforsyning på naturgas i stedet for at importere andre fossile brændsler, da import
af denne slags råstoffer har en negativ virkning på betalingsbalancen. Her skal det dog nævnes, at
DONG’s1 estimater med hensyn til naturgasreserverne i Nordsøen - peger på, at de nuværende danske reserver vil være opbrugt om 7 – 13 år (se appendiks IV: Danmarks Naturgasreserver). De begrænsede reserver i Nordsøen vil således bevirke, at Danmark inden for en overskuelig årrække vil

1

DONG står for Dansk olie og naturgas
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Verdensressourcer [%]

blive nødt til at importere naturgas. Som det ses på Figur 15.1, er verdens naturgasressourcer ulige
fordelt på verdensplan,
hvilket kan medføre mo45
nopoldannelse og ustabile
40
priser.
35
Det vil derfor være en
30
fordel at finde en erstat25
ning for naturgas, inden
20
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Danmarks reserver slipper
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op.
5
Regeringen er selvsagt
0
i besiddelse af politisk,
Østeuropa Mellemøsten
Asien /
Afrika
Latin
Nordamerika Vesteuropa
oceanien
Amerika
social og økonomisk magt
til at indføre den nye teknologi for eksempel i form Figur 15.1: Graf over verdens naturgasressourcer
af tilskud til udskiftning af På grafen ses verdens naturgasressourcers procentvise fordeling på geografiske områder [IEA webpage (2), 1996].
de allerede eksisterende
anlæg.
Af samme grund som den i afsnittet om forbrugerne nævnte har regeringen adgang til den teknologi, som anvendes i et varmepumpeanlæg.
Regeringen vil ligesom forbrugerne kunne skaffe sig adgang til den nødvendige viden om, hvorledes et varmepumpeanlæg vil kunne bringes i anvendelse.

Naturgasproducenter / naturgasdistributører
Det kunne umiddelbart tænkes, at naturgasproducenterne vil være imod tanken om at erstatte naturgasfyrede kraftvarmeværker med et varmepumpeanlæg, da denne varmeforsyningsteknologi vil
medføre en nedgang i salget af naturgas. Det vurderes dog, at naturgasproducenterne også har mulighed for at eksportere gassen til udlandet, da f.eks. både Tyskland og England har et stort forbrug
af naturgas i energisektoren (se Figur 15.2).
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Energiforbrug [%]

De regionale natur45
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buerer naturgas i Dan35
mark og ejer naturgas30
ledningsnettet, vil være
25
Tyskland
England
modstandere af en ned20
15
prioritering af naturgas i
10
den danske energisektor.
5
Som det ses på Figur
0
15.3, vil en udskiftning
Olie
Kul
Gas
Atomkraft Biomasse Vandkraft
Andet*
og affald
af alle de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeFigur 15.2 Englands og Tysklands energiforbrug fordelt på energikilder
anlæg bevirke en nedDiagrammet viser energiforbruget for Tyskland og England fordelt på energikilder.
gang i det danske forbrug
Som det ses, anvender begge lande en forholdsvis stor mængde gas.
af naturgas på ca. 25%.
* Inkluderer geotermisk energi, solenergi, vindkraft, etc.
[IEA webpage (1), 1998]
Distributørerne må derfor regnes som modstandere af varmepumpeanlæg, da disse vil bevirke en nedgang af den andel, naturgas udgør i den danske energisektor og dermed en nedgang i de regionale naturgasselskabers naturgassalg. Det antages,
at distributørerne har en vis politisk indflydelse, som de derfor vil anvende til at modarbejde en nedprioritering af naturgas.
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25.6%
Andet*
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7.0%
1.7%
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større profit for de store
kraftværker. Ydermere Figur 15.3 Danmarks samlede naturgasforbrug fordelt på forbrugere
vil varmepumpeanlægPå figuren ses Danmarks samlede naturgasforbrug fordelt procentvis på de enkelte
genes elforbrug tilnær- forbrugere.
melsesvis være jævnt *inkluderer distributionstab, landbrug og skovbrug, gartneri, byggeri- og anlægsvirksomheder, engroshandel, detailhandel, privat service, offentlig service, bygasværker og
fordelt hen over døgnet etageboliger.
og stort set kun fluktuere [Energistatistik 1999, s. 12-13]
på årsbasis, da anlæggene forbruger el i takt med de tilsluttede forbrugeres opvarmningsbehov. Det største elforbrug for et
varmepumpeanlæg vil derfor finde sted om vinteren, hvor kraftværkerne bedst vil kunne sælge varmen fra el-produktionen som fjernvarme. Den belastning af kraftværkerne, som varmepumpeanlæggene vil medføre, vil derfor ikke have negativ indvirkning på kraftværkernes effektivitet.
For de store naturgasfyrede kraftværker vil indførelsen af varmepumpeanlæg dog være en ulempe. Dette hænger sammen med, at vedligeholdelsen af det danske naturgasledningsnet betales af de
tilsluttede enheder. En udskiftning af de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker til varmepumper vil betyde en nedgang i de tilsluttede enheder. Eftersom behovet for vedligeholdelse stadig vil
være til stede efter en sådan udskiftning, vil udgiften til vedligehold stige for de resterende værker.
Ud fra analysen ses det, at forbrugerne og regeringen i forbindelse med erstatning af decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker med varmepumpeanlæg opfylder alle de opstillede kriterier og derfor
må regnes som aktører. De øvrige implicerede derimod opfylder ikke alle kriterierne og er derfor
interessenter. Ud fra definitionen på en aktør ses det, at det er forbrugerne og regeringen, som vil
komme til at spille den afgørende rolle i forbindelse med indførelsen af varmepumpeanlæg i Danmark, mens de øvrige parter kun vil spille en sekundær rolle. Naturgasdistributørerne og de store
naturgasfyrede kraftvarmeværker vil efter alt at dømme være imod indførelsen af varmepumpeanlæg

Aalborg Universitet  Strandvejen 12-14  9000 Aalborg
64

Varmepumpe til decentral fjernvarme

Aktøranalyse

og vil muligvis komme til at spille en aktiv rolle imod indførelsen af varmepumpeanlæg på grund af
deres politiske indflydelse.
De to aktører i forbindelse med indførelsen af varmepumpeanlæg vil, som det fremgår af analysen, ikke have helt den samme holdning til en udskiftning af det eksisterende anlæg. Forbrugerne vil
således være skeptiske overfor systemet, da det vil blive dyrere for dem, idet de stadig har et lån fra
det nuværende system, der skal betales af samtidig med, at de skal påtage sig et nyt lån til det nye
system. Desuden vil det faktum, at opførelsen af det nuværende kraftvarmeværk medførte en kraftig
forøgelse i forbrugernes varmeregninger, kunne tænkes at medføre en yderligere skepsis overfor
varmepumpeanlægget. Set ud fra regeringens synspunkt vil varmepumpeanlæg umiddelbart være en
tvivlsom idé. Dette skyldes, at den allerede har brugt mange ressourcer på at basere en del af landets
energiforsyning på naturgas, samt at varmepumpeanlægget ikke forurener mindre med drivhusgasser
end de decentrale naturgasfyrede værker. Det kan dog vise sig at være uholdbart at basere så stor en
del af landets energiforsyning på naturgas, da Danmarks naturgasressourcer med det nuværende forbrug estimeres til at være opbrugt om 7 - 13 år. Herefter vil Danmark være nødt til at importere naturgas – sandsynligvis fra Østeuropa og Mellemøsten, da 70% af verdens naturgasressourcer er koncentreret i disse områder. Regeringen bør derfor være positivt indstillet over for varmepumpeanlæg.
Ud fra aktøranalysen ses det, at de to aktører på nuværende tidspunkt ikke vil have nogen særlig
interesse i varmepumpeanlæg. Det vurderes dog, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive
meget fordelagtigt for Danmark at nedprioritere naturgas i energisektoren. Regeringens holdning til
varmepumper er meget vigtig for indførelsen af disse. Viser det sig således, at de begrænsede naturgasressourcer bevirker, at det bliver nødvendigt at nedprioritere naturgas i energisektoren, kan der
gives statstilskud til de eksisterende lån på de decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker. Gives
der tilskud til fuld afvikling af de eksisterende lån, vil varmepumpeanlæg være billigere for forbrugerne end de eksisterende kraftvarmeværker. I dette tilfælde, som vurderes til at være en realistisk
mulighed (se afsnit 14, Samfundsøkonomisk vurdering), vil begge aktører være positivt stemte overfor varmepumpeanlæg, og i denne kontekst vurderes der at være grundlag for inkorporering af disse
i den danske energiforsyning.
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16 Følsomhedsanalyse
Eftersom det i rapporten har været nødvendigt at gøre en række antagelser, som kunne tænkes at have indflydelse på projektresultaterne, vil de gjorte antagelsers indflydelse på projektresultatet blive
vurderet i det følgende afsnit.
Ved udregning af varmelageret for solvarme og vindkraft er der gjort den antagelse, at lageret er
tabsfrit. Dette betyder, at det udregnede estimat er mindre, end det reelt set ville være. De gjorte antagelser har ikke væsentlig indflydelse på fravalget af solfangerne, da de påvirker resultatet i en sådan retning, at argumentet for fravalget af solfangere pga. varmelagerets størrelse blot vil blive forstærket.
For at kunne opstille forbrugsmodellen for fjernvarmeforbrugerne i Hou er der gjort mange antagelser og lavet en del estimater. Det betyder, at der er hæftet en vis usikkerhed ved modellen. Forbrugsmodellen er valideret på døgnbasis ved at sammenligne dataene med varmeproduktionsdataene
fra Hou Kraftvarmeværk. Denne validering sikrer dog ikke imod, at forbrugsmodellen kan vise en
skæv fordeling mellem rumvarmeforbrug, brugsvandsvarmeforbrug og rørtab. Ligeledes kan varmeforbrugets fordeling ud over døgnet ikke valideres ved hjælp af produktionsdataene fra Hou, da disse målinger kun er registreret én gang i døgnet. Forbrugets fordeling ud over døgnet stemmer med
stor sandsynlighed ikke helt overens med virkeligheden, da den udnyttede varme fra solindfaldet er
antaget jævnt fordelt på døgnbasis. Ganske vist kan boligerne oplagre en del varme i murværk og
lignende, men det vil være usandsynligt, at dette kan udjævne den udnyttede varmemængde fra solen. En anden usikkerhedsfaktor i forbindelse med solindfaldet er, at solindfaldet er tilnærmet som
en periodisk funktion, da der ikke har været tilstrækkelige solindfaldsdata til rådighed for 1997. Dette betyder, at der let kan have været afvigelser i det reelle solindfald i 1997 i forhold til det, der
estimeres med solindfaldsfunktionen.
Selvom forbrugsmodellen kan afvige fra det reelle forbrug på timebasis og i mindre grad på
døgnbasis, er modellen anvendelig som grundlag for en forsyningsmodel for Hou. Det vigtigste er,
at forbrugsmodellen passer på årsbasis, hvilket er sikret ved at sammenligne årsforbruget med varmesalget i Hou - og på døgnbasis, hvilket er valideret ved at sammenligne med produktionen på det
eksisterende varmeværk.
Eftersom forsyningsmodellerne er opbygget efter forbrugsmodellen baseret på 1997, er det meget muligt, at forholdene vil ændre sig i de efterfølgende år. Derfor vil et givent forbrug i 1997 sandsynligvis stille anderledes krav til produktion af varme end andre år. Hvis forbruget bliver anderledes, vil der være andre krav til fremløbstemperaturen, hvilket vil ændre på parametrene i modellen,
således at eksempelvis gasforbruget bliver anderledes.
Alle husene i Hou er antaget som værende ét stort hus. Derfor antages det, at alle forbrugere har
den samme slags isolering, varmeafgivende apparater og lignende. Denne antagelse må ses som væAalborg Universitet  Strandvejen 12-14  9000 Aalborg
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rende meget generel, idet der naturligvis vil være huse, der enten ligger over eller under gennemsnittet hvad angår eksempelvis isolering.
Det er antaget, at sammenhængen mellem forbrug, fremløbstemperatur og returtemperatur er lineær. Denne antagelse er ikke nødvendigvis korrekt. Måske er det nødvendigt med en højere middeltemperatur ved stort forbrug end antaget. Dette vil resultere i en hyperbelformet sammenhæng
mellem temperaturforholdene og forbruget.
Med hensyn til gasbrænderen er modellen opbygget således, at gasbrænderen varmer vandet
yderligere op ved et forbrug over 3,05 GJ / h. Denne værdi svarer til en udetemperatur på 0ºC og er
fastlagt på baggrund af, at døgnmiddeltemperaturen i ca. 40 døgn om året er herunder. Dette giver
ikke nødvendigvis det bedste økonomiske optimum, da det kun er valgt ud fra udetemperaturen og
ikke nogen økonomisk betragtning. Hvis den dimensionerende udetemperatur sættes højere, vil
pumper og kompressorer blive mindre, men samtidig bliver naturgasforbruget større. Omvendt ville
det måske være en fordel at sætte grænsen ved en lavere udetemperatur. Dette vil give en forringelse
i effektiv COP, en højere anskaffelsespris pga. større kompressorer og pumper, men også et mindre
naturgasforbrug.
I modellerne er det antaget, at temperaturdifferencen i varmevekslerne er 5ºC. Hvis denne antagelse er forkert, og differencen i virkeligheden er større, forringes COP-værdien for varmepumpen.
En mindre temperaturdifferens vil derimod resultere i en bedre COP-værdi, hvilket forbedrer økonomien ved anlægget.
Ved tilnærmelsen af COP-værdien er der anvendt polynomier af femte grad. Dette er gjort for at
tilpasse funktionsværdien bedst muligt til de anvendte punkter. Ved anvendelsen af polynomier af
høje ordener er det muligt, at funktionsværdien kan svinge en smule mellem de enkelte punkter,
selvom værdierne passer i selve punkterne pga. de mange led.
På grund af manglende oplysninger omkring virkningsgraden for pumpen til havvandet er det
antaget, at den samlede virkningsgrad for pumpe og motor er 80%. Efter konsultation med Hans
Jørgen Hansen fra De Smithske er det konstateret, at den samlede virkningsgrad er 60%. Denne ændring bevirker, at energiforbruget til pumpearbejdet er større end antaget. Dog er denne ændring
forholdsvis lille, idet energien til pumpen kun udgør en lille del af det samlede energiforbrug.
En anden antagelse i forbindelse med pumpeeffekten er, at virkningsgraden for pumpen er konstant. Denne antagelse giver også grund til fejl, idet virkningsgraden varierer i forhold til ydelsen.
Således er pumpen mest effektiv ved maksimal ydelse, hvormed det samlede energiforbrug til pumpearbejdet bliver større end antaget, da pumpen sjældent yder maksimalt.
I forbindelse med dimensioneringen er det antaget, at kompressoren har en isentropisk virkningsgrad
på 68%. Dette er gjort, da det var nødvendigt at kende virkningsgraden på kompressoren for at be-
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regne størrelsen af systemet. Den valgte kompressor har reelt en højere virkningsgrad end de antagede 68%, hvilket betyder, at systemet er mere effektivt end først antaget.
For at finde ud af hvilken indflydelse indførelsen af varmepumpeanlægget vil få for den enkelte forbruger i Hou, har det ligeledes været nødvendigt at gøre forskellige antagelser. Blandt andet er ydelsen på det nuværende index-lån sat til et fast beløb, selv om ydelsen på lånet udregnes efter inflationen, som kan variere.
For at lave et realistisk CO2-regnskab er det antaget, at det kulfyrede kraftvarmeværk skal producere
den samme mængde frie el, som produceres på det decentrale, naturgasfyrede kraftvarmeværk. Den
mængde el, der skal produceres til varmepumpen og fri el, resulterer i, at der bliver produceret ekstra varme. I CO2-regnskabet er det antaget, at den ekstra varme kan afsættes til forbrug – varmen går
altså ikke blot tabt. Yderligere er det antaget, at al el til varmepumpeanlægget fremstilles på et kulfyret kraftvarmeværk. Eftersom kulfyrede værker hører til de mest CO2-forurenende, kan det tænkes
at varmepumpeanlægget er anslået til at bidrage med en større drivhusskadevirkning end denne reelt
set ville være, da Danmarks el-produktion reelt er fordelt på flere forskellige fremstillingsformer.
I projektet er priserne på naturgas og el opgivet inkl. moms, mens prisen på varme fra varmepumpen
er opgivet ekskl. moms. Dette antages ikke at få en stor betydning for prisen på varme, da varmeværket trækker momsen på el og naturgas fra, da det er en form for vare, der er indkøbt til produktion - i dette tilfælde varmeproduktion. Når kunden skal betale for varmen, lægges momsen oven i
varmesalget, men da værket ikke skal tjene på varmen, er den moms, kunderne betaler, næsten den
samme som den, værket trækker fra.
Varmepumpesystemet er i rapporten dimensioneret efter det antal forbrugere, der var tilkoblet til
værket i 1997. I dag er der tilkoblet 13 forbrugere mere, hvilket betyder, at anlægget sandsynligvis
skulle dimensioneres større i dag end det i rapporten dimensionerede. Dette ville udmunde i en større udgift til værket, men dertil skal det dog nævnes, at der så også ville være et tilsvarende større
antal forbrugere, til at dele udgifterne til værket, og dermed ville den reelle udgift for den enkelte
forbruger ikke stige.
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17 Kildekritik
I dette kapitel vurderes de anvendte kilder med hensyn til objektivitet, saglighed og pålidelighed.
Dette er en nødvendighed, da visse kilder er skrevet af personer med en speciel egen interesse i det
beskrevne område - en interesse der ofte afspejler sig i objektiviteten.
En del af den anvendte litteratur er faglitteratur. Generelt set er faglitteratur skrevet med det
formål at oplyse om et bestemt emne og burde derfor være objektiv. Dog er dette ikke altid tilfældet
– med mindre der er tale om direkte opslagsværker. Typisk er indholdet farvet, hvis forfatteren er
fortaler for en bestemt holdning eller teknologi. Derfor vil direkte opslagsværker ikke blive behandlet i kildekritikken.
[Meyer, 1989] og [Meyer, 1994]: Eftersom denne bog tager udgangspunkt i de stigende miljøproblemer, må det vurderes, at eksempelvis CO2-producerende kraftvarmeanlæg ikke behandles objektivt. En anden ting, der gør, at denne bogs objektivitet bør betvivles, er, at Niels Meyer er en
kendt TV-personlighed med meget markante holdninger med hensyn til energidebatten.
Politiske handlingsplaner udarbejdes af embedsmænd, men godkendes af Folketinget, hvilket
burde medvirke til, at handlingsplanerne ikke skulle være påvirket af yderligtgående politiske holdninger. Dog skal det nævnes, at holdningen naturligvis vil være farvet af den indeværende politiske
mandatfordeling i Folketinget, der jo samtidigt gerne skulle afspejle befolkningens holdning. Generelt kan det dog om energiplanerne siges, at de ikke tager højde for de nuværende problemer på naturgasområdet, da de alle - med undtagelse af nyeste - er vedtaget før disse problemers opståen.
Avisartikler er ofte farvede af målgruppens syn på det enkelte emne eller en generel politisk
holdning fra den pågældende avis’ side. Desuden er aviser interesseret i et så stort oplagstal som
muligt. En af de i projektet benyttede avisartikler, [From, 2000], omhandler høje varmepriser på det
decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværk i Ræhr. Det vurderes, at avisen i dette tilfælde - på trods
af interessen for et stort oplagstal og dermed også en god historie - ikke har en direkte interesse i at
fordreje de i artiklen opgivne fakta. Desuden indeholder artiklen aktuelle varmeregninger, som i sagens natur ikke kan opgives tendentiøst uden at være direkte usande. Det vurderes derfor, at indholdet i denne artikel afspejler virkeligheden, da det kan påvises, at naturgaspriserne er steget, og at det
i artiklen beskrevne problem med høje varmeregninger for kunder tilsluttet decentrale naturgasfyrede kraftvarmeværker ikke er enestående.
I langt højere grad end alle andre informationskilder bør det vurderes, hvorvidt internetsider er
farvede af ophavsmandens holdning, da der ikke nødvendigvis er nogen, der behøver at stå inde for
de oplysninger, der uploades. Derfor er det nødvendigt - udover at identificere afsenderen - også at
vurdere dennes interesse i de angivne oplysninger. I de tilfælde, hvor det eksempelvis er statslige
foretagender så som universiteter og energistyrelsen, der er afsenderen vurderes, kilden at have en
høj grad af lødighed.
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Vurdering af relevante webpages:
[Alfalaval webpage]: Alfa Laval er producent af varmevekslere med speciale i pladevarmevekslere, og det må derfor antages, at de oplysninger, der er på deres webpage, har til formål at promovere deres egne produkter frem for konkurrentens, og derfor kan det ikke antages, at de har et objektivt
syn på eksempelvis andre typer af varmevekslere.
[Biobrændsel webpage]: Biobrændsel webpage har til formål at sælge biobrændsel og stokeranlæg. Det må derfor af samme grund som ved Alfa Laval antages, at Biobrændsel ikke har et
objektivt syn på biobrændsel, idet de sandsynligvis prøver at favorisere denne brændselstype frem
for andre.
[DONG webpage]: DONG er et energiselskab, der sælger energi – især naturgas og olie. Det
kunne tænkes at DONG har interesse i at estimere, at de danske naturgasreserver er større, end de i
virkeligheden er, så forbrugerne ikke investerer i anden teknologi end de, der anvender fossile
brændsler.
[Windpower webpage]: Da det er vindmølleindustrien, der står bag dette websted, må det antages, at der ikke står noget på siden, der sætter vindmølleenergi i et dårligt lys. Derfor vil eventuelle
ulemper ikke være diskuteret og beskrevet. Dette gør denne kilde mindre pålidelig, idet den er farvet
af vindmølleindustriens holdning.
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18 Konklusion
Ud fra rapportens analysedel blev det gjort klart, at de decentrale, naturgasfyrede kraftvarmeværker
ikke længere er en økonomisk og miljømæssig forsvarlig løsning til produktion af varme. De økonomiske problemer skyldes primært de stigende gaspriser, hvilket medfører en stigning i varmeregningen hos forbrugeren, mens de miljømæssige problemer primært skyldes dårlig forbrænding i
gasmotorerne på kraftvarmeværkerne. Det blev valgt at tage udgangspunkt i et konkret eksempel for
at se, om problemerne kan formindskes ved at indføre en ny varmeforsyningsteknologi. Dette udgangspunkt blev valgt til Hou Kraftvarmeværk. Som alternativer til dette værk blev forskellige varmeforsyningsteknologier analyseret – alle i tråd med regeringens energipolitik. Dette blev gjort for
at danne grundlag for en vurdering af de valgte forsyningsteknologier, for derefter at vælge den
bedst egnede til problemstillingen. Som et muligt alternativ til den nuværende varmeforsyning blev
varmepumpen vurderet som værende den bedste løsning.
I løsningsforslaget er det vurderet, at den bedste løsning forekommer ved anvendelse af de eksisterende radiatorer i Hou. Ud over selve varmeværket er forskellen mellem den nuværende varmeforsyning og løsningsforslaget, at det er valgt at benytte variabel fremløbstemperatur, der er afhængig af rumopvarmningsforbruget. Dette resulterer i, at der hos forbrugerne skal installeres elvandvarmere, eftersom fremløbstemperaturen ikke altid er tilstrækkelig til at opvarme brugsvandet til
45ºC. Samtidig betyder det, at rørtabet reduceres, således at den nødvendige varmeproduktion nedbringes fra 19 TJ til 14,9 TJ - dvs. en reducering på 22%.
Selve varmepumpeanlægget er opbygget af følgende hovedkomponenter:
Beskrivelse:
Varmekilde
Havvand
Arbejdsmedie
R 134 a
Kompressorer
3 stk. stempelkompressorer med samlet kapacitet
på 1725 m3 / h
Fordamper
Pladevarmeveksler i titanium på 620 kW
Kondensator
Pladevarmeveksler på 850 kW
Havvandsrør
Betonrør ø400mm
Havvandspumpe
Centrifugalpumpe på 11 kW
Varmelager
Gasbrænder
Den på værket allerede eksisterende. Anvendes
når varmeproduktionen overstiger 3,05 GJ / h,
hvilket svarer til en udetemperatur på ca. 0ºC.
Sammenlignet med den nuværende varmeforsyning ses det som en mulighed at erstatte den nuværende varmeforsyning med en varmepumpe, hvis kravet kun er at efterkomme forbrugernes varmebehov. Imidlertid danner den nuværende situation ikke grundlag for en billigere varmeregning for
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forbrugeren ved udskiftning af den nuværende varmeforsyning. Varmepumpeanlægget kunne i sig
selv være et godt alternativ til den nuværende varmeforsyning, men på grund af tilbagebetaling af
det nuværende lån vil en eventuel udskiftning resultere i en stigning i varmeudgiften på 1500 kroner
pr. forbruger. Hvis projektet skal realiseres, vil det være nødvendigt med et statstilskud til afvikling
af det nuværende lån.
Tilkoblet et kulfyret kraftvarmeværk bidrager varmepumpeanlægget både på kort og lang sigt
med mindre skadevirkning som følge af udledning af drivhusgasser end den nuværende varmeforsyning. Selvom det kulfyrede kraftvarmeværk skal producere mere el, end det gør på nuværende tidspunkt, vil der ske en reducering i udslip af drivhusgas målt i CO2-ækvivalent drivhusskadevirkning.
Beregnet over en tyveårig horisont kan dette udslip næsten halveres, mens det over en hundredårig
horisont kan reduceres med ca. 15%. En udskiftning af det nuværende anlæg giver således en miljømæssig fordel, hvilket falder i tråd med regeringens visioner om nedskæring af udledningen af
drivhusgas.
Samfundsøkonomisk vurderes indførelsen af varmepumpeanlæg som værende positiv, både fordi
miljøet forbedres, og naturgasforbruget reduceres. Reduktionen af naturgasforbruget vurderes samfundsmæssigt positiv, da det bevirker, at Danmark i mindre grad vil blive afhængig af Mellemøsten
og Rusland i fremtiden, end hvis der skulle importeres naturgas fra disse lande i store mængder.
Varmepumpeanlæggene bevirker dog, at der skal importeres en større mængde kul. Forholdet mellem den mængde naturgas, Danmark kan eksportere, og den mængde, der skal importeres, vurderes
dog at have en positiv indflydelse på betalingsbalancen, da kul er et billigere brændsel end naturgas.
Det er ikke sandsynligt, at decentrale, naturgasfyrede kraftvarmeværker vil blive erstattet af varmepumpeanlæg på nuværende tidspunkt, da det vurderes, at interessen blandt de involverede aktører er
for lille. Privatforbrugerne får ikke nogen økonomisk fordel, men derimod en større varmeregning.
Regeringen har allerede investeret mange penge i de decentrale, naturgasfyrede kraftvarmeværker,
og fra det hold er man sandsynligvis interesseret i at udnytte Danmarks egne energiressourcer. På
længere sigt kan regeringen dog blive tvunget til at vurdere alternativer til de eksisterende værker,
og i denne forbindelse må varmepumpeanlæg formodes at være et bæredygtigt alternativ.

18.1 Perspektivering
Som det er nævnt i rapporten, vil det være fordelagtigt at finde et alternativ til naturgas inden for den
nærmeste årrække, da meget tyder på, at Danmarks reserver vil være opbrugt om 7-13 år. Det vil
derfor være en fordel for landet, hvis der blev indført en varmforsyningsteknologi, der ikke er afhængig af naturgas. En varmepumpe kan være med til at nedbringe denne afhængighed, idet den anvender elektricitet og vedvarende energikilder til produktion af varme.
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Derved kan anlægget forholdsvis let udbygges med for eksempel en vindmølle med det formål
at nedbringe udslippet af drivhusgas til et minimum.
En anden mulighed for udbygning kunne være at drage udnytte af det el-overløb, der forekommer om natten. Dette kræver dog, at der er mulighed for at lagre den varme, der produceres om natten, idet varmeforbruget på dette tidspunkt ikke er stort nok til at forbruge den varme, der er mulighed for at producere.
På trods af at der i 1985 blev sagt definitivt nej til atomkraft i Danmark, er debatten omkring
dette emne for nylig genopstået. Hvis det tænkes, at atomkraft blev indført i Danmark, ville decentral fjernvarme baseret på varmepumper være en oplagt kombination med denne energifremstillingsform, idet atomkraft anses for at være en billig energikilde. I forbindelse med denne kombination vil
det samtidig være meningsløst at sammenligne CO2-udledningen med udledningen fra de decentrale,
naturgasfyrede kraftvarmeværker. Såfremt en udskiftning af disse ønskes gennemført på landsplan,
vil den løsning, der er beskrevet i rapporten kun egne sig til byer liggende tæt på havet, idet havet
udnyttes som varmekilde. Dog vil det også være muligt at gennemføre en lignende projektering andre steder. Dog vil det være nødvendigt at anvende en anden form for omgivelsesvarme – eksempelvis i form af varme fra jorden eller fra den omgivende luft.
Med hensyn til arbejdsmediet i varmepumpen er der udsigt til, at det valgte arbejdsmedie, R 134
a, bliver forbudt at anvende i nye konstruktioner i 2006 [Ingeniøren webpage (1)]. Derfor vil det være nødvendigt at overveje andre arbejdsmedier end dette, hvilket muligvis resulterer i valg af andre
kompressorer og pumper.

Aalborg Universitet  Strandvejen 12-14  9000 Aalborg
73

Varmepumpe til decentral fjernvarme

Appendiks

19 Appendiks
I. Beregning af nødvendig mængde biomasse
Ifølge ”Situationen på landets barmarksværker” blev der i Hou i 1997 brugt 3611MWh. I (Tabel
19.1) ses det hvor mange hektar, der skal bruges for at dække Hou’s varmeproduktion i 1997, fordelt
på 3 forskellige biobrændselstyper.

Biobrændsler
Pil
Elefantgræs
Energikorn, helsæd

Brændværdi
[MWH/tons] [Larsen,
2000]
4,44
4,42
5,06

Kg tørstof pr. hektar sand- Antal tons
jord [Parsby, 2000, s.127]. biomasse

Hektar

5000
6000
9000

163
136
79

813
817
713

Tabel 19.1: Tabel over antal hektar, der skal bruges i Hou
I tabellen ses hvor mange hektar, der skal bruges for at dække Hous varmeforbrug i 1997.

II. Beregning af lagerkapacitet for solfanger
Som det ses i forbrugsmodellen på den vedlagte CD har det samlede varmeforbrug for de forbrugere, der var tilsluttet Hou kraftvarmeværk, i de seks koldeste måneder i 1997, været 1,01 · 1013 J. I
disse måneder var solindstrålingen, som det ses på Figur 19.1, også lavest. Grundet solindstrålingens
variation antages det, at det vil være nødvendigt med et varmelager, som kan oplagre energi svarende til forbrugernes samlede varmebehov i disse måneder, altså 1,01 · 1013 J.

Aalborg Universitet  Strandvejen 12-14  9000 Aalborg
74

Varmepumpe til decentral fjernvarme

Appendiks

Solindstråling [W / kvm]
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Figur 19.1: Solindfaldet i Nordjylland i perioden 1994-1998
Graf over solindfaldet i Nordjylland i perioden 1994-1998. Hver top repræsenterer en sommer. Klimadataene er stillet til
rådighed af EMD (Energi- og MiljøData).

Det forudsættes, at vand anvendes som lagringsmedie og at trykket i varmelageret ikke overstiger 1
atm., hvilket svarer til en maksimal temperatur på 100°C. For at kunne bestemme den nyttige temperaturforskel på varmelageret og fjernvarmevandet antages ydermere, at varmeveksleren mellem
fjernvarmevandet og varmelageret forårsager en temperaturdifferens på 5ºC mellem varmelageret og
fjernvarmevandet. Det antages at varmelageret kan udnyttes fra 100ºC til returtemperaturen – dog
skal temperaturdifferencen i varmeveksleren medtages.. Antages det, at varmelageret er tabsfrit, kan
den samlede masse af vandet i varmelageret nu bestemmes ved indsættelse i termodynamikkens første hovedsætning:
Q = m ⋅ c ⋅ ∆t ⇔ m =

Hvor
Q =
m =

Q
=
c ⋅ ∆t

1,01 ⋅ 1013 J
≈ 4,0 ⋅ 10 7 kg [Christensen, 1994],
J
⋅ 61°C
4180
kg ⋅ °C

forbrugte mængde energi
massen af vand
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vands specifikke varmekapacitet [Strandgaard Andersen m.fl., 2000]
den nyttige temperaturforskel

For at finde det hertil svarende volumen anvendes formlen for sammenhængen mellem rumfang og
masse:
V =

m

ρ

=

4,0 ⋅ 10 7 kg
≈ 4,1 ⋅ 10 4 m 3 [Christensen, 1994],
kg
958,38 3
m

Hvor
V = volumen af vandet
ρ = vands densitet ved 100°C (dette vælges, fordi densiteten for vand her er mindst, hvilket
giver det største rumfang) [Van Nostrand, 1989, s 2987]
Den geometriske form på vandtanken vælges til at være en kugle, fordi det netop er her, det mindste
overfladeareal i forhold til rumfanget opnås.
4
3 ⋅ V 3 3 ⋅ 4,0 ⋅ 10 4 m 3
3
3
=
V = π ⋅r ⇔ r =
≈ 21m ,
3
4 ⋅π
4 ⋅π
Hvor
V = rumfanget
r = kuglens radius
Størrelsen på et tabsfrit varmelager bliver derfor en kugle med en indvendig radius på 21 meter. Det
skal her nævnes, at et varmelager i virkeligheden skal være større, da det vil være nødvendigt at tage
højde for isolering, varmetab og lignende.

III. Beregning af lagerkapacitet for vindmøller
Det samlede varmeproduktion i Hou var i 1997 1,90 · 1013J [Situationen på landets barmarks kraftvarmeværker, 1998] , svarende til et gennemsnitligt dagsforbrug på 5,21 · 1010 J. På (Figur 19.2) ses
det, at en periode med en vindhastighed under 4 m/s, hvilket som et minimum kræves, for at en
vindmølle kan producere el [Windpower webpage, 2001], ikke overstiger 11 dage, svarende til et
varmeforbrug på 5,73 · 1011 J. Antages det, at den efterfølgende periode med en vindhastighed over
4 m/s varer længe nok til, at varmelageret kan varmes op til dets maksimaltemperatur, kan varmelagerets rumfang beregnes.
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Vindhastighed [m/s]

Det antages, at om14
dannelsen fra elek12
trisk energi til var10
meenergi foretages
8
m/s
med en elektrisk
m/s
6
vandvarmer med en
4
virkningsgrad på 1.
2
Det forudsættes, at
0
vand anvendes som
lagringsmedie, og at
trykket i varmelageDato
ret ikke overstiger 1
atm., hvilket resulterer i en maksimal Figur 19.2: Gennemsnitsvindhastigheden pr. dag
temperatur på 100°C. På figuren ses en graf over gennemsnitsvindhastigheden pr. dag i 2000 [EMD webpage,
For at kunne be- 2001].
stemme den nyttige
temperaturforskel på varmelageret og fjernvarmevandet antages ydermere, at varmeveksleren mellem fjernvarmevandet og varmelageret forårsager en temperaturdifferens på 5ºC mellem disse. Det
antages at vandet i varmelageret kan udnyttes fra 100ºC til returtemperaturen – dog skal tabet i varmevekslerne medregnes. Antages det, at varmelageret er tabsfrit, kan den samlede masse af vandet i
varmelageret nu bestemmes ved indsættelse i termodynamikkens første hovedsætning:
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Q = m ⋅ c ⋅ ∆t ⇔ m =

Hvor
Q
m
c
∆t

=
=
=
=

Q
=
c ⋅ ∆t

5,73 ⋅ 1011 J
≈ 2,2 ⋅ 10 6 kg [Christensen, 1994],
J
⋅ 61°C
4180
kg ⋅ °C

forbrugte mængde energi
massen af vand
vands specifikke varmekapacitet [Andersen m.fl., 2000]
den nyttige temperaturforskel

For at finde det hertil svarende volumen anvendes formlen for sammenhængen mellem rumfang og
masse:
V =

m

ρ

=

2,2 ⋅ 10 6 kg
≈ 2,3 ⋅ 10 3 m 3 [Christensen, 1994],
kg
958,38 3
m

Aalborg Universitet  Strandvejen 12-14  9000 Aalborg
77

Varmepumpe til decentral fjernvarme

Appendiks

Hvor
V = volumen af vandet
ρ = vands densitet ved 100°C (dette vælges, fordi densiteten for vand her er mindst, hvilket giver det største rumfang) [Van Nostrand, 1989, s 2987]
Den geometriske form på vandtanken vælges til at være en kugle, fordi den mindste overflade areal i
forhold til rumfanget opnås ved denne form.
4
3 ⋅ V 3 3 ⋅ 2,3 ⋅ 10 3 m 3
=
V = π ⋅ r3 ⇔ r = 3
≈ 8,2m
3
4 ⋅π
4 ⋅π
Hvor
V =
r =

rumfanget
kuglens radius

Størrelsen på et tabsfrit varmelager bliver derfor en kugle med en indvendig radius på 8,2 meter. Det
skal her nævnes, at et varmelager i virkeligheden skal være større, da det vil være nødvendigt at tage
højde for isolering, varmetab og lignende.

IV. Danmarks Naturgasreserver
Opgjorte reserver og mulige indvindinger pr. 1 januar 2000:

Reserve
Planlagt indvinding
Mulig indvinding

Mia. mn3
85
16
41

Tabel 19.2: Naturgasreserver
Figuren angiver tal for den mængde naturgas, der er mulig og
planlagt at indvinde i Danmark.
mn3 = Normalkubikmeter. Naturgas ved 0° C og 101,325 kPa

Ud fra Tabel 19.2 ses det, at naturgasressourcerne ligger mellem 101 mia. og 142 mia. mn3. Dog er
det ikke al gassen, som kan sælges til forbrugerne. I 1999 blev der produceret 10,903 mia. mn3, mens
der blev solgt 6,77 mia. mn3 naturgas. Det betyder, at der var et tab ca. 38 %.
De 38 % trækkes fra de anslåede ressourcer, hvilket betyder, at ressourcerne er reduceret til at
ligge mellem 62,7 mia. og 88,2 mia. mn3 naturgas.
Det antages, at naturgasforbruget ligger konstant på 1999-niveauet, hvilket gør det muligt at beregne, hvor mange år de nuværende reserver kan strække til.
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I værste tilfælde med 62,7 mia. mn3 naturgas vil der være til ca. 9 år.
I det bedste tilfælde med 88,2 mia. mn3 naturgas vil der være til ca. 13 år.
[Danmarks olie og gasproduktion ’99, 2000, s. 73-91]

V. Bestemmelse af jord- og havvandstemperaturer
Til bestemmelse af jordens temperaturvariation hen over året anvendes tal for temperaturen i en meters dybde, da fjernvarmerør typisk lægges i denne dybde. De anvendte tal stammer fra en kurve
over jordtemperaturerne på månedsbasis fra bogen ”Fjernvarme” af Kaj Christensen og B. Howald
Petersen. Da der ønskes en funktion over jordtemperaturerne på både dags- og timebasis, er det nødvendigt at bestemme henholdsvis døgn- og timenummer for den aflæste jordtemperatur. På døgnbasis gøres dette ved at aflæse temperaturen midt i hver måned – dvs. 12 aflæsninger i alt - og nummerere dagene i året fortløbende, hvilket vil sige, at den første måling, midt i januar, får nummer 15,5,
da der er 31 dage i januar og så fremdeles. Målingerne på timebasis er foretaget efter samme fremgangsmåde ud fra de samme tidspunkter, som anvendtes til aflæsningerne af temperaturerne på
døgnbasis. Nummeret på timen i året kaldes for den absolutte time eller Abs. time.
Måned

Jan
(1)
Døgn
15,5
Abs. time 372
Temp. [ºC] 3,75

Feb
(2)
45
1080
2,5

Mar
(3)
74,5
1788
2,75

Apr
(4)
105
2520
4,5

Maj
(5)
135,5
3252
8

Jun
(6)
166
3984
12,5

Jul
(7)
196,5
4716
16,5

Aug
(8)
227,5
5460
17

Sep
(9)
258
6192
14,25

Okt
(10)
288,5
6924
11

Nov
(11)
319
7656
8

Dec
(12)
349,5
8388
5

Tabel 19.3: Jordtemperaturer hen over året målt i 1 meters dybde
[Christensen og Petersen, 1987, s. 167].

Målingerne i (Tabel 19.3) ses at variere efter en sinusfunktion (se Figur 19.3), hvorfor en sinuskurve
fittes til målingerne med en TI-89 lommeregner. De fundne sinusfunktioner for jordtemperaturen i
forhold til henholdsvis måned, døgn og time ser således ud:
Tjord(måned)

=

7,17 · sin(0,57 · måned – 2,93) + 9,23

Tjord(Døgn)

=

7,16 · sin(1,88 · 10-2 · Døgn – 2,63) + 9,27

Tjord(Abs. time) =

7,16 · sin(7,82 · 10-2 · Abs. time – 2,63) + 9,27
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18
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Figur 19.3: Jordtemperaturen på månedsbasis i en meters dybde
På figuren ses målingerne af jordtemperaturen i en meters dybde på månedsbasis markeret med kryds samt den fittede
sinuskurve.

Til bestemmelse af vandtemperaturernes variation hen over året anvendes tal fra Læsø Rende målt i
5 meters dybde. Tallene er den gennemsnitlige månedlige temperatur i perioden 1931 – 1960. Grunden, til at disse tal er valgt, er, at det er de mest præcise målinger, som kunne opdrives, målt tæt på
Hou.
Måned

Jan
(1)
Abs. time 372
Temp.[ºC] 2,8

Feb
(2)
1080
1,8

Mar
(3)
1788
2,2

Apr
(4)
2520
4,8

Maj
(5)
3252
8,8

Jun
(6)
3984
12,7

Jul
(7)
4716
15,9

Aug
(8)
5460
16,8

Sep
(9)
6192
15,0

Okt
(10)
6924
11,6

Nov
(11)
7656
8,0

Dec
(12)
8388
5,1

Tabel 19.4: Vandtemperaturen hen over året i Læsø Rende målt i 5 meters dybde
[Sparre, 1984, s. 2].

Ud fra disse målinger, fittes en sinusfunktion på en TI-89 lommeregner efter samme fremgangsmetode som anvendtes til jordtemperaturerne:
Den fundne sinusfunktion på månedsbasis lyder:
= 7,46 · sin(0,55 · Måned – 2,75) + 9,01
Thav(Måned)
Den fundne sinusfunktion på timebasis lyder:
Thav(Abs. time) = 7,44 · sin(7,48 · 10-4 · Abs. time – 2,46) + 9,06
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Figur 19.4 Havtemperaturer på månedsbasis i Læsø Rende
På figuren ses målingerne på havtemperaturen i Læsø Rende på månedsbasis markeret med kryds samt den fittede sinuskurve.

VI. Bestemmelse af forskellige værdier for khus
Beregning for d. 1/1 (dag 1):
Døgnbasis
Varmeproduktion:
Qdøgn-prod = 107,28 ⋅ 109 J / døgn
Rørtabet beregnes ved hjælp af funktionen for rørtabet og bliver dermed:
Qdøgn-rør
= 2,462 ⋅ 109 ⋅ (sin(37,6 ⋅ 1 + 2,63) + 6,32) J = 17,0 ⋅ 109 J / døgn
Varmeforbruget til opvarmning af brugsvand beregnes ved hjælp af:
Qdøgn-brugs = 26640 kg ⋅ 4182 J / (kg ⋅ °C) ⋅ (40°C - Tjord) ⋅ F1
= 26640 kg ⋅ 4182 J / (kg ⋅ °C) ⋅ (40°C – (7,16 ⋅ sin(1,88 ⋅ 10-2 ⋅ 1 – 2,63) + 9,27)
°C ⋅ 1,10
= 4,21 ⋅ 109 J/døgn
Timebasis
Varmeproduktion:
Qtime-prod
= 4,470 ⋅ 109 J / h
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Gennemsnitligt varmeforbrug til opvarmning af brugsvand:
Qtime-brugs = 1,75 ⋅ 108 J / h
Rørtab:
Qtime-rør

=

7,07 ⋅ 108 J / h

Varmeforbruget til rumopvarmning:
Qtime-rum
= Qtime-prod - Qtime-brugs - Qtime-rør =

3,59 ⋅ 109 J / h

Gennemsnitsudetemperatur:
Tude
= -7,12°C
Indetemperatur: [varmeståbi, 2000, s. 102]
Tinde
= 20,0°C
khus kan således bestemmes af ligningen:
Qtime-rum
= khus ⋅ (Tinde – Tude)
⇓
3,59 ⋅ 109 J/h = khus ⋅ (20°C –(-7,12°C))
⇓
khus
= 1,323 ⋅ 108 J / (h ⋅ °C)

Beregning for d. 15/3 (dag 74):
Døgnbasis:
Varmeproduktionen
Qdøgn-prod = 66,96 ⋅ 109 J / døgn
Rørtabet beregnes ved hjælp af funktionen for rørtabet og bliver dermed:
Qdøgn-rør

=

2,462 ⋅ 109 ⋅ (sin(37,6 ⋅ 74 + 2,63) + 6,32) J =

18,0 ⋅ 109 J / døgn

Varmeforbruget til opvarmning af brugsvand beregnes ved hjælp af:
Qdøgn-brugs = 26640 kg ⋅ 4182 J / (kg ⋅ °C) ⋅ (40 - Tjord)°C ⋅ F1
= 26640 kg ⋅ 4182 J / (kg ⋅ °C) ⋅ (40 - (7,16 ⋅ sin(1,88 ⋅ 10-2 ⋅ 74 – 2,63) + 9,27)) °C ⋅ 1,20
= 5,01 ⋅ 109 J / døgn
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Varmeproduktion:
Qtime-prod
=
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2,790 ⋅ 109 J / h

Gennemsnitligt varmeforbrug til opvarmning af brugsvand:
Qtime-brugs =
2,09 ⋅ 108 J / h
Rørtab:
Qtime-rør

=

7,51 ⋅ 108 J / h

Varmeforbruget til rumopvarmning:
Qtime-rum
= Qtime-prod – Qtime-brugs – Qtime-rør =

1,830 ⋅ 109 J / h

Gennemsnitsudetemperatur:
Tude
=
2,53°C
Indetemperatur: [ibid., s. 102]
Tinde
=
20,0°C
khus kan således bestemmes af ligningen:
Qtime-rum
= khus ⋅ (Tinde – Tude)
⇓
1,830 ⋅ 109 J / h = khus ⋅ (20,0°C –(2,53°C))
⇓
khus
= 1,05 ⋅ 108 J / (h ⋅ °C)

Beregning for d. 15/10 (dag 288):
Døgnbasis
Varmeproduktionen:
Qdøgn-prod = 56,88 ⋅ 109 J / døgn
Rørtabet beregnes ved hjælp af funktionen for rørtabet og bliver dermed:
Qdøgn-rør
= 2,462 ⋅ 109 ⋅ (sin(37,6 ⋅ 288 + 2,63) + 6,32) J = 13,83 ⋅ 109 J / døgn
Varmeforbruget til opvarmning af brugsvand beregnes ved hjælp af:
Qdøgn-brugs = 26640 kg ⋅ 4182 J / (kg⋅°C) ⋅ (40-Tjord)°C ⋅ F1
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26640 kg ⋅ 4182 J / (kg⋅°C) ⋅ (40 - (7,16 ⋅ sin(1,88 ⋅ 10-2 ⋅ 288 – 2,63) + 9,27))°C ⋅ 1,00
= 3,14 ⋅ 109 J / døgn

Timebasis
Varmeproduktion:
Qtime-prod
= 2,37 ⋅ 109 J / h
Gennemsnitligt varmeforbrug til opvarmning af brugsvand:
Qtime-brugs = 1,31 ⋅ 108 J / h
Rørtab:
Qtime-rør

=

5,76 ⋅ 108 J / h

Varmeforbruget til rumopvarmning:
Qtime-rum
= Qtime-prod – Qtime-brugs – Qtime-rør

=

1,66 ⋅ 109 J / h

Gennemsnitsudetemperatur:
Tude
= 3,34°C
Indetemperatur: [ibid., s. 102]
Tinde
= 20,0°C
khus kan således bestemmes af ligningen:
Qtime-rum
= khus ⋅ (Tinde – Tude)
⇓
1,663⋅ 109 J / h = khus ⋅ (20,0°C –(3,34°C))
⇓
khus
= 1,00 ⋅ 108 J / (h ⋅ °C)

VII. Forklaring af regneark til valg af khus
Til udvælgelse af den værdi for khus som, indsat i forbrugsmodellen, får denne til at simulere et forbrug, der stemmer bedst muligt overens med den reelle produktion, er det nødvendigt at simulere
produktionen for hver enkelt dag med forskellige værdier for khus. Derefter sammenligne disse produktioner med den reelle produktion for den tilsvarende dag. Disse simuleringer er foretaget i regnearkene ”Simulering vha. lille konstant” og ”Simulering vha. stor konstant” på den vedlagte cd. Kolonnerne i disse regneark er inddelt efter nedenstående system.
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Rørtab, produktion m.m

Der henvises til afsnittet ”forklaring til radiatormodel” i appendiks XII (Forklaring til de numeriske
modeller), hvor kolonnerne for ”Diverse data” og ”Forsyningsmodel” er forklaret. En ændring er
dog at der anvendes to forskellige værdier for varmetransmissionskoefficienten.
Nedenstående findes en forklaring af de resterende kolonner i omtalte regneark.
Databenævnelse
Rørtab nuværende situation

Rørtab, produktion m.m

Forbrug + rørtab
Forbrug + brugsvand
Forbrug + rørtab + brugsvand
(produktion)
Produktion pr. dag

Forklaring
Rørtabet beregnes som omtalt i
forbrugsmodellen. Imidlertid er
fremløbs- og returtemperaturen
konstant i den nuværende situation. Derfor kan rørtabet skrives
som: krør · (75 + 34 - 2 · Tjord)
Forbrug og rørtab lagt sammen
Forbrug og brugsvand lagt sammen
Forbrug, rørtab og brugsvand
lagt sammen. Dette giver
produktionen.
Den samlede produktion pr. dag.
Det er denne værdi, der bruges til
at validere forbrugsmodellen
med.

Værdierne, der fremkommer i kolonnen ”produktion pr. dag” er de værdier, der anvendes i validering af forbrugsmodellen.

VIII. Estimering af solindfald
Der ønskes fundet en sammenhæng mellem udnyttet solindfald og timenummer ved hjælp af en fourier-tilnærmelse (se vedlagte Cd: Tilnærmelse af solindfald). Udtrykket, der ønskes opstillet, skal
beskrive det udnyttede solindfald som funktion af timetallet i et år. Funktionen skal derfor være periodisk med en gentaget periode af et års varighed. Den generelle funktion for en enkelt sinusfunktion består af følgende:
x = A · sin(ω · t + φ) + B
Hvor:
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x , t = variable (hvor x typisk er en fysisk variabel der svinger med tiden, t.)
A = amplituden
ω = vinkelhastigheden
φ = faseforskydningen
B = forskydning
Til tilnærmelsen haves to lister med samhørende værdier for dagnummer og solindfald:
Dagnummer: {dag1, dag2,…,dagN}
Solindfald: {si1, si2,…,siN}
For at finde en eventuel forskydning i forhold til 1.-aksen findes gennemsnitværdien af alle punkterne i listen over solindfaldet:
N

B=

∑ si

i

= 8.07
365
Denne forskydning fratrækkes datasættet for solindfaldet, således at det centreres om 1.-aksen. Herved fremkommer en ny liste for solindfaldet:
Solindfald: {si1 – B, si2 – B,…,siN – B}
i =1

Figur 19.5: Solindfald og dagnummer
Datasættet er centreret om 1.-aksen, og der
forekommer af den grund også negative værdier. Formlen for det angivne førsteordensbidrag er :
si1(dag) = 2.5 · sin((2 · π / 365) · dag - (π /
2,4))
Akserne:
Dagnummer ud ad 1.-aksen.
udnyttet solindfald i GJ / dag op ad 2.-aksen.

Dette datasæt plottes som funktionen af dagnummeret
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Det ses på (Figur 19.5), at det udnyttede solindfald er større om foråret end om efteråret. Af den
grund er det rimeligt at antage, at den ønskede svingning er en kombination af en førsteordens sinusfunktion, si1, og en andenordens sinusfunktion, si2 ,samt en konstant. Det må derfor tilstræbes, at
førsteordenssinusfunktionen topper forskudt hen mod foråret i forhold til midten af året. Dette gøres
ved at ændre på faseforskydningen. Det ses ligeledes, at funktionen må have sit minimum i vinterperioden - altså i begyndelsen og slutningen af intervallet - hvilket svarer til en faseforskydning på φ =
π / 2. Tages der hensyn til den ujævne forårs- og efterårsfordeling, skal faseforskydningen mindskes.
Ved at anskue måledata og funktion findes det, at en passende faseforskydning er:
φ = π / 2,4 = 0,4167
For at få modelleret en sinusfunktion med kun én svingning hen over de 365 dage vælges vinkelhastigheden til:
ω = 2 · π / 365
(Altså én omgang på enhedscirklen)
Til fastsættelse af amplituden gøres den antagelse, at den i sinusfunktionen af første orden skal antage en værdi, der gør, at funktionen ca. halverer højden på udsvingene, idet andenordenssinusfunktionen vil skære ca. lige så meget af i midten af intervallet som den påfører højdepunkterne. Igen
vurderes den bedste løsning ud fra et visuelt indtryk, og amplituden fastsættes til:
A = 2,5
Førsteordensbidraget til svingningen bliver derfor:
si1(dag) = 2.5*sin((2 · π / 365) · dag - 0.4167 · π)
Funktionsværdierne fratrækkes værdier i listen, der er korrigeret for forskydning, og et nyt datasæt
fremkommer for solindfaldet:
Solindfald: {si1 - B - si1(dag1), si2 - B - si1(dag2),…,siN - B - si1(dagN)}
Dette datasæt plottes som funktion af dagnummeret
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Figur 19.6: Solindfald og dagnummer
Datasættet er centreret om 1.-aksen, og
der forekommer af den grund også negative værdier. Formlen for det angivne
andenordens bidrag er:
si 2(dag) = 5.8 · sin((4 · π / 365) · dag 0.625 · π)
Akserne:
Dagnummer ud af 1.-aksen.
udnyttet solindfald i GJ / dag op af 2.aksen.

Det ses nu på (Figur 19.6), at det ved hjælp af den forskudte førsteordensfunktion er lykkedes at udjævne forskellen mellem solindfald forår og efterår - de to toppe er stort set lige høje. Det ses samtidig, at minimum er forskudt lidt i forhold til årsskiftet - hen til midten af vinteren - ca. midt i januar.
For at modellere dette, må faseforskydningen i modsætning til tilfældet med førsteordensfunktionen
være større end φ = π / 2. Ved at anskue måledata og graf vælges faseforskydningen til:
φ = π / 1.6 = 0.625
For at modellere en sinusfunktion med to svingninger hen over de 365 dage, vælges vinkelhastigheden til:
ω = 4 · π / 365
(Altså to omgange på enhedscirklen)
Amplituden vælges således, at funktionen nogenlunde går gennem midten af punktskaren i toppunkterne. Ved at anskue (Figur 19.6) fås følgende amplitude:
A = 5,8
Andenordensbidraget til svingningen bliver derfor:
si2(dag) = 5.8 · sin(4 · π / 365 · dag - 0.625 · π)
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Den endelige formel for solindfaldet som funktion af dagen bliver:
si(dag) = si1(dag) + si2(dag) + B
= 2.5*sin((2 · π / 365) · dag - 0.4167 · π) + 5.8 · sin(4 · π / 365 · dag - 0.625 · π) + 8,073
Omregnes denne funktion til timebasis fås:
si(time)= 0.104 · sin(1/4380 · time · π - 0.417 · π) + 0.241 · sin(1 / 2190 · time · π - 0.625 · π) +
0.337
For at visualisere det endelige resultat plottes denne funktion sammen med det oprindelige datasæt konverteret til timebasis (Figur 19.7):
timenummer.: {dag1 / 24, dag2 / 24,…,dagN / 24} = {time1, time 2,…, time N}
Solindfald: {si1 / 24, si2 / 24,…,siN / 24}
Figur 19.7: Solindfald og dagnummer
Den endelige graf for solindfaldet som
funktion af timetallet plottet sammen
med de oprindelige måledata konverteret til timebasis.
Akserne:
timenummer ud ad 1.-aksen.
udnyttet solindfald i GJ / h op ad 2.aksen.

Ønskes et matematisk indtryk af funktionens gyldighed hen over hele året, kan den totale forskel på
måledata og funktion anskues:
N

∑ si
i =1

i

− si (timei ) = −0.893 ⋅ 10 − 6
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Et ganske pænt resultat! Det skal dog bemærkes, at negative og positive afvigelser kan ophæve
hverandre, hvis en gennemsnitlig afvigelse for hvert punkt ønskes, er det derfor mere reelt at tage
den numeriske værdi under summationstegnet. Omregnes dette til procent i forhold til solindfaldet,
bliver den gennemsnitlige procentvise afvigelse:
N

∑ si
i =1

i

− si (timei )
⋅ 100% = 39,70%

N

∑ si
i =1

i

IX. Beskrivelse af h, log(P) diagram samt eksempel
Det vedlagte h, log(P) diagram beskriver arbejdsmediet R 134 a. Et h, log(P) diagram, er som navnet
antyder, et diagram med enthalpien, h, ud af x-aksen og logaritmen til trykket op ad y-aksen. Grunden, til at log(P) benyttes i stedet for P, er, at diagrammet herved bliver mere praktisk at arbejde
med. For at forstå hvad begrebet enthalpi, h, vil sige i forbindelse med et h, log(P) diagram, er det
nødvendigt at inddrage visse termodynamiske betragtninger:
Enthalpi er en termodynamisk funktion, som er givet ved
( 19.1 )

h ≡ U + P · V [J / kg]

Hvor
U =
P =
V =

gassens indre energi, der afhænger af temperaturen, men ikke af P og V [J]
Trykket [Pa]
Volumen [m3]

Ifølge termodynamikkens første hovedsætning gælder der ydeligere at ændringen, ∆U, i gassens indre energi kan udtrykkes som
( 19.2 )

∆U = ∆Q + ∆W = ∆Q – P · ∆V [J]

Hvor
∆Q =
∆W =
P =
∆V =

Den tilførte varme [J]
Gassens arbejde [J]
Trykket [Pa]
Ændringen i gassens volumen [m3]

Enthalpien i en sådan reversibel proces kan således i følge ligningerne ( 19.1 ) og ( 19.2 ) skrives:
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∆h = ∆U + P · ∆V + V · ∆P = ∆Q + V · ∆P [J / kg]

Hvor
∆U
P
∆V
V
∆P
∆Q

=
=
=
=
=
=
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Ændringen i indre energi [J]
Trykket [Pa]
Ændringen i gassens volumen [m3]
Volumen [m3]
Trykændringen [Pa]
Varmemængden der tilføres [J]

Ved isobare processer (∆P = 0) – i varmepumpens tilfælde fordampningen og kondenseringen, kan
ændringen i enthalpi, ∆h, ifølge ligning ( 19.3 ) skrives som:
∆h = ∆Q [J / kg]
Ændringen i enthalpien i en isobar proces er således direkte mål for den tilførte varme. [Meyer m.fl.,
1989, s. 310-311]
Op ad diagrammets y-akse er logaritmen til trykket afsat. De vandrette linier i diagrammet angiver således ens tryk (isobarer). På diagrammet er yderligere indtegnet en grænsekurve. Grænsekurven angiver skillelinierne mellem arbejdsmidlets forskellige faser. Venstre side af kurven angiver
skillelinien mellem underafkølet væske og en blanding af væske og damp. På selve grænsekurvens
venstreside er tilstanden for arbejdsmidlet ren mættet væske. Højre side af grænsekurven angiver
skillelinien mellem en blanding af væske og damp og overophedet damp. På selve grænsekurvens
højreside er tilstanden for arbejdsmediet ren mættet damp. Det vil sige, at arbejdsmediet i området
afgrænset af grænsekurven både er på væske- og dampform. I området afgrænset af grænsekurven er
isotermerne vandrette, hvilket vil sige, at en ændring i arbejdsmediets enthalpi inden for dette område ikke medfører en temperaturændring, men i stedet enten går til fordampning eller kondensation af
arbejdsmidlet. De skrå ubrudte linier markeret med s på diagrammet, kaldes isentroper, og angiver
tilstande for arbejdsmidlet med konstant entropi. Det er ikke nødvendigt at forklare begrebet entropi
i forbindelse med anvendelse af et h, log(P) diagram. Blot skal det nævnes, at en proces, som forløber langs en isentrop, forløber uden tab og er en såkaldt reversibel, adiabatisk proces, hvilket vil sige
at processen kan vendes igen uden tab, og at der under processen ikke udveksles varme med omgivelserne. Således ville en tabsfri kompressionsproces i et h, log(P) diagram forløbe langs en
isentrop.
[Holm og Willumsen, 1982, s. 152]
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Beregning af COP-værdi for R 134 a
På det vedlagte h, log(P) diagram er en kredsproces for R 134 a indtegnet. Den indtegnede proces
varmepumper mellem 0 og 35ºC. Det antages, som i resten af rapporten, at den anvendte kompressor
har en isentropisk virkningsgrad på 68%. Det vil sige, at arbejdet, Wk, udført af kompressoren i forhold til den tilførte energi til kompressoren bliver:
Wk = (0,68) · E ,

(19.4)

Hvor
E

=

Den tilførte energi til kompressoren.

På det vedlagte h, log(P) diagram, ses en kredsproces indtegnet for R 134 a, hvor det er valgt at
varmepumpe mellem 0 og 35ºC. Stykket 1-2 beskriver komprimeringen af arbejdsmediet. Enthalpien i punkt 1 aflæses direkte ud for 0ºC på grænsekurven til 397 KJ / Kg. Den stiplede linie repræsenterer en komprimering af arbejdsmediet med en isentropisk virkningsgrad på 1, og er således indtegnet parallelt med en isentrop, mens den ubrudte linie repræsenterer en komprimering med en
isentropisk virkningsgrad på 68%. Linien, som repræsenterer denne virkningsgrad, er fundet ved at
indtegne en ret linie (den stiplede) langs en isentrop ud fra grænsekurven ved 0ºC (punkt 1) op til en
vandret linie ud for 35ºC på grænsekurven. For at finde den ubrudte linies endepunkt i punkt 2 er det
nødvendigt at kende enthalpiforskellen mellem det før fundne punkt og punkt 1. Denne enthalpiforskel svarer til Wk i ligning (19.4) for en kompressor med en isentropisk virkningsgrad på 1. Den
nødvendige tilførte energi for en kompressor med en isentropisk virkningsgrad på 68% kan vha. ligning (19.4) bestemmes til:
Wk = (0,68) · E = (420 – 397) KJ / Kg ⇒
(420 − 397) KJ / Kg
≈ 33 KJ / Kg
E=
0,68
Enthalpien i den ubrudte linies endepunkt i punkt 2 bliver således 33 KJ / Kg + 397 KJ / Kg = 430
KJ / Kg. Stykket 2-3 beskriver kondensationen af arbejdsmediet og stykket 3-4 drøvlingen, som, da
den (i teorien) foregår uden varmeveksling med omgivelserne, forløber langs en isentalp, hvorfor
entalpien er ens i punkt 3 og 4 og kan aflæses direkte ud fra 35ºC på grænsekurven til 249 KJ / Kg.
Stykket 4-1 beskriver fordampningen af arbejdsmediet. COP’en bestemmes som mængden af den
producerede varme delt med den forbrugte energi. Den producerede varme svarer til enthalpiændringen fra punkt 2-3, og er den optagne varme under fordampningen svarende til enthalpiændringen fra punkt 4-1 plus energien tilført arbejdsmediet vha. kompressorens arbejde svarende
til enthalpiændringen fra punkt 1-2. Cop’en bliver således:
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(430 - 249) KJ / Kg
= 5,5
(430 - 397) KJ / Kg

X. Fremløbs- og returtemperaturens sammenhæng med forbruget
Fremløbstemperatur ved gulvvarme
Den nødvendige fremløbstemperatur ved en udetemperatur på -12°C beregnes som et gennemsnit af
det i forbrugsmodellen fundne varmeforbrug for et repræsentativt udsnit af temperaturer mellem (11,8)°C og (-12,2)°C. Et gennemsnit af disse temperaturer bruges for at finde et så repræsentativt
forbrug for en udetemperatur på -12°C som muligt.
Der gøres følgende antagelser:
Hver forbruger har installeret 120 m2 gulvvarme
Forbrugerne har anvendt 50% klinkegulv og 50% gulvtæppe lagt på betongulv
Disse antagelser gør det muligt at bestemme den nødvendige fremløbstemperatur ud fra kurverne på
(Figur 19.8), som viser varmeafgivelsen pr. m2 installeret gulvvarme i forhold til fremløbstemperaturen. Dette er den temperatur, der er påkrævet for at kunne afgive den nødvendige mængde varme
hos forbrugerne. Den anvendte kurve, for 50% klinkegulv og 50% gulvtæppe lagt på betongulv er
markeret med en lodret pil.
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Figur 19.8: Varmeafgivelsen for
gulvvarme med forskellige gulvbelægninger
Kurverne viser varmeafgivelsen fra
forskellige gulvbelægninger ved
gulvvarme i forhold til fremløbstemperaturen. Den valgte kurve er
markeret med en lodret pil.

Beregningsgangen er som følger (beregnet for 01-01-97, kl. 00.00-01.00):
Først bestemmes effektbehovet pr. hus i Watt:
Effektbehov pr. husstand =

3,84 ⋅ 10 9 J / h
= 5030W / husstand
3600 s / h ⋅ 212husstande

Dette resulterer i en nødvendig varmeafgivelse pr. m2 gulvvarme hos forbrugerne på:
Varmeafgivelse pr m2 gulvvarme =

5030W
= 41,9W / m 2
2
120 m

For at finde frem til fremløbstemperaturen ved en given effektafgivelse pr. m2 bestemmes en forskrift for kurven i (Figur 19.8). Forskriften opstilles ved hjælp af punkterne: (Tf,ϕ) = (22,0) og (Tf,ϕ)
= (42,55)
Forskriften for den anvendte linie er:
ϕ(Tf)

=

α · Tf + q
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α

=

∆ϕ
∆Tf

q

=

ϕ(Tf) - α · Tf = 55 W / m2 – 2,75W / (m2 · ºC) · 42 ºC = -60,5 W / m2

=

55W / m 2 − 0W / m 2
42º C − 22º C

=

2,75W / (m2 · ºC)

Altså bliver forskriften for varmeafgivelsen pr m2 installeret gulvvarme hos forbrugerne i Hou:
ϕ(Tf)
Hvor
ϕ(Tf)
Tf

=

2,75 · Tf – 60,5

=
=

varmeafgivelsen [W / m2]
fremløbstemperaturen [ºC]

Ud fra forskriften kan den nødvendige fremløbstemperatur beregnes. I dette tilfælde bliver fremløbstemperaturen:
41,93 W / m2 = 2,75 W / (m2 · ºC) · Tf –60,5 W / m2
⇓
Tf
= 37,2ºC
De øvrige udregninger i skemaet er udført på samme vis.
Dato og tidsrum
01-01-97, kl. 00.0001.00
05-01-97, kl. 05.0006.00
05-01-97, kl. 06.0007.00
05-01-97, kl. 07.0008.00
08-01-97, kl. 19.0020.00
08-01-97, kl. 20.0021.00
Gennemsnit

Udetemperatur Samlet Forbrug
3,84 · 109 J
-11,9°C

Varmeafgivelse pr
m2
41,9 W / m2

Fremløbstemperatur
37,2°C

-12,0°C

3,98 · 109 J

43,5 W / m2

37,8°C

-12,2°C

4,01 · 109 J

43,8 W / m2

37,9°C

-12,1°C

4,00 · 109 J

43,7 W / m2

37,9°C

-11,8°C

4,03 · 109 J

44,0 W / m2

38,0°C

-11,8°C

4,03 · 109 J

44,0 W / m2

38,0°C

-12,0ºC

3,98 · 109 J

43,5 W / m2

37,8°C

Ud fra disse beregninger ses det, at den nødvendige fremløbstemperatur med gulvvarme, ved en
udetemperatur på -12°C, afrundet til tre betydende cifre bliver: 37,8°C.
Eftersom fremløbstemperaturen afhænger af varmeforbruget til rumopvarmning, kan fremløbstemperaturen opstilles som en funktion af dette varmeforbrug.
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Funktionen for fremløbstemperaturen i forhold til rumvarmeforbruget bliver således (en ret linie):
Tf(Q)
Hvor
Tf(Q)
Q

=

α·Q+q

=
=

α

=

Fremløbstemperaturen [ºC]
Varmeforbruget [J / h]
∆Tf
37,8°C − 22,0º C
=
∆Q
3,98 ⋅ 10 9 J / h − 0 J / h

=

3,97 · 10-9 (ºC · h) / J

q = 22 ºC
Funktionen til bestemmelse af fremløbstemperaturen hos forbrugeren bliver deraf:
Tf(Q) = 3,97 · 10-9 · Q + 22

Returtemperatur ved gulvvarme
Returtemperaturen afhænger ligeledes af varmeforbruget. Dette vurderes ud fra den betragtning, at
den varmeafgivende flades gennemsnitstemperatur er højere ved et stort forbrug end ved et lavt forbrug. Beregning af den maksimale fremløbstemperatur findes i appendiks XI (Fremløbs- og returtemperaturens sammenhæng med forbruget)
Funktionen for returtemperaturen i forhold til rumvarmeforbruget bliver således:
Tf(Q)
Hvor
Tr(Q)
Q

=

α·Q+q

=
=

α

=

Returtemperaturen [ºC]
Varmeforbruget [J / h]
∆ Tr
26,0°C − 22,0º C
=
∆Q
3,98 ⋅ 10 9 J / h − 0 J / h

=

1,01 · 10-9 (ºC · h) / J

q
= 22,0 ºC
Funktionen til bestemmelse af returtemperaturen hos forbrugeren bliver deraf:
Tf(Q) = 1,01 · 10-9 · Q + 22,0
En grafisk afbildning af sammenhængen mellem fremløbstemperatur og returtemperatur ses i (Figur
19.9).
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Figur 19.9 Sammenhæng mellem fremløbs- og returtemperatur ved gulvvarme
Figuren viser fremløbs- og returtemperaturen i forhold til varmeforbruget.

Fremløbstemperatur ved radiatormodel
Da forbrugernes varmeafgivende flader ikke er kendt med henblik på effektivitet, størrelse osv. gøres der følgende antagelser:
De varmeafgivende flader i husene er konstrueret således, at forbrugerne kan opretholde en
komforttemperatur på 20ºC ved en udetemperatur på –12ºC.
Ved maksimalt forbrug er fremløbstemperaturen ved husene 70ºC, mens returtemperaturen ved
husene er 37ºC
Funktionen for fremløbstemperaturen i forhold til rumvarmeforbruget ved radiatormodellen findes
herefter analogt til fremløbstemperaturen for gulvvarme:
Tf(Q)
Hvor
Tf(Q)
Q

=

α·Q+q

=
=

α

=

Fremløbstemperaturen [ºC]
Varmeforbruget [J / h]
∆Tf
70,0°C − 20,0º C
=
∆Q
3,98 ⋅ 10 9 J / h − 0 J / h

q

=

=

1,26 · 10-8 (ºC · h) / J

20,0 ºC
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Funktionen til bestemmelse af fremløbstemperaturen hos forbrugeren bliver deraf:
Tf(Q) = 1,26 · 10-8 · Q + 20,0

Returtemperatur ved radiatormodel
Eftersom det antages, at den maksimale returtemperatur er som beskrevet, findes funktionen for returtemperaturen efterfølgende:
Tf(Q)
Hvor
Tf(Q)
Q

=

α·Q+q

=
=

α

=

Returtemperaturen [ºC]
Varmeforbruget [J / h]
∆Tf
37,0°C − 20,0º C
=
∆Q
3,98 ⋅ 10 9 J / h − 0 J / h

=

4,27 · 10-9 (ºC · h) / J

q
= 20,0 ºC
Funktionen til bestemmelse af returtemperaturen hos forbrugeren bliver deraf:
Tf(Q) = 4,27 · 10-9 · Q + 20,0
En grafisk afbildning af sammenhængen mellem fremløbs- og returtemperaturen for radiatormodellen ses i (Figur 19.10).
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Figur 19.10 Sammenhæng mellem fremløbs- og returtemperatur ved radiatormodellen
Figuren viser fremløbs- og returtemperaturen i forhold til varmeforbruget.

XI. Returtemperaturen ved de valgte modeller
Fremløbs- og returtemperaturerne på fjernvarmevandet målt ved Hou kraftvarmeværk er henholdsvis 75- og 34ºC. Ud fra disse temperaturer er det nødvendigt at anslå temperaturerne på fjernvarmevandet hos forbrugerne. Fremløbstemperaturen hos forbrugerne anslås til at være ca. 70ºC, grundet
de i bygningsreglementet foreskrevne regler for dimensionering af varmefordelende anlæg i småhuse, hvilket vil sig en temperaturdifferens på omkring 5ºC. Eftersom returtemperaturen ved værket er
34ºC, må returtemperaturen hos forbrugeren være højere. Ud fra differensen på 5ºC på det noget
varmere fremløbsvand, anslås temperaturdifferensen mellem forbrugeren og værket på returvandet
at være ca. 3ºC.
Ved strategien som anvender gulvvarme kendes den nødvendige fremløbstemperatur hos forbrugeren ved –12ºC. Returtemperaturen ved forbrugeren, derimod, kendes ikke. For at bestemme
returtemperaturen ved forbrugeren i denne strategi, antages det derfor, at forholdet mellem afkølingen af fjernvarmevandet hos forbrugeren er ens for de to strategier – det vil sige, at det antages at
den mindre temperaturdifferens mellem fjernvarmevandet og en komforttemperatur på 20ºC modsvares af den større varmeflade i modellen med gulvvarme.
Beregning af den procentvise afkøling af fjernvarmevandet med de eksisterende varmeflader og en
fremløbstemperatur hos forbrugeren på 70ºC:
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( 70 - 20)º C − ( 37 - 20)º C
⋅ 100% = 66%
( 70 - 20)º C
Herefter kan den maksimale returtemperatur ved forbrugeren med gulvvarme beregnes således:
( 38 - 20)º C - (Tretur - 20)º C
= 0 ,66 ⇔ Tretur = 26ºC
( 38 − 20 )º C
Den maksimale returtemperatur ved gulvvarme bliver således 26ºC.

XII. Forklaring til de numeriske modeller
Det følgende er en beskrivelse af sammenhængen mellem input og output i de tre numeriske modeller, forbrugsmodellen og de to modeller henholdsvis gulvvarmemodel og radiatormodel, der forefindes på vedlagte cd. Kolonnerne med diverse data er ens for alle modellerne. Forsyningsmodellerne
er baseret på forbrugsmodellen, hvorfor gulvvarmemodellen og radiatormodellen er en videreudbygning af forbrugsmodellen.
For at lette overskueligheden er overskrifterne i modellerne markeret i farver efter følgende
system:
Diverse data
Forbrugsmodel
Forsyningsmodel
Værkdata
Derudover er de vigtigste modelresultater i gulvvarmemodellen og radiatormodellen angivet i nederste højre hjørne af disse modeller og markeret med følgende farve:
Modelresultater

Forbrugsmodellen
Forbrugsmodellens formål er at simulere Hou-forbrugeres varmeforbrug til rumopvarmning og
brugsvandsopvarmning på timebasis. Forbrugsmodellen består af kolonnerne diverse data og kolonnerne forbrugsmodel.

Diverse data
Kolonnerne diverse data består af følgende:
Databenævnelse
Tidsdata

Måned
Døgn i måneden
Abs. dag

Forklaring
Månedens nr. i 1997 – fra 1-12.
Døgnnr. i måneden.
Døgnnr. i 1997 – fra 1-365.
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Time i døgnet
Abs. time

Timenr. i døgnet – fra 0-23.
Timenr. i 1997 – fra 1-8760
Udetemperaturen indsamlet fra vejrstation i
Tude [ºC]
Brønderslev. Temperaturen er målt i en højde
af 1 m.
Jordtemperaturen i 1 m dybde. Jordtemperaturen er bestemt ud fra en funktion udledt i
Jordtemperatur [ºC]
Vejrdata
appendiks V. Bestemmelse af jord- og havvandstemperaturer.
Havtemperaturen i 5 m dybde. Havtemperaturen er bestemt ud fra en funktion udledt i apHavtemperatur [ºC]
pendiks V (Bestemmelse af jord- og havvandstemperaturer)
Korrektionsfaktoren anvendes til at bestemme
døgnforbruget af brugsvand en given måned
Korrektionsfaktor måned
ud fra det gennemsnitlige døgnforbrug. Kor(F1)
rektionsfaktoren er bestemt i afsnit 6
(Forbrugsmodel for Hou 1997).
Brugsvandskorrektionsfaktorer
Korrektionsfaktoren anvendes til at bestemme
timeforbruget en given time i døgnet ud fra
Korrektionsfaktor time
døgnforbruget. Korrektionsfaktoren er be(F2)
stemt i afsnit 6 (Forbrugsmodel for Hou
1997)..
Khus er den konstant der er bestemmende for
boligernes samlede varmetab i forhold til forVarmetransmissionskonskellen mellem inde- og udetemperatur. khus
Khus [J / (h ⋅ °C)]
stant
er bestemt i afsnit 6 (Forbrugsmodel for Hou
1997).
Det udnyttede solindfald er den varmemængde der udnyttes i boligerne fra solen. Det udnyttede solindfald er opstillet som en funktion
Solindfald
Udnyttet solindfald [J]
af Abs. time (se appendiks VIII: Estimering
af solindfald).

Forbrugsmodel
Kolonnerne i forbrugsmodellen består af følgende:
Databenævnelse

Funktion

Forklaring
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Rumvarmeforbruget er det varmeforbrug, boligerne har til rumopvarmning. Dvs, at der ikke
indgår varmeforbrug til brugsvand og rørtab i
khus · (20 - Tude) - udnyttet fjernvarmenettet. Rumvarmeforbruget er afRumvarmeforbrug [J / h]
hængigt af udetemperaturen og det udnyttede
solindfald
solindfald. Funktionen for rumvarmeforbruget
er udledt i afsnit 6 (Forbrugsmodel for Hou
1997).
Når udetemperaturen er større end indetemperaturen, eller når det udnyttede solindfald er
Forbrug sættes lig med
større end varmetabet fra boligen, vil det resulRumvarmeforbrug uden nul når Tude er større end
tere i et negativt rumvarmeforbrug. Da det er
negativt forbrug [J / h] 20ºC eller udnyttet solindusandsynligt, at boligerne kan lagre varmen,
fald er større end forbrug
sorteres de negative værdier af rumvarmeforbruget fra i denne kolonne.
Boligernes svingende varmeforbrug til opvarmning af brugsvand afhænger af jordtempeVarmeforbrug til opraturen og korrektionsfaktorerne, idet der regM
pr. Døgn · Cvand ·
varmning af brugsvand [J vand
nes med, at det varme brugsvand, der udgør
(45 - Tjord) · F1 · F2
/ h]
26640 kg/døgn, skal varmes op til 45ºC. Funktionen er bestemt i afsnit 6 (Forbrugsmodel for
Hou 1997).
Rumvarmeforbrug uden
Varmeforbrug i alt er boligernes totale varmenegativt forbrug + varmeforbrug til både rumopvarmning og brugsVarmeforbrug i alt [J / h]
forbrug til opvarmning af
vandsopvarmning.
brugsvand

Gulvvarmemodellen
Gulvvarmemodellens formål er at simulere varmeforsyningen i Hou, som det er beskrevet i afsnit
9.1 (Gulvvarmestrategien). Gulvvarmemodellen består af kolonnerne diverse data, forbrugsmodel,
forsyningsmodel og værkdata. Kolonnerne diverse data og forbrugsmodel er identiske med kolonnerne i forbrugsmodellen.

Forsyningsmodel
Kolonnerne forsyningsmodel består af følgende:
Databenævnelse
Funktion
Forklaring
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Fremløbstemperaturen ved forbrugerne er afhængig af forbrugernes varmeforbrug. FunktioFremløbstemperatur 3,97 · 10 · varmefornen for fremløbstemperaturen er bestemt i apved forbruger [ºC] brug i alt + 22
pendiks X (Fremløbs- og returtemperaturens
sammenhæng med forbruget).
I fremløbstemperaturen fra værket er der taget
højde for temperaturfaldet fra værket ud til forbrugeren. Fremløbstemperaturen fra værket afFremløbstemperatur (c · m · Tfrembolig - krør ·
hænger derfor af fremløbstemperaturen ved forfra værk [ºC]
Tjord)/(c · m - krør)
brugeren, vandmassen og jordtemperaturen.
Funktionen er bestemt i appendiks XIII:
Udledning af formler til gulvvarmemodellen
Returtemperaturen ved forbrugerne er ligesom
fremløbstemperaturen afhængig af varmeforReturtemperatur
1.01 · 10-9 · varmeforbruget. Funktionen er bestemt i appendiks X
ved forbruger [ºC] brug i alt + 22
(Fremløbs- og returtemperaturens sammenhæng
med forbruget).
I returtemperaturen ved værket er der taget højde for temperaturfaldet fra forbrugeren til varmeværket. Returtemperaturen er derfor en funkReturtemperatur
((-krør · (Treturbolig - Tjord))
tion af returtemperaturen ved forbrugerne,
ved værk [ºC]
/ (m · c)) + Treturbolig
vandmassen og jordtemperaturen. Funktionen er
bestemt i appendiks XIII: Udledning af formler
til gulvvarmemodellen
Varmetabet i fjernvarmerørene stammer både
fra fremløbs- og returrørene. Tabet er afhængigt
af fremløbs- og returtemperaturen på værket
krør · (Tfrem + Tretur – 2 · samt jordtemperaturen, idet der ses bort fra, at
Rørtab [J / h]
temperaturen ikke er helt den samme gennem
Tjord)
hele fremløbsnettet og hele returløbsnettet.
Funktionen er udledt i afsnit 6 (Forbrugsmodel
for Hou 1997).
Den del af brugsvandsopvarmningen, der varetages af fjernvarmevandet, er bestemt af fjernvarmevandets fremløbstemperatur ved forbruFjernvarmens andel brugsvandsforbrug pr.
af energiforbrug til døgn · c · ((Tfrembolig – 5) - gerne, jordtemperaturen og brugsvandskorrektionsfaktorerne. Funktionen er bestemt i appenbrugsvand [J / h]
Tjord) F1 · F2
diks XIII: Udledning af formler til gulvvarmemodellen.
Elvarmerens energiforbrug er differensen melElvarmerens ener- brugsvandsvarmeforbrug lem det aktuelle varmeforbrug til brugsvandsopvarmning, og den del af opvarmningen fjerngiforbrug [J / h]
– fjernvarmens andel
varmen varetager.
-9
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Den vandmasse, der skal sendes gennem fjernvarmenettet pr. time for at opfylde behovet til
rumopvarmning, er konstant. Værdien er bestemt i appendiks XIV: Vandflow og vandhastighed.
Den vandmasse der skal sendes gennem fjernvarmenettet pr. time for at opfylde behovet til
brugsvandsopvarmning afhænger af varmeforVandmasse fra
brugsvandsvarmeforbrug
bruget til opvarmning af brugsvand, fjernvarværk til opvarm/ (c · ((Tfrembolig – 5ºC) mevandets fremløbstemperatur ved forbrugerne
ning af brugsvand
Tjord))
og jordtemperaturen. Funktionen er bestemt i
[kg / h]
appendiks XIII: Udledning af formler til gulvvarmemodellen.
vandmasse til brugsDen samlede vandmasse pr. time fra værket er
Vandmasse i alt fra vandsopvarmning +
summen af vandmassen til rumopvarmning og
vandmasse til rumopværk [kg / h]
vandmassen til brugsvandsopvarmning.
varmning
Vandhastigheden i fjernvarmerørene afhænger
Vandhastighed i rør Vandmasse pr. Time / (π af den samlede vandmasse pr. time. Der er taget
[m / s]
· radius2 · 3600 · 1000) udgangspunkt i fjernvarmenettets hovedledning,
som har en diameter på 168,3 mm.
Vandmasse til ru- I henhold til appendiks
mopvarmning [kg / XIV (Vandflow og
vandhastighed)
h]

Værkdata
Kolonnerne værkdata består af følgende:
Databenævnelse
Funktion
Varmemængde fra Vandmasse · c · (Tfremværk
varmeværk [J / h] - Treturværk)

Varmepumpens andel af varmemængMaks. 2,78 GJ/h
den fra varmeværket [J/h]

Forklaring
Den totale varmemængde, der leveres af varmeværket, er bestemt ud fra den samlede vandmasse pr. time, fremløbstemperaturen og returtemperaturen for fjernvarmevandet ved varmeværket.
Varmepumpens andel af varmemængden fra
varmeværket er bestemt ud fra en dimensionerende udetemperatur på 0ºC (se appendiks
XVI: Dimensionerende udetemperatur for varmepumpen). og dermed en dimensionerende
ydelse på 2,78 GJ/h. Den dimensionerende
ydelse er bestemt ved at tage gennemsnittet af
varmeværkets varmeproduktion for alle de timer, hvor udetemperaturen er 0ºC. Varmepumpens andel er derfor afhængig af varmemængden fra varmeværket, men kan maksimalt udgøre 2,78 GJ/h.
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Når varmeværket skal levere en større varmemængde, end varmepumpen er dimensioneret
til, skal gasbrænderen levere den resterende
Gassens andel af
varmemængde. Gassens andel af varmemængVarmemængde i alt varmemængden fra
den fra varmeværket er derfor differensen melVarmepumpens andel
varmeværket [J/h]
lem den totale varmemængde fra værket og
varmepumpens andel af varmemængden fra
varmeværket
Fjernvarmeværkets gaskøb afhænger af gassens
andel af varmemængden fra varmeværket, idet
Gassens andel /
der regnes med en virkningsgrad for gaskedlen
Gaskøb [m3/h]
(ηgasbrænder · høvre)
på 90% og den øvre brændværdi for naturgas:
43,07 · 106 J/m3 [Hansen, 1993, s. 92].
Varmeværkets udgift til naturgas afhænger af
gaskøbet, idet der regnes med en naturgaspris
Gasudgift [kr/h]
gaskøb · gaspris [kr]
på 6,36 kr/m3 (naturgastariffen maj 2001)
[DONG webpage]
Da det er anslået, at temperaturdifferensen i
fordamperen er 5ºC, trækkes der 5ºC fra havFordampertemperaThav-5ºC
temperaturen for at bestemme varmepumpens
tur [ºC]
fordampertemperatur.
Da det er anslået, at temperaturdifferensen i
kondensatoren er 5ºC, lægges der 5ºC til fjernKondensatortempevarmevandets fremløbstemperatur for at beTfremværk + 5ºC
ratur [ºC]
stemme varmepumpens kondensatortemperatur.
Funktion fundet i appen- Varmepumpens COP er afhængig af fordampertemperaturen og kondensatortemperaturen.
diks XVII
COP
(Approximering af funk- Funktionen er udledt i appendiks XVII:
Approximering af funktion for COP-værdi.
tion for COP-værdi)
Varmepumpens elforbrug afhænger af den leElkøb på værk til
Varmemængde fra varverede varmemængde fra varmeværket og
varmepumpen [J /
meværk / COP
varmepumpens COP.
h]

Havvandsfødesystem
Kolonnerne havvandsfødesystem består af følgende:
Databenævnelse
Funktion
Forklaring
Havenergien er den energi, varmepumpen modVarmepumpens andel - tager fra havet. Energimængden er beregnet som
Havenergi [J/h]
varmepumpens elforbrug differensen mellem varmepumpens andel af varmeproduktionen og varmepumpens elforbrug.
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Vandflow [m3/s]

(Havenergi / (c ·
2,5ºC))/(3600s/h ·
1030kg/m3)
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Vandflowet er den vandmængde, der skal strømme gennem fordamperen for at levere havenergien til arbejdsmediet. Vandflowet er afhængigt
af havenergien, og funktionen er bestemt i appendiks XX: Bestemmelse af rørdiameter.

(((77.05 · (L +
5Lvarmeveksler) · vandflow ·
Pumpens energiforbrug afhænger af vandflowet.
ρ · (d · ν + 2.634 · 10-4 ·
Funktionen for pumpeforbruget er bestemt i apPumpeforbrug [J/h]
vandflow) / d5) +(504.89
pendiks XV: Havvandsfødesystem.
· vandflow + 29.005)) ·
vandflow · 3600) / ηpumpe

Radiatormodellen
Formålet med radiatormodellen er at simulere varmeforsyningen i Hou som det er beskrevet i afsnit
9.1 (Radiatorstrategien). Radiatormodellen består af kolonnerne diverse data, forbrugsmodel, forsyningsmodel og værkdata. Kolonnerne diverse data og forbrugsmodel er identiske med kolonnerne i
forbrugsmodellen.

Forsyningsmodel
Kolonnerne forsyningsmodel består af følgende:
Databenævnelse

Funktion

Fremløbstemperatur 1.26 · 10-8 · varmeforved forbruger [ºC] brug i alt + 20

Fremløbstemperatur (c · m · Tfrembolig - krør ·
fra værk [ºC]
Tjord)/(c · m - krør)

Returtemperatur
4.27 · 10-9 · varmeforved forbruger [ºC] brug i alt + 20

Forklaring
Fremløbstemperaturen ved forbrugerne er afhængig af forbrugernes varmeforbrug. Funktionen for
fremløbstemperaturen er bestemt i appendiks X:
Fremløbs- og returtemperaturens sammenhæng
med forbruget.
I fremløbstemperaturen fra værket er der taget
højde for temperaturfaldet fra værket ud til forbrugeren. Fremløbstemperaturen fra værket afhænger derfor af fremløbstemperaturen ved forbrugeren, vandmassen og jordtemperaturen.
Funktionen er identisk med den, der anvendes i
gulvvarmemodellen og er bestemt i XIII.
Udledning af formler til gulvvarmemodellen.
Returtemperaturen ved forbrugerne er ligesom
fremløbstemperaturen afhængig af varmeforbruget. Funktionen er bestemt i appendiks X:
Fremløbs- og returtemperaturens sammenhæng
med forbruget
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I returtemperaturen ved værket er der taget højde
for temperaturfaldet fra forbrugeren til varmeværket. Returtemperaturen er derfor en funktion
af returtemperaturen ved forbrugerne, vandmasReturtemperatur
((krør · (Tfrembolig ved værk [ºC]
Tjord))/(m · c)) + Tfrembolig sen og jordtemperaturen. Funktionen er identisk
med den, der anvendes i gulvvarmemodellen og
er bestemt i appendiks XIII: Udledning af formler
til gulvvarmemodellen.
Varmetabet i fjernvarmerørene stammer både fra
fremløbs- og returrørene. Tabet er afhængigt af
fremløbs- og returtemperaturen på værket samt
krør · (Tfrem + Tretur – 2 ·
Rørtab [J/h]
jordtemperaturen, idet der ses bort fra, at tempeTjord)
raturen ikke er helt den samme gennem hele
fremløbsnettet og hele returnettet. Funktionen er
udledt i afsnit 6 (Forbrugsmodel for Hou 1997)
Den del af brugsvandsopvarmningen, der varetages af fjernvarmevandet, er bestemt af fjernvarmevandets fremløbstemperatur ved forbrugerne,
jordtemperaturen og brugsvandskorrektionsfaktoFjernvarmens andel Samlet døgnforbrug · c ·
rerne. Når fremløbstemperaturen overstiger 50ºC,
af energiforbrug til ((Tfrembolig – 5ºC) - Tjord)
varetager fjernvarmen hele brugsvandsopvarmbrugsvand [J/h]
F1 · F2
ningen, ellers bestemmes andelen af funktionen,
som er identisk med den, der er anvendt i gulvvarmemodellen og bestemt i appendiks XIII:
Udledning af formler til gulvvarmemodellen.
Elvarmerens energiforbrug er differensen mellem
Elvarmerens ener- brugsvandsvarmeforbrug det aktuelle varmeforbrug til brugsvandsopvarmning og den del af opvarmningen, fjernvarmen
giforbrug [J/h]
– fjernvarmens andel
varetager.
Den vandmasse, der skal sendes gennem fjernVandmasse til ru- I henhold til appendiks
varmenettet pr. time for at opfylde behovet til
XIV (Vandflow og
mopvarmning
rumopvarmning, er konstant. Værdien er bestemt
vandhastighed).
[kg/h]
i appendiks XIV (Vandflow og vandhastighed).
Den vandmasse, der skal sendes gennem fjernvarmenettet pr. time for at opfylde behovet til
brugsvandsopvarmning, afhænger af varmeforVandmasse fra
bruget til opvarmning af brugsvand, fjernvarmeQbrugsvand / c · ((Tfrembolig –
værk til opvarmvandets fremløbstemperatur ved forbrugerne og
ning af brugsvand 5ºC) - Tjord)
jordtemperaturen. Funktionen er identisk med
[kg/h]
den, der er anvendt i gulvarmemodellen og bestemt i appendiks XIII (Udledning af formler til
gulvvarmemodellen)
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Den samlede vandmasse pr. time fra værket er
Vandmasse i alt fra mbrugsvandsopvarmning + mrusummen af vandmassen til rumopvarmning og
værk [kg/h]
mopvarmning
vandmassen til brugsvandsopvarmning.
Vandhastigheden i fjernvarmerørene afhænger af
Vandhastighed i rør Vandmasse pr. Time / (π den samlede vandmasse pr. time. Der er taget ud[m/s]
· radius2 · 3600 · 1000) gangspunkt i fjernvarmenettets hovedledning,
som har en diameter på 168,3 mm.

Værkdata
Kolonnerne værkdata består af følgende:
Databenævnelse
Funktion
Varmemængde fra Vandmasse · c · (Tfremværk
varmeværk [J/h]
- Treturværk)

Varmepumpens andel af varmemængMaks. 3,05 GJ/h
den fra varmeværket [J/h]

Gassens andel af
Varmemængde ialt varmemængden fra
Varmepumpens andel
varmeværket [J/h]

Gaskøb [m3/h]

Gassens andel /
(ηgasbrænder · høvre)

Forklaring
Den totale varmemængde, der leveres af varmeværket, er bestemt ud fra den samlede vandmasse pr. time, fremløbstemperaturen og returtemperaturen for fjernvarmevandet ved varmeværket.
Varmepumpens andel af varmemængden fra
varmeværket er bestemt ud fra en dimensionerende udetemperatur på 0ºC (udledt i appendiks
XVI: Dimensionerende udetemperatur for varmepumpen) og dermed en dimensionerende
ydelse på 3,05 GJ/h. Den dimensionerende ydelse er bestemt ved at tage gennemsnittet af varmeværkets varmeproduktion for alle de timer
hvor udetemperaturen er 0ºC. Varmepumpens
andel er derfor afhængig af varmemængden fra
varmeværket, men kan maksimalt udgøre 3,05
GJ/h.
Når varmeværket skal levere en større varmemængde, end varmepumpen er dimensioneret til,
skal gasbrænderen levere den resterende varmemængde. Gassens andel af varmemængden fra
varmeværket er derfor differensen mellem den
totale varmemængde fra værket, og varmepumpens andel af varmemængden fra varmeværket
Fjernvarmeværkets gaskøb afhænger af gassens
andel af varmemængden fra varmeværket, idet
der regnes med en virkningsgrad for gaskedlen
på 90% og den øvre brændværdi for naturgas:
43,07 · 106 J/m3 [Hansen, 1993, s. 92].
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Gasudgift [kr/h]

gaskøb · gaspris [kr]

FordampertemperaThav-5ºC
tur [ºC]
KondensatortempeTfremværk + 5ºC
ratur [ºC]
Temperaturforskel
mellem kondensa- Kondensatortemp - fordampertemp
tor og fordamper
[ºC]
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Varmeværkets udgift til naturgas afhænger af
gaskøbet, idet der regnes med en naturgaspris på
6,36 kr/m3 (naturgastariffen maj 2001) [DONG
webpage]
Da det er anslået, at temperaturdifferensen i fordamperen er 5ºC, trækkes der 5ºC fra havtemperaturen for at bestemme varmepumpens fordampertemperatur.
Da det er anslået, at temperaturdifferensen i kondensatoren er 5ºC, lægges der 5ºC til fjernvarmevandets fremløbstemperatur for at bestemme
varmepumpens kondensatortemperatur.
Temperaturforskellen mellem kondensatoren og
fordamperen anvendes til dimensionering af
varmepumpens kompressor.

Varmepumpens COP er afhængig af fordamperFunktionen er udledt i
temperaturen og kondensatortemperaturen.
appendiks
Funktionen er udledt i appendiks
COP
XVII.(Approximering af
XVII.(Approximering af funktion for COPfunktion for COP-værdi).
værdi).
Varmepumpens elforbrug afhænger af den leveElkøb på værk til Varmemepumpens varrede varmemængde fra varmeværket og varmevarmepumpen [J/h] meandel / COP
pumpens COP.

Havvandsfødesystem
Kolonnerne havvandsfødesystem består af følgende:
Databenævnelse
Funktion
Forklaring
Havenergien er den energi, varmepumpen modVarmepumpens andel - tager fra havet. Energimængden er beregnet som
Havenergi [J/h]
varmepumpens elforbrug differensen mellem varmepumpens andel af varmeproduktionen og varmepumpens elforbrug.
Vandflowet er den vandmængde, der skal strømme gennem fordamperen for at levere havener(Havenergi / (c ·
gien til arbejdsmediet. Vandflowet er afhængigt
Vandflow [m3/s]
2,5ºC))/(3600s/h ·
3
af havenergien, og funktionen er bestemt i ap1030kg/m )
pendiks XX (Bestemmelse af rørdiameter).
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(((77.05 · (L +
5Lvarmeveksler) · vandflow ·
Pumpens energiforbrug afhænger af vandflowet.
ρ · (d · ν + 2.634 · 10-4 ·
Funktionen for pumpeforbruget er bestemt i apPumpeforbrug [J/h]
vandflow) / d5) +(517,19
pendiks XV (Havvandsfødesystem).
· vandflow + 29,324)) ·
vandflow · 3600) / ηpumpe
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XIII. Udledning af formler til gulvvarmemodellen
Tabet i røret fra værk til forbruger (fremløb) er forskellig fra det, der er fra forbrugeren til værket
(returløb). Imidlertid er konstanten, krør, til beregning af tabet den samme (kun ∆T varierer). Denne
konstant er beregnet i 6 (Forbrugsmodel for Hou 1997) til at være 1,719 · 108 [J / (døgn · ºC)]. På
timebasis ændres krør til 7,1625 · 106 [J / (time · ºC)].
Fremløbstabet kan derfor udtrykkes som:
( 19.5 ) Tabfrem = krør ·∆Tfrem ⇔
Tabfrem = krør · (Tfrem – Tjord)
Hvor
Tabfrem = Fremløbstabet [J / time]
krør
= Konstant [J / (time · ºC)]
∆Tfrem = Forskellen mellem fremløbstemperaturen og jordtemperaturen [ºC]
Tfrem = Fremløbstemperaturen fra værket [ºC]
Tjord
= Jordtemperaturen [ºC]
Endvidere kan fremløbstabet også bestemmes ved at bestemme den mængde energi, en vandmasse
taber fra værk til forbruger i form af temperaturændring. Derfor kan fremløbstabet også bestemmes
som:
( 19.6 )

Tabfrem =

Tabfrem =
Hvor
Tabfrem =
mvand =
cvand
=
∆Tfrem1 =
Tfrem =
Tforbruger =

mvand · cvand · ∆Tfrem1 ⇔

mvand · cvand · (Tfrem – Tforbruger),

Fremløbstabet [J / time]
Vandmasse [kg / time]
Specifik varmekapacitet for vand [J / (kg · ºC)]
Forskellen mellem temperaturen ved værket og temperaturen hos forbrugeren [ºC]
Fremløbstemperaturen fra værket [ºC]
Fremløbstemperaturen hos forbrugeren [ºC]

Da både fremløbstabet og fremløbstemperaturen er ubekendte i de to ligninger ( 19.5 ) og ( 19.6 ),
findes fremløbstemperaturen ved hjælp af de to formler for fremløbstabet til:
( 19.5 ) = ( 19.6 ) ⇔
krør · (Tfrem – Tjord) = mvand · cvand · (Tfrem – Tforbruger)⇒
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Tfrem

=
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cvand ⋅ mvand ⋅ T forbruger − k rør ⋅ T jord
c vand ⋅ mvand − k rør

Returtemperatur ved værk:
Som før omtalt er konstanten til beregning af tabet den samme for såvel fremløbs- og returtab. Returtabet kan derfor udtrykkes som:
(19.7)

Tabretur = krør ·∆Tretur ⇔
Tabretur = krør · (Tretur – Tjord)

Hvor
Tabretur
krør
∆Tretur
Tretur
Tjord

=
=
=
=
=

Returtabet [J / time]
Konstant [J / (time · ºC)]
Forskellen mellem returtemperaturen og jordtemperaturen [ºC]
Returtemperaturen fra værket [ºC]
Jordtemperaturen [ºC]

Som det var tilfældet med fremløbet, kan returtabet også bestemmes ved at bestemme den mængde
energi, en vandmasse taber fra forbruger til værk i form af temperaturændring. Returtabet kan også
udtrykkes som:
(19.8)

Tabretur = mvand · cvand · ∆Tretur ⇔
Tabretur =

Hvor
Tabretur =
mvand =
cvand
=
∆Tretur =
Tretur =
Treturbolig =

mvand · cvand · (Tretur – Treturbolig)

Returtabet [J / time]
Vandmasse [kg / time]
Specifik varmekapacitet for vand [J / (kg · ºC)]
Forskellen mellem temperaturen hos forbrugeren og temperaturen ved værket [ºC]
Returtemperaturen fra værket [ºC]
Returtemperaturen hos forbrugeren [ºC]

Ved hjælp af ligningerne (19.7) og (19.8) er det muligt at udtrykke returtemperaturen på værket som
værende:
(19.7) = (19.8) ⇔
krør · (Tretur – Tjord) = mvand · cvand · (Tretur – Treturbolig)
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Tretur

=

− k rør ⋅ (Treturbolig − T jord
mvand ⋅ cvand
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+ Treturbolig

Fjernvarmens andel af energiforbrug til brugsvand:
Energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand bør for så vidt muligt varetages af fjernvarmen,
da varmepumpens COP herved udnyttes. Eftersom det er antaget, at brugsvandet skal opvarmes til
45ºC, er det ikke muligt at opvarme brugsvandet til denne temperatur ved hjælp af fjernvarmevandet, da fremløbstemperaturen hos forbrugeren ikke er tilstrækkeligt høj. Derfor opvarmes brugsvandet til den med fjernvarme højst opnåelige temperatur. Den højst opnåelige temperatur vil sige
fjernvarmevandets fremløbstemperatur ved forbrugeren minus 5ºC, idet der antages at temperaturdifferensen i varmeveksleren er 5ºC. Yderligere opvarmning varetages af en el-varmer hos forbrugeren.
Fjernvarmens andel beregnes således:
Fjernandel= brugsvandsforbrug pr. døgn · c · ((Tfrembolig – 5ºC) - Tjord) F1 · F2
Hvor
brugsvandsforbrug pr. døgn = gennemsnitlig masse af varmt brugsvand pr. døgn [kg / døgn]
c
= Specifik varmekapacitet for vand [J / (kg · ºC)]
Tfrembolig = Fremløbstemperaturen hos forbrugeren [ºC]
Tjord
= Jordtemperaturen [ºC]
F1
= Korrektionsfaktor på månedsbasis
F2
= Korrektionsfaktor på timebasis

Vandmasse fra værk til opvarmning af brugsvand
For at kunne afgive varme til opvarmning af brugsvandet er det nødvendigt at udsende en større
mængde fjernvarmevand end den, der er påkrævet blot til rumopvarmning. For at kunne dimensionere pumpen til at kunne klare dette ekstraarbejde, er det nødvendigt at kende den ekstra vandmasse.
Den vandmasse der skal udsendes fra værket for at kunne opvarme brugsvandet mest muligt er givet
ved:
QFjernandel
QFjernandel

=
=

mfjernbrug

=

mfjernandel · cvand · ∆T ⇔
mfjernandel · cvand · (Tforbruger – Tjord) ⇔
Q fjernandel
cvand ⋅ (T forbruger − T jord )
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Hvor
Qfjernandel
Mfjernandel
Cvand
Tforbruger
Tjord

=
=
=
=
=
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Den energi fjernvarmeanlægget kan levere til brugsvand
Den vandmasse der er påkrævet for at levere den pågældende mængde varme
Specifik varmekapacitet for vand
Fremløbstemperaturen hos forbrugeren
Jordtemperaturen

Der vil dog være en temperaturdifferens mellem fjernvarmevandet og brugsvandet, da der skal installeres en varmeveksler mellem de to medier. Temperaturdifferencen antages at være 5ºC. Det resulterer i, at vandmassen fra varmeværket til brugsvandsopvarmning kan beregnes således:
mfjernbrug

=

Q fjernandel
c vand ⋅ ((T forbruger − 5º C ) − T jord )

XIV. Vandflow og vandhastighed
For at bestemme pumpearbejdet og det dertil hørende elektricitetsforbrug, er det nødvendigt at kende den vandmasse, der skal pumpes gennem systemet den enkelte dag for at levere den ønskede
mængde varme. Eftersom fremløbs –og returtemperaturen er direkte proportionale med varmeforbruget, er det kun nødvendigt med en beregning – vandmængden til rumvarmeforbrug er altid den
samme.
Til bestemmelse af vandflowet benyttes følgende (Varmeståbi s. 260):
qv =

Hvor
Φ =
tfrem =
tretur =
Cv =
ρv =

Φ
( t frem − t retur ) ⋅ C v ⋅ ρ v

[m3/h],

Nødvendigt varmeflow til rumopvarmning ved en given temperatur [J/h]
Fremløbstemperaturen ved boliger [ºC]
Returtemperaturen ved boliger [ºC]
Specifik varmekapacitet for vand [J/(ºC · kg)]
Vands massefylde [kg/m3]

Analogt hertil findes vandflowet en vilkårlig dag (1/1-1997) til:
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4,1 ⋅ 10 9 J / h
= 80,784 m 3 / h
(38,27º C − 26,14º C ) ⋅ 4182 J /(º C ⋅ kg ) ⋅ 1000 kg / m 3
Som det ses, anvendes der det totale varmeflow for alle forbrugere tilsammen. Dette gøres på baggrund af, at ikke alle forbrugeres huse er ens, ej heller rørledningerne. Derfor ses den største rørledning fra værket som værende den, der forsyner alle forbrugere med fjernvarmevand. Endvidere er
der ikke taget højde for en ekstra vandmængde på grund af varmtvandsforbrug. I regnearket på vedlagte cd vil der dog være taget højde for dette forbrug.
Eftersom gulvvarme er den model, der anvender den laveste fremløbstemperatur, er det nødvendigt at benytte en større mængde varmebærende medie for at opnå samme varmeflow som ved højere temperaturer. En større mængde varmebærende medie, som i dette tilfælde er vand, kræver med
samme rørledninger en højere vandhastighed. For at bestemme, hvorvidt rørene kan holde til denne
ekstra belastning, er det derfor nødvendigt at kende vandhastigheden.
Vandhastigheden findes ud fra følgende [Varme Ståbi, 2000, s. 260]:
u=

qv
[m/s]
π ⋅ r ⋅ 3600

Hvor
qv =
r =

2

Vandflowet [m3]
rørets indvendige radius [m].

Herfra kan vandhastigheden beregnes til:
80,784 m 3 / h
= 1,01 m / s
π ⋅ 0,08415 2 m ⋅ 3600

Denne vandhastighed er dog kun beregnet udfra vandflowet til rumvarmeforbruget. Værdien vil være en smule større når varmtvandsforbruget medregnes. Den specifikke vandhastighed den enkelte
time fremgår af regnearket på vedlagte cd.

Vandgennemstrømning ved variabel temperatur
For at kunne bestemme pumpearbejdet og vandhastigheden ved modellen med variabel temperatur,
er det ligeledes nødvendigt at kende vandflowet i rørene. Vandflowet findes til:
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4,1 ⋅ 10 9 J / h
= 28,706m 3 / h
(71,65º C − 37,5º C ) ⋅ 4182 J /(º C ⋅ kg ) ⋅ 1000 kg / m 3
Vandflowet er ligeledes konstant i denne model, dog er der også her set bort fra varmtvandsforbrug.
På vedlagte cd er varmtvandsforbruget medregnet.
Vandhastigheden bliver på baggrund af vandflowet:
28,706 m 3 / h
= 0,36 m / s
π ⋅ 0,08415 2 m ⋅ 3600

XV. Havvandsfødesystem
Til bestemmelse af energiforbruget til havvandspumpen anvendes følgende udtryk:
Epumpe =

Ppumpe · t / ηpumpe [J]

Hvor
Ppumpe =
t
=
ηpumpe =

pumpeeffekten [W]
tiden hvori den angivne pumpeeffekt er nødvendig [s]
samlet virkningsgrad for pumpe og elmotor. Sættes til 0,8

Effekten i pumpen, Ppumpe, kan bestemmes ved hjælp af følgende udtryk [varmeståbi, 2000, s. 86]:
Ppumpe = q v ⋅

Hvor
qv
Σ∆p

=
=

∑ ∆p [W]

vandflowet i systemet [m3 / s]
summen af tryktabene [Pa]

I dette tilfælde bidrager både havvandsrøret og varmeveksleren til det samlede tryktab.

Tryktab i rør
Tryktabet i rørene, ∆prør, kan beregnes ved hjælp af følgende formel [ibid. s. 87]:
(19.9)

∆p rør = λ ⋅

L 1
⋅ ⋅ ρ ⋅ c 2 [Pa.]
d 2
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Hvor
λ = friktionskoefficient for betonrør med en diameter på 0,4m = 61,15 / Re + 0,0259 (se
appendiks XVIII. Approksimering af friktionskoefficienten.).
L = længden på røret [m] = 3300 m = (bestemt i appendiks XIX. Bestemmelse af rørlængde
til havvand)
d = rørdiameteren [m] = 0,4 m (bestemt i appendiks XX Bestemmelse af rørdiameter)
ρ = havvandets densitet [kg/m3] = 1030 [kg / m3]
qv
c = vandhastigheden [m/s] =
π 2
⋅d
4
De kendte størrelser indsættes i ligning (19.9):

∆p rør



 q

 61,15
 3300 1
v


=
+ 0,0259  ⋅
⋅ ⋅ 1030 ⋅
 π ⋅ 0,4 2 
 Re
 0,4 2


4


2

Reynoldstallet1, Re, afhænger af vandflowet på følgende måde [ibid s. 86]:


 q 
 v ⋅d
 π ⋅d2 

c ⋅ d  4
 =4
=
Re =

ν

I det
ν =

ν

qv
qv
=4
π ⋅ d ⋅ν
π ⋅ 0,4 ⋅ 1,5 ⋅ 10 −6

havvandets kinematiske viskositet [m2/s] = 1,5 · 10-6 [m2/s]

Dermed gælder følgende sammenhæng mellem tryktabet i rørledningen og vandflowet:

1

Reynoldstallet angiver et forhold mellem bevægelseskræfter og viskose kræfter i en strømmende væske.
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 q

 61,15
 3300 1
v

=
+ 0,0259  ⋅
⋅ ⋅ 1030 ⋅ 
 π ⋅ 0,4 2 
 Re
 0,4 2


4
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2

2






 q

61,15
3300 1
v




⋅ ⋅ 1030 ⋅
=
+ 0,0259 ⋅
 0,4 2

qv
 π ⋅ 0,4 2 



4
−6
4


 π ⋅ 0,4 ⋅ 1,5 ⋅ 10

= 7753 ⋅ q v + 6,974 ⋅ 10 6 ⋅ q v [Pa ]
2

Tryktab i fordamper
Tryktabet i en varmeveksler afhænger, af hvor stor varmeveksleren er, og hvor stor en temperaturdifferens der kan accepteres. Som en vejledning dimensioneres pladevarmevekslere normalt til et
tryktab på 20-100 kPa. Derfor vælges af hensyn til pumpestørrelsen et acceptabelt tryktab i varmeveksleren på 60 kPa ved det højeste vandflow. Det højeste vandflow i systemet er:
qv(max) =

0.061 m3 / s

Tryktabet i røret er her:

∆prør(max)

= 8106 qv(max) + 7,291 · 106 · qv(max)2 = 8106 · 0,061 + 7,291 · 106 · 0,0612
= 27624 Pa

Det antages, at tryktabet i fordamperen afhænger af vandflowet på samme måde som tryktabet i det
øvrige rørsystem. Derfor er det muligt at regne fordampertryktabet som en faktor gange tryktabet i
det øvrige rørsystem med længden, L. Tryktabet i fordamperen på 60 kPa svarer derfor til tryktabet i
en rørlængde på:

60000 Pa
≈ 2 ,2 L
27624 Pa / L
Dette tal rundes op til 2,5L for ikke at sætte fordampertryktabet for lavt.
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Dette giver fordampertryktabet:

∆pford

=

2,5 · ∆prør

=

2,5 · (7753 · qv + 6,974 ·106 · qv2) [Pa]

Pumpeeffekt
Pumpeeffekten som funktion af vandflowet bliver derfor:

Ppumpe = q v ⋅ ∑ ∆p = q v ⋅ (∆p rør + ∆p ford ) = q v ⋅ 3,5 ⋅ (7753 · q v + 6,974 ·106 · q v ) [W]
2

Pumpeenergiforbrug
Energiforbruget til havvandspumpen er dermed:
Epumpe =

Ppumpe · t / ηpumpe

=

3,5 · (7753 · qv + 6,974 ·106 · qv2) · qv · 3600 / 0,8 [J / h]

XVI. Dimensionerende udetemperatur for varmepumpen
Hvis varmepumpen skal kunne levere den nødvendige mængde varme ved den lavest forekommende udetemperatur, vil varmepumpen kun yde maksimalt nogle ganske få dage om året. Dette vil betyde, at værket størstedelen af året vil være overdimensioneret i forhold til forbrugernes varmebehov. Grunden hertil er, at døgnmiddeltemperaturen i Danmark kun er under nul en lille del af året,
mens udetemperaturerne resten af året er højere. Denne overdimensionering vil medføre, at varmepumpens enkeltdele, såsom kompressor og pumpe til havvand, størstedelen af året vil være større
end nødvendigt og dermed også dyrere i anskaffelse.
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Figur 19.11: døgngennemsnitstemperaturer for årene 1994 – 1998
På figuren ses døgngennemsnitstemperaturen for Nordjylland for årene 1994-1998 i forhold til antallet af døgn temperaturen har været under denne temperatur. De anvendte data er stillet til rådighed af EMD (Energi- og MiljøData)

For at kunne holde prisen på værket og dermed prisen på den fremstillede varme nede, vil det derfor
være en god idé at sætte en grænse for, hvor lav en udetemperatur varmepumpen alene skal kunne
levere den nødvendige varme ved. Herved vil varmepumpen blive mindre og dermed billigere at anskaffe. Ulempen ved dette er, at der vil forekommer dage, hvor varmepumpen ikke vil kunne levere
den nødvendige mængde varme. Det vil sige, at det nogle dage vil være nødvendigt at supplere den
af varmepumpen fremstillede varme med varme fremstillet på anden vis. Denne varme kan eksempelvis fremstilles ved afbrænding af naturgas i den allerede eksisterende kedel på Hou Kraftvarmeværk, hvormed vandet kan opvarmes det sidste stykke fra den maksimale temperatur, varmepumpen
kan levere og op til den påkrævede temperatur.
En måde at afgøre, hvilken udetemperatur varmepumpen skal dimensioneres efter, er at betragte
døgnmiddeltemperaturen, for herudfra at afgøre den dimensionerende udetemperatur. Det vælges at
betragte temperaturerne for flere forskellige år, for herved at sikre, at de betragtede temperaturer er
repræsentative. Betragtes (Figur 19.11), ses det, at det kun er ca. 40 dage om året, at døgnmiddeltemperaturen er under 0°C. Derfor antages det som et udgangspunkt , at 0ºC vil være en passende
udetemperatur at dimensionere varmepumpen efter. Hvis det i den numeriske model derefter viser
sig at være uhensigtsmæssigt, kan den dimensionerende udetemperatur ændres.

XVII. Approximering af funktion for COP-værdi
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De to valgte varmeforsyningsstrategier for levering af fjernvarme med en varmepumpe arbejder
begge inden for et temperaturinterval mellem ca. 20-75ºC – altså befinder kondensationstemperaturen sig i dette interval. Fordampningstemperaturen derimod afhænger af havtemperaturen og vil således befinde sig i intervallet ca. 0-18ºC. Der ønskes fremstillet en funktion, som beskriver COP’en
for varmepumpeanlægget som funktion af kondensationstemperaturen og fordampningstemperaturen inden for disse intervaller. Eftersom denne funktion har to uafhængige variable, vil grafen for
COP’en blive en flade i rummet. For at opnå den bedst mulige approksimation i hele det valgte interval udlægges et gitter af punkter jævnt fordelt i intervallet. Det vælges at lade kondensationstemperaturen løbe fra 20-75ºC med et interval på 5ºC og fordampningstemperaturen fra 0-18ºC med et
interval på 3ºC, hvilket svarer til 84 punkter. COP-værdierne for disse punkter udregnes ved hjælp
af programmet CoolPack [DTU webpage]. De udvalgte værdier for fordampnings- og kondensati-

20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

0
9.43
7.57
6.32
5.42
4.73
4.19
3.75
3.39
3.07
2.8
2.56
2.33

3
11.14
8.64
7.05
5.95
5.14
4.51
4.01
3.6
3.25
2.94
2.68
2.44

6
13.69
10.05
7.97
6.59
5.62
4.88
4.3
3.83
3.44
3.11
2.81
2.55

9
17.38
11.99
9.15
7.39
6.19
5.31
4.64
4.1
3.66
3.29
2.96
2.68

12
24.01
14.83
10.73
8.4
6.89
5.82
5.03
4.41
3.91
3.49
3.13
2.82

15
38.62
19.37
12.94
9.7
7.75
6.44
5.48
4.76
4.19
3.71
3.32
2.97

18
97.05
27.82
16.26
11.48
8.85
7.19
6.03
5.17
4.51
3.97
3.52
3.14

Tabel 19.5: COP’en som funktion af
forskellige fordampnings- og kondensationstemperatur
Skema over de udvalgte plotningspunkter for kondensationstemperatur
(Tkond.) og fordampningstemperatur
(Tford.) med tilhørende COP-værdi.
Skemaet til venstre skal læses som det
lille skema angivet nedenfor:

Tkond. [°C]

Tford. [°C]
COP-værdi

Målepunkterne markeret med lilla
blev frasorteret for at forbedre fitningen til de relevante målepunkter.

onstemperatur og de heraf følgende COP-værdier ses i (Tabel 19.5).
Først påtænktes det at tilnærme punkterne med et polynomium, men med denne tilnærmelsesform viste det sig, at der ikke kunne opnås en approksimering, der var tilstrækkelig præcis. For at
opnå en bedre fitning af kurven blev der derfor tilføjet et led svarende til Carnot-virkningsgraden for
en varmepumpeproces:

ε =

Thøj
Thøj − Tlav

Hvor
ε =
Thøj =

,

Carnot-virkningsgraden
kondenseringstemperaturen
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fordampningstemperaturen

Afvigelse [%]

På den måde fremkom en graf, som til en vis grad mindede om en hyperbel dog stadig med en lille
afvigelse fra plotningspunkterne. Derfor tilføjedes i flere omgange polynomiske led af begge variable af højere og højere grad til hyperbelleddet. Det viste sig dog, at nogle få af de valgte gitterpunkter
havde en langt større procentvis afvigelse end andre. Dette ses på (Figur 19.12), hvor de frasorterede
gitterpunkter er markeret
med en cirkel. De frasor80
terede gitterpunkter ses
70
ligeledes markeret med
60
lilla i Tabel 19.5. Ved
50
nærmere undersøgelse af
40
disse punkter ses det, at
30
de beskriver cop’en ved
20
en høj kondensations- og
10
fordampningstempera0
tur. Denne kombination
0
20
40
60
80
100
Punktnummer
er meget urealistisk, da
den svarer til at anvende
høj fremløbstemperatur Figur 19.12: Procentvise afvigelse for gitterpunkter
om sommeren. Efter fra- Den procentvise afvigelse for den udregnede cop-værdi for gitterpunkterne udregnet
sorteringen af disse git- med
terpunkter approximeredes en ny funktion for cop’en i forhold til fordampnings- og kondensationstemperaturen på tilsvarende måde, hvorved en approksimation til sidst blev opnået, hvor afvigelsen var så lille, at den først
gjorde sig gældende på 3. decimal på de beregnede cop'er. Eftersom cop'erne, udregnet vha. Coolpack - kun var med 3 betydende cifre var denne afvigelse altså acceptabel. Således fandtes følgende
funktionforskrift for COP’en i forhold til fordampnings- og kondensationstemperaturen.
COP(x, y) = (10,2 · y / (y - x)) – 8,49 · 10-5 · x4 + 4,21 · 10-6 · y4 + 2,03 · 10-3 · x3 – 9,04 · 10-4
· y3 – 1,93 · 10-2 · x2 + 7,16 · 10-2 · y2 – 6,52 · 10-2 · x – 2,54 · y + 28,7
Hvor
x
y

=
=

fordampningstemperaturen
kondensationstemperaturen
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For mere information om approksimeringen af COP-funktionen se vedlagte Cd-bilag: Sammenhæng
mellem fremløbstemperatur, havtemperatur og COP-værdi.

XVIII. Approksimering af friktionskoefficienten.
Sammenhængen mellem friktionskoefficienten, λ, ved turbulent strømning i rør med overfladeruheden, ks, rørdiameteren, d, og reynoldstallet, Re, er givet ved følgende ligning:

 2 ⋅ ks
18,7
= 1,74 − 0,87 ⋅ ln
+
λ
Re⋅ λ
 d

1





Da det vanskeligt lader sig gøre at isolere λ i ligningen, fastsættes rørdiameteren til 400mm og
overfladeruheden til 1mm for at kunne bestemme et datasæt af samhørende værdier for λ og Re. Ved
hjælp af Maple approksimeres en hyperbelfunktion med følgende forskrift (for yderligere information se vedlagte Cd-bilag: Funktion for lambda):

λ=

61,15
+ 0,02592
Re
Figur 19.13: Friktionskoefficienten
Friktionskoefficienten er afbilledet som funktion af reynoldstallet
sammen med datasættet, der ligger til baggrund for funktionen for
denne.
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XIX. Bestemmelse af rørlængde til havvand
For at kunne beregne længde af rørene, som skal transportere havvandet ind til varmepumpen,
anvendtes et kort fra Krak [Krak webpage] og et søkort for at finde ud af hvor langt rørene skal ud i
vandet for at nå en passende dybde.
For at pumpen ikke skal tage for mange
urenheder med ind i rørsystemet er det nødvendigt, at røret placeres et stykke under
overfladen [Cd-bilag: Samtale med Kaj Vestergaard Jensen, Nordjyllandsværket]. På
Nordjyllandsværket hentes vandet på en
dybde af 6 m, hvilket betyder, at der ikke er
særlig mange urenheder i vandet. Denne
dybde kan kun opnås i Hou ved at lægge en
rørledning næsten 3 km ud i havet.
Ud fra et søkort kan det ses, at det kun
vil være fornuftigt at føre rørledningen ud til
3,7 meters dybde, hvilket betyder at rørledningens længde kan reduceres fra 3 km ned
til 900 meter, se Figur 19.14.
Figur 19.14 :Søkort
På (Figur 19.15) er der vist et kort over
Her ses et udklip af et søkort. Den gule og røde stribe angiver
Hou by, som ligger til grund for opmålingen rørlængder, hvor den røde er 900 meter og den gule 3 km. Måleaf rørlængden på land. Her er der taget hen- stoksforholdene er at 1 cm på kortet svarer til ca. en halv sømil.
(Sømil er 1852 meter.)
syn til, at rørene følger vejen, så det ikke
generer beboerne mere end nødvendigt.
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Afstandene incl. tilbageløb:
1) 900 meter
2) 2x350 meter
3) 2x200 meter
4) 2x40 meter
5) 2x610 meter
Længde i alt: 3300 meter
Dvs. at rørledningen
til havet sættes til 3300
meter.

Figur 19.15 : Bykort over Hou

XX. Bestem-

Kortet viser rørledningen indtegnet, hvor den røde streg er indløbet og den blå streg er
tilbageløbet. Tallene med cirkel omkring angiver de enkelte målinger af rørlængden.

melse af rørdiameter til havvand
Det er vigtigt at se på, hvor stor pumpeeffekten bliver i forhold til rørdiameteren, da dette er en afgørende faktor for pumpeeffekten.
Pumpeeffekten, der er nødvendig for at pumpe vandet gennem røret, Ppumpe, kan bestemmes ved
hjælp af følgende udtryk [varmeståbi, 2000, s. 86]:
( 19.10 ) Ppumpe = q v ⋅ ∆p [W]

Hvor:
qv =
∆p =

vandflowet i systemet [m3 / s]
tryktabet gennem røret [Pa]
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Røret dimensioneres ud fra det maksimale vandflow gennem fordamperen. Her antages det, at det er
muligt at afkøle havvandet 2,5 ºC ud fra den betragtning, at der er 5 ºC forskel mellem havvandets
indløbstemperatur og varmepumpens arbejdsmedie. Masseflowet kan herved bestemmes:

m ⋅ c ⋅ ∆T = E ⇔ m =
Hvor
m
c
∆Τ
E

=
=
=
=

E
c ⋅ ∆T

masseflowet [kg / h]
specifik varmekapacitet for havvand = 3930 J / (kg · K) [Andersen m.fl., 2000, s. 147]
afkølingen af havvandet [K]
Energien udnyttet fra havet pr. time [J / h] (Fra Cd-bilag: Radiatormodel)

Volumenflowet bliver dermed:

(19.11)

Hvor
qv =
m =
ρ =

E
m
q v = = c ⋅ ∆T

ρ

ρ

volumenflowet [m3 / h]
masseflowet [kg / h]
havvandets densitet [kg / m3]

Tryktabet i røret, ∆p, kan beregnes ved hjælp af følgende formel [ibid. s. 87]:

(19.12)

∆p = λ ⋅

L 1
⋅ ⋅ ρ ⋅ c 2 [Pa.]
d 2

Hvor:
λ = friktionskoefficienten for røret
L = længden på røret [m] = 3300 m = (bestemt i appendiks XIX: Bestemmelse af rørlængde
til havvand)
d = rørdiameteren [m]
ρ = havvandets densitet [kg/m3] = 1030 [kg / m3]
c = vandhastigheden [m/s] = qv / ((π / 4) · d2)

Aalborg Universitet  Strandvejen 12-14  9000 Aalborg
126

Varmepumpe til decentral fjernvarme

Appendiks

Friktionskoefficienten for røret afhænger af reynoldstallet, rørdiameteren og rørets relative ruhed ks og kan ud fra disse bestemmes ved hjælp af Figur 19.16.
Reynoldstallet er givet ved

(19.13)

Re =

Hvor
c
d
ν

=
=
=

c⋅d

ν

vandhastigheden [m/s]
rørdiameteren [m]
havvandets kinematiske viskositet (1,5 · 10-6 m2 / s)

Havvandets kinematiske viskositet afhænger til en hvis grad af havtemperaturen, men fastsættes til
1,5 · 10-6 m2 / s. [Andersen m.fl., 2000, s. 252]
Vandhastigheden beregnes som:

(19.14)

c=

π
4

Hvor
qv =
c =
d =

qv
⋅d2

volumenstrøm (0,061 m3/s)(fra Cd-bilag: Radiatormodel)
vandhastigheden [m/s]
rørdiamteren [m]

Ved at beregne pumpeeffekten for forskellige rørdiametre ved maksimal belastning, kan der laves en
kurve, som viser den maksimale pumpeeffekt i forhold til diameteren. Eftersom havvandet har meget stor korrosionsevne, er det en god ide at anvende ikke metalliske rør. Derfor bruges der betonrør
til havvandsrøret. Normale betonrør har en overfladeruhed på 0,3-1,5 mm [Varmeståbi, 2000, s. 87].
I beregningerne sættes friktionskoefficienten derfor til 1 mm. Der udføres et beregningseksempel for
en rørdiameter på 0,2 m, men de resterende værdier i Figur 19.17 er bestemt på tilsvarende måde.
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Figur 19.16 Friktionskoefficient
Figuren viser en graf hvor friktionskoefficienten kan aflæses udfra Reynoldstallet og forholdet mellem ks og
diameteren [Varmeståbi, s.88].

Diameter
d = 0,20 m
Vandhastighed bestemmes ved ligning (19.14):

c=

0,061

π
4

m3
s

⋅ (0,20m)

= 1,9m / s
2

Reynoldstal ved ligning (19.11):
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m
⋅ 0,20m
s
Re =
= 260000
2
−6 m
1,5 ⋅ 10
s
1,94

Forholdet mellem ks og diameteren bestemmes:

1mm
= 0 ,005
200 mm
Dette forhold og reynoldstallet bruges til at aflæse friktionskoefficienten, λ, på Figur 19.16:
λ = 0,03
Trykfald bestemmes herefter ud fra (19.12):

∆p = 0,030 ⋅

3300m 1
kg
⋅ ⋅ 1030 3 ⋅ (1,94 m s ) 2 = 960000 Pa
0,2m 2
m

Pumpeeffekt til sidst udregnes og plottes ind på grafen ved ( 19.10 ):
Ppumpe = 0,061 m 3 / h ⋅ 961108 Pa = 59000 w

Pumpeeffekt
70
Pumpeeffekt [kW]

Ud fra Figur 19.17 ses det, at
pumpeeffekten ikke reduceres
væsentligt ved større rørdiametre
end 0,3-0,4 m. Da ø0,4 m er en
standardstørrelse inden for mufferør i beton, vælges denne indvendige dimeter for havvandsrøret

60
50
40
30
20
10
0
0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Rørdiameter [m]

Figur 19.17: Pumpeeffekt og rørdiameter
På grafen ses en kurve over pumpeeffekten som funktion af diameteren.
Det ses, at kurven flader ud når diameteren overstiger 0,3-0,4 m.
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XXI. Beregninger til CO2-regnskab
CO2-regnskab for den eksisterende varmeforsyning i Hou
Den eksisterende varmeforsyning i Hou kan skitseres som vist på Figur 19.18. Ud fra denne
skitse udføres CO2-regnskabet.

NOx
CH4
H

Figur 19.18 Oversigt over den
eksisterende varmeforsyning i Hou

CO2
J

I

Tab

Den eksisterende varmeforsyning i
Hou leverer varme til varmeforbrugerne i Hou samt el til elforbrugere.
De væsentligste drivhusgasser er
CO2, CH4 og NOx. Bogstaverne refererer til beregningerne i teksten.

K

Tab 10%
Kraftvarm
eværk

E
F

el

varme
B

D
G
Naturgas

Hou
forbrugere
A

C
Tab

(A) Varmeforbrug hos forbrugere i Hou: 13,00 · 1012 J [Situationen på landets barmarks kraftvarmeværker, 1998, bilag 2]
(B) Varmeproduktion: 19,00 · 1012 J [Ibid, bilag 2]
(C) Fjernvarmetab: B – A = 19,00 J · 1012 – 13,00 J · 1012 = 6,00 · 1012 J
(D) Elproduktion: 13,42 · 1012 J [Ibid, bilag 2]
Idet eltabet regnes som værende 10%, kan tabet udregnes.
(E) Eltab: D · 10 % = 13,42 · 1012 J · 10 % = 1,34 ·1012 J
Elforbruget hos forbrugerne er det resterende, når tabet er trukket fra produktionen.
(F) Elforbrug hos forbruger: D – E = 13,42 · 1012 J – 1,34 · 1012 J = 12,08 · 1012 J
(G) 1) Naturgasforbrug på værk: 848.776 mn3 [Cd-bilag: Samtale med Niels Pedersen, Varmemester på HKV]
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Energien i den forbrugte gas kan beregnes ud fra den øvre brændværdi for naturgas, høvre, da
udstødningsgassen fra gasmotoren køles ned til langt under vands kogepunkt. Den øvre
brændværdi for naturgas er: 43,07 · 106 J / mn3 [Andersen m.fl., 2000]
2) Gasenergiforbrug på værk: G1 · høvre = 848.776 mn3 · 43,07 · 106 J / mn3 =
36,66 · 1012 J
For at finde frem til den energimængde, der bliver sluppet fri i form af uforbrændt naturgas,
sættes den undslupne naturgasmængde til 5% af forbruget. (se bilag A: Emission ved kraftvarmeproduktion)
(H) 1) Uforbrændt CH4: G2 · 0,05 = 36,66 · 1012 J · 0,05 = 1,833 · 1012 J
2) CH4-udledning i kg: G1 · 0,05 · ρnaturgas = 848.776 mn3 · 0,05 · 0,8 kg / m3n
= 33950 kg
Udslippet af henholdsvis NOx og CO2 kan bestemmes på baggrund af emissionerne opgivet
af Dansk Gasteknisk Center (se bilag A: Emission ved kraftvarmeproduktion). Herudfra antages det, at NOx-udslippet, eNOx er: 0,18 kg/GJ, mens CO2-udslippet, eCO2 er: 57 kg/GJ.
Herefter kan CO2-udledningen fra kraftvarmeværket bestemmes, idet 95% af naturgassen forbrændes.
(I) NOx-udledning: G2 · 0,95 · eNOx = 36,66 · 1012 J · 0,95 · 0,18 · 10-9 kg / J = 6268 kg
(J) CO2-udledning: G2 · 0,95 · eCO2 = 36,66 · 1012 J · 0,95· 57 · 10-9 J/kg =1,985 · 106 kg
(K) Varmetab på værket: G2 · 0,95 - B – D =
(L) 36,66 · 1012 J · 0,95 - 19,00 · 1012 J - 13,42 · 1012 J = 2,407 · 1012 J

Udledningen af drivhusgas omregnet til CO2-ækvivalente masser
100-årig tidshorisont:
CO2: J = 2,0 · 106 kg
NOx har en drivhuseffekt, der svarer til 40 gange drivhuseffekten for CO2 (masseækvivalens) [UNU
webpage] Den CO2-ækvivalente udledning af NOx beregnes derfor som:
NOx: I · 40 = 6300 kg · 40 = 250000 kg
CH4 har en drivhuseffekt, der svarer til 21 gange drivhuseffekten for CO2 (masseækvivalens) [UNU
webpage] Den CO2-ækvivalente udledning af CH4 beregnes derfor som:
CH4: H2 · 21 = 34000 · 21 = 710000 kg
I alt: CO2 + NOx + CH4 = 2000000 + 250000 + 710000 = 2900000 kg
Udledningen af drivhusgas i CO2-ækvivalens pr. joule nyttig energi kan herefter bestemmes:
Forbrugt energi i alt hos forbruger: A + F = 13,00 · 1012 J + 12,08 · 1012 J = 25,08 · 1012 J
Bidrag til drivhuseffekt i CO2-ækvivalens pr. forbrugt joule hos forbruger
2948410 kg / 25,08 · 1012 J = 1,2 · 10-7 kg / J
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20-årig tidshorisont
CO2: J = 2,0 · 106 kg
NOx har en drivhuseffekt, der svarer til 150 gange drivhuseffekten for CO2 (masseækvivalens)
[UNU webpage] Den CO2-ækvivalente udledning af NOx beregnes derfor som:
NOx: I · 150 = 6300 kg · 150 = 950000 kg
CH4 har en drivhuseffekt, der svarer til 60 gange drivhuseffekten for CO2 (masseækvivalens) [UNU
webpage] Den CO2-ækvivalente udledning af CH4 beregnes derfor som:
CH4: H · 60 = 34000 · 60 = 2,0 · 106 kg
I alt: CO2 + NOx + CH4 = 2,0 · 106 + 9,5 · 105 + 2,0 · 106 = 5,0 · 106 kg
Udledningen af drivhusgas i CO2-ækvivalens pr. joule nyttig energi kan herefter bestemmes:
Forbrugt energi i alt hos forbruger: A + F = 13,00 · 1012 J + 12,08 · 1012 J = 25,08 · 1012 J
Bidrag til drivhuseffekt i CO2-ækvivalens pr. forbrugt joule hos forbruger
5,0 · 106 kg / 25,08 · 1012 J = 2,0 · 10-7 kg / J
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CO2-regnskab for den projekterede varmeforsyning for Hou
CO2-regnskabet for den projekterede varmeforsyning udføres ud fra skitsen i Figur 19.19.
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Figur 19.19 Oversigt over den projekterede varmeforsyning i Hou
For at stille et CO2-regnskab op for den projekterede varmeforsyning i Hou er det nødvendigt - udover varmeværket i
Hou - at inddrage det kulfyrede kraftvarmeværk, der skal levere elektricitet til varmepumpen samt de varmeforbrugere,
der er tilknyttet det kulfyrede kraftvarmeværk. De væsentligste drivhusgasser er CO2 og NOx. Der regnes ikke med noget CH4-udslip, da der ikke indgår nogen gasmotor. Bogstaverne refererer til beregningerne i teksten.

(A) Varmeforbrug i Hou: 13,00 · 1012 J
(B) Varmeforbrug dækket af varmeværk: 12,44 · 1012 J
(C) Varmeforbrug dækket af elvandvarmer: 0,556 · 1012 J (Cd-bilag: Radiatormodel)
(D) Varmeproduktion fra varmepumpe: 14,2 · 1012 J (Cd-bilag: Radiatormodel)
(E) Varmeproduktion fra gasbrænder: 6,09 · 1011 J (Cd-bilag: Radiatormodel)
(F) Varmeproduktion i alt: D + E = 14,2 · 1012 J + 6,09 · 1011 J = 14,8 · 1012 J
Forskellen mellem den producerede varmemængde og den forbrugte må være det, der går til
spilde i form af rørtab.
(G) Rørtab: F – B = 14,2 · 1012 J - 12,44 · 1012 J = 2,37 · 1012 J
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Elforbruget til varmeværket består af elforbrug til kompressor og havvandspumpe. Disse
værdier er bestemt i Cd-bilag: (Radiatormodel).
(H) Elforbrug varmeværk: 3,80 · 1012 J + 6,70 · 1010 = 3,87 · 1012
Hvis kraftvarmeværket i Hou lukkes ned, mistes der el-produktion herfra. Denne produktion
skal varetages fra kulkraftværket for at bibeholde el-kapaciteten. Denne merproduktion betegnes som fri el.
(I) Fri el: 12,08 · 1012 J (Samme størrelse som ved den eksisterende varmeforsyning)
Nettabet fra værk til forbruger regnes som værende 10%.
(J) El produceret: (C + H + I ) / ηtransmission =
(0,556 · 1012 J + 3,87 · 1012 J + 12,08 · 1012 J) / 0,90 = 18 · 1012 J
Når der produceres el, produceres der også varme. Forholdet mellem produceret varme og
produceret el regnes som værende 1/1.
(K) Varme produceret på kulfyret kraftvarmeværk: J · 1/1 = 18 · 1012 J
Det antages, at fjernvarmerørtabet fra det kulfyrede kraftvarmeværk er 20%. På baggrund af
denne antagelse kan rørtabet beregnes.
(L) Rørtab fra fjernvarme fra kulkraftvarmeværk: K · 20 % = 18 · 1012 J · 20 %
= 3,7 · 1012 J
(M) Varmeforbrug hos forbrugere tilsluttet kulkraftvarmeværk: K – L
= 18 · 1012 J - 3,7 · 1012 J = 15 · 1012 J
Den indfyrede mængde energi i kulkraftvarmeværket kan bestemmes på baggrund af værkets
effektivitet. Denne sættes til 90% for kombineret el- og varmeproduktion.
(N) Indfyret energi på værk (J + L) / ηværk = (18 · 1012 J +18 · 1012 J) / 0.90 =
41 · 1012 J
Udslippet af henholdsvis NOx og CO2 kan bestemmes på baggrund af emissionerne opgivet
af Dansk Gasteknisk Center (se bilag A Emission ved kraftvarmeproduktion). Herudfra antages det, at NOx-udslippet, eNOx er: 0,05 kg/GJ, mens CO2-udslippet, eCO2 er: 95 kg/GJ. Emissionerne fra det kulfyrede kraftvarmeværk er dermed:
(O) Udslip af NOx: O · eNOx = 41 · 1012 J · 0,05 · 10-9 kg / J = 2000 kg
(P) Udslip af CO2: O · eCO2 = 41 · 1012 J · 95 · 10-9 kg / J = 3900000 kg
For at beregne den indfyrede energi i gasbrænderen i Hou, er det nødvendigt at kende effektiviteten for gaskedlen. I dette tilfælde sættes effektiviteten til 90%.
(Q) Indfyret energi i gasbrænder: E / ηgasbrænder = 6,09 · 1011 J / 0,90 = 6,8 · 1011 J
For at beregne emissionerne fra gasbrænderen antages det, at de svarer til emissionerne fra et
stort gasfyret kraftvarmeværk. Disse er henholdsvis 57 kg/GJ og 0,06 kg/GJ for CO2 og NOx
(se bilag A Emission ved kraftvarmeproduktion). Emissionerne fra gasbrænderen er dermed:
(R) Udslip af CO2 fra gasbrænder: Q · eCO2 = 6,8 · 1011J · 57 · 10-9 = 39000 kg
(S) Udslip af NOx fra gasbrænder = Q · eNOx = 6,8 · 1011J · 0,06 · 10-9 = 40 kg
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Udledningen af drivhusgas omregnet til CO2-ækvivalente masser
Udledningen af CO2-ækvivalent drivhusgas beregnes på næsten samme måde som ved den eksisterende varmeforsyning.

100-årig tidshorisont:
CO2: P + R = 3900000 kg + 39000 kg = 3900000 kg
NOx: (O + S) · 40 = (2000+ 40 kg) · 40 = 83000 kg
I alt: CO2 + NOx = 3900000 kg + 83000 kg = 4,0 · 106 kg
Forbrugt energi i alt hos forbruger: A + I + M =
13,00 · 1012 J + 12,08 · 1012 + 15,05 · 1012 = 40,13 ·1012 J
Bidrag til drivhuseffekt i CO2-ækvivalens pr. forbrugt joule hos forbruger
4,0 · 106 kg / 40,13 ·1012 J = 1,0 · 10-7 kg / J

20-årig tidshorisont
CO2: P + R = 3900000 kg + 39000 kg = 3900000 kg
NOx: (O + S) · 150 = (2000 + 40kg) · 150 = 310000 kg
I alt: CO2 + NOx = 3900000 kg + 310000 kg = 4200000 kg
Forbrugt energi i alt hos forbruger: A + I + M =
13,00 · 1012 J + 12,08 · 1012 + 15,05 · 1012 = 40,13 ·1012 J
Bidrag til drivhuseffekt i CO2-ækvivalens pr. forbrugt joule hos forbruger
4200000 kg / 40,13 ·1012 J = 1,1 · 10-7 kg / J
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A. Emission ved kraftvarmeproduktion
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B. Korrektionsfaktor for varmeforbruget til brugsvandsopvarmning

I matricen ses korrektionsfaktoren på månedsbasis, F1.
Grafen viser at varmtvandsforbruget varierer med årstiden, faktisk så bruges der en del mindre
varmt vand om sommeren end om vinteren.
For at kunne bestemme det nøjagtige varmtvandsforbrug skal korrektionsfaktoren multipliceres med det gennemsnitlige varmtvandsforbrug for måneden
[Lawaetz, 1986].
Korrektionsfaktor for varmeforbruget til
brugsvandsopvarmning
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I matricen ses korrektionsfaktoren på timebasis, F2.
Grafen og matricen viser korrektionsfaktoren for forbrugsvandet på
timebasis. Det kan tydelig ses at varmtvandsforbruget ikke er fordelt jævnt hen over dagen, men at
forbruget topper 2 steder. Nemlig om morgenen og om aften. Ligesom på månedsbasis skal denne
faktor multipliceres med det gennemsnitlige varmtvandsforbrug for dagen
[Lawaetz, 1985].
Korrektionsfaktor for varmeforbruget til
brugsvandsopvarmning på time basis
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11.00
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14.00
15.00
16.00
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18.00
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20.00
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Faktor
0.0120
0.0000
0.0032
0.0000
0.0040
0.0442
0.1092
0.0361
0.0442
0.0562
0.0586
0.0522
0.0378
0.0321
0.0618
0.0386
0.0402
0.0908
0.0980
0.0763
0.0386
0.0241
0.0257
0.0161
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