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1 Sammenfatning
I dette forprojekt skitseres en teknisk løsning til udnyttelse af overskudsvarme hos
Stryhns i Roskilde til fjernvarmelevering til FORS’ fjernvarmenet. I dag bortkøles
varmen i en fordampningskondensator. Varmeleveringen vil udgøre ca. 4 GWh
svarende til fjernvarmeforbruget i 220 gennemsnitlige parcelhuse.

Version 1
Revision

Udarbejdet af CREC/MHL
Kontrolleret af CRI

Der er udført grundplaner og tegninger på skitseniveau og udarbejdet en investerings opgørelse baseret på leverandør tilbud og erfaringspriser for komponenter.
Den samlede investering vil ligge mellem 4,9 og 6,7 mio. kr. Projektet vil kunne
modtage tilskud for ”salg af energibesparelsen” på forventet 950.000 kr. Tilbagebetalingstiden for det samlede projekt vil ligge på 6,3-8,6 år.

Godkendt af NBA

Der præsenteres desuden en række modeller for hvordan Stryhns og FORS kan
dele investering, udgifter og tilskud. Der foreslås en model hvor investeringen deles op, så investering, tilskud og besparelser fordeles jf. Tabel 1.1.
Tabel 1.1: Resultater for
Stryhns og FORS ved foreslået ejerskabsmodel og økonomisk optimale varmepumpetilbud.

Enhed

Stryhns

FORS

Samlet

Investering

[kr.]

1.037.000

3.897.000

4.934.000

Tilskud

[kr.]

475.000

475.0000

950.0000

Besparelse

[kr./år]

229.000

407.000

636.000

Tilbagebetalingstid

[år]

2,4

8,4

6,3

Endelig vurderes projektets robusthed overfor en række nøgleparametre, og på
baggrund heraf konkluderes at elvarme afgiftslempelsen er afgørende for projektøkonomien.

2 Introduktion
Denne rapport analyserer muligheden for at udnytte overskudsvarmen fra køleanlægget på Stryhns fabrik på Vestre Kirkevej, Roskilde. Køleanlægget benytter i dag
en fordampningskondensator til afgivelse af kondenseringsenergien.
Stryhns er i dag tilknyttet FORS fjernvarmenet, hvilket gør det ideelt for en eventuel udnyttelse af overskudsvarmen til fjernvarmeproduktion hos FORS. FORS deltager i regionsprojektet grøn kollektiv varme, som omhandler brug af industriel
overskudsvarme i forsyningsnettet. Denne analyse indgår som et led i dette projekt.
I rapporten gennemgås måledata samt nøgletal, afgiftsmæssige rammer og lovgivning indenfor området. Derudover vil varmepumpekonceptet blive beskrevet
ved et forslag til tekniske løsninger, fysisk placering af anlægget, elforsyning og
rørføringer samt en sammenligning af tilbud fra tre leverandører af varmepumpeanlægget. Analysen afsluttes med en økonomisk sammenligning af alternativerne
samt mulige forretningsmodeller og en tilhørende følsomhedsanalyse.
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3 Stryhns Fabrik i Roskilde
Stryhns A/S, der fremstiller leverpostej, har siden 1956 haft produktion på deres
fabrik beliggende på Vestre Kirkevej i Himmelev ved Roskilde. På fabrikken forarbejdes råvarer, hvorefter produktet blandes sammen og bages i store båndovne.
Herefter nedkøles de pakkede postejer i kølespiraler for at derefter at forlade fabrikken.
Figur 3.1 viser et satellit foto af fabrikkens placering ved Roskilde fjord.

Figur 3.1: Satellitfoto af
Stryhns Fabrik og lokalområdet
i Himmelev
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4 FORS Fjernvarmenet i området
FORS leverer i dag fjernvarme til størstedelen af Roskilde og omegn. Fjernvarmenettet inkluderer i dag Stryhns fabrik på Vestre Kirkevej. Stryhns er i dag forsynet
af to stikledninger, en mindre stikledning (DN50) til administrationsbygningen
samt en stikledning (DN100) til produktionen. I Vestre Kirkevej, der løber forbi
Stryhns, ligger en af hovedledningerne (DN150) fra FORS fjernvarmenet. Figur 4.1
viser placeringen af stikledningerne, idet den lilla ledning er DN100 og den grønne
er DN50.

Figur 4.1: Oversigtskort af
fjernvarmenet omkring Stryhns

Da fjernvarmenettet allerede eksisterer i nærområdet omkring Stryhns fabrik, vil
det være et oplagt projekt, at udnytte overskudsvarme fra Stryhns som supplement til den eksisterende fjernvarmeproduktion.

6

FORS

15. maj 2018

www.niras.dk

5 Lovgivning og rammebetingelser
For dette projekt, hvor Stryhns skal sælge eller levere varme til FORS, spiller eksisterende lovgivning og afgifter en stor rolle for projektøkonomien. Derfor gennemgås i dette afsnit kort de relevante rammebetingelser.
Først beskrives aftalen ”Energiselskabernes Energispareindsats” under hvilken projektet kan opnå tilskud. Herefter gennemgås de afgifter på el, som selve varmepumpen vil være underlagt. Til sidst beskrives afgiften, som skal betales af den
varme, som Stryhns sælger til FORS.

5.1 Salg af energibesparelse
I henhold til Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes Energispareindsats (Energispareaftalen) pkt. 3.6 (uddybet i pkt. 3.9) kan man fra 2017 medregne besparelser ved etablering af nye varmepumper til fjernvarmeproduktion:
”Fra 2017 kan der medregnes energibesparelser i forbindelse med etablering af
nye el- eller gasdrevne varmepumper til fjernvarmeproduktion”
Da varmepumpen udnytter overskudsvarme hos en slutbruger kan energibesparelsen opgøres som beskrevet i 3.9.2. Opgørelse af energibesparelsen er beskrevet i
aftalens afsnit 10.5. To markedsaktører har forud for dette projekt estimeret tilskudssatsen for år 2019, se Tabel 5.1.
Tabel 5.1: Estimeret pris for
salg af energibesparelse I
2019

Forsyning

Prisestimat
[kr./MWh]

Frederiksberg Forsyning
/HMN Naturgas

300-320

Scanenergi

300

5.2 PSO og elafgifter
Elprisen der skal betales for elforbruget på en fremtidig varmepumpe, er afgørende for projektets økonomi. Både PSO afgiften og afgiften på el til opvarmning
er under forandring.
Ifølge regeringens aftale d. 17. november 2016 afskaffes PSO afgiften gradvist i
årene 2017-2022. PSO tariffen var i 2017 247 kr./MWh.
Afgiften på el til opvarmning er ligeledes under forandring. I 2017 kom en aftale
på plads om at give afgiftslempelse startende fra maj 2018. Indtil videre er afgiftslempelsen kun vedtaget frem til (og med) 2020. Det forventes dog, at forslaget
om varig nedsættelse godkendes. Derfor regnes i dette projekt med en varig nedsættelse af elafgiften på 25 øre/kWh. Det undersøges dog i afsnit 8.4 hvordan det
vil påvirke projektet hvis den varige nedsættelse ikke gennemføres.
Udviklingen i tariffer, afgifter og samlet elpris er vist i Tabel 5.2.
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Tabel 5.2: Nedbrydning af el
prisen. Grundprisen er FORS’
grundpris oplyst i 2018.
Kilde til transmission-, system- og balancetariffer:
https://energinet.dk/El/Tariffer
*Fremskrivning af PSO tarif
følger en lineær nedskrivning
fra 2017 til 2022.
**Nettariff Radius fra elregning, 1. jan. 2018
***Fra PWC’s afgiftsvejledning og fakta arket
http://www.skm.dk/media/1542172/faktaark_lempelse-af-elvarmeafgift.pdf
OBS: I regeringens energiudspil foreslås at elvarme afgiften sænkes yderligere til 150
kr./MWh.
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[kr./MWh]

2016

2018

2020

2022

Grundpris pr. kontrakt
pr. 1. jan. 2018

244,8

244,8

244,8

244,8

Transmission, nettarif

43

38

38

38

System, nettarif

39

42

42

42

Balance tarif

1,3

1,4

1,4

1,4

PSO-tarif*

247

197,6

98,8

0

Nettarif el selskab**

142,5

142,5

142,5

142,5

Elafgift***

407

257

207

207

Total uden elafgift

717,6

666,3

567,5

468,7

Total med elafgift

1124,6

923,3

774,5

675,7

I dette projekt anvendes 2022 elpriserne, da disse forventes at være repræsentative for det meste af projektets levetid. En følsomhedsanalyse vil belyse konsekvenserne af en forhøjet elpris.

5.3 Overskudsvarmeafgift
Overskudsvarme er beskattet efter forskellige metoder og satser afhængig af, hvor
varmen udnyttes og hvad det udnyttes til. Hvis overskudsvarme sælges og der
modtages et vederlag for varmeleverancen, afregnes der afgift for 33 % af vederlaget1 på varmen produceret med en COP over 3.

1

Kilde: PWC’s afgiftsvejledning 2018
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6 Energimængder
6.1 Køleanlæg
Overskudsvarmemængderne fra de forskellige processer hos Stryhns, blev i efteråret 2017 kortlagt ud fra inspektion og overslagsberegninger. Konklusionen fra
dette arbejde var, at overskudsvarmen fra køleanlæggene var den største og lettest tilgængelige varmekilde på fabrikken. I dag har køleanlægget en fordampningskondensator, der kondenserer ammoniak ved 30 °C ved hjælp af luft of vand,
som ledes ud i det fri som opvarmet luft og vanddamp. Fordampningskondensatoren ses på Figur 6.1. Fordampningskondensatorens maksimale effekt blev estimeret til 1300 kW. På dette stadie blev varmemængden estimeret ud fra køleanlæggets kapacitet og driftstid.

Figur 6.1: Den nuværende fordampningskondensator

6.2 Flowmåling
Som første skridt i dette projekt er varmemængden, som bortskaffes via fordampningskondensatoren, blev målt vha. en mobil flowmåler placeret på røret efter køleanlæggets fordampningskondensator. Der blev anvendt en ultralydsflowmåler,
da dette måleprincip kan anvendes til ammoniak flow og uden indgreb i processen.
Flowmåler og datalogger blev lejet og monteret af Endress Hauser og opsamlede
data for 32 dage. Flowmålerens placering ses på Figur 6.2
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Figur 6.2: Placering af flowmåleren.

I databehandlingen af måleresultaterne kom det frem, at måleren på visse tidspunkter ikke kunne opsamle data. Forklaringen på målerfejlen er højst sandsynligt
gasbobler, hvilket forstyrrer ultralydssignalet. Fejlen blev observeret på 40% af
målingerne fordelt ud over måleperioden, men viste ikke noget mønster. Fejlmålingerne lev frasorteret inden energiberegningerne. De rå målinger ses på Figur
6.3. det bemærkes, at 32 dage svarer til 46.080 minutter.
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Måleresultatet er overskueliggjort på Figur 6.4. Her er målingerne omregnet til
varmeeffekt og sorteret fra største til mindst. Det bemærkes, at figuren kun viser
de anvendte målinger. Det kan observeres, at der er en stor del af tiden, hvor varmeeffekten ligger langt under kølekapaciteten.
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Figur 6.4: Flowmålinger uden
fejlmålingeromregnet til effekt
og sorteret fra største til mindste.
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6.3 Årlig produktion og varmemængde
Resultatet fra målingen var en samlet varmemængde i perioden på 229 MWh, når
de valide målinger ekstrapoleres til at dække hele måleperioden. For at lave en realistisk vurdering af en forventet varmemængde pr. år, er der skaleret i forhold til
leverpostejsproduktion i perioden i forhold til produktionen på et år. Produktionen
over et år ses på Figur 6.5 og resultaterne er opsummeret i Tabel 6.1.

Figur 6.5: Leverpostej produktion pr. Måned.
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Tabel 6.1: Beregning af årlige
varmemængder

Måleperiode
(18/1-19/2
2018)
Årligt
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Tid

Levepostej produktion

Energimængde

[dage]

[ton]

[MWh]

32

614

229

365

8.150

3046
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7 Teknisk løsning
7.1 Overordnet koncept
Da det nuværende køleanlæg har en meget varierende belastning over året, bør
det nye system designes med en buffertank, sådan at varmepumpen undgår hyppig start/stop drift. Buffertanken vil også medføre at kapacitetskravet for varmepumpen bliver mindre, hvilket reducerer pris, pladsbehov og effektbehov for løsningen.
Buffertanken foreslås udført som et sædvanligt varmelager med vand som arbejdsmedie, altså kendt og prøvet teknologi. Ved at anvende vand som arbejdsmedie kan buffertanken drives ved atmosfæretryk, og der undgås større mængder
ammoniak end højst nødvendigt. Teoretisk kunne buffertanken etableres med ammoniak som arbejdsmedie, altså koblet direkte til kølekredsen, men de skulle i så
fald udføres som en trykbeholder, og ville skulle indeholde så store mængder ammoniak, at Stryhns ville få status som Risiko virksomhed.
Buffertanken tilsluttes direkte til en mellemkreds (med vand som medie), og lades
op af køleanlæggets kondenserings varme til 28 °C. Ved afladning køles buffertanken ved at afgive varme til varmepumpen til ned til 18 °C.
Overførslen af varme fra ammoniak gassen til mellemkredsen sker i en ny kondensator, som samtidig køler ammoniakken til 20 °C, inden det ledes til receiveren.
Fra mellemkredsen ledes vand ind i varmepumpens fordamper (ere), hvor det afgiver varme til varmepumpens medie (HFO eller ammoniak), så mediet fordampes. Herefter øges trykket i mediet af en eller flere kompressorer og ledes gennem
kondensatoren, hvor der afgives varme til vandet i fjernvarmenettet. Dette er den
principielle varmepumpe proces, som varierer lidt mellem de indhentede tilbud (se
afsnit 7.2).
Konceptet er skitseret på Figur 7.1 med markering omkring de komponenter, der
er indeholdt i projektet.
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Figur 7.1: Konceptskitse for
varmepumpe løsningen.

7.2 Varmepumpe
Layoutet for varmepumpeanlægget varierer for de tre leverandører, der er kommet med budgetpriser. Både Leverandør 1 og Leverandør 2 har budt ind med løsninger med det koncept som er skitseret på Figur 7.2. Dette består af to lige store
varmepumpe enheder, som er serie-koblede. Det vil sige, at koldt vand først ledes
gennem fordamperen på varmepumpe 1 og derefter gennem fordamperen på varmepumpe 2. Fjernvarmevandet ledes først gennem kondensatoren på varmepumpe 2 og derefter gennem kondensatoren på varmepumpe 1. På denne måde
løfter de to varmepumper ca. samme temperatur forskel og opnår ca. samme
COP.
Dette varmepumpe design reducerer temperaturløftet for den enkelte varmepumpe og giver en fordel ved dellast.
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Figur 7.2: Proces layout for to
stk. et trins varmepumpe koblet i serie.

Den opstilling, som Leverandør 2 har forslået, anvender to kompressor enheder,
som sidder i serie inde i varmepumpen. Dette er skitseret på Figur 7.3. Dette kaldes også en to-trins varmepumpe og fordelen ved denne løsning er, at kompressorarbejdet reduceres I forhold til en et trins varmepumpe.

Figur 7.3: Proces layout for en
to trins varmepumpe.

Der er også forskel på det anvendte kølemiddel i de tre leverandøroplæg. Leverandør 2 og Leverandør 3 varmepumperne anvender ammoniak som kølemiddel,
mens varmepumpen fra Leverandør 1 bruger HFO (R1234ze). Ammoniak har den
fordel, at det pladsmæssigt giver et meget kompakt anlæg, og desuden en meget
gennemprøvet type anlæg. HFO er et relativt nyt kølemiddel og kræver mere plads
til anlægget, men har forventeligt lavere investerings- og vedligeholdelsesomkostninger. Ammoniak anlæg har typisk højest COP værdi. Ozone Depletion Potential
(ODP) og Global Warming Potential (GWP) er lave for begge kølemidler.
Tabel 7.1: Sammenligning af
overordnede tekniske specifikationer for de tre varmepumper.

Leverandør 1

Leverandør 2

Leverandør 3

Varmepumpe

Oilon P220 SU
HC

Sabroe HeatPAC
706-W

Sabroe DualPac
706 VSD

Process design

2 stk. et-trin

2 stk. et-trin

1 stk. to-trin

Kølemiddel

R1234ze

Ammoniak

Ammoniak

16

FORS

15. maj 2018

www.niras.dk

Leverandør 1

Leverandør 2

Leverandør 3

Varmekapacitet
(18/78°C) [kW]

655

579

606

Dimensioner l x
b x h [m]

2 x (2,7 x 1,0 x
2,1)

2 x (3,7 x 1,0 x
2,1)

1 x (3,7 x 3,0 x
2,1)

7.3 Kondensator
For at overføre varmen fra køleanlægget til vandkredsen med buffertanken, kræves en kondensatorveksler. Dette kan udføres med to forskellige typer af pladevarmevekslere, henholdsvis ”Plate heatexchanger” og ”Plate & Shell heatexchanger”.
Begge er undersøgt ud fra en kondensering fra 108 °C (forudsat maks. temperatur
på trykgassen umiddelbart fra eksisterende kompressorer) til 30 °C samt en underkøling til 20 °C. Kondensatoren vil benytte vand på den kolde side (opvarmning
af vandet fra 18 °C til 28 °C) og ammoniak på den varme side (nedkøling samt
kondensering fra 108 °C til 20 °C). Kondensatoren er designet til at holde en
pinch-temperatur på 2 °C mellem vandets kolde side (18 °C) og ammoniakkens
kolde side (20 °C).
Kondensatoren kan placeres under eksisterende fordampningskondensator, hvilket
vil minimere yderligere rørinstallationer. En skitsering af tiltænkt placering og rørføring ses på Figur 7.4.

Figur 7.4: Linje skitse af kondensator og føringslinjer

Da begge kondensator typer overholder kravene, er valget i denne analyse udelukkende baseret på de økonomiske forudsætninger.
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Tegninger samt specifikationer er vedhæftet i Appendix 2.

7.4 Buffertank
Som tidligere beskrevet er formålet med mellemkredsen, at en buffertank kan udligne varme effekten fra den varierende varmekilde (køleanlægget). Buffertanken
designes sådan, at der opretholdes en temperatur lagdeling, hvilket vil sige at det
koldeste vand befinder sig i den nederste del af lageret og det varmeste vand befinder sig i øverste del.
Vand der skal opvarmes vha. overskudsvarmen i køleanlægget tages fra tankens
bund, og det opvarmede vand pumpes ind i toppen. Vand der skal nedkøles af varmepumpen tages fra toppen og pumpes tilbage til tankens bund. På denne måde
vil der altid være samme mængde vand i tanken, mens grænselaget mellem varmt
og koldt vand vil bevæge sig op og ned i tanken, når den aflades og oplades..
Ud fra målerdata opsamlet i januar-februar 2018, blev variationerne i overskudsvarmen analyseret i software energyPRO. Programmet kan anvendes til at lave dynamiske analyser af energianlæg, matche produktion og forbrug af el og varme,
optimere produktions-mix og dimensionere buffertanke. Et udsnit af analysen er
vist på Figur 7.5. Den orange linje på øverste grafviser overskudsvarmen fra køleanlægget, altså tilførsel af varme til mellemkredsen, og det gule område repræsenterer varmepumpens tilpassede produktionsmønster, altså afsætning af varme
fra mellemkredsen til varmepumpen. Forskellen mellem de to udlignes via buffertanken.
Den nederste graf i figuren viser energiindholdet i buffer, og dermed illustreres,
hvordan buffertanken oplades og aflades.
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Figur 7.5: 24 timers udsnit fra
dynamisk analyse af buffertankens op- og afladning.

Tank analysen viste, at et aktivt varmelager på 15 m3 er tilstrækkeligt for måleperiodens driftsdata.. For at sikre en robust løsning med vælges en tank størrelse på
30 m3.
For at opnå god lagdeling dimensioneres tanken til at være 7 m høj2, hvilket giver
en diameter på ca. 2,3 m.

7.5 Driftspunkter, COP og fjernvarmenet
Varmepumpens COP er afgørende for projektøkonomien og afhænger i høj grad af,
hvilken fremløbstemperatur varmen skal leveres ved i fjernvarmenettet. Fremløbstemperaturdata fra nettet i Himmelev blev analyseret for at finde et repræsentativt antal driftspunkter, og det antal timer, der skal leveres varme ved hvert driftspunkt pr. år. Resultatet ses på Figur 7.6. Størstedelen af timerne ligger mellem 65
og 74 °C, men varmepumpen skal kunne levere helt op til 85 °C.

2

Der anbefales et slankhedstal på 3 (forholdet mellem højde og diameter)
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Figur 7.6: Fordeling af time
antal pr. år på 5 driftspunkter.
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Varmepumpeleverandørerne har beregnet varmepumpernes COP værdier ved
disse driftspunkter, hvilket kan ses i Tabel 7.2.

Tabel 7.2: COP værdier ved
de 5 driftspunkter

Timer

COP – Leverandør 1

COP – Leverandør 2

COP - Leverandør 3

78-85 °C

92

3,25

3,81

3,57

74-78 °C

1358

3,43

4,12

3,87

70-74 °C

3040

3,69

4,48

4,09

65-70 °C

2807

3,95

4,75

4,33

55-65 °C

1463

4,39

5,34

4,68

3,85

4,65

4,23

Gen. snit

Hvis det fra FORS side kan accepteres, at varmepumpens maksimale temperatur
kan reduceres til fx 80 °C, vil det give leverandørerne mulighed for at vælge andre
varmepumpeløsninger med forbedrede COP værdier og/eller lavere investeringsomkostninger.
Fjernvarmenettet er placeret i samme vej som Stryhns adresse – Vestre Kirkevej.
Stryhns ligger i dag som den sidste tilslutning på fjernvarmenettet, men der er
planlagt udvidelser af nettet, så der i fremtiden kobles flere forbrugere på efter
Stryhns. Den eksisterende ledning er DN 150 og det forventes, at den fremtidige
udbygning vil være DN 125.
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Den maksimale kapacitet for varmepumpen er 655 kW og det mindste afkøling i
området er ca. 21 grader. Ud fra dette foreslås en DN 80 ledning til at lede varmen fra varmepumpen til fjernvarmenettet.

7.6 Placering og tilslutninger
Varmepumpen forventes placeret på nordsiden af eksisterende spiralkølere på
Stryhns. Varmepumpen er markeret med lilla på Figur 7.7. I samråd med FORS, er
det i projektet besluttet at varmepumpen skal kobles på hovedledningen i Vestre
Kirkevej (168,3 mm Twinrør). For at minimere rørlængden, anbefales det at føre
tilslutningen nord om Stryhns og koble ind på den eksisterende stikledning, som
markeret med blåt på Figur 7.7.

Figur 7.7: Forslag til nyt fjernvarmetracé.
Det eksisterende fjernvarmerør
er vist med grøn. Den fremtidige udbygning er grøn og stilplet, stikledningen til Stryhns er
rød og forslaget for den fremtidige rørføring er blåt (66 m)

7.6.1

Rørføring
På Figur 7.12 ses med orange den nye rørføring. Før fordampningskondensatoren,
laves der en indskæring på eksisterende rør. Et DN100 rør kobles fra eksisterende
rør til den nye kondensator på den varme side. Fra den nye kondensator tilbage til
eksisterende kondensatrør, bruges et DN25 rør. To 3-vejs ventiler vil blive installeret for at kontrollere flowretningen.
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Figur 7.8: Kabel- og rørføring til
varmepumpen

Fra kondensatoren til buffertanken etableres to DN150 rør. Rørene monteres på
buffertanken i de korrekte højder ift. optimal lagdeling i buffertanken. Fra buffertanken, monteres DN100 rør, rørene føres igennem eksisterende afskærmning
(samme sted som eksisterende kølerør). En skitse af rørføring er vist på Figur 7.9.
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Figur 7.9: Linjeskitse af buffertankens placering og rørtilslutninger.

De nye rør føres over adgangsvejen til produktionen i samme højde som eksisterende kølerør, se Figur 7.10. Røret føres under spiralkølerne til varmepumpen på
nordlige side, mod parkeringspladsen.
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Figur 7.10: Rørføring over indgangsvej

7.6.2

Fremtidig pumpestyring
Ved at anvende den eksisterende stikledning til at levere varme ind på nettet vil
flowretningen i stikledningen skifte alt efter om Stryhns har et netto varmebehov
eller netto overskud. Dette vil påvirke styringen af pumperne ved centralen. Samtidig kan der opstå nye stagnations punkter i nettet på grænsen mellem området
der forsynes af Stryhns og området der forsynes fra andet værk. Der skal derfor
foretages en hydraulisk analyse af disse situationer og laves en plan for fremtidig
styring af pumperne i fjernvarmesystemet.

7.6.3

Kabelføring
Varmepumpen der er markeret med lilla på Figur 7.7, har et strømbehov på 370 A
ved 400 volt. Dette inkluderer pumper, el og ventilatorer. Varmepumpen leveres
med en undertavle, hvor kompressorer, pumper el og ventilation er forbundet. På
Figur 7.8 ses med grønt den nye kabelføring til varmepumpen. Kablet føres fra hovedtavlen igennem ydervæggen, langs med spiral kølerne, herefter føres kablet
under spiralkøleren på Stryhns hen til undertavlen monteret ved varmepumpen.
Kablet vil blive monteret på kabelstiger med passende frihøjde. Kablerne er varmebestandige op til 90 °C. I den eksisterende hovedtavle, skal der indbygges en
ny afgang på 400A. Hvis eksisterende hovedtavle ikke har plads til en 400A afgang, vil det være muligt at tilbygge en afgang ved siden af eksisterende hovedtavle, se Figur 7.11.
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Figur 7.11: Hovedtavle

For at forsyne Pumpe 1, føres et el kabel fra eksisterende undertavler langs loftet i
tavlerummet, mod eksisterende gennemføring i ydervæg til Pumpe 1. Strømbehovet til Pumpe 1 er på ca. 20 A ved 400 volt. Det antages at Pumpe 1 kan tilkobles
til eksisterende køleundertavler i tavlerummet på Figur 7.12.
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Figur 7.12: Kabel- og rørføring
til vandpumpe samt buffertank

7.7 Forbedring af køleanlæggets drift
Projektet vil medføre en række ændringer i driften af det eksisterende kølesystem,
såsom øget underkøling af ammoniakken, mindre el forbrug til ventilatorer samt
en reduktion af vandforbruget i den eksisterende fordampningskondensator. De
relaterede driftsbesparelser fra disse ændringer er estimeret i dette afsnit.
Foruden ovennævnte ændringer, vil projektet også medføre en reduktion i brug af
kemikalier til behandling af vand og mindre vedligeholdelsesarbejde relateret til
fordampningskondensatoren. Disse faktorer vil medføre yderligere besparelser for
projektet, men disse er ikke medtaget i denne beregning.

7.7.1

Øget underkøling af ammoniak
Køleprocessens log(p)-h diagram er vist på Figur 7.13 med blå linje. Ved at øge
underkølingen fra 2 grader til 10 grader, ændres venstre side af processen, sådan
som det er vist med den grønne linje. Dette giver en højere fordampereffekt, en
højere kondensatoreffekt, men samme kompressor arbejde. Med andre ord øges
køleanlæggets COP.
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Figur 7.13: log(p)-h diagram
for den eksisterende køleproces
med markering af den nye process med forøget underkøling.

Ud fra oplysninger om ammoniakmængde fra leverandøren af køleanlægget (Leverandør 2), kan den øgede effekt beregnes til 35,9 kW. Dette giver en forøgelse i
COP fra 4,27 til 4,41, hvilket giver en estimeret elbesparelse på 51,3 MWh pr. år.

7.7.2

El-forbrug ventilatorer på fordampningskondensator
Til dette estimat er antaget, at fordampningskondensatoren har en faktor 30 mellem kølelevering og elforbrug (erfaringstal). El besparelsen bliver 101,5 MWh pr.
år.

7.7.3

Vandbesparelse
Der er omkostninger forbundet med både indkøb af vandet til fordampningskondensatoren og bortledning af (ikke fordampet) spildevand. Vandbesparelsen er opgjort til gennemsnitligt ca. 140 m3/uge, og den reducerede bortledning er 58 m3
vand.
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8 Økonomiske beregninger
8.1 Investeringsoverslag
Projektet kræver investeringer både til selve varmepumpen, men også til forholdene omkring varmepumpen såsom buffertank, rørføringer, ledning til fjernvarmenettet, containerløsning, nye el tavler og el tilslutning, SRO og en container eller
støjdæmpende konstruktion til opstilling af maskinen. Disse delposter er vurderet
ud fra priser fra forsyningsselskaber, indhentede tilbud og erfaringspriser fra lignende projekter. Tabel 8.1 viser det samlede investeringsoverslag
Tabel 8.1: Oversigt over delposter og samlet investering
ved de tre forskellige varmepumpe leverandører.

Delinvestering

Leverandør
1

Leverandør
2

Leverandør
3

Kilde

[-]

[kr]

[kr]

[kr]

[-]

3.168.000

Leverandørtilbud

245.000

Leverandørtilbud

Varmepumpe

1.650.000

2.900.000

Containerløsning

245.000

245.000

FAT/SAT og CE mærkning af varmepumper

50.000

50.000

SRO

300.000

300.000

300.000

Erfaringspris

Fjernvarmeledning

264.000

264.000

264.000

Erfaringspris fra
forsyning

Fjernvarmepumper

45.820

45.820

45.820

Listepriser

Ny Transformerkapacitet

355.300

355.300

355.300

Pris fra el-selskab

Elektricitets tilslutning

307.000

307.000

307.000

Erfaringspriser

Kondensator-veksler

94.000

94.000

94.000

Leverandørtilbud

Buffertank

168.000

168.000

168.000

Leverandørtilbud

Rørføring mellemkreds
og tilslutninger

408.000

408.000

408.000

Erfaringspriser

Pumpe 1 og 2 mellemkreds

99.110

99.110

99.110

Listepriser

Tømning og indskæring
på eksisterende

87.500

87.500

87.500

Erfaringspris

Rådgiverydelser inkl.
Tilsyn 10%

410.000

530.000

560.000

Erfaringspris

Uforudsete 10%

450.000

590.000

620.000

Værdi af energibesparelse

-950.476

-950.305

-950.387

Total (ekskl. energibesparelse)

4.933.730

6.443.730

6.771.730

Total (inkl. energibesparelse)

3.983.254

5.493.425

5.821.343

50.000

Erfaringspris

Indhentede informationer
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8.2 Udgifter, indtægter, besparelser
I dette afsnit vurderes det samlede projekts udgifter, indtægter og besparelser.
Det vil sige, at både de for FORS relevante poster og de for Stryhns relevante poster er indregnet. Der regnes desuden med, at varmeprisen på varmesalget fra
Stryhns til FORS er 0 kr., sådan at overskudsvarmeafgiften der betales er nul. Antagelserne i forbindelse med denne opgørelse af vist i Tabel 8.2.
Tabel 8.2:Pris forudsætninger
for beregning af indtægter,
udgifter og besparelser

Størrelse

Enhed

Værdi

Elpris (rå)

[kr./MWh]

244,8

Elpris varmepumpe (inkl. tariffer, elafgift)

[kr./MWh]

675,7

Elpris pumper og andet (inkl. tariffer)

[kr./MWh]

468,7

Drift og vedligehold, varmepumpe

[kr./MWh]

12

Fjernvarme substitutionspris

[kr./MWh]

294

Vandpris

[kr./MWh]

11,58

Spildevand pris

[kr./MWh]

24,32

Overskudsvarmeafgift

[kr./MWh]

0

Beregning af indtægter, udgifter og besparelser giver resultaterne i Tabel 8.3.
Tabel 8.3: Økonomisk overblik over driftsindtægter, udgifter og besparelser ved de
tre varmepumpeløsninger

Beregning af besparelser opslitning

Leverandør
1

Leverandør
2

Leverandør
3

[kr./år]

[kr./år]

[kr./år]

-752.816

-594.103

-667.656

-49.259

-46.434

-47.744

-

-

-

1.208.824

1.139.498

1.171.629

Besparelse på køleanlæg

24.032

24.032

24.032

Elbesparelse ford. kondensator

47.592

47.592

47.592

Vandbesparelse

157.652

157.652

157.652

Total

636.025

728.236

685.505

7,76

8,85

9,88

Elforbrug varmepumper + pumper
Drift & vedligehold varmepumpeanlæg
Overskudsvarmeafgift
Fjernvarmesalg3

TBT eks. tilskud

3

Beregnet ud fra oplyst substitutionsprisfor fjernvarme
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Leverandør
1

Leverandør
2

Leverandør
3

6,26

7,54

8,49

TBT inkl. tilskud

8.3 Forretningsmodeller
Der er forskellige muligheder forbundet med varmepumpens ejerskab, energibesparelse tilskuddet og salgsprisen for varmen. Ejerskabet kan være enten være
100 % Stryhns, 100% FORS, et 50/50 samarbejde eller opdeles på et funktionsniveau. Sidstnævnte kan fx udføres sådan, at Stryhns ejer de komponenter der
medvirker til opsamling af varmen og FORS ejer de komponenter, som nyttiggør
varmen (herunder selve varmepumpen). Både energitilskuddet og salgsprisen kan
tilpasses , så forretningsmodellen for begge parter ser fornuftig ud. En lav salgspris for varme vil dog give lave overskudsvarmeafgifter, hvilket er ønskeligt for det
samlede projekt. Nedenfor er beregnet seks forskellige ejerskabsmodeller, idet det
anerkendes, at krav til tilbagebetalingstid normalt vil være kortere hos en privat
virksomhed end hos en forsyning. Tabel 8.4 viser forudsætningerne i de seks modeller.
Tabel 8.4: Ejerskabsmodeller

Ejerskab
model

Investering, opsamling af
varme4

Investering
nyttiggørelse
af varme 5

Tilskud
energibesparelse

Drift af
anlæg

Salgspris
overskudsvarme
[kr./MWh]

1

Stryhns

Stryhns

Stryhns

Stryhns

294

2

Stryhns

FORS

FORS

FORS

50

3

Stryhns

FORS

FORS

FORS

0

4

50/50 Stryhns/FORS

5

Stryhns

FORS

Stryhns

FORS

0

6

Stryhns

FORS

50/50

FORS

0

147

Resultaterne for disse seks modeller er præsenteret i figurerne Figur 8.1, Figur
8.2, Figur 8.3 forudsat at løsningen fra Leverandør 1 vælges (denne har kortest
tilbagebetalingstid af de tre). Tilsvarende figurer for Leverandør 2 og Leverandør 3
findes i Appendix 1

Kondensator-veksler, buffertank, rørføring mellemkreds, pumpe 1 og 2 mellemkreds, tømning og indskæring på eksisterende ammoniakkreds
5 Varmepumpe, containeranlæg, FAT/SAT og CE mærkning af varmepumpeanlæg, SRO,
Fjernvarmeledning, fjernvarmepumper, Ny transformerkapacitet, elektricitets tilslutning
4
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Figur 8.2: Fordeling af besparelser mellem Stryhns og
FORS ved de seks foreslåede
forretningsmodeller. Der er
taget udgangspunkt i løsningen fra Leverandør 1.
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Figur 8.1: Investeringer og
tilskud fordeling mellem
Stryhns og FORS ved de
seks foreslåede forretningsmodeller. Der er taget
udgangspunkt i løsningen fra
Leverandør 1.
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Figur 8.3: Tilbagebetalingstider for Stryhns og FORS ved
de seks foreslåede forretningsmodeller. Der er taget
udgangspunkt i løsningen fra
Leverandør 1.
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Fra rådgivers side vurderes, at løsning 6 er interessant, fordi tilbagebetalingstiderne ser ud til at være interessante for virksomhed såvel som forsyning. I denne
model bidrager FORS med en investering på ca. 3,9 og Stryhns investerer 1,0. Tilbagebetalingstiderne er henholdsvis 8,4 og 2,4 år.
Uden nødvendigvis at låse projektet fast på netop denne model, vil det følgende
afsnit præsentere følsomhedsanalyser for Stryhns og FORS ved denne ejerskabsmodel.

8.4 Følsomhedsanalyse
Forudsætningerne ved følsomhedsanalyserne i dette afsnit er:
1.
2.

Den tekniske løsning med kortest tilbagebetalingstid vælges (Leverandør
1)
Ejerskabsmodel 6 vælges

Følgende følsomhedsanalyser er foretaget:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

+ 20% i alle investeringsposter
Reduktion af gennemsnitlig COP med 20 %.
– 20% i tilskudssum
Elpris forøget med 20%
El pris uden elvarme afgifts lempelse. Se afsnit 5.2.
Energimængde i overskudsvarme 20% lavere end forventet.
Besparelserne hos Stryhns (el, vand, forbedret drift af køleanlæg) 20% lavere end forventet

Resultaterne ses på Figur 8.4, Figur 8.5 og Figur 8.6.
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Figur 8.5: Følsomhedsanalyse af besparelser for
Stryhns og FORS

Besparelser pr. år [tkr.]

Figur 8.4: Følsomhedsanalyser af investering for
Stryhns og FORS
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Figur 8.6: Følsomhedsanalyse af tilbagebetalingstid for
Stryhns og FORS
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Af følsomhedsanalysen ses, at Stryhns del af projektet er relativt robust i forhold
til de undersøgte parametre. Den mest afgørende faktor er estimatet af de interne
besparelser hos Stryhns, der fremkommer ved projektet. Disse kan øge tilbagebetalingstiden med 0,7 år hvis de er 20% lavere end forventet.
FORS’ del af projektet er mere følsomt overfor visse af de undersøgte parametre.
Følsomhedsanalysen viser, at el prisen er den mest afgørende ydre faktor for projektet. Specielt er det afgørende for projektøkonomien, at lempelsen på elvarme
afgift gennemføres ligesom det er udmeldt fra skatteministeriet. Tilbagebetalingstiden for FORS’ del af projektet kan øges med op til 8,5 år, hvis lempelsen skulle
bortfalde helt. Det vurderes dog at dette er meget usandsynligt, da fremme af varmepumper og industriel overskudsvarme er en politisk prioritet. Små ændringer i
el prisen grundet udsving i markedet kan påvirke projektet i mindre grad, da disse
kun vil berøre spot delen af elprisen.
Den næst mest afgørende faktor for projektet er varmepumpens COP. Hvis varmepumperne skulle performe 20% dårligere end garanteret vil projektets tilbagebetalingstid øges med 5,2 år. Dette vurderes ligeledes som usandsynligt, da der
netop er taget udgangspunkt i garantiværdier, ikke designværdier. Det er mere
sandsynligt at den gennemsnitlige COP værdi bliver højere end forventet, da
driftspunkterne er relativt konservativt fastlagt mht. temperaturer.
Investering og faktisk energimængde har en mindre betydning for projektøkonomien. Disse kan øge tilbagebetalingstiden med hhv. 1,7 og 2,4 år for FORS’ del af
projektet hvis de ændres med 20%.
Ændringer i størrelsen af energisparetilskuddet påvirker ikke projektøkonomien
synderligt.
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8.5 Eventuelle modifikationer
Da Stryhns har en udbygningsstrategi, som også kan tænkes at kræve et elforsyningsbehov, er det ikke sikkert at der vil være ledig kapacitet nok til varmepumpe
projektet. Det undersøges derfor i dette afsnit hvilke ekstra modifikationer og omkostninger der kunne være forbundet med dette. Det er også muligt, at Stryhns i
fremtiden har et forøget kølebehov. Derfor vurderes også de nødvendige tilføjelser
til projektets teknik og økonomi som kan følge af dette.

8.5.1

Forøget behov for el kapacitet
Hvis der skal etableres ny transformer kapacitet i forbindelse med varmepumpe
projektet, vil omkostningerne til dette som udgangspunkt dækkes af DONG, som
ejer transformeren (forudsat at Stryhns køber almindelig lavspændings el).
Stryhns ejer dog selv kabler og hovedtavle, hvilke også har begrænset kapacitet.
Hvis der skal lægges nye kabler til hovedtavlen, som kan bære den ekstra kapacitet, skal de eksisterende kabler højest sandsynligt fjernes, da alle kabler af sikkerhedsmæssige grunde skal være præcis samme længde. Hertil skal tavlen vurderes
om den kan bære udvidelsen med de ca. 400 A. NIRAS foreslår at der i stedet laves en ny tilslutning i transformeren og opsættes en ny hovedtavle med separat el
måler. Dette vil højest sandsynligt være billigere, fordi de eksisterende kabler fortsat anvendes og der undgås en dyr ombygning. Det vil også være give en fordel i
forhold til afregning med FORS, da varmepumpen vil have separat hovedmåler. En
sammenligning af udgifterne til el tilslutning ses i Tabel 8.5

Tabel 8.5: Sammenligning af
investering til elektricitetstilslutning i reference, hvor den
eksisterende hovedtavle ombygges og der ikke læges nye
kabler, samt i det modificerede forslag hvor transformerkapaciteten udbygges og
Stryhns etablere en ny hovedtavle med separate elkabler.

Ny hovedtavle
Reference

(Forøget transformerkapacitet)

[kr.]

[kr.]

Kabler, opsætning af føringsveje, kabelstiger, opdatering af dokumentation mm., inkl arbejder

136.759

136.759

Pladekapslet tavle med 4 stk. 100A
og 6 stk. div. afgange inkl. montering

10.0000

-

Tilslutning til hovedtavle inkl. indbygning af 400A afgang (evt. ny tavlesektion)

70.000

-

Ny hovedtavle, 400 A, 3 stk. afgange,
inkl. levering og montage

-

150.000

Nye kabler, aluminium (60 m), inkl.
gravearbejde

-

102.000

Ekstra tilslutningsbidrag
Total

13.900
306.759

402.659
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Forøget kølebehov
Hvis Stryhns forud for varmepumpeprojektet lægger planer for at udvide fabrikkens kølekapacitet og ønsker at inkludere den nye overskudsvarme, vil dette
kræve en ekstra kondensator dimensioneret efter det nye anlæg, samt at buffertanken dimensioneres igen. Varmepumpen vil da kører med flere fuldlasttimer og
færre start/stop. Hvis det samlede nye kølebehov er meget større end den nuværende vil også rør og varmepumpe skulle dimensioneres forfra. Alt dette afhænger
selvfølgelig af effekten på det nye køleanlæg samt det forventede driftsmønster.
Det anbefales at afklare Stryhns udbygningsplaner forud for varmepumpeprojektet
for at give de bedste betingelser for en optimal dimensionering. Alternativt kan
kondensator og buffertank overdimensioneres for en relativ lille merinvestering og
derved give mulighed for helt eller delvist at kunne udnytte fremtidig overskudsvarme.
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9 Konklusion
Dette skitseprojekt viser, at der årligt kan genvindes 3 GWh overskudsvarme fra
køleanlægget på Stryhns, og at det er muligt at levere denne varmemængde til
fjernvarmenettet.
Projektet vil kræve en 500 kW ammoniak eller HFO varmepumpe, som kan løfte
temperaturen fra 30 grader til 65-85 grader. Udover selve varmepumpen kræver
projektet en 30 m3 vand buffertank, der kan ”udjævne” produktionen, samt en
kondensator veksler på 1,3 MW, som kan overføre energien fra køleanlæggets ammoniak til vandet i mellemkredsen. Projektet vil desuden kræve en række pumper,
ventiler, udbygning af el tavlerne samt nye rørinstallationer og el kabler. Et realistisk overslag for denne investering ligger mellem 4,9 og 6,7 mio. kr. De største
udgifter er selve varmepumpen, SRO, ny el kapacitet samt rør og hardware til
mellemkredsen.
De tre forslåede varmepumpeløsninger er meget forskellige; Leverandør 1 har tilbudt to billige, seriekoblede HFO varmepumper, Leverandør 2 har foreslået en dyrere løsning med to seriekoblede ammoniak varmepumper, mens Leverandør 3 har
foreslået den dyreste løsning, der er en to trins ammoniak varmepumpe. Den bedste COP værdi opnås med Leverandør 2’s løsning, men den laveste tilbagebetalingstid for projektet fås med Leverandør 1s HFO løsning.
Varmepumpen fra Leverandør 1 vil have en estimeret fjernvarmeproduktion på
4.105 MWh/år til en produktionspris (ekskl. afskrivning på investering) på 176
kr./MWh. Udover billig varme til fjernvarmenettet vil projektet medføre en drifts
forbedring af køleanlægget på Stryhns samt nogle vand- og elbesparelser. Disse er
opgjort til ca. 229.000 kr. pr. år. Projektet vil desuden være berettiget til tilskud
efter ordningen ”Energiselskabernes energispareindsats”. Tilskuddet forventes at
være 950.000 kr. (2018 niveau).
Samlet set giver projektet en tilbagebetalingstid (inkl. tilskud, men ekskl. overskudsvarmeafgifter) på 6,3 år. Overskudsvarme afgifterne kan helt undgås ved at
sælge varmen fra Stryhns til FORS til 0 kr., da afgiften udregnes som en andel af
salgsprisen.
Projektet præsenterer endvidere en række muligheder for hvordan ejerskab af
varmepumpen, besparelser og indtægter kan deles mellem FORS og Stryhns. I
den forslåede af disse modeller (nr. 6) investerer Stryhns samlet 1,0 mio. kr. til
”opsamling” af varmen herunder kondensator, buffertank og mellemkreds. FORS
investerer 3,9 mio. kr. til ”nyttiggørelse af varmen”, dvs. selve varmepumpen, forsyning af varmepumpen og fjernvarmeledning. I denne model sælges varmen af
Stryhns til FORS for 0 kr. og energibesparelsen deles 50/50. Tilbagebetalingstiden
bliver ved dette scenarie 2,4 år for Stryhns og 8,4 år for FORS.
Følsomhedsanalyser af de væsentligste parametre for projektet viser, at FORS’ del
af projektet er den mest følsomme, og at el prisen er den mest afgørende parameter. Hvis den samlede el pris øges 20%, øges tilbagebetalingstiden for FORS’ del af
projektet med 4,5 år. Hvis den planlagte lempelse af elvarme afgiften ikke finder
sted, vil tilbagebetalingstiden øges med op til 8,5 år.
Projektøkonomien er også meget følsom over for COP værdien, mindre følsom
overfor investering og energimængde beregning og ikke følsom overfor størrelsen
af tilskuddet.
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Baseret på følsomhedsanalysen konkluderes, at det kan anbefales at gennemføre
projektet, såfremt der indgås en politisk aftale om varig lempelse af elvarme afgiften. Et fingerpeg herom vil kunne ses når Regeringen i løbet af april 2018 offentliggør sit udspil til nyt energiforlig.
Rapporten har endvidere diskuteret hvordan projektet bør modificeres hvis overskudsvarmemængden øges i fremtiden. Desuden er det estimeret, at investeringen til el-tilslutning vil øges med ca. 100.000 kr., hvis der skal etableres ny kapacitet på transformerstationen.
Det anbefales, at parterne baseret på denne rapport drøfter resultaterne og de
mulige forretningsmodeller, muligheder og følsomheder. Et eventuelt næste skridt
i projektet vil afhænge af drøftelsen og valgt ejerskabsmodel.
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Figur 9.1: Investeringer og
tilskud - Leverandør 2
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Appendix 1 : Ejerskabsmodeller – Leverandør 2 og Leverandør 3

Figur 9.2: Besparelser - Leverandør 2
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Figur 9.4: Investeringer og
tilskud - Leverandør 3
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Besparelser, [kr./år]
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Figur 9.6: Tilbagebetalingstider - Leverandør 3
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Appendix 2 : Indhentede tilbud
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Varmepumpetilbud
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Buffertank tilbud
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Kondensator tilbud
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Bulderhus tilbud
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