
Strøm-til-Varme & Strøm-til-Gas 
i Fjernvarmesystemer

Potentialer, sektor kobling og en vigtig komponent i varmetransformationen
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Kilde: BMWi
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Kilde: L. Tetris / Wikipedia Kilde: D. Rutz

Typiske Strøm-til-applikationer, som alle måske kender

Kilde & billede: Wien Energie/Christian HoferKilde: Immanuel Giel / Wikipedia

Strøm-til-applikationer, vi taler om i dag
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P2H-applikationer er i stand til at konvertere elektrisk strøm
til termisk energi

Mindre private applikationer:

• Natopbevaringsvarmer

• Varmepumpe varmesystem

Store applikationer:

• Centrale elektriske kedler eller elektrode kedler

• Storskala varmepumper

Normalt er sådanne applikationer integreret i et varmenetværk

Kilde: D. Rutz Kilde & billede: Wien 
Energie/Christian Hofer

 Sektorkobling: sammenkobling af den elektriske sektor med 
opvarmningssektoren.



Integrationen af P2H inden for el- og varmesektoren

6

I dag bidrager P2H 
allerede til den 
konstante balance 
mellem strømforsyning 
og strømefterspørgsel.

Mulige fremtidige 
potentialer for P2H-
applikationer.

Kilde: Euroheat & Power
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Kilde: https://www.ge.com/content/dam/gepower-pgdp/global/en_US/images/service/upgrades/jenbacher/primary-
secondary-tertiary-balancing-power-operation.jpg 

Positiv balanceringsenergi
(f.eks. af et kraftvarmeanlæg) Negativ balanceringsenergi

• P2H / lagring / 
fjernvarmenetværk



Strøm-til-Varme applikationer - en oversigt
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Tre forskellige teknologier, der primært bruges som P2H-konvertere

Elektriske varmelegemer

Elektrodekedler

Elektrisk drevne kompressionsvarmepumper

Kilde: AGFW
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Elektriske varmesystemer

Elektriske strømningsvarmere

• Anvendelser i den industrielle sektor og
inden for fjernvarmesystemer fungerer
inden for et elektrisk outputområde fra 50 
KW til 15 MW, ved spænding op til 690 V 

Varmestænger (el-opvarmningsprincip)

• Brug i husholdninger og virksomheder har 
normalt en effekt i det encifrede kW-
interval ved spændinger på 230/400 V.

Skema for en elektrisk strømvarmer (Kilde: AGFW)



Strøm-til-Varme applikationer - en oversigt
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Elektrodekedler

Hovedkomponenterne i elektrodekedler er deres 
elektroder omgivet af vand.

Hvis elektroderne får strøm, får vandets ohmske
modstand det til at varme op.

Med en ekstra varmeveksler kan denne 
varmeenergi overføres til fjernvarmesystemet.

Elektrodekedlernes kapacitet varierer mellem 5 
MW og 50 MW.

Skema for en elektrodekedel (Kilde: AGFW)
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Kompressionsvarmepumpe

Meget effektiv til at øge temperaturen 
på ønsket temp. niveau.

Fleksible løsninger til 
fjernvarmesystemer.

Enhver tilgængelig HP-kapacitet.

Ekstraherer og tilvejebringer varme fra 
et medium såsom omgivende vand 
eller luft.

Bruger meget mindre elektrisk energi 
end direkte elektriske varmeapparater.

Høje investeringsomkostninger.
Sådan fungerer en kompressionsvarmepumpe (Kilde: AGFW)
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Isolation
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Opladningso
pbevaring

Oplad
opbevaring

Fjernvarmenet forbruger

Ordning med termisk varmelagring (Kilde: vattenfall.de; oversat og justeret)

Varmelagring i kombination med P2H

Varmeakkumulatorer kombineres normalt 
med P2H-systemer.

F.eks. stratificerede lagersystemer er mest 
almindelige anvendelser inden for 
fjernvarmesystemer (se figur).

Varme kan opbevares til senere forbrug i et 
par timer til et par dage eller uger, 
afhængigt af størrelsen på lagerenheden.
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Analyse af økologisk potentiale

Hvis de genereres af vedvarende energi ...

... elektrisk genereret varme kan yde et 
væsentligt bidrag til at reducere og erstatte 
brugen af fossile i fremtidige systemer.

Positiv bivirkning: Brug af "grøn" 
overskydende elektricitet produceret i 
mere landdistrikter, "grøn" varme kan 
leveres til tætbefolkede byområder.

Generelle potentialer:

• Øget energieffektivitet

• Faldende CO2-emissioner

Kilde: BMWi



Potentialer for P2H-applikationer
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Økonomiske aspekter og investeringsomkostninger

Investeringsomkostninger til direkte 
elektriske P2H-applikationer afhænger 
meget af den eksisterende infrastruktur og 
det krævede temperaturniveau.

Et anlæg, der hovedsagelig bruges i 
fjernvarmenet, de omtrentlige 
investeringsomkostninger ligger i 
intervallet 150-270 € pr. Kilowatt.

For LHP er investeringsomkostningerne 
normalt meget højere.

Specifikke investeringsomkostninger i EUR / kw for en direkte elektrisk P2H-applikation (Kilde: EEB 
ENERKO, 2017/2020;)



Strøm-til-Gas refererer til den tekniske konverteringsproces, der bruger elektrisk energi (kraft) til at 
producere gas.

Den producerede gas er brint (elektrolyse).

Brinten kan omdannes til metan (metanisering).

Ideen med denne teknologi er at bruge vedvarende energi til disse processer for at producere 
vedvarende (CO2-fri) gas.

Denne teknologi er et andet instrument til dekarboniseringsprocessen inden for 
opvarmningssektoren.

Det grundlæggende princip for Strøm-til-Gas
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Forenklet Strøm-til-Gas-proces (AGFW, 2019)
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Den største fordel ved denne teknologi:

Høj energilagringstæthed af brint og metan.

Begge er af primære energikilder, der allerede 
har været i brug i lang tid, og har bevist deres 
funktionalitet.

Metan har lignende egenskaber som 
naturgas.

• kan opbevares og transporteres med det 
allerede eksisterende gasnet.

• kan erstatte brugen af naturgas i alle 
tidligere anvendelser.

• lagring af elektricitet som gas kan være en 
økonomisk attraktiv mulighed for en sikker, 
fleksibel og klimavenlig energiforsyning.

Forenklet Strøm-til-Gas-proces (AGFW, 2019)

Biologisk metanisering: Strøm-til-Gas-processer med biomassebrændstoffer (Kilde: Viessmann)



Det grundlæggende princip for Strøm-til-Gas
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Oversigt over P2G-processer ved anvendelse af metanisering og elektrolyse

(Kilde: AGFW)



Generelt konkurrerer Strøm-til-Gas med brugen af syntesegas i opvarmningssektoren også med 

direkte Strøm-til-Varme-teknologier

Strøm-til-Varme:

Direkte udnyttelse er mere effektiv sammenlignet med forbrændingsteknologierne.

Ulempe med hensyn til langsigtet energilagring.

Strøm-til-Gas:

Gas har en højere energilagringstæthed sammenlignet med batterier eller vand (termisk lagring).

Produktionen af syntesegas repræsenterer en unødvendig konverteringsproces (lav effektivitet).

Det tilføjer dog mere fleksibilitet (med hensyn til tid mellem udbud og efterspørgsel), men også til 
yderligere anvendelsesområder for syntesegas.

Sammenligning af P2H- og P2G-teknologier
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Mulige anvendelser af P2H- og P2G-applikationer
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Fleksibelt kraftvarmeanlæg med varmelagring og Strøm-til-Varme-modul (Kilde: bdew, 2016; oversat) 

https://www.bdew.de/media/documents/Factsheet_PowerToHeat.pdf

Næsten kontinuerlig 
varmeudnyttelse mulig.

Ekstra akkumulator kan 
let integreres.

I tilfælde af 
overskydende 
elektricitet leverer P2H-
systemet varme til 
varmenettet eller 
akkumulatoren.

P2H i kombination med 
et kraftvarmeanlæg:



Mulige anvendelser af P2H- og P2G-applikationer
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Et kraftvarmeværk med brint i Haßfurt, Tyskland (Kilde: Stadtwerke Haßfurt)

Eksempel fra Haßfurt, 
Tyskland.

Overskydende 
elektricitet fra det 
nærliggende 
vindmøllepark og 
solenergi omdannes til 
vedvarende brint.

Brintet forbrændes 
derefter i et gasdrevet-
kraftvarmeværk.

P2G i kombination med 
et kraftvarmeanlæg:
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