
Power2Heat och Power2Gas i 
fjärrvärmesystem
Potentialer, sektorkoppling och en viktig komponent i 
värmetransformationen
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Grundprincipen bakom Power2Heat-tekniken
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P2H (Power to Heat) används för att omvandla elektrisk ström 
till värmeenergi

Mindre, privata system:

• värmelagringsenheter

• värmepumpsystem

Storskaliga system:

• centrala elpannor eller elektrodpannor

• storskaliga värmepumpar

Oftast är dessa tillämpningar integrerade i ett värmenät.

→Sektorkoppling: sammankopplar elsektorn med värmesektorn



Integrering av P2H med el- och värmesektorerna
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Redan idag bidrar P2H 
till konstant balans 
mellan elförsörjning 
och elbehov

Möjlig framtida 
potential för P2H-
tillämpningar

Figur 1: Utveckling av fjärrväresystem; Källa: Euroheat & Power [1]



Balansering av elmarknaden

6

- Den balanserande effektmarknaden arbetar konstant med att frekvensreglera elnätet så det
ligger stabilt runt 50 Hz:

• Positivt balanserande energi (t.ex. av ett kraftvärmesystem = har överskott av el för att
balansera toppar i effektuttaget

• Negativt balanserande energi = högre elproduktion än momentan användning innebär
att överskott måste hanteras (t.ex. P2H, batterilager, inmatning i fjärrvärmenät)

• Till följd av ökande andel intermittent, förnybar elproduktion, skulle P2H-tekniker 
kunna ha en viktig roll för att balansera elmarknaderna i framtiden



Power2Heat-system – en översikt
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Följande tre tekniker är de som främst används främst som P2H-omvandlare

Elpannor

Elektrodpannor

Värmepumpar

Figur 2: Källa: AGFW Figur 3: Källa: AGFW



Power2Heat-system – en översikt
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Elpannor

Genomströmningsvärmare

• Tillämpningar som används inom 
industrisektorn och i fjärrvärmesystem 
arbetar vid eleffekter från 50 KW till 15 MW 
och spänningar upp till 690 V.

Värmestavar (elpatroner)

• Används av hushåll och företag, vanligen vid 
effekter under 10 kW och en spänning på 
230/400 V.

Figur 4: Principskiss för en genomströmningsvärmare (Källa: AGFW)



Power2Heat-system – en översikt
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Elektrodpannor

Huvudkomponenterna i en elektrodpanna är dess 
elektroder omgivna av vatten.

När spänning appliceras på elektroderna värms 
vattnet upp tack vare dess resistans. 

Med en extra värmeväxlare kan denna 
värmeenergi överföras till ett fjärrvärmesystem.

Effekten för elektrodpannor varierar mellan 
5 MW och 50 MW.

Figur 5: Principskiss för en elektrodpanna (källa: AGFW)



Power2Heat-system – en översikt
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Kompressionsvärmepumpar

Mycket effektiva för att höja 
temperaturen till önskad nivå

Flexibla lösningar för fjärrvärmesystem

Finns i många olika storlekar och 
effekter

Extraherar och producerar värme från 
ett medium som omgivande vatten 
eller luft

Använder betydligt mindre elenergi än 
direkta elektriska värmare

Höga investeringskostnader
Figur 6: Funktionssätt för en kompressionsvärmepump (källa: AGFW)



Power2Heat-system – en översikt
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Isolering

Stålhölje

Varmt 
skikt

Separerande 
skikt (temp.-
övergångs-
zon

Kallt skikt

Värme-
källa

Ångkuddar

Urladdnings-
lager

Laddnings-
lager

Fjärrvärmenät Konsu-
menter

Figur 7: Principskiss för värmelagring (Källa: Vattenfall, översatt och anpassat) [2]

Värmelagring i kombination med P2H

Vanligen kombineras värmeackumulatorer 
med P2H-system.

Exempelvis är system med skiktad 
värmelagring de vanligaste tillämpningarna 
i fjärrvärmesystem (se figur).

Värme kan lagras för senare förbrukning i 
några timmar till några dagar eller veckor, 
beroende på storleken på 
ackumulatortanken.



Potential för P2H-tillämpningar
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Analys av ekologisk potential

Om produktionen härrör från förnybara energikällor …

… kan värme från el utgöra ett betydande bidrag till att minska och ersätta 
användning av fossila bränslen i framtida system.

Positiv bieffekt: Med hjälp av ”grön” överskottsel producerad i glesbygden 
skulle ”grön” värme kunna levereras till mer tätbefolkade stadsområden.

Allmän potential:

• Ökad energieffektivitet

• Minskade CO2-utsläpp



Potential för P2H-tillämpningar
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Ekonomiska aspekter och investeringskostnader

Investeringskostnaderna för 
direktverkande P2H-system är starkt 
beroende av den befintliga infrastrukturen 
och önskad temperaturnivå.

För en anläggning som huvudsakligen 
används i ett fjärrvärmenät ligger de 
ungefärliga investeringskostnaderna i 
intervallet 150–270 €/kW.

För stora värmepumpar är 
investeringskostnaderna vanligen betydligt 
högre.

Tabell 1: Specifika investeringskostnader i €/kW för ett direktverkande P2H-system (källa: EEB ENERKO, 2017/2020) [3]



Power2Gas avser en teknisk process för omvandling av elenergi till gas

Gasen som produceras är vätgas (via elektrolys.

Vätgasen kan omvandlas till metan (metanisering)

Idén med denna teknik är att använda förnybar el för dessa processer för att producera förnybar (CO2-
fri) gas

Denna teknik är ett annat instrument för att fasa ut fossila bränslen i värmesektorn

Huvudprinciperna för Power2Gas
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Figur 8: Förenklad process för Power2Gas (AGFW 2019)



Huvudprinciperna för Power2Gas
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Huvudsakliga fördelar med denna teknik:

hög energitäthet vid lagring i vätgas och 
metan

båda är primärenergikällor som har använts 
under lång tid med bevisad funktion.

Metan har liknande egenskaper som naturgas

• kan lagras och transporteras i ett befintligt 
gasnät

• kan ersätta naturgas i alla tidigare 
tillämpningsområden

• lagring av el som gas kan vara ett 
ekonomiskt attraktivt alternativ för en 
säker, flexibel och klimatvänlig 
energiförsörjning.

Figur 8: Förenklad process för Power2Gas (AGFW 2019)



Huvudprinciperna för Power2Gas
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Översikt över P2G-processer med metanisering och elektrolys

Figur 9. Källa: AGFW



Allmänt sett kan system för Power2Gas som framställer syntetisk gas för värmesektorn vara ett 

jämbördigt alternativ till system för direkt Power2Heat.

Power2Heat:

direktanvändning är mer effektivt än förbränningssystem

nackdelarna ligger i bristande möjligheter för långtidslagring av energi.

Power2Gas:

gas har högre energitäthet vid lagring jämfört med batterier eller vatten (värmelagring)

produktion av syntetisk gas innebär en extra konverteringsprocess (låg effektivitet)

lösningen är dock mer flexibel (när det gäller tiden mellan tillgång och efterfrågan) och det finns fler 
användningsområden för syntetisk gas.

Jämförelse mellan P2H- och P2G-teknikerna

17



Möjliga användningar av P2H- och P2G-tillämpningar
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Figur 10: Flexibelt kraftvärmesystem/värmenät med värmelagring och en Power2Heat-modul (källa: bdew, 2016; översatt) [5]

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

Ett i stort sett 
kontinuerligt 
värmeutnyttjande är 
möjligt.

En extra ackumulator 
kan enkelt integreras.

Vid elöverskott 
levererar P2H-systemet 
värme till värmenätet 
eller ackumulatorn.

P2H i kombination med 
ett kraftvärmesystem: 



Möjliga användningar av P2H- och P2G-tillämpningar
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Exempel från Haßfurt, 
Tyskland

Överskottsel från den 
närliggande 
vindkraftsparken och 
solenergi omvandlas till 
förnybart producerad 
vätgas.

Vätgasen förbränns 
därefter i ett 
vätgasbaserat 
kraftvärmeverk.

P2G i kombination med ett 
kraftvärmesystem:

Figur 11: Ett vätgasbaserat kraftvärmeverk i Haßfurt, Tyskland (källa: Stadtwerke
Haßfurt). Källa: Press release: https://www.2-
g.com/module/designvorlagen/downloads/100_green_electricity_with_power_to_g
as_.pdf

https://www.2-g.com/module/designvorlagen/downloads/100_green_electricity_with_power_to_gas_.pdf
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