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L B P ’s  H O N O R A R
ca. 1.600.000 DKK

K U N D E
Boilerworks A/S

L B P ’s  Y D E L S E R
Support til 

procesplanlægning med 
fokus på styring/regulering

Instrumentering mv. 
Specifi kation af 
programmering

Det er en ordentlig svend, den nye startvar-
meveksler, de har erhvervet sig på Esbjerg-
værket, populært kaldet ESV3. Anlægget 
omdanner damp fra en elektrisk kedel – pro-
duceret af det lokale fi rma Boilerworks – til 
fjernvarme. Den elektriske kedel drives ide-
elt af vindmøllestrøm og har en ganske stor 
elpatron, der er i stand til at omforme vand 
til damp, som dernæst sendes til startvar-
meveksleren. Her køles den ca. 400 grader 
varme damp ned med returvandet i fjernvar-
mesystemet – til omtrent 80 grader. Det giver 
en markant energibesparelse, der tilgodeser 
hele det lokale fjernvarmenet.

”Det er et spritnyt anlæg, vi har installeret, 
så overskudsstrømmen kan bruges lokalt til 
fjernvarme. Alene i Esbjerg kan vi generere 
30 MW fjernvarmeeffekt. Det er praktisk, for 
ofte blæser det meget i Danmark, og der-
med genererer vi for meget vindskabt strøm. 
Overskudsstrømmen kan de aftage i vores 
nabolande, men det er generelt en dårlig for-
retning for Danmark. Med det nye anlæg kan 
mere af energien bruges lokalt eller varme-
lagres til senere. Det er der god grøn fornuft 
i,” forklarer LBP’s projektansvarlige Anders 
Hovmand.

Også af driftsmæssige og økonomiske år-
sager er der meget af hente ved moderni-
seringen af Esbjergværket og ved at udnyt-
te mere af energien lokalt. Det giver nemlig 
øget fl eksibilitet, ikke mindst i perioder med 
spidsbelastning.

LBP Engineerings arbejde på Esbjergværket 
har bl.a. inkluderet planlægning af de nye 
processer samt varetagelse af sikkerheden og 
driftsstabiliteten i anlægget. Herudover har 
høje krav til især fortrådning og kabelføring 
medført en ikke ubetydelig mængde doku-
mentation. Det har resulteret i tæt og løben-
de dialog med både Boilerworks og Ørsted.

”Samarbejdet har under hele forløbet 
være gnidningsfrit og konstruktivt. Vi har 
været med lige fra projekteringsfasen, 
hvor processen skulle udformes, 
og hvor reguleringsprincipper og 
andet blev besluttet. Og vi har 
håndteret det detaljerede design med 
funktionsbeskrivelser, signallister og 
meget andet. Endelig i den udførende 
fase har vi løbende stået for tilsyn med 
el-installationsarbejdet og idriftsættelsen 
af anlægget – selvfølgelig i et tæt 
samarbejde med driftspersonalet,” 
fortæller Anders Hovmand.

FULD DAMP PÅ ESBJERGVÆRKET
LBP Engineering har varetaget installationen af en stor startvarmeveksler 
på Esbjergværket, der drives af Ørsted, og hvor vindmøllestrøm nu 
omdannes effektivt til grøn fjernvarme.


