
CASE STORY

KRAFTFULLA OCH KOSTNADS-
  EFFEKTIVA VÄRMEVÄXLARE 
    GER GLOSTRUPS NYA 
 VÄXLARSTATION 
   34% HÖGRE KAPACITET
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Mer kraft och mindre underhåll 

kombinerat med pålitlig drift. Den 

nya växlarstationen i danska 

Glostrup har hittat en 

kostnadseffektiv lösning med två 

av SWEPs B649-värmeväxlare.



VEKS, Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S, är ett 

fjärrvärme- och transmissionsbolag som förser 21 

lokala fjärrvärmebolag med upphettning vid Vestegnen i 

Köpenhamn. De lokala fjärrvärmebolagen säljer värme 

till privata konsumenter, företag och institutioner. VEKS 

grundades 1984 för att utnyttja överskott, dels från 

kraftvärmeverk och dels från avfallsförbränning och 

stora industriföretag. VEKS täcker motsvarande 170 000 

familjers behov av värme och varmvatten. I 

transmissionsnätet ingår ett stort antal pump- och 

växlarstationer för att säkerställa distribution och pålitlig 

drift. 

     När uppdragsgivaren Vestegnens Kraftvarmeselskab 

I/S ”VEKS” gav Damgaard A/S i uppdrag att bygga en ny 

växlarstation i Glostrup var lödda växlare redan ett 

naturligt val. VEKS har sedan tidigare god erfarenhet av 

lödda växlare och anser att de erbjuder säker drift och 

besparingar för underhåll. En tidigare begränsning har 

dock varit maxkapaciteten på cirka 4 till 6.5MW.  

Den specifika uppgiften i Glostrup var att installera 

12MW med en garanti för att systemet skulle klara minst 

2/3 (67%) last om nyckelkomponenter skulle gå sönder. 

Originalspecifikationen var ett batteri bestående av tre 

växlare med pumpar och ventiler: 2 x 4MW (67%) + 1 x 

4MW (33%) = 12MW (100%).

      För att visa förmågan hos sitt flaggskepp B649 gav 

SWEP ett förslag med endast två växlare, 1 x 8MW (67%) 

+ 1 x 8MW (67%) = 16MW (134%). Det visade sig att 

totalkostnaden för att installera 134% över två växlare 

var mer kostnadseffektiv än att installera 100% över tre 

växlare. Detta tack vare förenklad rördragning och färre 

nyckelkomponenter, som växlare, pumpar och ventiler. 

     Lars Andersen från Damgaard AS 

(byggherrerådgivare) säger att SWEPs modell B649 

erbjuder helt nya möjligheter att bygga större, eleganta 

och kostnadseffektiva växlarlösningar för effektspann 

långt över de tidigare 4-6.5MW. 

2 st SWEP’s B649 i 

parallellt utförande på 

vardera 364 kanalplattor, 

designade för 25 bar och 

120 °C och DN150 

anslutningar.

Installation på Ejby Mosevej 219, Glostrup Danmark. 

Källa: Damgaard AS


