
 

 

    

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att 

leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem 

genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20 000 anställda och är verksamma främst i Sverige, 

Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: group.vattenfall.com/se 
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Vattenfall bygger Europas största 
’vattenkokare’ i Amsterdam 

 
Vattenfall har beviljats tillstånd och subvention för att bygga en 150 

MW elpanna vid företagets kraftvärmeverk Diemen i Amsterdam. Det 

slutliga investeringsbeslutet är planerat till mitten av 2022, efter att 

det nyligen inledda anbudsförfarandet har slutförts. Elpannan antas 

vara den största i Europa och kommer enbart att värmas med 

förnybar el när den planeras tas i bruk 2024. 

- Vi är mycket glada över att ha tilldelats både tillståndet och SDE ++ -subventionen för att 

bygga en stor 150 MW elpanna vid Diemen. Vattenfall vill leverera 100% hållbar värme i 

Amsterdamregionen fram till 2040. Förutom elpannor med förnybar el arbetar Vattenfall 

därför också med ett antal andra hållbara värmekällor, såsom biomassa, geotermisk 

värme, uppvärmning av datacenter och värme lagrad i vattentäkter, säger Ulrika Jardfelt, 

chef för affärsområdet Heat på Vattenfall. 

Det nederländska SDE ++ -systemet ger subventioner för användning av tekniker för 

produktion av förnybar energi och andra koldioxidreducerande tekniker. Subventionerna 

tilldelas under en period av 12 eller 15 år, beroende på teknik. Elpannan liknar en stor 

'vattenkokare': installationen omvandlar överskottsel från förnybar elproduktion till 

varmvatten, som kan levereras till hushåll och företag eller kan lagras i den redan befintliga 

ackumulatortanken, som kan jämföras med en stor 'jättetermos'. 

- Elpannan slås bara på om elmixen är hållbar med mycket el från sol och vind. När det 

inte finns tillräckligt med förnybar energi behövs fortfarande de gaseldade kraftverken i 

Diemen för att producera el - kraftverk som också levererar värme mycket effektivt. Vi 

förväntar oss att dessa gaseldade anläggningar kommer att förbli nödvändiga under de 

kommande decennierna för leveranssäkerhet i Nederländerna. Först drivs de med 

naturgas, men senare med vätgas från förnybara källor, säger Alexander van Ofwegen, 

chef för Heat, Vattenfall i Nederländerna. 

Med elpannan förväntar sig Vattenfall initialt att kunna leverera cirka 15% av värmen i 

Amsterdam-regionen med förnybar vind- och solenergi. Antalet timmar som värmepannan 

kan gå kommer dock att öka under de kommande åren, med tanke på ökningen av vind- 

och solenergin i Nederländerna. År 2019 tog Vattenfall i drift en 120 MW ackumulatortank i 

Berlin, som hittills är företagets största. 

Se även: 
Vattenfall inviger Europas största vattenkokare för värmelagring i Berlin 
https://group.vattenfall.com/se/nyheter-och-press/pressmeddelanden/2019/vattenfall-inviger-
europas-storsta-vattenkokare-for-varmelagring-i-berlin  

 
För ytterligare information: 
Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com  
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