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Varmepumpesystemer 

1 Teknisk Introduktion 

1.1 Primær funktion: 

 Enhed, der ekstraherer varme fra ét sted og overfører det til et højere temperaturniveau.  

 Varme ekstraheres fra et miljø (f.eks. fra grundvand, luft ...) og overføres derefter til et 

varmefordelingssystem. 

 

Varmepumpesystemets cyklus trin for trin: 

 
 Varme fra naturen bruges til at fordampe et kølemiddel. 

 Gas, som bliver produceret i denne proces, kompressioners.  

 Varmeveksler overfører energi til varmecyklussen. 

 Kølemiddel under tryk bliver flydende igen. 

 

For at være et bæredygtigt system skal varmepumper bruges i kombination med vedvarende 

energikilder, såsom vind- eller solenergi. 

1.2 Forskellige typer af varmepumper 

Der er flere forskellige typer af varmepumper:  

 Jordvarme (-pumpe) 

 Luft-til-vand varmepumpe 

 Vand-til-vand varmepumpe¨ 

 Hybridvarmepumpe (“Dobbelt brændstofsystemer”) 

 

2 Implementering 

2.1 Den nuværende tilstand i Østersøregionen 

Politiske rammer: varmepumper defineres som vedvarende energiteknologier i EU Renewable 

Energy Directive og i the Energy Efficiency Directive. 

Sole-Water Heat Pump 

Figur1: Jordvarmepumpe. Kilde: Viessmann [1] 
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Figur 1: Prisforhold: Energi fra varmepumper vs. olie i Europa. Kilde: BWP 

3 Konklusion 

 Varmepumper er effektive varme- og kølesystemer. 

 Effektivitet og omkostninger afhænger af forskellige faktorer (f.eks. Miljømæssige 

omgivelser). 

 Lokal varmeproduktion med varmepumper er en uafhængig metode. 

 Kan medføre økonomiske fordele, installationsomkostninger afskrives normalt hurtigt. 

 Positiv indvirkning på klimabegrænsende mål (op til 90% mindre CO2-emissioner end 

standardolie- eller gasopvarmningssystemer). 

 

4 Kilder 

 [1] Viessmann. https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/welche-heizung/waermepum-

pen.html 

 [2] BWP. Bundesverband Wärmepumpe e.V.. https://www.waermepumpe.de/presse/zahlen-

daten/ 
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Men: på trods af deres fordele 

implementeres varmepumper 

stadig under deres potentielle 

priser i store dele af Europa. 

SWOT Analyse: 

 Styrke: f.eks. 

multifunktion, 

miljøbeskyttelse, 

sikkerhed. 

 Svagheder: f.eks. 

omkostninger, 

manglende erfaring hos 

bygnings professionelle 

fagfolk. 

 

I øjeblikket er prisforholdet 

mellem energi fra varmepumper 

og olie i Europa stadig 

forskelligt. I størstedelen af 

landene er energien til 

varmepumpen dyrere. 

https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/welche-heizung/waermepumpen.html
https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/welche-heizung/waermepumpen.html
https://www.waermepumpe.de/presse/zahlen-daten/
https://www.waermepumpe.de/presse/zahlen-daten/

