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Primære funktioner:

Varmepumper ekstraherer energi fra en varmekilde og hæver den 
til et højere temperaturniveau.

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

For at gøre dette kræves der yderligere energiindgang i form af 
mekanisk eller termisk energi.

Konventionelle varmepumpesystemer er designet som 
kompressionsvarmepumper med elektrisk drevne kompressorer.

Varmepumper kan bruges til opvarmning og køling, processen er 
reversibel.

4

Teknisk Introduktion

Figur 1: Forskellige varmepumpesystemer, kilde: Viessmann



Varmepumpesystemets cyklus –Trin for trin:

1. Varme fra naturen bruges til at fordampe 
et kølemiddel.

2. Gas, som bliver produceret i denne proces, 
kompressioners. 

3. Varmeveksler overfører energi til 
varmecyklussen.

4. Kølemiddel under tryk bliver flydende 
igen.
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Figur 2: Energi-guide, opvarmning og køling med en varmepumpe, kilde Natural Resources 
Canada [2]



Varmepumpekomponenter:

Fordamper (udendørs spole): Et flydende medium absorberer 
temperaturen i miljøet og fordamper derefter ved lave 
temperaturniveauer.

Kompressor: Medium komprimeres af energiindgangen.

Kondensator (Indendørs spole): Kondensering og underkøling af 
medium ved højt tryk, temperatur og varmeafledning.

Ekspansion: Medium er afslappet og delvist fordampet.

Kølemiddel: arbejdsmedium, der cirkulerer varmepumpekredsløb.

Omvendt ventil: Til aktiv køling såvel som til afisning af 
fordamperen vendes kølemiddelkredsløbets retning.
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Figur 3: Energi-guide, opvarmning og køling med en varmepumpe, kilde: Natural Resources 
Canada [2]



Vedvarende Energi:

Varmepumper kan bruges i kombination 
med vedvarende energi til at dække det 
elektriske input. 

Varmekilderne til selve varmepumpen kan 
fornyes (luft, geotermisk energi eller 
vand).

Varmekilderne til selve varmepumpen kan 
fornyes (luft, geotermisk energi eller 
vand).

Teknisk Introduktion
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Figur 4: Energistrøm i et varmepumpesystem, kilde Energie Agentur NRW [3]



Forskellige varmepumpesystemer:

Jordvarme (-pumpe)
Geotermisk varmekilde

Luft-til-vand varmepumpe
Lufttemperatur varmekilde

Vand-til-vand varmepumpe
Grundvands varmekilde

Hybridvarmepumpe
„Dobbelt brændstofsystemer“

Teknisk Introduktion
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Jordvarmepumpe – Jordproper:

Geotermiske samlere er lodrette (som boringer) 

Brug geotermisk varme på dybder på 5 til 100 m

Jo dybere jordproberne når, jo mere varme kan overføres.

Forud skal der foretages en jordundersøgelse.

Teknisk Introduktion
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Figur 5: Jordvarmepumpe, kilde: Viessmann



Jord-til-Vand varmepumpe – jordopsamlet

Geotermiske samlere er vandrette (som sløjfer).

Horisontale samlere er installeret i > 1,5 m dybde.

Rørene på varmsiden er kun implementeret som en 
slingrende overflade eller som en geotermisk kurv.

Ingen boring er påkrævet.

Teknisk Introduktion
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Figur 7: Jordvarmepumpe, kilde: ViessmannFigur 6: Samlerkurve, kilde: noventec.de



Betingelser for anvendelse af geotermisk energi i Hamborg, Tyskland

Teknisk Introduktion
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Figur 8: Betingelser for anvendelse af geotermisk brug. Kilde: LGV Hamburg [5]



Borehullsregister og ydeevne i Hamborg, Tyskland

Teknisk Introduktion
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Figur 9: Borehulsregister. Kilde: LGV Hamburg [5] Figur 10: Ekstraktionsydelse. Kilde: LGV Hamburg [5]



Design og planlægning

Jordsonde skal installeres af professionelle specialfirmaer.

De er ikke mulige at installere overalt, da det afhænger af geologiske forhold.

Boringer skal godkendes af de respektive myndigheder.

Rørsystemet skal have lave tryktab for en økonomisk operation.

Boring med 3 eller flere sonder har brug for en fordeler til hydraulisk justering.

For flade jordopsamlere er maksimalt 100 m rørlængde at foretrække.

Det varmeoverførselsmedium, der anvendes i kredsløbet, blandes med 
frostbeskyttelse for at modstå temperaturer op til -15 °.

Teknisk Introduktion
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Luft til vand-varmepumpe

Overfører den termiske energi fra luften 
udenfor til bygningernes varmesystemer.

Systemet kan påvirkes af høje 
temperaturudsving afhængig af klimaet.

Systemet kan muligvis ikke producere 
tilstrækkelig varme under kolde 
udetemperaturer –> Dobbelt systemer.

Teknisk Introduktion
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Figur 11: Luft-til-vand varmepumpe (enhed) Kilde: 
Viessmann [1]

Figur 12: Luft-til-vand varmepumpe. Kilde: Viessmann [1]



Design og planlægning

Ventilatorer er nødvendige for at udvinde luften.

Dette medfører støjforurening, som skal vurderes under planlægningen.

Systemet kan både bruges med kontrollerede og ukontrollerede kompressorer 
afhængigt af behov og stabilitet i temperaturudsving.

På grund af de høje temperaturudsving kører luftpumpesystemet normalt 
todelt for at undgå overdimensionering.

For at dække store dele af varmebelastningen, skal systemet designes til at 
kunne fungere ved en udetemperatur ned til -3 til -10 C.

Teknisk Introduktion
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Vand til vand-varmepumpe

Anvender grundvand tæt på overfladen som kilde til 
termisk energi.

Kun små sæsonudsving, hvilket medfører konstant 
varmeydelse.

Fungerer som et åbent loop-system med to brønde.

Brøndpumper får adgang til vand fra ~20 meters 
dybde.

Pumpens effektivitet vil afhænge af grundvandets 
højde, kvalitet og temperatur.

Teknisk Introduktion
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Figur 13: Vandkildevarmepumpe. Kilde: ASHI [6]



Design og planlægning

Særligt er grundvandsdybden vigtig for varmepumpens omkostninger.

Hvis der i forvejen er foretaget grundvandsboring, så er en vand til vand-varmepumpe en 
god løsning.

Brøndene skal konstrueres af et professionelt specialfirma og brugen af dette system skal 
godkendes i henhold til Water Resource Act.

De maksimale temperaturudsving bør ikke overstige 6 Kelvin.

Vandets kemiske sammensætning bør tages i betragtning.

Risiko for korrosion og aflejringer på rørene samt anlæggets komponenter.

For at undgå skader, foretrækkes rustfri stålplader til de almindelige kobberplader.

Teknisk Introduktion
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Hybrid varmepumpe

Varmepumpesystem kombineret med en anden ikke-vedvarende varmekilde, normalt gaskedler.

• Dette varmepumpesystem er også kendt som et dobbelt brændstofsystem.

Anvendes normalt i eksisterende bygninger med et traditionelt system, der allerede er på plads.

En kontrolenhed overvåger og styrer driften samt skifter mellem systemerne til intelligent brug.

• Endvidere overvejer systemet også aspekter såsom markedsprisen for elforsyningsnet.

Fleksibilitet og effektivitet uafhængig af ydre omstændigheder.

Ulempe: Fossile brændstoffer er en del af systemet.

Væsentligt højere C02 udledning end andre varmepumpesystemer.

Teknisk Introduktion
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Lavtemperaturfjernvarme

Lavtemperaturfjernvarme er innovative varme infrastrukturer 
baseret på fjernvarme med lave temperaturer på 20 til 95 grader.

Varme frigives under kriterier for klimabeskyttelse og hovedsageligt 
på baggrund af vedvarende energi, såsom solvarme, industriel 
spildvarme og anvendelse af teknologier til lagring.

Teknisk Introduktion
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Figur 14: LTDH (Lavtemperatur fjernvarme). Kilde: LowTEMP-projektet [7]



Kold fjernvarme

Kold lokal fjernvarme fungerer ved et lav temperaturniveau på 8 til 
20 grader.

Grundvandet distribueres således gennem ikke-isoleret fjernvarme 
til forbrugerne.

Det anvendes derefter til at betjene decentrale varmepumper.

Fordele ved kold lokal opvarmning:

• Lavere varmetab af varmefordelingen.

• Mulighed for brug af billigere materialer.

• Muligt at transportere over længere distancer. 

• Interessant for nye boligområder.

Teknisk Introduktion
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Figur 15: Koldt varmenet. Kilde: Naturstrom [8]



Ydelse af en varmepumpe:

Til vurdering af varmepumper bestemmes COP (ydelseskoefficient) under faste testbetingelser og defineres 
som følger i henhold til DIN EN 14511:

COP = 
𝑄𝑊𝑃,𝐻𝑒𝑖𝑧

𝑊𝑒𝑙,𝑊𝑃

 Jo større antal, jo mere effektiv er varmepumpen

 En varmepumpe med en COP på 4 indikerer, at du kan generere i alt 4 kWh varmeenergi med den 
elektriske indgang på 1 kWh

Teknisk Introduktion
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Varmepumpe COP

Varmepumpe med vandkilde ~ 5,0

Jordvarmepumpe ~ 4,0

Varmepumpe med luftkilde ~ 3,0



Kloakvarmepumpe med varmeveksler:

Innovativ produktionsteknologi: gasabsorptionsvarmepumpe

Tilførsel af varmt vand til et kloaksystem

Ved at bruge spildevandsvarme kan 75 procent kuldioxid 
undgås

Anvendes til opvarmning såvel som tilberedning af varmt vand

Kondenserende kedler til dækning af spidsbelastning

Teknisk Introduktion
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Figur 17: Kloakrør. Kilde: Hamburg Wasser [9]

Figur 16: Spildevandsvarmeveksler Kilde: 
Hamburg Wasser [9]
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2. Implementering
Den nuværende tilstand i Østersøregionen
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De fleste nye varmepumper er installeret i nye bygninger.

Adgang til varmekilderne kræver normalt omfattende grundarbejder og 
vurderinger inden byggeriet.

Når man designer et nyt varmepumpesystem, er det vigtigt, at alle 
komponenter fungerer godt sammen for at sikre økonomisk og effektiv drift.

Luft-til-vand-varmepumper er lettere at installere, især under en renovering 
for at forbedre energieffektiviteten, dermed er de mest almindelige i gamle 
bygninger.

Finansieringsprogrammer til energieffektivitet bør bruges til at forkorte 
afskrivningsperioden.
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Salgsudvikling:

Salgstallene for fire forskellige 
typer varmepumper i Tyskland 
fra 2000 til 2018.

Den højeste stigning fandt 
sted i 2006, hvor i alt 32.000 
varmepumper blev tilføjet.

Figur 18: Salgsudvikling af varmepumper i Tyskland. Kilde: BWP [10]



Den nuværende tilstand i Østersøregionen

Prisforholdet er kvotienten af elprisen til olieprisen for en 
ækvivalent mængde termisk energi.

Det kan indikere den COP, der er nødvendig for en 
varmepumpes drift, sikre økonomisk sammenlignet med 
varmeforsyning fra fossilt brændsel (Fortolkning)

Forholdet er højt især i Tyskland og Belgien, men lavere i 
de skandinaviske lande, Frankrig, Italien og Portugal og 
især lavt i Ungarn
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Figur 19: Prisforholdet varmepumpe energi til olie. Kilde: BWP [10]



Den nuværende tilstand i Østersøregionen

På trods af deres fordele implementeres varmepumper stadig under deres 
potentielle priser i store dele af Europa.

Men: Opvarmning og køling (H&C) tegner sig sammen for ca. 50% af 
Europas samlede energiforbrug i betragtning af boliger, service og industri. 

Varmepumper er et vigtigt instrument for at nå målene for vedvarende 
energi fra EU 

 Politiske rammer for BSR:
Varmepumper defineres som vedvarende energiteknologier i the EU 
Renewable Energy Directive og i the Energy Efficiency Directive.
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3. Konklusion
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Ulemper og fordele ved varmepumper



Fordele ved varmepumper
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Korte afskrivningstider:

Hvis en varmekilde med høje temperaturniveauer er 
tilgængelig og kan tilgås omkostningseffektivt, vil 
investeringen betale sig hurtigt

Høj fleksibilitet:

Især i kombination med solcelleanlæg og lagringssystemer

Integration af vedvarende energi→ forbedret 
miljøbalance.

Da der kan genereres 4 kWh varme fra 1 kWh elektricitet

Opvarmnings- og kølefunktion:

I sammenligning med et konventionelt varmesystem.

Relativt høje investeringsomkostninger:

Omkostninger afhænger af forskellige faktorer

(f.eks. miljømæssige omgivelser)

store udgifter til jordarbejde

Økonomisk afhængighed af elpriser:

Hvis varmepumpen ikke kombineres med et 
solcelleanlæg, afhænger det af den elpris, der er fastsat 
af markedet.

Variabel miljøbalance:

Livscyklusvurdering afhænger af elforbruget og kilden 
til det elektriske input.



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

[2] Natural Resources Canada. https://www.nrcan.gc.ca/energy-efficiency/energy-star-canada/about/energy-star-
announcements/publications/heating-and-cooling-heat-pump/6817

[3] Energie Agentur NRW. 
https://www.waermepumpe.nrw/uploads/datapool/Dokumente/Energieagentur_NRW_Planungsleitfaden_Waermepumpen.pdf

[4] Noventec. https://www.noventec.de/produkte/erdwaerme/erdwaermekorb/

[5] LGV Hamburg. Landesbetrieb Geoinformation und Vermessung Hamburg. https://geoportal-hamburg.de/geo-online/

[6] ASHI. American Society of home inspectors. http://www.ashireporter.org/HomeInspection/Articles/Warming-Up-to-Heat-
Pumps/15064

[7] LowTEMP project. http://www.lowtemp.eu/downloads/

[8] Naturstrom. https://www.naturstrom.de/kommunen/kalte-nahwaerme

[9] Hamburg Wasser. https://www.hamburgwasser.de/fileadmin/hhw-privatkunden/downloads/broschueren/hamburgwasser-
waerme-aus-abwasser.pdf

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

Kilder

30

https://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/welche-heizung/waermepumpen.html
https://www.nrcan.gc.ca/energy-efficiency/energy-star-canada/about/energy-star-announcements/publications/heating-and-cooling-heat-pump/6817
https://www.waermepumpe.nrw/uploads/datapool/Dokumente/Energieagentur_NRW_Planungsleitfaden_Waermepumpen.pdf
https://www.noventec.de/produkte/erdwaerme/erdwaermekorb/
https://geoportal-hamburg.de/geo-online/
http://www.ashireporter.org/HomeInspection/Articles/Warming-Up-to-Heat-Pumps/15064
http://www.lowtemp.eu/downloads/
https://www.naturstrom.de/kommunen/kalte-nahwaerme
https://www.hamburgwasser.de/fileadmin/hhw-privatkunden/downloads/broschueren/hamburgwasser-waerme-aus-abwasser.pdf
https://www.waermepumpe.de/presse/zahlen-daten/


31

Kontaktinformationer
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Große Elbstraße 146
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tyskland

E-mail: info@zebau.de
Tel: +49 40 - 380 384 - 0
www.zebau.de
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