
Varmepumper i stort omfang
Integration af flere varmekilder og fleksibilisering af fjernvarmesystemer
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Generel information

• Varmepumpens dimensioner

• Terminologi

• Skelnen efter temperaturniveau

• Varmepumpe design

Mulige varmekilder (luft, vand, grund- og spildevand, geotermisk, industrielt affald og 
overskudsvarme). 

Resumé af forskellige varmekilder og forbrug. 

Koefficient for ydeevneindikator.

Oversigt I
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Integration af varmepumper i fjernvarmesystemer

• Indføring af forsyningsrør

• Stigning i returløbstemperatur

Kølemidler - Forskning og miljøspørgsmål

Økonomisk levedygtighed

Generelle fordele ved LHP i fjernvarmesystemer

Oversigt II
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Luftvarmepumpe en-familie-bygning (ca. 6-12 kW termisk 
ydelse).

Generel information – Varmepumpens dimensioner
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Kilde og billede: Wien 
Energie/Christian Hofer Kilde:energie-experten.org

En af to store varmepumper i Wien:

Til sammen har de en termisk ydelse på ca. 40 megawatt

Varmeforsyning til 25.000 husstande.

Temperaturstigning fra 6 ° til 95 ° C

40.000 ton besparelse på CO2 / årligt



Forskellen mellem varmepumper og store varmepumper er endnu ikke klart defineret.

Store varmepumper kan beskrives som ... 

• Varmepumper med energisk effekt og korrekt temperaturniveau er i stand til at føde et 
varmenetværk.

• Effekt og temperaturniveau afhænger også af varmeanlæggets størrelse / varmebehov.

• Terminologisk vil der ikke være nogen sondring mellem begge termer.

Generel information - terminologi
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Generelt kan varmepumper skelnes eller snarere beskrives som… 

Højtemperatur varmepumper

Lavtemperatur varmepumper

Begge typer anvendes inden for boligenheder og fjernvarmesektoren.

Imidlertid er ingen klar definition eller skelnen mulig! 

• Højtemperaturvarmepumper anvendes normalt inden for 
fjernvarmesektoren

• Lavtemperatur varmepumper i enfamiliehuse og lejlighedsbygninger

Generel information – skelnen efter temperaturniveau
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Kilde & billede: Wien 
Energie/Christian Hofer

Source:energie-experten.org



Varmepumper, der bruger forskellige naturlige varmekilder.

Varmepumper bruger varmekilder ved lave temperaturer  hæver temperaturniveauer.

Generel information – Varmepumpe designs

8

Forskellen mellem mest almindelige implementeringer:

• Driftsenergi

• Drivkraft (elektricitet, gas / damp, forbrændingsmotor) 

• Termisk kompression / mekanisk kompression

• Åben eller lukket varmepumpekreds

Waste heat / surpluse
heat

Fuels

Electricity Electric motor

Combustion
engine,

Steam turbine

burner

Thermical compression:
- Absorption

- Adsorption
- Jet compressor

Mechanical compression:

- Axial
- centrifugal

- Rotary piston
- Piston
- Etc.

Closed circuit
(Adsorption / Absorption heat

pump)

open circuit
(thermical vapour compressor)

open circuit
(mechanical vapour compressor)

Closed circuit
(compression heatpump)

Energy source Driving power Compressor Open / closed circuit

Teknisk implementering af varmepumpeprincippet (Kilde: Wolf et al. 2012; oversat & 
justeret)Hier hatten wir schon drüber 

gesprochen. „Energy“ unter „Energy
source“ zu führen, finde ich fraglich. Ich 
kenne aber auch die Quelle nicht und 
weiß nicht, wie viel du angepasst oder 
übernommen hast.



Generel information – Varmepumpe desings
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Waste heat / surpluse

heat

Fuels

Electricity Electric motor

Combustion

engine,

Steam turbine

burner

Thermical compression:

- Absorption

- Adsorption

- Jet compressor

Mechanical compression:

- Axial

- centrifugal

- Rotary piston

- Piston

- Screw compressor

- Turbo compressor

- scroll

Closed circuit

(Adsorption / Absorption heat pump)

open circuit

(thermical vapour compressor)

open circuit

(mechanical vapour compressor)

Closed circuit

(compression heat pump)

Energy source Driving power Compressor Open / closed circuit

Teknisk implementering af varmepumpeprincippet (Kilde: Wolf et al. 2012; oversat & justeret)



Mest brugt inden for varmesektoren

Andre varmepumpeteknologier (absorptionsvarmepumpe, absorptionsvarmepumpe, roterende 
varmepumpe)

Kompressionsvarmepumpe (elektrisk)
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1) fordampningskølemiddel

2) tryk og temperaturstigning gennem 
kompression

3) kondens kølemiddel og energioverførsel

4) trykreduktion

Arbejdsprincip for kompressionsvarmepumper (baseret på AGFW, 2017)

1

2

4

3

Pel

T-retun sourceT-flow source

T-return DH-system
T-flow DH-system

Man sieht die 3 kaum



Mulige varmekilder
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Kilde: AGFW-Project GmbH

water

Surplus heat / excess heatSewage water

air

Varmepumper er afhængige af en eksisterende 
varmekilde.

De vigtigste overvejelser er den høje 
tilgængelighed på stedet og en række tekniske 
muligheder for udnyttelse.

• Høj kildetemperatur.

• Konstant tilgængelighed.

jo lavere ∆ T mellem varmekilde og kølelegeme, jo 
højere varmepumpens effektivitet

Generelt er der en bred vifte af CO2-neutrale 
varmekilder til rådighed!

Ground water

- Geothermie rechts ist noch deutsch
- Das „o“ links bei CO2 noch klein 

geschrieben

geothermy



Mulige varmekilder - Luft
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Betjenes med ventilatorer, der suger luft ind > termisk energi 
overføres til en varmeveksler > behandlet luft ledes tilbage i miljøet

Ubegrænset varmekilde, men flygtig og sæsonafhængig.

Svingninger forårsaget af vejret (dagligt og sæsonbetonet)

Varmeproduktion er imod varmebehov 

• > Højeste COP (Coefficient of Performance) om sommeren.

• < Højeste varmebehov af fjernvarmesystemer om vinteren.

Varmepumper, der bruger luft som varmekilde, bruges normalt til 
basisbelastninger om sommeren



Mulige varmekilder - flod- og søvand
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water

Strømmende vand, søer bruges som varmekilder

Pumper ekstraherer en vis mængde vand fra varmekilden > varme 
fjernes og transmitteres > vand ledes tilbage til kilden

Udsving forårsaget af vejr og årstid

• Mindre end luft på grund af vandets højere 
varmelagringskapacitet

• Vandvarmekilder har normalt en højere tilgængelighed end 
luftvarmekilder

Udvinding og tilbagelevering af søvand er begrænset - afkøling af 
varmekilden er begrænset

Eksempel: Ved mindst en varmekildetemperatur på 7 ° C kunne 
forskellige steder i Tyskland bruge flodvandskilder i 6.000-6.500 h 
/ a



Mulige varmekilder - flod- og søvand
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Figur 2: Sammenlignende luft- og vandtemperatur (ved floden Main) i Schweinfurt i 2018 (fra 1. januar til 30. april og 1. september til 31. december) [Eselshöhe vejrstation og bayerske
statskontor for miljø]



Grundvandsvarmepumper, der bruger den 
termiske energi fra vand svarende til sø- og 
flodvandsvarmepumper.

Der kræves to brønde (normalt mellem 5-20 m). 

• En fødepumpe transporterer grundvandet fra 
tilbagetræknings- eller sugebrønden til 
varmepumpen.

• Bagefter føres det forarbejdede vand tilbage i 
jorden via en absorptionsbrønd

Jo dybere grundvandsforbruget, jo mere 
konstant er varmetilgængeligheden.

Mulige varmekilder - grundvand

15

Grundvand



Mulige varmekilder - grundvand
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Mellem 1998 og 2009 var 
den gennemsnitlige 
temperaturudsving i 
området +/- 1 K som 
eksemplet viser.

Figur 3: Grundvandstemperatur mellem 1998 og 2009 i Bad Soden am Taunus [Hessian State Office for Environment and Geology].



Restvarme af renset spildevand i rensningsanlæg 
anvendes som varmekilde

Spørgsmål til vandlovgivning / tilladelse til 
operatør kræves

Afkøling af spildevand er ofte begrænset på grund 
af miljølovgivningen

Kvaliteten af renset spildevand er vigtig

• For eksempel: jernfosfataflejringer på 
varmeveksleren

• Filtersystemer eller specielle rengøringsprocesser 
er krævet (f.eks. Pladevarmevekslere er ret 
uegnede).

Mulige varmekilder - spildevand og rent vand
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Spildevand



Mulige varmekilder - spildevand og rent vand
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Figur 4: Illustration af temperaturkurven i spildevandsrensningsanlæggets udstrømning af en kombineret 
spildevandsafløb [Stadtwerke Lemgo]



Varmepumpe bruger varme, der opbevares i jorden .

For at udvinde varmen kræves en omfattende 
installation af varmevekslere i jorden.

Varmevekslere er normalt som jordopsamlere
installeret.

Varmekildetemperaturen afhænger af 
installationsdybden.

Jo dybere varmevekslerne er installerede, jo mere 
konstant er varmen tilgængelig.

Lav varmekildetemperatur > varmeydelse pr. m2 
solfangeroverflade forholdsvis lav > udnyttelse af store 
områder nødvendigt.

Yderligere brug af dette område over jorden er 
begrænset (f.eks. Landbrug er normalt stadig muligt).

Mulige varmekilder - nær overflade geotermisk energi
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Mulige varmekilder - nær overflade geotermisk energi
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Figur 5: Jordtemperaturer på forskellige dybder [Potsdam Institute for Climate Research].



Ideel varmekilde til varmepumper (hvis 
varmeudvindingen kan planlægges på grund af 
regelmæssig forekomst med hensyn til varmemængde
/ termisk effekt).

Hver form for spildvarme fra industrielle processer, der 
er anvendelige, hvis de kan udnyttes teknologisk (f.eks. 
Kølevand, køleluft osv.).

Aktiv genkøling mulig.

Brug / kombination af industriel røggas med 
varmepumper er også mulig.

Mulige varmekilder - industriaffald og overskudsvarme
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industriel 
spildvarme



Oversigt over forskellige varmekilder
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... Definerer effektiviteten af varmepumper - den beskriver den leverede nyttige termiske energi divideret med den 
brugte elektriske energi.

𝑪𝑶𝑷 =
ሶ𝑸𝒖𝒔𝒆

𝑷𝒆𝒍𝒆𝒄𝒕𝒓𝒊𝒄𝒂𝒍

Varmekilder som luft, geotermisk energi, vand og overskudsvarme estimeres som frit tilgængelige.

Forbrug tages ikke i betragtning ved effektivitetsberegning  Effektivitetsværdier højere end 1 mulige.

Forbrug betragtes som gratis - Varmepumper kan være meget energieffektive og omkostningseffektive.

Generel regel: Jo mindre ∆ T- jo højere er COP

Koefficient for ydeevne (COP)
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Koefficient for ydeevne (COP)
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• De to figurer viser den klare sammenhæng mellem COP og driftstemperaturer;
• Jo højere ∆T mellem varmekilde og vask, jo lavere COP

Kilde: Energinet, Danish Energy Agency



Integration af varmepumper i fjernvarmesystemer
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Figur 8: Forskellige mulige måder at integrere en stor varmepumpe tilførselsrør (venstre) og returflydningstemperaturforøgelse (højre) [egen illustration].

Kildee: AGFW



Generelt kan LHP fungere direkte i fjernvarmesystemets 
forsyningsrør, hvis det krævede ∆T kan opfyldes.

Varmepumpen skal være konstrueret til maks. 
Fremløbstemperatur*.

(* da TFL stiger, når udetemperaturen falder).

Integrationsmuligheder - Indføring af forsyningsrør
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Kilde: AGFW



Hvis en varmepumpes ydelse er for lav, kan 
returstrømsintegration være et alternativ.

Fordele:

• Integration i et eksisterende 
fjernvarmesystem er lettere.

• Mulig fremtidig anvendelse af 
tilførselsscenarie til forsyningsrøret, da der er 
en generel tendens til at reducere TFL.

Integrationsmuligheder - stigning i returløbstemperatur
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Kildee: AGFW



Kølemidler - oversigt
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Kølemidler er et essentielt arbejdsmedium og kan skelnes i:

Naturlig
NH3 (ammoniak) og CO2

Meget lavt global opvarmningspotentiale (GWP)

Ikkeeksisterende ozonlagsnedbrydende potentiale 
(ODP)

Kun få eller ingen miljømæssige begrænsninger

Ikke almindeligt anvendt som kølemiddel

Syntetisk
R-134a, R-152a og R-245fa

Hovedsageligt hydrofluorcarbon (HFC)

Flere økologiske problemer

Bruges hovedsageligt

Lige nu er der ingen begrænsninger for brugen af HFC til store anvendelser, men høje GWP-niveau 
kølemidler er begrænset af den seneste EU-regulering af F-gas. 

Generelt skubber politik fremadrettet frem mod naturlige kølemidler!



Kølemidler - Forskning og miljøproblematikker
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• På grund af temperaturkravene i et fjernvarmenet er der kun et begrænset 
antal mulige kølemidler til rådighed.

• Afgørende krav i denne henseende er:

• De tilgængelige varmekildetemperaturer

• Den nødvendige indføringstemperatur

• ‘Den krævede varmeydelse

• Den nødvendige COP

• Varmepumpeteknologien

Kilde: AGFW



Kølemidler - Forskning og miljøproblematikker
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Med hensyn til miljømæssige problematikker kan 
følgende aspekter tages i betragtning: 

Skadelige virkninger på klimaet:

Miljøpåvirkninger:

ozonlagsnedbrydende potentiale (ODP)

global opvarmningspotentiale (GWP)

Andre aspekter:

• Sikkerhedsforanstaltninger

• Driftsomkostninger.
Kilde: AGFW



Økonomisk levedygtighed
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Fordeling af de samlede investeringer:

Elementer taget i betragtning i et stort varmepumpeprojekt:

• Stor varmepumpe

• Få adgang til og tilslutning til varmekilden

• Tilslutning til fjernvarmenettet

• Elektrisk tilslutning

• Byggeomkostninger

• Omkostninger til planlægning og tilladelser



Økonomisk levedygtighed
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Fordeling af de samlede investeringer:

• Varmepumpeenheden tegner sig for ca. 50% 
af den samlede investering.

• Omkostninger til at gøre varmekilden 
anvendelig fra et teknisk synspunkt 
afhænger i høj grad af selve varmekilden og 
de tilhørende generelle forhold, såsom ...
• Tilgængelighed
• Strukturelle forhold
• Vedligeholdelsesintensitet

• Vær opmærksom på den måde, hvorpå 
integrationen er designet (f.eks. Netværks 
temperaturer & tryk eller afstand til 
varmenettet osv.). Fordeling af den samlede investering i individuelle posterKilde: egen præsentation efter Pieper og 

Energinet



Økonomisk levedygtighed
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Fordeling af de samlede investeringer og deres variation i forhold til den anvendte varmekilde

Kilde: AGFW



Generelle fordele ved LHP i fjernvarmesystemer 
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• Hurtige + billige opstart

• Optimeret driftstid for basisbelastningsanlæg
Øget fleksibilitet i 

fjernevarmesystemet

• Udnyttelse af lav temperatur og andre overflødige 
varmekilder

Bedre udnyttelse af 
overskudsvarmeproduktion

• Sikring mod prisudsving på el- og brændstofomkostninger

• Fejlbeskyttelse og kombination af fjernvarme og fjernkøling
Beskyttelse mod (markeds) 

risici

• Ingen lokale emissioner

• Positivt boost for fjernvarmes ry
Forøgelse af vedvarende 

varmeproduktion
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Kontaktinformationer

AGFW-Project GmbH
Projektvirksomhed til rationalisering, 
information & standardisering

Stresemannallee 30
60596 Frankfurt am Main
Tyskland

E-mail: info@agfw.de
Tel: +49 69 6304 - 247
www.agfw.de

Georg Bosak
Department of urban development

http://www.zebau.de/

