
AKTUELLE EMNER 
Styrker/svagheder ved forskellige naturlige kø-
lemidler i en varmepumpe 
Sikkerhed i anlæg 
Materialevalg til anlæg 
Olie i anlæggene 
Princippet transkritisk CO2

Komponenter på markedet til CO2

Muligheder for at anvende den oparbejdede vi-
den internationalt 

SÅDAN BLIVER FORLØBET 
Op til tre medarbejdere kan deltage i vækstgruppe-
forløbet, der vil omfatte: 

Fire møder af en varighed på ½ dag i perioden 
efterår 2007 - forår 2008. 
Bearbejdning af udvalgte problemstillinger i 
egen virksomhed mellem møderne. 

Det er selvfølgelig vigtigt, at deltagerne  er åbne og 
engagerede i vækstgruppens udvikling og således 
også er villige til at bidrage til gruppens samlede læ-
ring.

DET KOSTER DET: 
Prisen pr. deltager er 3000 kr. Prisen inkluderer del-
tagelse i vækstgruppens møder, forplejning og mate-
riale udleveret på møderne. 

Yderligere oplysninger: 
Klaus Frederiksen tlf. 7220 1278 
E-mail: klaus.frederiksen@teknologisk.dk

Oplæg til vækstgruppen 

”Varmepumper 
med naturlige kølemidler” 



BAGGRUND FOR DENNE VÆKSTGRUPPE 
Varmepumper er for alvor ved at slå igennem i Dan-
mark, både i det private segment og på f.eks. kraft-
værker.

Denne vækstgruppe skal følge nøje op på udviklin-
gen, så der skabes klarhed over de muligheder og 
udfordringer, som denne udvikling skaber for vækst-
gruppens medlemmer. 

Denne klarhed bruges i vækstgruppen til at arbejde 
med, hvordan virksomhederne udnytter mulighederne 
bedst muligt, og ikke mindst, hvordan de løser udfor-
dringerne.

Løsningerne skal omsættes til muligheder, så virk-
somheden også får noget ud af det på bundlinjen. 

DET FÅR DIN VIRKSOMHED UD AF AT DELTAGE 
I vækstgruppen ”Varmepumper med naturlige køle-
midler” vil du få inspiration til, hvordan din virksom-
hed kan få værdi af de udfordringer og muligheder, 
som det at bruge naturlige kølemidler i varmepumper 
medfører.

Vi vil således arbejde med, hvordan din virksomhed 
kan udnytte den situation bedst muligt. 

Helt konkret vil du: 
få lejlighed til at arbejde med udviklingen af di-
ne produkter eller services 
blive præsenteret for centrale faglige temaer, 
der hjælper dig med at opnå viden. 
få en række eksempler på, hvordan virksomhe-
der har udnyttet denne viden 
få inspiration og sparring fra kollegaer, fra Tek-
nologisk Institut og fra eksterne kapaciteter, 
der hentes ind som en del af vækstgruppeforlø-
bet

INDHOLD
I denne vækstgruppe er der særligt fokus på naturli-
ge kølemidler i varmepumper. Det vil sige fra små 
varmepumper til private hjem og op til større varme-
pumper til brug på f.eks. kraftvarmeværker.  

Det forventes, at vækstgruppen beskæftiger sig med 
forskellige naturlige kølemidler, men hvilke er helt op 
til vækstgruppens medlemmer at beslutte. 

Konceptet for vækstgruppen er at indsamle de erfa-
ringer, som deltagerne ligger inde med for herigen-
nem at kunne udarbejde nye løsninger. 

Endvidere vil vækstgruppen være et forum, hvor 
eventuelle udfordringer kan deles og kan løses i fæl-
lesskab, f.eks. ved at hyre eksterne personer ind. 


