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▪ Situationen i Danmark

▪ Simpelt beregningsværktøj: HP FAT

▪ Betydningen for COP af placeringen af varmepumpen

▪ Forsknings og udviklingsprojekter

Indhold



Mål:  At overvinde stadig eksisterende problemer og barrierer for stor 
skala markedsintroduktion af industrielle varmepumper.
▪ Task 1: Analyse af cases og succesfuld implemenetering af

▪ Task 2: Strukturing af information om industrielle varmepumper og forberedelse af guidelines

▪ Task 3: Anvendelse af modeller for integration af industrielle vamepumper I processer 

▪ Task 4: Kommunikaiton af industrielle varmepumpers potentiale til politikerer, designerer and 
beslutningstagere

Støttet af EUDP (j.nr. 64016-0090)

IEA HPT Annex 48, dansk deltagelse 

”Industrielle varmepumper”



Survey i IEA HPT Annex 48:

▪ Data for Danmark Total 77 120 MW (2007 – 2018)

▪ Industriel varmegenvinding 11 8.7 MW

▪ Fjernvarme 66 111 MW

▪ Overskudsvarme

▪ Omgivelserne som varmekilder

Varmepumper på Bjerringbro Energicentral

Realierede industrielle varmepumper i
Denmark



▪ Fjernvarme: Drejebog + Inspirationskatalog samt simpelt beregningsværktøj
I IEA HPT Annex 48 udarbejdes et engelsk sammendrag

▪ Simpelt beregningsværktøj HP FAT (HP First Assessment Tool)

▪ I arbejdes på et kort “Varmepumper i industrien”-dokument, som supplement til Drejebogen

Værktøjer til støtte af implementeringen af 
industrielle varmepumper



Analyse af 41 byggede eller tilbudte varmepumpeprojekter med naturlige kølemidler i Danmark 
størrelse 0.2 til 10MWth: 

▪ Stor spredning i specific samlet total investering: 0.8 to 1.1 Mio. EUR/MWth

▪ Storskalaeffekt er minimal (70-90% koststigning ved 100% højere kapacitet)
Mulig forklaring: Multiple units i stedet for større units ved større samlet kapacitet

▪ Andre omkostninger end varmepumpen udgør mindst ca. 50%, men meget afhængigt af 
størrelse og varmekilde

Pieper, H et.al. “Allocation of investment costs for large-scale heat pumps supplying district heating”

Kostanalyser af projekter



Hvis stort varmebehov ønskes dækket med varmepumper, kan kapaciteten af varmekilderene blive 
afgørende for størrelsen af de enkelte varmepumper:

▪ Spildevand, grund-/overfladevand, overskudsvarme, fjernkøling.

▪ Flere kilde-pladser og dermed varmepumper kan komme på tale

Eks. 

▪ København vil have behov for flere forskellige kilder til at nå målet på 250 – 300 MWth varme 
fra varmepumper.

Begrænsede kilder ved store kapaciteter



Teoretisk grænse: Carnot cycle

Kilde og aftager (dræn) med konstant temperature: 15/90 °C > COPC = 4,84

Varmepumpe-COP og systemdesign-
beregninger
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COP = 6,62 

+37%

90% af maks.

Lorenz COP 

(+ 51%)

Højere COP gennem opsplitning



Teoretisk maximal COP og system design 
beregninger



Teoretisk maximal COP og system design 
beregninger



First Assessment Tool ”HP FAT”

Gratis download fra: www.teknologisk.dk/ydelser/varmepumper/beregningsprogram-hp-fat/22685,2

http://www.teknologisk.dk/ydelser/varmepumper/beregningsprogram-hp-fat/22685,2


Grundlæggende procesanalyse

Case: 

▪ Aftager: Varmes fra 35 til 80°C

▪ Kilde: Køles fra 25 til 15°C

▪ COP_C = 5,4, COP_L = 8,9

Pinchtemperatur i varmevekslere: 1K

▪ COP_C = 5,3 > -2,7%

▪ COP_L = 8,5 > -4,8%



▪ Ommen, T. S., Markussen, W. B., Elmegaard, B.: ”Heat pumps in combined heat and power systems” Energy 76 (2014)

Integration af varmepumper i 
fjernvarmesystemer: Kilde- og aftagerniveau



Damp-udtagsværk + varmepumpe
COP af varmepumpe Overall System COP (COSP)

Ommen, T. S., Markussen, W. B., Elmegaard, B.: ”Heat pumps in combined heat and power systems” Energy 76 (2014)

COP versus COSP



SVAF ”Store varmepumper til fjernvarme, fase 2”, HOFOR

▪ 5 MWth R717 varmepumpe på spildevand og havvand (under montage, start-up forår 2019)

▪ 5 MWth varmepumpe på geotermisk kilde (i planlægning)

www.hofor.dk/baeredygtige-byer/udviklingsprojekter/store-varmepumper-fjernvarme/

Forsknings- og udviklingsprojekter omkring 
varmepumper

http://www.hofor.dk/baeredygtige-byer/udviklingsprojekter/store-varmepumper-fjernvarme/


THERMCYC ”Advanced thermodynamic cycles utilising low-temperature heat sources”, DTU

▪ Forskning i både varmepumpe- og kraftproducerende processer, deres arbejdsmedier og 
komponenter

www.thermcyc.mek.dtu.dk/

zeotropic blends            

Forsknings- og udviklingsprojekter omkring 
varmepumper

http://www.thermcyc.mek.dtu.dk/


Mål: Højere COP og/eller laverekost gennem opdeling af kondensator:

▪ Optimering af varmevekslerareal

▪ Højere afgangstemperatur på del af flowet

FOSCAP ”Flexible Energy Optimized Split 

Condenser Ammonia Heat Pump”



Mål: At eftervise levetider på kompressoren

▪ Vanddampkompressor, baseret på Rotrexs radial-turbokompressor til luft

▪ Gear testes med luft

▪ Samlet kompressor testes med damp på fuldskala inddamper

▪ Ca. 400 kW varme

▪ Projektet støttes af Elforsk j.nr.: 350-052

Steam HP: Turbokompressor til vanddamp



Mål

▪ Udvide “operating limits” for “hybrid”varmepumper ved brug af nye  
standard kølekomponenter for højere tryk.

▪ Demonstrere effektiv og pålidelig varmepumpe for temperaturer op til 
130-145°C.

▪ Undersøge mulige implementeringer I specifikke processer og 
gennemføre general markedsundersøgelse.

▪ Lab (160-180°C) and full scale (>1 MW) demonstration.

Projektet støttes af EUDP (j.nr. 64011-0351). 

HighHeat: Udvikling af ultra-højtemperatur
absorption-kompression varmepumpe til proces



HighHeat: Udvikling af ultra-højtemperatur
absorption-kompression varmepumpe til proces



800kW the-trins system i rensningsanlæg 
(Norge) 

TL,i = 22.5°C, TL,o = 19.4°C, TH,i = 79.1°C, TH,o = 108.4°C, 

QH = 540 kW, Ptot = 198 kW.

COPHP = 2.72, hCar = 63%, hLor = 54%
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