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Resume 

Delrapporten beskriver mulighederne og resultaterne ved at 3. part etablerer og driver et fælles brine-
anlæg til forsyning af individuelle varmepumper i Danmark og sælger varme som en service til private 
husejere. I projektet har TREFOR overvejet, om det var muligt enten at sælge den kolde energi fra 
fælles brineanlæg til de individuelle varmepumper, som folk selv købte og ejede eller som direkte salg 
af varme fra individuelle varmepumper.  
 
Delrapportens formål er at belyse de fordele og ulemper, der måtte være ved etablering af fælles 
brine-anlæg til en klynge beboere i eksisterende boligområder uden for kollektive forsyningsområder. 
De økonomiske aspekter, som borgerne tilbydes ved fælles brine, vil blive belyst med udgangspunkt i 
at kommercielle aktører eller forsyningsvirksomheder tilbyder borgerne i Danmark energi fra en fælles 
brine til konkurrencedygtige priser. 
 
Modtageren er Energistyrelsen, som har ønsket et demonstrationsprojekt med fælles brine, for at få 
belyst mulighederne for en ny forretningsmodel og processen ved at etablere fælles brine i 
eksisterende boligområder uden for kollektiv forsyning.  
 
Delrapporten beskriver anvendte fremgangsmåder til at få boligejer med på ideen omkring etablering 
af fælles brine anlæg. Tilmed beskrives de barrierer, som er oplevet igennem processen med at finde 
boligejere, der var klar på ideen omkring salg af varme fra fælles brine.     
   
De vigtigste erfaringer fra delrapporten omkring fælles brine er, at forretningskonceptet med salg af 
varme fra fælles brine er en ny model og en spændende teknisk løsning til at imødekomme ønsket 
om flere varmepumper i energisystemet. Erfaringer har dog vist, at flere forhold udfordrer konceptet. 
Det gælder: 
 
Teknisk  

 Det er rigtig svært at finde boligejere i eksisterende, som ligger tæt på hinanden og er klar til at 
udskifte deres nuværende energikilde til varmepumpe med fælles brine på samme tid. Havde 
den økonomiske gevinst været større og sikkerheden vedrørende afgifter til el, der bruges til 
varmepumper været mere langsigtet, havde opgaven formentligt været nemmere. 

 Flowfordelingen i fælles brine skal være ens eller styres, da enkelte kredse ellers risikerer at 
blive overbelastet, hvilket resulterer i en lavere rådighedstemperatur og dermed lavere 
virkningsgrad på varmepumpen.   

 Der kan anvendes lodrette eller vandrette jordslanger. Der er fordele/ulemper ved begge, som 
bør overvejes fra case til case. Ønsker man at udnytte frikøling til nyere huse af hensyn til 
komfort, er lodrette boringer en overvejelse vær, da der opnås en billig køling. 

 Der er målerusikkerhed når der måles på stort flow og lille differens temperatur, som det er 
tilfældet når vi taler måling på brinesiden. Det gør sig også gældende på den varme side, alt 
efter hvor temperatur- og flowmåler placeres og hvilken varmekilde der er i huset. Hvis 
flowmåleren og temperaturfølere placeres lige efter varmepumpe har man som regel også en 
lille delta temperatur og et stort flow, hvilket giver nogle udfordringer rent måleteknisk og 
dermed også afregningsmæssigt pga. usikkerheden.  
 

 
Økonomisk  

 Besparelsen ved etablering af fælles brine kontra individuelle jordslanger på egen grund er for 
lille i forhold til, at fælles brine er mere komplekse energianlæg, som kræver 
ingeniørberegninger og evt. reguleringsventiler for at sikre ens flow i alle strenge. Disse ting 
udligner den besparelse, der måtte være ved at grave fælles brine ned i en mark kontra i egne 
have. Der kan ikke spares på den samlede længde jordslange, da fælles brine skal være 
udlagt til at klare en dag med -12°, hvilket kræver lige så mange meter jordslange til hvert hus, 
om de ligger individuelt eller i fælles brine.  
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 Bunden kapital i fælles brine anlæg gør det svært for kommercielle virksomheder at se denne 
løsning som interessant, da de normalt vil afskrive inden for max 10 år. Dette gør løsningen 
mere oplagt for fjernvarmeværker eller lignende, som normalt kan tage en afskrivning over 20 
år.    

 Det er privatøkonomisk svært at konkurrere med et nyt kondenserende gasfyr eller pillefyr 
med gældende energipriser/afgifter, hvilket gør det vanskeligt for løsninger med varmepumper 
og fælles brine. 

 
Juridisk  

 Der er juridiske udfordringer i forhold til ejerskab og rettighed til at lægge slanger i jorden på 
kommunalt fællesareal eller tredjeparts matrikel.  

 Gæsteprincippet skal tages i betragtning i forhold til udrulning af fælles brine på 3. mands 
jord/ejendom, hvilket medfører, at der bør udarbejdes en deklaration og en tinglysning på 
arealet, hvor fælles brine etableres. 

 Tinglysningslovens § 38 afskærer - under visse betingelser - tredjemand fra at forbeholde sig 

en ”særskilt ret” over ikke blot den pantsatte ejendoms fysiske bestanddele men tillige over en 

del af tilbehøret (dvs. løsøregenstande), der - uden at være fysiske bestanddele af den faste 

ejendoms grund og bygninger - dog er omfattet af rettighederne over ejendommen i sin 

helhed. Dette kan give problemer/udfordringer i forhold til fælles brine, hvis kunderne ikke 

betaler.  

 
 
Konklusioner og anbefalinger: 

 I demonstrationsprojektet har det været ønsket at etablere en fælles brine ejet og drevet af en 

3. part med henblik på salg af varme fra brinen til individuelle varmepumper hos boligejere. 

Teknisk har der været skitseret løsninger som i praksis vurderes at kunne realiseres, men 

manglende samtidighed blandt boligejerne, begrænset økonomisk incitament blandt parterne 

og juridiske problemstillinger har bevirket, at det ikke har været muligt at etablere en løsning 

inden for rammerne af dette projekt. 

 Det til trods vurderes det her, at fælles brine i visse situationer kan være en egnet 

varmeløsning. Det kunne eksempelvis være i grundejerforeninger, lokale bylaug eller 

nybyggeri med tæt/lav bebyggelse, hvor de enkelte boligejere ikke har den fysiske plads på 

egen grund til etablering af individuelle løsninger, men ønsker en løsning med varmepumper 

med tilhørende jordslanger. Det kan også i sig selv være styrkende for sammenholdet blandt 

beboerne at etablere en fælles varmeløsning, eksempelsvis med fælles brine. 

 De økonomiske rammevilkår vil ofte have en afgørende indflydelse på det tekniske valg af 

varmeløsning. Der er derfor behov for langsigtede og stabile rammer, der kan begrænse 

usikkerheden omkring afgifter på el. Det kan bidrage til at øge interessen for investorer, der er 

villige til at binde penge i infrastruktur (fælles brine), som kan forsyne individuelle 

varmepumper i fremtidens energisystem.  

 For at fælles brine skal være et økonomisk mere rentabelt alternativ end i dag, bør 

investeringer og drift i fælles infrastruktur sidestilles med produktionsvirksomheder. Det kan 

sikre afgiftsfritagelser, så prisen for 1 kWh el kommer ned på ca. 80 øre/kWh til drift af 

varmepumperne og gøre det mere attraktivt for en kommerciel virksomhed at levere 

varmeservice til kunder med en fælles brine, som alternativt til individuelle olie- og gasfyr.  
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Baggrund for projektet 

I Energistyrelsens udbud var der på forhånd udvalgt et demonstrationsprojekt, der havde fokus på 
indhentning af praktiske erfaringer med individuelle varmepumper, der havde fælles brine. Projektets 
målgruppe var tætliggende huse med et forholdsvis lille grundareal eller en etableret have, som 
gjorde det svært at etablere jordslanger på egen grund. Samtidig skulle der være et jordareal 
tilgængeligt i nærheden, som kunne benyttes til nedgravning af fælles brine. 
 
Projektet har haft til formål at teste et forretningskoncept for etablering af fælles brine  etableres, ejes 
og driftes af 3. part, som enten kan være et kommercielt selskab eller i et ”hvile i sig selv selskab” 
som vi kender fra fjernvarmen. Som en del af demonstrationsprojektet skal 3. part sikre, at alle 
praktiske forhold bliver opfyldt, når forretningsmodellen bliver tilbudt til kunder i områder uden for 
kollektiv forsyning. Projektet har således til opgave at demonstrere, om etablering af fælles brine i et 
udvalgt område er praktisk muligt. Tilmed skal projektet  be- eller afkræfte muligheden for en af de 
barrierer, som tit høres omkring jordbaseret varmepumper fx at 1) de er for dyrere og 
omkostningsfulde at etablere i forhold til den lille mergevinst man evt. kan hente på virkningsgraden 
eller om 2) det er muligt gennem fælles brine at nedbringe prisen på etablering af jordslanger, så der 
kan konkurreres med andre teknologier på markedet.   
 
Projektet skal også belyse de juridiske forhold/udfordringer, der er forbundet med etablering af fælles 
brine kontra individuelle jordslanger på egen grund eller luft/vand varmepumpeløsninger. Økonomien 
for den enkelte varmekunde belyses i projektet, for at vurdere om fælles brine kan konkurrere med 
andre opvarmningsteknologier på markedet. Vurdering skal holdes op imod fordele/ulemper ved 
andre teknologier, som kan løse opgaven frem mod 2035, hvor målet er 100% vedvarende energi til 
el og opvarmning.  
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Rollefordeling 

Insero Energy har det overordnede ansvar for projektet og gennemførelse af de forskellige 
arbejdspakker, som er beskrevet. De var oprindeligt også tiltænkt rollen som ejer af varmepumperne i 
et fælles brine anlæg, hvilken midtvejs i projektet overgik til TREFOR Energi, pga. at Insero Energy 
ikke havde fundet en velegnet lokalitet, hvor der var nok deltagere.     
 
TREFOR Energi blev i maj 2014 spurgt af Insero Energy, om vi kunne hjælpe med at løse opgaven 
omkring arbejdspakken fælles brine. TREFOR Energi sagde ja til aktivt at forelægge borgerne i 
Andkær muligheden for at være med i et demonstrationsprojekt vedrørende fælles brine, mod at 
TREFOR Energi fik det afsatte tilskudsbeløb, som var afsat til demonstration af fælles brine i 
projektet. Forudsætningen var, at TREFOR Energi fandt et område som ville indgå i projektet, så 
fælles brine kunne blive demonstreret. TREFOR Energi havde på det tidspunkt kontakt til borgerne i 
Andkær, som ligger i Vejle kommune, i anden sammenhæng omkring projektet Strategisk 
energiplanlæg (SEP 2.01), og så det som en oplagt mulighed at tilbyde borgerne i Andkær denne 
løsning.        
 
TREFOR Energi (kommercielt selskab) snakkede sammen med TREFOR Varme (hvile i sig selv 
selskab pga. ”varmeforsyningsloven”), om hvordan vi greb rollefordelingen an. Konklusionen blev at 
TREFOR Varme udsendte infobrev (bilag 1) til borgerne i Andkær, omkring muligheden for etablering 
af fælles brine. TREFOR Energi skulle tage imod tilbagemeldinger fra interesserede kunder og lave 
beregninger på de økonomiske forhold for etablering af fælles brine - både set fra TREFOR Varmes 
side og fra kundens.      
 
NIRAS opgave i projektet var rørdimensionering af jordslangerne til fælles brine, når området med 
interesserede var fundet, og borgerne havde underskrevet kontrakt omkring etablering af fælles brine 
anlæg. Dette blev ikke relevant, da TREFOR Energi ikke fandt et tilstrækkeligt antal kunder, som 
ønskede at indgå i projektet.   
 
 
 
 

  

                                                
1 Et delprojekt i SEP Syd Danmark se evt. mere på http://www.regionsyddanmark.dk/wm397934   

http://www.regionsyddanmark.dk/wm397934
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Processen 

Indledningsvis etablerede Insero Energy et samarbejde med ProjectZero i Sønderborg, med henblik 
på at identificere interesserede projektdeltagere i Sønderborg-området. I samarbejde med 
ProjectZero blev der i september 2013 holdt et intromøde på Alsion i Sønderborg med deltagere fra to 
mindre byer (Smøl og Ullerup), som tidligere havde vist interesse for fælles-projekter. Efterfølgende 
blev der holdt opfølgende møder i begge byer. Smøl var den by med flest interesserede, men den 
økonomiske barriere viste sig at være for stor, da der skulle træffes endelig beslutning om deltagelse i 
projektet. Der var flere interesserede boligejere som ikke ønskede at deltage, da deres nuværende 
varmekilde ikke umiddelbart stod foran en udskiftning. De 4 husstande som til sidst gerne ville 
deltage, lå ikke hensigtsmæssigt i forhold til en løsning med en fælles brine. 
 
Da det ikke lykkedes at finde deltagere til demonstrationsprojektet i Sønderborg, tog Insero Energy i 
november 2013 kontakt til en række boligejere i Grønbjerg-Langelund (Vejle). Her var resultatet det 
samme som i Sønderborg; stor interesse for at deltage i et projekt med fælles brine, men 
privatøkonomisk gav det ikke mening for nok husejere til at demonstrationsprojektet kunne realiseres. 
 
Insero Energy tog derefter kontakt til TREFOR Energi i foråret 2014, for at høre, om de kunne hjælpe 
med at finde et område til demonstration af fælles brine. TREFOR Energi havde i efteråret 2013 
startet dialog med Andkær omkring energirigtig landsby, som en af byerne i projektet SEP 2.0, og 
tænkte det var en oplagt mulighed at forelægge muligheden/tilbuddet for borgerne i Andkær. På de 
første borgermøder i efteråret 2013 snakkede vi med borgerne om de tekniske muligheder, de havde 
for at konvertere deres nuværende varmekilde (en blanding mellem olie, gas, brændeovne, 
fastbrændsels m.m) til ny VE baseret løsning i tråd med regeringens udspil om, at alt el og 
opvarmning til privatboliger skal være baseret på vedvarende energi i 2035. På borgermødet deltog 
Vejle kommune, Green Tech center Vejle, Energispiren Vejle og TREFOR. Der var mødt ca. 30 
borgere op, som lyttede med stor interesse og syntes det lød som en spændende mulighed og 
løsning at lave fælles brine i Andkær. Vi fremlagde en overordnet tidsplan for, hvordan vi kom i mål 
med konvertering, så de var klar til den næste varmesæson - se nedenstående.  
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På selve borgermødet fik vi en mundtlig tilkendegivelse fra nogle af de fremmødte, at de gerne ville 
arbejde videre med ideen omkring fælles brine. TREFOR Energi og energilauget i Andkær havde 
efterfølgende en løbende dialog omkring, hvordan vi kunne etablere en løsning med fælles brine. Da 
Insero Energy kom og tilbød lidt økonomisk støtte til etablering af et demonstrationsprojekt, takkede 
TREFOR Energi ja til at formidle budskabet videre.  
 
TREFOR Energi udsendte efterfølgende et infobrev (bilag 1) til alle borgerne i Andkær by med 
tilbuddet om etablering af fælles brine, hvis de kunne samle 4-5 huse, som lå tæt på hinanden. 
TREFOR Energi fremsendte forslag (bilag 2) til energilauget, hvor det teknisk var muligt at etablere en 
fælles brine i Andkær. Energilauget forsøgte at udbrede budskabet til de huse, som lå mest oplagt til 
etablering af fælles brine, og TREFOR Energi snakkede løbende med boligejerne omkring de 
spørgsmål de havde. I januar 2015 meldte Energilauget officielt ud igennem Fredericia Dagblad, at de 
lukkede ned for deres aktiviteter. De har været glade for samarbejdet og dialogen med TREFOR 
Energi men fornemmede, at tidspunktet til energiforbedringer ikke lige var det, som stod højest på 
naboernes ønskeseddel. 
 
Det blev efterfølgende besluttet - sammen med Insero Energy og Energistyrelsen - at 
Demonstrationsprojektet omkring etablering og test af fælles brine ikke kunne nås inden for 
tidsrammen i projektet.   
 
TREFOR Energi har - ud over Andkær som var byen, der blev satset på i projektet - præsenteret 
muligheden omkring fælles brine for flere byer i projektet SEP 2.0. Konklusionen og 
tilbagemeldingerne fra borgerne var forholdsvis enslydende. De syntes det lød som en spændende 
løsning, men når de blev bedt om at finde en klynge huse, som var klar på samme tid til at konvertere 
til fælles brine, bliver det svært og langstrakt. Flere erfaringer og tilbagemeldinger vil blive omtalt 
senere.  
 
TREFOR Energi har også undersøgt/arbejdet med løsningen i forbindelse med nybyggeri/ 
udstykninger for at vurdere, om den kunne konkurrere med andre mulige varmeløsninger. 
Udfordringen i nye boliger er, at varmebehovet ikke vil være ret stort i kWh/år med de stramme krav til 
energiforbrug jf. BR102 og snart BR15. Dette gør, at en dyr investering med billig drift får konkurrence 
af en billig investering med dyrere drift, da energiforbruget i nye huse er lavt. Derimod opstår der et 
kølebehov om sommeren i mange nye huse pga. den gode isolering og de store vinduespartier, 
hvilket fælles brine kan være med til at løse på en billig måde. For at kunne udnytte fælles brine til 
køling om sommeren, er en fordel at anvende lodrette boringer, da de vandrette har for høj 
temperatur om sommeren og derfor ikke giver tilstrækkelig køling. Aspektet omkring at kølebehovet 
kan blive lige så stort som varmedelen gør, at lodrette boringer - enten som fælles brine eller 
individuelle - på den lange bane vil være en god teknisk løsning, som både kan bidrage til billig varme 
og køling. (Se bilag 3-4 for yderligere info)      
 
 

  

                                                
2 Bygningsreglement se mere på www.bygningsreglement.dk  

http://www.bygningsreglement.dk/
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Anvendt/påtænkt teknologi 

Oplægget i projektet var at etablere og demonstrere et vandret/horisontalt fælles brine anlæg. Insero 
Energy havde i deres oplæg lavet en principskitse over, hvordan det kunne se ud. TREFOR Energi 
lavede efterfølgende deres egen udgave/illustration af fælles brine, som blev brugt under 
borgermøder til at visualisere teknologien på en simplificeret måde se nedenstående.    
 
 

 
Teknologien omkring nedgravning af jordslanger – i daglig tale også kaldet jordvarme -  er forholdsvis 
gammel og velafprøvet både i Danmark og specielt i de nordiske lande. Det nye i denne løsning er 
ideen om, at lave et fælles brine anlæg, som flere individuelle boligejere med varmepumpe kunne 
trække energien fra. Som illustrationerne viser, graves den store mængde jordslange ned et fælles 
sted (tilstødende landbrugsjord eller fælles kommunalt område) og tilsluttes en samlebrønd, hvorfra 
hvert hus har en stikledning bestående af én frem og returledning med en deltatemperatur på mellem 
4-5°C (f.eks. 10°C i frem og 5°C i returen). For at trække den energi ud af jordslangerne, som 
varmepumpen har behov for, kræver det et forholdsvis stort flow i rørene jf. ligningen omkring effekt 
(Q) som kan beregnes udfra massen (m) i dette tilfælde flowet i rørene [L/s] · vandets densitet 1 [kg/L] 
som ganges med cv, der er den specifikke varmefylde for vand (brine) og til sidst forskellen mellem 
frem og returtemperaturen. 

 Q[kW] = m [kg/s] · cv [kJ/kg°C] · (t1-t2)[°C].  
 
Hvis varmepumpen skal levere 10 kW varme til huset med en SCOP3 på 3, skal den have tilført 10kW 
- 10 kW/3 SCOP = 6,66 kW fra jordslangerne, da de sidste 3,33 kW kommer fra el til kompressoren 
som omdannes til varme. Dette giver et nødvendigt flow i frem/returstrengen på  
 

6,66 kW/ (4,19kJ/kg°C · 5°C) = 0,318 kg/s = 19 L/min = 1,15m³/h.  

                                                
3 SCOP – Seasonal Coefficient Of Performance beskriver den gennemsnitlige årseffektivitet for varmepumpen. 
SCOP er således et udtryk for hvor effektiv en bestemt varmepumpe vil være ved et givent varmebehov se 
mere http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/apparater-produkter/energikrav-
produkter/husholdningsprodukter/klimaanlaeg/teknisk-rapport-Beregning-af-SCOP-for-varmepumper-efter-
En14825.pdf  
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http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/apparater-produkter/energikrav-produkter/husholdningsprodukter/klimaanlaeg/teknisk-rapport-Beregning-af-SCOP-for-varmepumper-efter-En14825.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/apparater-produkter/energikrav-produkter/husholdningsprodukter/klimaanlaeg/teknisk-rapport-Beregning-af-SCOP-for-varmepumper-efter-En14825.pdf
http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/forbrug-besparelser/apparater-produkter/energikrav-produkter/husholdningsprodukter/klimaanlaeg/teknisk-rapport-Beregning-af-SCOP-for-varmepumper-efter-En14825.pdf
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For ikke at få for stort tryktab i frem/returledningen, skal denne dimensioneres korrekt og som 
minimum være samme størrelse som de udlagte fælles slanger, der normalt er 40 mm og kobles til en 
manifold i samlebrønden. Den nøjagtige dimensionering var tiltænkt NIRAS, men da der ikke blev 
fundet boligejere, som ønskede fælles brine, er der ikke lavet endelig dimensionering af 
jordslangerne.   
 
Med fælles brine kunne folk med etableret prydhave eller en meget lille grund få muligheden for at 
opstille en varmepumpe baseret på jordvarme, da det kun kræver en stikledning med frem og retur, 
som optimalt skal ligge med minimum 1 meters mellemrum, for at kunne optage energi undervejs.  
 
En anden teknologi, som TREFOR Energi har undersøgt muligheden for at anvende i forbindelse med 
fælles brine, er lodrette/vertikale boringer. Denne løsning kræver ikke så store jordarealer omkring 
samlebrønden/manifolden. Manifolden kunne være et større rør, der ligger langs vejen, hvorpå man 
kobler stikledningerne og laver boringerne nedenunder. Gældende lovgivning omkring lodrette 
boringer er, at der som minimum skal være 20 meter mellem hver boring, som vist på nedenstående 
skitse. Afhængig af jordbundsforhold og ønsket effektkrav bores der mellem 100-200m lodret ned i 
hver boring, som derefter tilkobles manifolden. Hver boring kan normalt give mellem 5-10kW, 
afhængig af geologien og dybden der bores. Det er muligt ved den første boring, at lave analyser med 
testudstyr, så man får et mere nøjagtigt billede af, hvad lodrette boringer i det pågældende område 
kan levere med hensyn til varme/køledrift. Som en grov tommelfingerregel kan der ca. trækkes halvt 
så meget køl op af en boring som varme jf geodrilling, men det beror altid på en konkret måling eller 
vurdering, når det første borehul er lavet og responstesten er analyseret.    
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Sammenligning af de 2 teknologiers fordele/ulemper  
 

 Fordele Ulemper 

Vandret fælles brine Mange kan grave slangerne 
ned, så der er forholdsvis god 
konkurrence på markedet, da 
der er mange entreprenører i 
Danmark, der har en 
gravemaskine.  

Kræver, at der er et forholdsvis 
stort jordareal til rådighed i 
nærheden, for ikke at få for 
lange stikledninger.   

Kræver kun én frem og retur på 
egen grund, så haven bliver 
umiddelbart ikke helt så 
ødelagt, som hvis hele 
jordslangen skulle graves på 
egen grund 

Afhængig af ejerforhold af 
jorden (landmand eller 
kommune) vil de som regel 
tage sig betalt for at lægge jord 
til, selvom de kan dyrke den 
bagefter. 

Kendt teknologi som har 
fungeret i mange år. Man ved, 
at solen når at varme jorden op 
i løbet af sommeren, hvis den 
ikke ligger i skygge af en stor 
skov, så den er klar til at levere 
varme ind til varmepumpen hen 
over vinteren. 

Kræver tinglysning/deklaration 
på fællesareal/landbrugsjord for 
at sikre, at der ikke bliver 
bygget ovenpå indenfor 
jordslangernes levetid, som er 
minimum 50 år og normalt 
mere.   

Lodret fælles brine Kan bruges til både varme og 
køling, og afhængig af 
jordbundsforhold kan 
køleenergien lagres til 
varmesæsonen. 

Dyrere i etablering da der er 
ikke så stor konkurrence inden 
for denne teknologi endnu. Der 
er forholdsvis få firmaer, der 
har tilladelse til at bore mere 
end 6 meter ned i 
undergrunden.  

Kræver ikke så store 
jordarealer og kan i princippet 
bores i fortov eller grøftekant 
med 20 meters mellemrum.  

Har ikke så mange års 
erfaringer. Er der stadigvæk 
energi at trække op om 50 år?  

Jo flere boringer i samme 
område jo billigere, da det er 
transporten og klargøringen der 
tager tid.  

Nogle kommuner er ikke så 
villige til at give tilladelse til 
lodrette boringer, hvilket kan 
hindre eller forlænge processen 
mere end hvad godt er. Der 
mangler info til kommunerne 
omkring denne teknologi.  

 
For begge fælles brine teknologier er der tekniske udfordringer i forhold til at sikre, at der sker en 
jævn belastning af de udrullede slanger med fællesbrinen. Dette kan sikres på forskellige måder. 
Enten ved anvendelse af flowregulering og en boosterpumpe, der sikrer at alle slanger belastes 
ligeligt. Derved nedsættes risikoen for, at der kun trækkes energi fra 1/3 af de udrullede fælles 
slanger, fordi de har den mindste modstand og dermed vil brinen helst løbe der. Dette vil bevirke, at 
der ikke optages tilstrækkelig energi fra de restende 2/3 af slangerne, hvilket øger risikoen for 
permafrost omkring de første 1/3 af slangerne. Reguleringskomponenter er med til at fordyre fælles 
brine kontra individuelle slanger i egen have, som op til 300 meter normalt laves uden samlebrønd = 
sikker på ens flow i jordslangen = jævn belastning.    
 
 
 



 

TREFOR ► Kokbjerg 30 ► 6000 Kolding ► Telefon +45 79 33 34 35 ► www.trefor.dk Side 12 af 26 
  

Analyse af resultater/driftsdata 

Da der ikke blev etableret et fælles brine-anlæg i projektet, er der ikke konkrete resultater/driftsdata i 
denne delrapport - omkring virkemåde og driftsøkonomi.  
 
Derimod kan der henvises til andre steder, hvor de har etableret fælles brine for flere år siden. 
 
Det ene sted er økosamfundet Dyssekilde4, hvor de har fået indsat en booster pumpe for at sikre 
tilstrækkelig flow i systemet til forsyning af de tilkoblede individuelle varmepumper i husene.  
 
Et andet sted er landsbyen Barmer i Nordjylland, hvor DVI har lavet et fælles brine-anlæg. Der kan 
læses mere omkring projektet på deres hjemmeside5 
  
Inden for nybyggeri er Roskilde med området Svalin6 begyndt at få driftserfaringer med ”fælles brine” 
og solfanger koblet sammen med 2 store varmepumper i fællesbygning. Det er ikke helt samme 
koncept, som dette demonstrationsprojekt skulle afprøve med individuelle varmepumper i hvert hus, 
men tanken omkring lægning af jordslangerne i fællesarealet er der. Fra teknikrummet i 
fællesbygningen forsynes de 21 rækkehuse med billig varme fra et kombineret VE anlæg bestående 
af både ”fælles brine” og fælles solfanger på taget. Varmen distribueres rundt til husene via tripel 
præisoleret fjernvarmerør. Denne opbygning minimerer tekniske installationer ude i husene og har 
været mulig pga. den forholdsvis tætte beliggenhed. Svalins 21 boligejerne har det første driftsår 
brugt 41 MWh/år el til at drive de 2 varmepumper, som har leveret energi til de 21 huse + fælleshus i 
alt 2.600m². Det svarer til et elforbrug pr. opvarmet areal + varmt brugsvand på  
 
Indfyret effekt  41.000 kWh/2.600 m²    = 15,7 kWh/m²/år.  
 
Hvis anlægget har haft en gennemsnitlig virkningsgrad/SCOP på ca. 3,5 har boligerne haft et 
varmebehov inkl. tab i fordelerørene på  
 
Reelt varmeforbrug  3,5 · 41.000 = 143.500kWh varme/ 2600m²  = 55,2 kWh/m²/år. 
 

  

                                                
4 http://www.dyssekilde.dk/jord  
5 http://www.jordvarme.dk/erhverv/faelles-jordvarme-i-landsbyer.html  
6 http://voresomstilling.dk/projekt/brugerdrevet-udvikling-af-svalin-%E2%80%93-et-klimavenligt-
bof%C3%A6lleskab/381 og http://svalin2.dk/  

http://www.dyssekilde.dk/jord
http://www.jordvarme.dk/erhverv/faelles-jordvarme-i-landsbyer.html
http://voresomstilling.dk/projekt/brugerdrevet-udvikling-af-svalin-%E2%80%93-et-klimavenligt-bof%C3%A6lleskab/381
http://voresomstilling.dk/projekt/brugerdrevet-udvikling-af-svalin-%E2%80%93-et-klimavenligt-bof%C3%A6lleskab/381
http://svalin2.dk/


 

TREFOR ► Kokbjerg 30 ► 6000 Kolding ► Telefon +45 79 33 34 35 ► www.trefor.dk Side 13 af 26 
  

Erfaringer og udfordringer 

Tekniske  

Selvom der ikke blev demonstreret et fælles brineanlæg i projektforløbet, er der opnået en del 

erfaringer, som beskrevet i nedenstående afsnit.    

Måleusikkerhed: TREFOR overvejede først, om det var muligt at sælge den kolde energi fra fælles 

brineanlæg til de individuelle varmepumper, som folk selv købte og ejede. Udfordringen med at sætte 

en energimåler på brinekredsen er, at måleudsikkerhed ved så små temperaturforskelle (ca. 5°C) og 

et stort flow bliver meget usikker. De kendte energimålere på markedet er beregnet til fjernvarme, 

som normalt arbejder med en temperaturforskel på omkring 25-40°C. Når målefabrikanterne (bilag 6) 

skriver, at der er en målesikkerhed på +/- 5% på flowdelen og ca. 0,5% på temperaturdelen, samt at 

køledelen har et temperaturområde på 2-50°C, er det noget, man skal være opmærksom på i 

forbindelse med salg af brine-energi. Brinen kan i perioder komme under 2°C, hvilket er udenfor 

temperaturområdet og med en forholdsvis stor usikkerhed på målingerne var konklusionen, at det 

ikke var en holdbar løsning.Ved at flytte energimåleren ind på den varme side af varmepumpen, 

overholdes temperaturgrænserne, som målerfabrikanten foreskriver. Men det er stadigvæk en 

udfordring i forhold til måleusikkerhed, da temperaturforskellen stadigvæk er forholdsvis lille og flowet 

stort. For at opnå en bedre virkningsgrad har projektet Styr-din-varmepumpe7 dokumenteret, at 

fremløbstemperaturen skal holdes så lav som muligt, hvilket normalt medfører et øget flow med en 

lille temperaturforskel til følge for at kunne levere den nødvendige energimængde. Dermed fås de 

samme udfordringer med hensyn til måleusikkerhed, som på brinesiden angående stort flow og lille 

temperaturforskel. Denne udfordring bør afdækkes nærmere for at sikre både kunderne og 

leverandøren de korrekte afregningsmodeller i forhold til afregning af varme efter forbrug, som er 

kendt fra fjernvarmen.    

Flowfordeling: Ved etablering af fælles brine er det vigtigt at sikre et jævnt energitræk fra alle 

slangerne, som er udrullet i fællesområdet. Dette kan afhjælpes med flowregulering, så alle kredsene 

belastes ens. Men det fordyrer projektet i forhold til individuelle løsninger uden samlebrønde. 

Derudover kan det blive nødvendigt med en ekstra pumpe til at sikre tilstrækkelig kapacitet til 

cirkulation af brinen rundt i det fælles brine-system, ligesom det skal vurderes, hvorvidt den interne 

brinepumpe i varmepumpen kan bruges og er tilstrækkelig. Da der ikke kom driftserfaringer, kan det 

ikke konkluderes, om de indbyggede brinepumper er kraftige nok til at klare cirkulationen ud i det 

fælles brine system alene. En skrivebordskonklusion er dog, at det bliver mere komplekst at styre og 

sikre ens flow, når der er flere små varmepumper, der skal trække på én stor fælles brine kontra 

individuelle.                                                                                                                                     

Lodrette eller vandrette jordslanger: Lodrette boringer har nogle fordele kontra vandrette, som bør 

overvejes i fremtidige projekter. De kan anvendes til både køl og varme, da temperaturen er mere 

stabil på omkring 7-8°C hele året kontra vandrette, der kan svinge mellem 0 – 20°C vinter/sommer. 

Hvis der ligger en virksomhed på stregen med fælles brine, kan de få billig passiv køling og resten af 

brugerne får hævet brinetemperaturen - altså en win/win situation for alle parter. Specielt i 

nyudstykninger er tendensen, at køling udgør lige så stor en andel som varmen, hvilket gør det vigtigt 

                                                
7 https://www.styrdinvarmepumpe.dk/  

https://www.styrdinvarmepumpe.dk/
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at se på begge energiformer, som kan trækkes fra en lodret boring. De geologiske forhold er vigtige 

for både køle- og varmeoverførsel og bør altid undersøges inden8.  

Økonomiske  

Besparelsen: En af ideerne med at lave fælles brine var, at det skulle være mere økonomisk 

attraktivt i forhold til individuelle jordslanger på egen grund. Den økonomiske besparelse skulle ligge i 

at lave stordrift og derved få en bedre pris på nedgravning af jordslanger. Tilmed kunne man evt. 

spare lidt på reetablering af egen have.  

Gennem projektperioden er flere firmaer, der tilbyder nedgravning eller nedplovning af jordslanger, 

blevet kontaktet for at høre omkring mulige besparelser ved at lave et fælles brine-anlæg kontra 

individuelle. De fleste tilbagemeldinger har været, at der ikke er meget at spare. Man skal op i mange 

meter (> 3000 m), før de vil overveje at give afslag i prisen. Dette betyder, at der skal minimum 6 

huse med, som har et behov på gns. 500m, før det begynder at være lidt billigere pr meter rør kontra 

individuelle løsninger.    

Hvis det er kommunalt fællesareal, som slangerne skal udlægges på, fik TREFOR Energi en pris 

oplyst på ca. 15 kr/m² som engangsydelse, idet kommunen ikke må give noget gratis til nogle 

borgere, som ikke kommer alle kommunens borgere til glæde.  

Hvis det er landbrugsareal, som fælles brine-anlægget udrulles på, er der flere muligheder for aftaler 

med landmanden. Hvis det er en meget lokalforankret landmand, vil vedkommende evt. tilbyde, at der 

lægges slanger ud på hans jord uden økonomisk kompensation. Landmændene i de byer TREFOR 

Energi har snakket med i projektforløbet, har alle spurgt ind til, hvad de kunne få i kompensation for, 

at vi lagde jordslanger i deres jord. Derudover kom der også spørgsmål omkring nedsat udbytte på 

jorden pga. underkøling i forhold til nuværende. Så der var en masse uafklarede spørgsmål, som 

gjorde, at mange var skeptiske over for udlejning, hvis ikke prisen modsvarede det tab de evt. måtte 

have på afgrøderne. Dette medførte, at TREFOR Energi undersøgte muligheden for at købe jorden 

og så udleje den bagefter hvis muligt. Men det gør ikke casen omkring fælles brine nemmere at 

komme igennem med, hverken teknisk eller økonomisk.  

En af de økonomiske udfordringer ved fælles brine er, at der bindes forholdsvis mange penge i 

infrastruktur, som ikke er nem at flytte andre steder hen, hvis en eller flere kunder skulle springe fra. 

Dette medfører, at afskrivningen på et fælles brine-anlæg skal kunne tages over mange år, for at 

opnå rentabilitet. Det gør det svært for kommercielle virksomheder at se løsningen som oplagt, da de 

ofte arbejder med ønsket om kortere afskrivningstider på deres investeringer. Derfor vil det enten 

være et forsyningsselskab - evt. fjernvarmen eller kommunerne - som skal ind og evt. i samarbejde 

lægge strategiske energiplanlægninger, der udpeger områder til etablering af fælles brine.    

TREFOR Energi lavede økonomiske beregninger på businesscasen vedrørende Andkær med de 

gældende rammevilkår inden for afregning af el til varmepumper. Med udgangspunkt i disse og 

estimerede priser på etablering af fælles brine samt indkøb af varmepumper fremkom nedenstående 

priser baseret på 8 huse, som etablerede fælles brine. Priserne blev baseret på at ligne TREFOR 

varmes gældende priser og struktur. Med tilskuddet fra projektet til etablering af fælles brine kunne 

kunderne opnå en billigere tilslutningsafgift end normalt ved alm. fjernvarme.   

                                                
8 http://geodrilling.dk/  

http://geodrilling.dk/
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Beskrivelse enhed

Årsforbrug i varme kWh/år 12.000          15.000        17.500     20.000     

Varmepris kr/kWh 0,90 0,90 0,90 0,90

Fast afgift kr/år/stk 2.875            2.875          2.875        2.875       

I alt kr/år/stk 13.675          16.375        18.625     20.875     

Engangsinvestering kundens varmepumpe kr/kunde 30.000          30.000        30.000     30.000     

Engangsinvestering tilslutningsbidrag kr/kunde 5.000            5.000          5.000        5.000       

I alt kr/kunde 35.000          35.000        35.000     35.000     

kundens pris inkl moms
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Juridiske 

I forhold til de juridiske aspekter -vedrørende etablering af fælles brine + salg af varme til 
slutkunderne -er der nogle lovgivningsmæssige paragraffer, man skal forholde sig til - bl.a. 
tinglysningslovens § 38. 
 
Tinglysningslovens § 38 afskærer - under visse betingelser - tredjemand fra at forbeholde sig en 

”særskilt ret” over ikke blot den pantsatte ejendoms fysiske bestanddele men tillige over en del af 

tilbehøret (dvs. løsøregenstande), der - uden at være fysiske bestanddele af den faste ejendoms 

grund og bygninger - dog er omfattet af rettighederne over ejendommen i sin helhed. 

Tinglysningslovens § 38 lyder således: 

”Når en bygning er opført, helt eller delvis, og når ledninger, varmeanlæg, husholdningsmaskiner eller 

lignende er blevet indlagt i bygningen på ejerens bekostning til brug for bygningen, kan særskilt ret 

over bygningens materialer og over nævnte tilbehør ikke forbeholdes, være sig som ejendomsret eller 

på anden måde. Tinglyst panteret i en ejendom omfatter uden særlig vedtagelse også dette tilbehør.” 

For at blive omfattet af nærværende bestemmelse, skal der være tale om standardtilbehør til 

ejendommen. Genstanden skal dels være bestemt til stationær brug (modsat let transportabel) og 

dels være varigt anbragt på ejendommen (modsat blot midlertidig). 

En varmepumpe installeres primært til brug for bygningens anvendelse i almindelighed og ikke til et 

særligt formål.  Det har derfor et varigt formål, hvorfor varmepumpen må betragtes som 

standardtilbehør og dermed omfattet af TL § 38, hvis det sker på ejerens bekostning. I øvrigt kan der 

til en vis grad findes vejledning i de i bestemmelsen angivne genstande, hvor varmeanlæg 

eksempelvis nævnes. 

Men ikke alene genstande, som indlægges i bygningen til dennes brug, kan blive omfattet af TL § 38. 

Bestemmelsen finder også anvendelse på tilbehør til grunden, der befinder sig uden for de egentlige 

bygninger, såfremt de tjener grundens generelle funktion. Således vil genstande der tjener 

ejendommens almindelige forsyning med vand, brændstof eller anden energi være omfattet af de 

tilbehør, § 38 omfatter, hvis disse ikke, allerede fordi de udgør ”bygninger”, er omfattet af 

bestemmelsen.  

På baggrund af ovenstående må varmepumpen, der forventes at blive installeret i ejendommen, 

utvivlsomt vurderes at være omfattet af TL § 38. Andre løsninger, hvor genstanden placeres udenfor 

de egentlige bygninger vil angiveligt også blive omfattet af TL § 38, idet disse løsninger betragtes som 

tilbehør til grunden, der tjener til ejendommens almindelige forsyning.9 

Ovenstående komplicerer forretningsmodellen omkring salg af varme baseret på fælles brine. Den 

endelig dom vedrørende ovenstående vil først blive fastlagt i en evt. retssag, som efterfølgende vil 

danne grundlag for fremtidig udrulning af ovenstående forretningsmodel. Alternativet er at tage det 

med i risikovurdering i forhold til den kundeportefølje som tilbydes produktet, hvilket også vil fordyrer 

løsningen.   

  

                                                
9 Notat fra jurist i TREFOR  
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Gæsteprincippet: Udover tinglysningslovens § 38 skal gæsteprincippet også tages i betragtning i 
forhold til udrulning af fælles brine på 3. mands jord/ejendom, hvilket medfører, at der bør udarbejdes 
en deklaration og en tinglysning på arealet, hvor fælles brine etableres. TREFOR har haft lignende 
sager i forhold til udrulning af fibernettet, som kan sidestilles med fælles brine. Nedenstående svar 
vedrørende gæsteprincippet er fra vores interne jurist.  
 
Udgangspunktet ifølge gæsteprincippet er, at den som har fået lov til at grave sine ledninger/fiber mv. 

ned på en anden mands ejendom skal betale de omkostninger til ledningsarbejde, der bliver 

nødvendige af, at grundejeren vil ændre anvendelse af det areal, hvor ledningerne er beliggende. 

Det vil sige, at når I nedgraver en fiber i en privat fællesvej hhv. offentlig vej, ligger I som ”gæst” og 

skal betale de omkostninger, der bliver nødvendige, hvis grundejeren vil ændre det areal, hvor 

ledninger/fiberen ligger. 

Gæsteprincippet kan dog fraviges, hvis dette klart og udtrykkeligt er aftalt imellem parterne. Det er 

således en betingelse, at der i deklarationen står noget i retning af, at ”gæsteprincippet er fraveget 

imellem parterne..”. Denne aftale skal tinglyses, så godtroende grundejere ikke efterfølgende kan 

ekstingvere (fortrænge) denne ret. 

Derudover er det lidt uklart i retspraksis, om det er en betingelse for at fravige gæsteprincippet, at der 

skal betales en erstatning til grundejer for at tåle begrænsningen i arealanvendelsen. En nyere dom 

fra 2013 siger dog, at betaling af erstatning til grundejer og deklarering af rettigheder kan udelukke 

gæsteprincippets anvendelse. 

For at være på den sikre side, anbefales det, at der betales erstatning til grundejer. I denne 

forbindelse skal I dog veje en evt. erstatning op imod de omkostninger, der vil være ved at flytte 

fiberen, såfremt gæsteprincippet vurderes til ikke at være fraveget. 

Foruden det ovennævnte, bør der også i deklarationen stå, hvor længe retten til at ligge placeret på 

grundejerens areal skal vare. 

Hvis aftalen ligeledes skal gælde for fiber, vil jeg anbefale, at man skriver, at fiberen til enhver tid skal 

tåles og respekteres. 

Endelig kan man overveje til aftalen at tilføje, at der skal gælde et bælte på ex. 2 meter på hver side 

af fiberen, hvor der ikke uden forud indhentet tilladelse fra TREFOR Bredbånd må opføres 

bebyggelse eller etableres faste anlæg af noget art. 

 
Etablering af fælles brine er ikke umiddelbart underlagt varmeforsyningsloven10, så længe de 
tilkoblede varmepumper ikke udgør mere end 250 kW tilsammen. Derved er der ikke krav om hvile i 
sig selv princippet, hvilket umiddelbart kan have sine fordele, da man slipper for en del administrativt 
arbejde vedrørende projektgodkendelse ved kommunerne mm. Fordelen ved evt. at køre det under 
varmeforsyningsloven er, at det giver kommunen mulighed for at stille kommunegaranti. Samtidig skal 
der dog laves samfundsøkonomiske analyser, der viser, at fælles brine er forsvarligt at etablere, før 
kommunerne må stille garantien. Derfor er konklusionen umiddelbart, at det er en fordel at holde sig 
under de 250 kW samlet effekt for at undgå reglerne i varmeforsyningsloven.    
 

 

                                                
10 http://www.ens.dk/info/lovstof/gaeldende-love/varmeforsyning   

http://www.ens.dk/info/lovstof/gaeldende-love/varmeforsyning
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Anbefalinger  

For at få investorer og private husejere til at overveje investeringer i fælles brine og varmepumper, er 

der brug for større sikkerhed omkring afgifter på el til varmepumper i fremtiden. Hvis ønsket er, at 

virksomheder/forsyningsselskaber skal investere i etablering af infrastruktur som f.eks. fælles brine og 

varmepumper, så kunderne i det åbne land uden for nuværende fjernvarmeområder kan tilbydes 

konkurrencedygtige varmepriser og forsyningssikkerhed, kræver det ændringer i nuværende 

afgifter/priser til drift af varmepumper (el prisen). Det kunne f.eks. være, at virksomheder, som 

leverede varme til slutbrugerne baseret på vedvarende energikilder som varmepumper eller lignende, 

blev sidestillet med en produktionsvirksomhed. De har i dag næsten fuld afgiftsfritagelse på el til 

procesdelen, hvilket svarer til en reel elpris på ca. 0,8 kr/kWh afhængig af varierende spotpriser (Nord 

Pool) og det pågældende el-selskabs distributionsafgifter. Med den nuværende lovgivning, er det 

boligejeren selv, der skal eje varmepumpen for at få afgiftsfritagelse for den del af strømmen, som 

overstiger 4000 kWh/år i boligen. Ved at give virksomheder/ forsyningsselskaber forbedrede vilkår 

omkring afgiftsdelen til drift af varmepumper, vil det fremme investeringen i infrastruktur/teknologi, 

som kan optage den stigende mængde af vedvarende el i energisystemet frem mod 2035.  
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Konklusion  

Fælles brine har nogle forholdsvis store risici i forhold til det juriske omkring ejerskab af både 

varmepumpen og fælles brine, når det er 3.part der skal eje og drive anlæggene. Samtidig med det 

administrative arbejde omkring deklarationer og tinglysning af områderne, hvor slangerne skal ligge, 

kræver det meget arbejde at få etableret et fælles brine-net i forhold til de forholdsvist små 

økonomiske gevinster, der måtte være i forhold til individuelle løsninger.     

Tilmed ses en udfordring i samfundet omkring tendensen vedrørende folks holdning til at lave noget 

kollektivt. Flere steder er der en overvejende tendens til, at folk vil være selvbestemmende og ikke 

bindes op på noget, som de er forpligtet til at aftage energi fra.  

Ud fra ovenstående faktorer ser TREFOR Energi løsningen med fælles brine som en spændende 

teknisk løsning til at imødekomme ønsket om flere varmepumper i energisystemet. Konklusionen er 

dog, at juriske forhold, usikkerhed om afgifter på el og kravet om alle boligejere skal være klar på 

samme tid, gør at markedet ikke er rede til fælles brine på nuværende tidspunkt i eksisterende 

boligområder, hvis 3. part skal etablere og drive anlæggene. 

Hvis fælles brine skal blive en del af fremtidens energiforsyning, er der behov for politiske tiltag, som 

gør det mere attraktivt at investere i fælles brine for 3. part. Det vil begrænse de økonomiske risici for 

investorer og bidrage til en øget omlægning til varmepumper i fremtidens energisystem, der kan 

fortrænge olie- og gasfyr samt udnytte en mere effektiv udnyttelse af strømmen fra fluktuerende 

elproduktion fra sol og vind i fremtidens energisystem. 

Fælles brine kan i visse situationer være en egnet varmeløsning. Er der et lokalt bylaug eller 

grundejerforening, hvor de enkelte husejere ikke har den fysiske plads på egen grund til etablering af 

jordslager og ønsker en løsning med varmepumper baseret på jordslanger er fælles brine en 

mulighed. De kan evt. nemmere lave nogle lokale aftaler med landmanden, som ejer tilstødende 

marker, hvor det er fysisk muligt at ligge jordslanger pga. lokale relationer og ønsket om et 

sammenhold i bysamfundet. Tilmed kan frivillig arbejdskraft og engagement til etablering af fælles 

brine være med til at gøre det til en mulig løsning som er rentabel for lokalsamfundet.   
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Bilag 1: Andkær eksisterende gasområde. 

Infobrev vedrørende mulighed for fælles brine 
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Bilag 2: Slides fra borgermøde i Andkær 
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Bilag 3: IDYL ny-udstykning 

Privat udstykker kontaktede TREFOR for at høre, hvilke muligheder der var for varmeforsyning i et 
ny-udstykket område i Kolding. Området grænsede op til eksisterende fjernvarmeområde. Vi havde 
flere møder med udstykkeren, omkring hvilke tekniske løsninger, der var mulige. Vi præsenterede 
bl.a. fælles brineanlæg i det grønne fællesareal og lavede overslagsberegninger på investeringspriser 
for fjernvarme kontra fælles jordslangeanlæg. Valget endte med fjernvarmen. TREFOR vurderer, at  
det skyldes flere ting. Udstykkeren havde bl.a. snakket med flere byggefirmaer, som havde givet 
udtryk for at fjernvarmegrunde nemmere kunne sælges, end hvis det var varmepumper, som skulle 
placeres i hvert hus. Der var noget med pladskrav i huset til varmepumpe kontra fjernvarme. Løbende 
drift og vedligeholdelse af varmepumpe er dyrere pr. år for kunden og er ikke helt så servicevenlig 
som fjernvarmen. Det er TREFOR Energis opfattelse at det handler om, at det tager tid at få vendt 
den grundlæggende tanke i folks bevidsthed omkring varmepumper. Mange har stadigvæk stor 
uvidenhed omkring teknologien og er bekymret for holdbarhed og driftssikkerhed samt komforten i 
huset. Tvivlen bunder bl.a.i om varmepumpen kan give den varme den skal, uden at elmåleren løber 
løbsk.  
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Bilag 4: Eltang nyudstykning blanding mellem fælles/individuel brine 

TREFOR har lavet nedenstående oplæg til Kommune omkring en ny-udstykning med forslag omkring 

en blanding mellem fælles jordslangeanlæg med en stor varmepumpe + rammeaftale omkring 

energioptager i form af vertikale eller horisontale jordslanger på parcelhusgrundene. Derved har 

kommunen lavet en form for varmeplan, som er baseret på VE kilder. Fordelen er, at kommunen ikke 

investerer i et fjernvarmenet under byggemodningen, men løbende kan udføre det i takt med, at 

grundene sælges.  
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Bilag 5: Svalin 
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Bilag 6: Datablad over energimåler 
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Bilag 7: Beregningsværktøj for investeringsloft  

 

 

 

Generelle oplysninger for:

Antal huse

Antal bade pr. uge pr. hus á 5 minutter

Eksisterende varmekilde

Alder på eksisterende varmekilde

Ønsket indendørs temperatur

Dimensionering

Husdata - klimaskærm

Gennemsnitligt bygningsår

Type hus

Hældning på tag

Areal pr. hus gns.

Samlet husareal

Varmebehov & forbrug

Varmtvandsforbrug pr. hus (GUF)

Varmebehov pr. hus (GAF)

Husenes samlede varmebehov (GAF+GUF)

Husenes samlede varmebehov (GAF+GUF) I alt

Varmepumpe

Ønsket varmekurve setpunkt

Svarende til fremløbstemp. v. -20 °C udetemp.

Svarende til fremløbstemp. v. 0 °C udetemp.

60 °C

43 °C

10

157.957 kWh/år

23 stk

Andkær

Naturgas

Følsomhedsanalyse - Varmepumpeløsninger

8 stk

19.745 kWh/år

År 1961 - 1978

1.040 m²

130 m²

17.587 kWh/år

1-planshus

21 °C

0 °

15-20 år

2.158 kWh/år

Antal huse

Antal bade pr. uge pr. hus á 5 minutter

Eksisterende varmekilde

Alder på eksisterende varmekilde

Ønsket indendørs temperatur

Dimensionering

Husdata - klimaskærm

Gennemsnitligt bygningsår

Type hus

Hældning på tag

Areal pr. hus gns.

Samlet husareal

Varmebehov & forbrug

Varmtvandsforbrug pr. hus (GUF)

Varmebehov pr. hus (GAF)

Husenes samlede varmebehov (GAF+GUF)

Husenes samlede varmebehov (GAF+GUF) I alt

Varmepumpe

Ønsket varmekurve setpunkt

Svarende til fremløbstemp. v. -20 °C udetemp.

Svarende til fremløbstemp. v. 0 °C udetemp.

Solvarme- og solcelleanlæg

Ønsket størrelse på kombipaneler pr. hus

Ønsket størrelse på solvarmepaneler pr. hus

Ønsket størrelse på solcellepaneler pr. hus

Vælg retning på solanlæg

Vælg hældning på solanlæg

Støj

Antal dB(a) varmepumpe må støje på 1 m

Installeres med støjskærm?

Økonomi

ALLE VÆRDIER ER INKL. MOMS

Økonomikrav

Ønsket tilbagebetalingstid Trefor

Ønsket abonnementspris pr. hus

Ønsket kundeinvestering pr. hus

Skal der tages højde for merinvestering?

Ønsket kundevarmepris eksl. abonnement

Anbefalet kundevarmepris eksl. abonnement

Samlet kundevarmepris inkl. abonnement

Tilskud

Besparet kWh jf. SVK pr. hus

Salgspris tilskud fra TREFOR til kunde

Diverse støtteordninger pr. hus

EU-støtte pr. hus

Projektering af anlæg

Antal krævede mandetimer pr. hus

Drift og vedligehold

Forventede mandetimer til drift pr. hus

EVT. Opkøb af jord

Pris pr. m² jord

Jord der skal købes (vandrette slanger u. sol)

Jord der skal købes (vandrette slanger m. sol)

Jord der skal købes (lodrette slanger u. sol)

60 °C

43 °C

10

157.957 kWh/år

45°

S

0 kr

20.000 kr

30.000 kWh

Nej

1,04 kr/kWh

0,75 kr/kWh

23 stk

3 timer/år

Nej

2.800 kr/år

35.000 kr

2 kW

10 timer

20 år

0,90 kr/kWh

0,00 kr/kWh

50 dB(a)

0 m²

0 kW

Naturgas

15 kr/m²

3.949 m²

3.629 m²

2.198 m²

8 stk

19.745 kWh/år

År 1961 - 1978

1.040 m²

130 m²

17.587 kWh/år

1-planshus

21 °C

0 °

15-20 år

2.158 kWh/år


