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1. Introduktion og præsentation af projektet
Nærværende dokument er udarbejdet som en afsluttende rapportering og opsamling på
et demonstrationsprojekt iværksat af Energistyrelsens med titlen ”Implementering af
gashybridvarmepumper”. Projektet blev igangsat i september 2013 og har haft til formål
at indhente viden og driftserfaringer Dokumentrækken har til formål at belyse perspektiverne i, og anvendelsen af nye typer af varmepumper i Danmark som led i opnåelsen af
målsætningerne om bl.a. udfasning af fossilt brændsel til boligopvarmning, som det
fremgår af regeringens seneste energipolitiske aftale ”Vores Energi” fra 2012.
Ved projektets opstart var gashybridteknologierne relativt ukendte i branchen, specielt
hos VVS installatørerne. Et af delmålene var derfor at få reelle driftstekniske og installationstekniske erfaringer samt at få klarlagt økonomien med disse løsninger.
Herudover var det et mål at få klarlagt, hvordan gasvarmepumper kan benyttes til aflastning af elnettet, og derved indgå i en Smart Grid sammenhæng som Smart Gas Heat
Pumps. Det var også et mål at få kvantificeret, hvordan denne varmepumpeløsning kan
bidrage til udfasningen af fossile brændsler.
Gas hybrid varmepumper kan under de rette markedsforhold blive mere udbredte i fremtiden da en gas hybrid varmepumpe kan spare op til 60-70 % af gasforbruget i forhold til
gaskedler. I projektet er det bl.a. blevet målt hvad den samlede energiøkonomi og energieffektivitet er for systemerne.
Følgende forhold er blevet afdækket i projektet:






Perspektiver med gas hybrid varmepumper i Smart Grid sammenhæng set i forhold til regulerkraft og aflastning af elnettet
Gas hybrid varmepumpernes understøttelse af udfasningen af fossile brændsler
Praktiske problemer ved installation er klarlagt, og erfaringerne kan understøtte
en bedre integration af de nye teknologier i uddannelsen af installatører
Effektiviteten af gas hybrid varmepumper er vist ved feltmålinger
Driftsøkonomi og levetidsomkostninger er sammenlignet med andre opvarmningsformer.

Projektets resultater er dokumenteret i de nedenstående 5 selvstændige rapporter samt
en vejledning:







Task 1: Beskrivelse af gashybridvarmepumpe-teknologier og implementeringsmuligheder
Task 2: Undersøgelse af perspektiver ift. Smart Grid
Task 3: Understøttelse af udfasningen af fossilt brændsel
Task 4: Udenlandske erfaringer
Feltmålinger på gashybridvarmepumper
Vejledning: Gaskedel i samspil elvarmepumpe til boligen

I projektet er der lavet et stort arbejde med at lave feltmålinger på en række installationer, således at vi i dag har fået en lang række praktiske erfaringer.
En stor tak og anderkendelse skal samtidig lyde til Insero Energy, Dansk Gasteknisk Center (DGC), Bosch, Max Weishaupt, Viessmann, MHG, Reb2B, som har haft helt centrale
og afgørende roller i gennemførelsen af projektet, og som i stor udstrækning har været
behjælpelige med bidrag til og løsningen af de forskellige tasks, såvel som at finde egnede anlægsværter.
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2. Resume
Der er med god succes målt på 15 stk. gas-(og olie)hybridvarmepumpeinstallationer,
som generelt har levet op til forventningerne hos producenterne. Installationen har nogle
steder været besværet, men samtlige anlæg kører i dag tilfredsstillende.
Det har været en udfordring at finde de egnede anlægsværter idet mange installatører
tøver med at installere gashybridvarmepumper og salget har ligget lagt under det forventede. Særligt de seneste to års udvikling på gas- og elpriserne har haft negativ indvirkning på den økonomiske gevinst ved at vælge en gashybridvarmepumpe.
Der er dog rimelige forventninger til salget i branchen, der efter de første erfaringer forventer at lancere nye produkter i 2016 med større kompatibilitet på eksisterende kedler.
Den egentlige feltmåling er ikke en produktrangering, dertil er installationerne og forudsætningerne alt for forskellige. Feltmålingen har dog givet et indblik i det generelle effektivitetsniveau man kan forvente på forskellige typer af anlæg. Særligt har Max Weishaupt
installationerne der forsyner rækkehusbebyggelser overrasket med en meget høj energidækningsgrad fra en relativt lille varmepumpe.
Gashybridinstallationer vil sikkert egne som bedst som add-on udgaven, hvor en eksisterende gas- eller oliekedelinstallation suppleres med en varmepumpe. På større nyinstallationer i institutioner og skoler mv. vil komplette systemløsninger give meget godt rationale, da der disse steder ofte kan være behov for at dække en periodevis spidslast. Dette
kan for eksempel være i forbindelse med opvarmning af sportshaller, hvor at det marginale varmebehov er dyrt at dimensionere en varmepumpe til.
Af Tabel 1 ses de væsentligste data fra feltmålingen
Producent

Type

SPF, VP [-]

Rumvarme og varmt
brugsvand [kWh]

brugsvandsandel [%]

VP andel, samlet
varme [%]

Viessmann

Unitløsning

2,4

22.812

11

84

MHG

Add-on VP, olie

2,9

20.203

18

99

Max Weishaupt Systemløsning

3,2

96.740

19

90

Max Weishaupt Systemløsning

2,9

92.030

24

89

Max Weishaupt Systemløsning

3,4

81.730

29

29

Bosch

2,7

21.501

15

64

Add-on VP, gas

Bosch

Add-on VP, gas

3,0

16.940

7

44

Bosch

Add-on VP, gas

2,7

15.881

19

49

Bosch

Add-on VP, gas

3,5

18.909

14

47

Bosch

Add-on VP, gas

3,3

24.080

5

84

Bosch

Add-on VP, gas

2,5

17.257

11

50

Bosch

Add-on VP, gas

2,9

13.696

19

68

Bosch

Add-on VP, olie

3,0

24.210

8

61

Bosch

Systemløsning

3,2

16.474

8

76

Atlantic

Unitløsning

3,2

14.333

15

71

Tabel 1 Samlede resultater fra feltmåling af gashybridvarmepumper.
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3. Hovedkonklusion
Konklusionen for det samlede projekt er gashybrid varmepumper som teknologi er attraktiv for boligejere med gaskedler. Dette skyldes at man for en mindre investering kan
få installeret en eldreven varmepumpe, som kan dække en stor del af bygningens varmebehov. For forbrugeren og installatøren giver gaskedlen en sikkerhed for at der kan
leveres varme nok til bygningen, hvilket giver en ekstra tryghed.
Da projektet startede op var der gode forventninger til salget af hybridvarmepumper.
Men udviklingen i salget har været langsommere end forventet, og der var få produkter
til en høj salgspris på markedet. Dette gjorde at det var svært at finde egnede installationer til vore feltmålinger. Ved installationen har det vist sig at det er vigtigt at der er en
god support til installatørerne fra producenterne, da det ikke altid er let at få styringerne
til at kommunikere og måden anlæggene kobles på skal også være korrekt. Kompabiliteten mellem gaskedel og varmepumpe har til tider manglet. Siden projektets start er gasprisen faldet med næsten 25 %. Dette gør at driftsomkostningerne ved opvarmning med
kondenserende gaskedel er utroligt lave, så gevinsten ved at vælge en varmepumpe løsning er minimeret. Gashybrid løsningen som add-on til en eksisterende gaskedel er dog
stadig en attraktiv løsning, og ved en stigende gaspris vil den blive endnu mere attraktiv.
Gashybrid varmepumper er en løsning som er attraktiv for boligejere med gasfyr. Da
varmepumperne let kan udfase 60 % af gasforbruget for en installation svarer det til at
gashybridvarmepumperne på landsplan kan mindske gasforbruget med 9,5 %. Da gashybrid løsningen samtidig understøtter Smart Grid og kan mindske belastningen i spidsperioder på elnettet kan gasnettet derved komme til at virke som kapacitetsbuffer for elnettet. Gashybrid varmepumperne er i dag den teknologi hvor man kan mindske det fossile
brændselsforbrug for færrest kroner.
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4. Beskrivelse af det danske varmepumpemarked
Udbredelsen af varmepumper som primær varmekilde er endnu så omfattende som man
kunne ønske. Tal for Danmarks Statistik, som er baseret på BBR oplysninger, viser at ca.
3% af enfamiliehusene i Danmark er opvarmede via varmepumpe. Langt den mest udbredte opvarmningsform i danske enfamiliehuse er fjernvarme og naturgas, i hhv. 47%
og 22% af hustandende. Oliekedler er stadig opvarmningsformen i 16% af husstandene,
men er i de seneste år under hastig udskiftning til andre opvarmningsformer.
F O R D EL I N G AF PR I M Æ R E VAR M EI N ST A L L A T I O N E R
I EN F AM I L I E H U S E 2 0 1 4
Centralvarme
med olie, 16%

Centralvarme m
naturgas, 22%

Centralvarme, ikke olie
og naturgas, 4%
Varmepumpe, 3%
Elvarme, 7%
Fjernvarme, 47%

Øvrige ovne, 1%

Figur 1 Fordeling af varmeinstallationer i enfamiliehuse 2014. Kilde: Danmarks Statistik

Salget af varmepumper på det danske marked er for størstedelen luft til luft varmepumper med ca. 18-20.000 solgte enheder årligt. Salget af varmepumper som egentlige primærvarmekilder der også kan producere varmt brugsvand, dvs. luft til vand- og væske
til vand-varmepumper, har i de seneste mange år ligget konstant på 5-6.000 enheder årligt. Se evt. Tabel 2
Type VP

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Luft/vand

401

1.377

1.123

1.325

1.597

2.113

3.429

Væske/vand

1.795

4.139

3.507

4.137

4.172

3.072

2.681

Boligventilation

389

306

1.246

1.292

658

997

1.537

Brugsvand

567

310

273

5.430

2.386

2.457

3.899

Luft/luft

4.414

8.069

18.540

11.240

15.513

21.635

18.813

Total
7.566 14.201 24.689 23.424 24.326 30.274 30.359
Tabel 2 Salgstal for varmepumper i DK i perioden 2007-2013. Kilde: EHPA

Energipolitisk er det stadig målsætningen at have udfaset anvendelsen af fossil energi til
opvarmning af boliger i 2035. Hvad angår varmeinstallationer er der i den sammenhæng
ikke lang tid til 2035, fordi både de gasinstallationer der installeres nu og mange af de
eksisterende gasinstallationer vil have en teknisk levetid der rækker ud over 2035. I den
sammenhæng kan gashybridvarmepumper, under de rette markedsforhold, meget vel
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være et trin på vejen til opnåelsen af målesætningen. Salget af almindelige varmepumper ser nemlig, jf. salgsstatistikken, ikke ud til at rykke meget i denne sammenhæng.

5. Kort introduktion til gashybridvarmepumper (resume af task 1)
Gashybridvarmepumper dækker over en fælles betegnelse af forskellige former for kombinerede gaskedler og varmepumper, samt varmepumper med termisk (gas) drevne
kredsprocesser. I demonstrationsprojektet ”Implementering af gashybridvarmepumper”
indgår i alt 4 forskellige typer af gashybridvarmepumper:
1. Elektrisk varmepumpe og gaskedel i en integreret enhed
Denne type gashybridvarmepumpe, i denne rapport omtalt som ”unitløsning”, er
opbygget som en integreret enhed med både luft/vand eller væske/vand varmepumpe og gaskedel. Disse enheder kan både levere varme til rumopvarmning og
varmt brugsvand, men det vil typisk være gaskedelen der producerer varmt
brugsvand. Rationalet bag denne sammenbygning er ønsket om minimering af
energiomkostninger, da varmepumper typisk leverer billigere varme ved højere
udetemperaturer, mens gaskedler leverer billigere varme ved lavere udetemperaturer. Helt centralt i denne teknologi er styringen af driften mellem gaskedel og
varmepumpe. Denne styring kan være optimeret til enten at minimere omkostninger til varme ud fra kendte el- og gaspriser, eller minimering af CO2 udledning.
Typisk vil varmepumpedelen levere 50-70% af varmebehovet.
2. Elektrisk varmepumper som enhed til efterinstallation på en eksisterende
gaskedelinstallation
Betegnes i denne sammenhæng også som ”add-on varmepumpe” Er i princippet
og funktionsmåde det samme som type nr. 1, dog med den forskel at varmepumpen i dette tilfælde forudsættes eftermonteret. Dette kan i visse tilfælde give styringsmæssige udfordringer i tilfælde af producentspecifikke eller proprietære styringer der ikke er kompatible med det eksisterende varmesystem (gaskedel).
3. Gasadsorptionsvarmepumpe (Zeolitvarmepumpe)
Denne type varmepumpe er kendetegnet ved at producere varme vha. en termisk
drevet kredsproces (forbrænding af gas eller solvarme) med vand som kølemiddel, der fordamper eller kondenserer i forbindelse med mineralet zeolit – deraf
navnet ”zeolitvarmepumpe”. Anvender kun i begrænset omfang el til styring og
drift af cirkulationspumpe(r). Har typisk en nyttevirkning η = 135-140 %, ved afbrænding af gas.
Adsorptionsvarmepumper/zeolitvarmepumper er ofte mindre og bedre egnet til
enfamiliehuse end absorptionsvarmepumper, der synes at være bedre egnet til
den kommercielle sektor.
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4. Gasabsorptionsvarmepumpe
Denne type varmepumpe er kendetegnet ved at producere varme vha. en termisk
drevet kredsproces (forbrænding af gas eller via direkte eller indirekte solvarme)
med et kølemiddel bestående af en ammoniak/vand-blanding. Anvender kun i begrænset omfang el til styring og drift af cirkulationspumpe(r). Har typisk en nyttevirkning η = 130-135 %, ved afbrænding af gas.

Fælles for alle fire typer af gashybridvarmepumper er, at de kan kombineres med solvarme eller andre VE-kilder. For en mere detaljeret gennemgang henvises til ”Task 1:
Beskrivelse af gashybridvarmepumpe-teknologier og implementeringsmuligheder”
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6. Perspektiver ift. Smart Grid (resume af task 2)
Hybridvarmepumpeløsningen hvor man kombinerer en gaskedel med en eldreven varmepumpe er en rigtig god løsning set i et Smart Grid perspektiv. Dette skyldes at man kan
benytte gaskedelen som varmekilde når der er behov for at koble elvarmepumpen ud. At
man har gasnettet som anden energikilde giver en meget stor fleksibilitet, da man hurtigt kan flytte kapacitet væk fra elnettet og over på gasnettet.

Billede 1 Elforbrug over døgnets 24 timer

Hvis alle 400.000 gasfyr konverteres til gashybrid med elvarmepumper vil man i gennemsnit kunne flytte en effekt på 440 MW og i varmepumpernes spidslast vil man kunne
flytte 933 MW. Kapaciteten i det danske elnet var i 2012 på 14.166 MW, gashybrid varmepumperne vil derfor i gennemsnit kun tilføre en fleksibilitet på ca. 3,11 % eller i spidsbelastning 6,59 % af den samlede kapacitet i fyringssæsonen.
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7. Understørrelse af udfasningen af fossilt brændsel (resume af
task 3)
Gashybrid varmepumper kan hvis de implementeres som add-on varmepumper på de
380.000 eksisterende gasfyr fortrænge 13,9 PJ som svarer til 9,5 % af Danmarks samlede gasforbrug. Og da andelen af biogas og brint i gasnettet vil stige i fremtiden vil det
medføre en større fortrængning.
Eldrevne varmepumper som add-on er desuden den opvarmningsløsning hvor prisen for
fortrængningen af fossilt brændsel er lavest
Opvarmningsalternativ

VE andel [%] Pris [DKK] DKK/VE %

Oliefyr

0

50.000

-

Gasfyr

0

30.000

-

V/V VP

83

110.000

1329

L/V VP

81

85.000

1049

VP "add-on" på gaskedel

52

40.000

800

Gasfyret absorptions VP (η = 130 %) 27

100.000

4348

Gasfyret adsorptions VP (η = 137 %) 31

100.000

3704

Tabel 3 Andel af VE i forskellige opvarmningssystemer sammenholdt med Installationspriser

8. Udenlandske erfaringer (resume af task 4)
Der er en del udenlandske erfaringer med gashybridvarmepumper, både eldrevne varmepumper kombineret med en kedel, samt gasabsorptions- og gasadsorptionsvarmepumper. Der er lavet en række større måleprogrammer blandt andet i Tyskland på gasabsorptionsvarmepumper. Generelt ligger den samlede systemvirkningsgrad på mellem
110 og 140 %. Mange af målingerne er lavet på større anlæg. Set i forhold til gaskedler
er der ikke registreret særlige driftsmæssige problemer.

9. Forventninger til gashybridvarmepumper ved projektets opstart
Forud for projektets opstart i september 2013, var gashybridvarmepumper ikke nogen
helt ukendt teknologi, men de var dog kun udbredt i begrænset omfang på større installationer i dagsinstitutioner, skoler, mv. Egentlige produkter egnet til private husstande
fandtes stort set ikke. Dette ændrede sig dog i tiden omkring projektets opstart hvor
flere større producenter af kedler og varmepumper begyndte at lancere mindre hybridløsninger henvendt til private husstande. Danske agenturer og forhandlere havde på daværende tidspunkt håbefulde forventninger til salget af disse produkter og håbet var hos
flere aktører at disse nye produkter kunne være det, der ændrede på det ellers beherskede salg af varmepumpeløsninger på det danske marked.
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10.

Salgsstatistik

Overordnet set har salget af egentlige unitløsninger, absorptions- og adsorptionsvarmepumper ligget på et beskedent niveau.

Producent
Bosch
MHG
Reb2B (Atlantic VP)
Max Weishaupt
Viessmann
Viessmann

Realiseret salg
150 stk.
<10 stk.
10 stk.
30-50 pr. år
8 stk.
50 stk.

Type
System- og add-on løsninger
Add-on løsninger
Unitløsninger
Større systemløsninger
Unitløsninger
Større systemløsninger

Tabel 4 Faktiske salgstal fra en række af de i projektets deltagende leverandører.

Jf. Tabel 4 er add-on og systemløsninger langt den mest udbredte for gashybridvarmepumpeløsning på det danske marked. Absorptions- og adsorptionsvarmepumper er kun i
et meget beskedent omfang installeret og som oftest som led i en form for forsøg eller
feltprøvning.
Det vurderes at det samlede antal af installationer som kan betegnes som en ”gashybridinstallation” ikke overstiger 500 installerede enheder på landsplan (dec. 2015).

12

Teknologisk Institut

11.

Barrierer for gashybridvarmepumper

Rammebetingelser
Adspurgt i branchen hos de forskellige producenter af gashybridvarmepumpeløsninger og
varmepumper i det hele taget, så er den samstemmende tilbagemelding at rammebetingelserne for varmepumpeteknologi ikke er optimale. Særligt bliver afgiftsniveauet på el
købt af den private italesat.
Ligeledes bliver bankernes tilbageholdenhed med at yde lån til kunder i Danmarks yderområder også italesat som en barriere der afskærer mange husejere fra muligheden for
at installere varmepumpe, som alt andet lige er en større investering sammenlignet med
andre opvarmningsalternativer. Der bliver foreslået introduktion af ”Statsgaranterede
energilån” som en mulig løsning eller mulighed for skattemæssig fradragsberettigelse på

Ny og delvis ukendt teknologi
Hos både husejere og installatører ses en smule tilbageholdenhed hvad angår gashybridvarmepumper. Hos husejeren hænger det ofte sammen med det privatøkonomiske incitament der i flere tilfælde viser en beskeden besparelse, samt manglende forståelse af
fordelene ved en gashybridvarmepumpe. Flere af projektets partnere er uafhængigt af
hinanden kommet med udtalelser i retning af ”Husejere synes ikke at (gashybrid)varmepumper er seje eller sexede, på samme måde som en ny bil eksempelvis ville være at
have at have stående i carporten” Dette udsagn implicerer med andre ord noget om forbrugeradfærd og præference der ofte er i favør på andre områder end lige varmeinstallationer – Uanset om det økonomiske rationale kunne være stærkere på en ny og effektiv
varmeinstallation.
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Gas- og oliepriser
Udviklingen i gas- og oliepriserne, og elprisen har de seneste år været divergerende med
stadig dyrere el og billigere gas og fyringsolie. En væsentlig motivation til husejeren der
står foran at udskifte sit opvarmningssystem vil netop være energiprisen.
Tages der eksempelvis udgangspunkt i de senest tilgængelige el- og gaspriser (se Figur
2) ses det at kilowatt-time prisen er 0,62 kr./kWh for naturgas og 1,66 kr./kWh for el.
Dvs. energi i form af el er 2,7 gange dyrere end naturgas. Dette er endog indregnet elafgiftsnedsættelsen for boliger der er el opvarmet, samt den nedre brændværdi for naturgas (10,985 kWh/nm3) - hvilket er et konservativt udgangspunkt der ikke indregner moderne gaskedlers udnyttelse af røggaskondensering.

E NE RG I PRI SE R, kr /kW h
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Figur 2 Udviklingen af olie-, naturgas-, og elpriser jan. 2013 – okt. 2015. Kilder: Olie,
Energi og Olieforum prisstatistik; Naturgas, HMN prisstatistik; El, Dansk Energi prisstatistik.

Konservativt set skal en varmepumpe derfor som minimum præstere en SPF på 2,7 for
blot at energiomkostningen på en varmepumpe og en gaskedel kan sidestilles. Imidlertid
skal en given husejer investere flere penge, afholde mere vedligehold og udvidet service,
hvis denne vælger en gashybridvarmepumpe. Vælges en add-on løsning til en gaskedel,
som meget optimistisk kan erhverves for 40.000 kr. påløber der altså ekstra service- og
vedligeholdelsesomkostninger på hhv. 1250 og 250 kr. pr. år. i hele anlæggets tekniske
levetid. Vurderes den tekniske levetid at være 20 år er offeromkostningen på en add-on
varmepumpe 40.000 kr. + 20 år ∙ (1250 + 250 kr./år) = 70.000 kr. Disse penge skal tjenes hjem via besparelser hvis valget for den rationelle og økonomisk motiverede husejer
skal give mening.

14

Teknologisk Institut

Proprietære løsninger
Enkelte producenters ”add-on” hybridløsninger er proprietære i den forstand at de kun
kan eftermonteres på en af producentens egne og nyere gas- eller oliekedler. Årsagen
hertil er styringsteknisk, da omtalte hybridløsninger forbindes med kedlens styring der er
individuel og specifik hos hver producent. Rationalet herfor har været at forenkle installationen til en slags ”plug-and-play” installation der ikke kræver særlig tilpasning eller
granskning af el-diagrammer mv, og fejlfinding af styringer. Dette har kun resulteret i at
den enkelte producent har indskrænket sit potentielle kundesegment væsentligt, hvilket
sidenhen er erkendt. Derfor vil omtalte producenter lancere generiske løsninger i 2016,
der kan eftermonteres uvilkårligt af fabrikat.
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12.

Uafklarede spørgsmål

Kedelnedbrud
Installeres en add-on varmepumpe på en ældre kedel som en begrænset eller ubestemmelig restlevetid, hvad skal ejeren af installationen så gøre den dag kedlen ikke længere
kan repareres f.eks. grundet tæring. Add-on varmepumpen vil typisk være udlagt til kun
at dække 50-70% af det dimensionerende varmebehov, hvorfor et kedelnedbrud vil medføre manglende varmeydelse i spidsbelastningssituationer. Skal man i denne situation installere en ny gas- eller oliekedel? Eller kan evt. efterisoleringstiltag i perioden mellem
hybridinstallationen og kedelnedbruddet have sænket det dimensionerende varmebehov
og helt overflødiggjort behovet for kedlen?

Gashybridvarmepumpe vs. luft til luft-varmepumpe og kedel
En interessant slags ”pseudo-hybridløsning” er tilfældet hvor en varmeinstallation med
gasfyr suppleres af en mono- eller multisplit luft til luft-varmepumpe, hvilken vurderes at
være meget udbredt. I dette tilfælde vil luft til luft-varmepumpen fortrænge en stor del
af gasforbruget. Typisk vil en luft til luft-varmepumpe kunne levere 60% af rumvarmebehovet i et enfamiliehus. Hvilke fordele er der ved gashybridvarmepumpen som luft til
luft-varmepumpe-og-kedel løsningen ikke tilbyder? Adspurgt i branchen er tilbagemeldingen at det også er et spørgsmål som de også overvejer. Fordelen ved den gashybridvarmepumpeløsningen er at varmen fra varmepumpen vil være væskebåren og ikke luftbåren som i tilfældet med supplementet fra en luft til luft-varmepumpe. Dette kan give
bedre komfort og mindre støjgener.

Registrering af gashybridvarmepumpe i BBR
Adspurgt hos en tilfældigt udvalgt kommunes tekniske forvaltning om hvordan de forholder sig til at lade en ejer af en gashybridvarmepumpeinstallation registrere deres husstand som værende el-opvarmet i BBR er tilbagemeldingen at de ikke keder til den pågældende installationstype og meget gerne vil modtage yderligere information for at
kunne tage stilling til det.
Spørgsmålet er vigtigt for hvorvidt en ejer af en gashybridvarmepumpeinstallation kan få
afgiftsreduktion af den del af elforbruget der ligger ud over 4000 kWh årligt. Afgiftsreduktionen er helt essentiel for at der er økonomisk rationale i en gashybridvarmepumpeløsning.
Det virker ikke som om der findes en slags fælles BBR administration der uddanner eller
udsender opdaterede instrukser til sagsbehandlingsprocedurer for nye energiteknologier
til de tekniske forvaltninger i landets kommuner.
Muligvis er det Ministeriet For By Bolig og Landdistrikter der skal inddrages i denne sammenhæng. Dette ministerie er ikke blevet kontaktet under projektets gennemførelse.

16

Teknologisk Institut

13.

Dimensionering af gashybridvarmepumper

Dimensioneringskriteriet for en gashybridvarmepumpeløsning af ”add-on” typen er at den
i et dansk normalår skal kunne levere mere end 50% af varmebehovet i en given installation. Dette af hensyn til muligheden for den ekstra afgiftsnedsættelse på 62 øre inkl.
moms på det elforbrug der ligger over 4000 kWh i en husstand der er registreret som
”elopvarmet” i BBR. For at en bolig skal kunne registreres som værende elopvarmet skal
mindst halvdelen af varmeproduktionen i en given varmeinstallation være baseret på el.
Kan varmeinstallationen ikke defineres som elopvarmet falder hele det økonomiske
grundlag for en gashybridvarmepumpe til jorden.
Figur 3 viser sammenhængen mellem forholdet for en varmepumpes maksimale ydelse
og det dimensionerende rumvarmebehov, og den forventede energidækningsgrad. Har
en varmepumpe f.eks. et effektforhold på 0,7, vil den kunne yde 0,7 gange den nødvendige ydelse ved en udetemperatur på -12°C og levere 0,88 gange husets årlige rumvarmebehov.
Kursen som baserer sig på antallet og fordelingen af graddage i et normalår indeholder
ingen indregning af opvarmning af varmt brugsvand, hvilket gør estimatet for energidækningsgraden konservativt (lavt estimeret).

ENERGIDÆKNINGSGRAD (QVP /Qdim)
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Figur 3 Kursen viser sammenhængen ml. maksimalydelsen fra en varmepumpe i forhold
til den opnåelige årlige energidækning af rumvarme.

17

Teknologisk Institut

14.

Feltmålinger

I de følgende afsnit præsenteres det anvendte måleudstyr, måleusikkerhed, samt resultaterne for feltmålingerne der er foretaget på de enkelte installationssteder som enkelte
sager hver for sig. De fleste installationer har været i drift med indsamling af måledata i
minimum et år. Enkelte blev dog først installeret i starten af 2015 og der foreligger i
disse tilfælde derfor ikke målinger for et helt kalenderår. Årsagen til dette er forsinkelse i
den endelige installation ift. det oprindeligt planlagte eller et for projektet kendetegnende
og generelt problem med at finde egnede anlægsværter, der ønskede at indgå i feltmålingen.
Hver sag er søgt ens struktureret og indeholder ud over en generel beskrivelse af bygning og varmeinstallation også data for målingen. Af særligt vigtige og beskrivende nøgletal skal nævnes:
SPF VP
Seasonal Performance Factor. Et udtryk for effektiviteten af varmepumper under
virkelige driftsforhold. Denne effektivitet er defineret som forholdet mellem den
producerede mængde varme fra varmepumpen set i forhold til den forbrugte
mængde elektriske energi i varmepumpen. Den elektriske energi inkluderer i
denne sammenhæng elforbrug i styring og evt. indbyggede pumper i hybridinstallationen. Forbrug til ladepumper på tappesiden af en evt. bufferbeholder er
således ikke inkluderet.
η

system

Systemeffektiviteten. Et udtryk for den samlede effektivitet af hybridinstallation
der er defineret ved den samlede mængde af varme produceret af hele installationen (varmepumpe og kedel) set i forhold til den samlede mængde af forbrugt
energi i form af el og brændsel (gas eller olie). I den forbrugte el indregnes en
primærenergikonverteringsfaktor = 2,5, der eksempelvis også anvendes i beregningen af energieffektiviteten på energimærkerne der findes til øvrige varmekilder.
Varmeandel VP
Angiver den procentvise andel af varmeenergi der leveres fra varmepumpen
alene. Denne andel skal minimum være 50% for at en given husstand må kunne
anses som værende elopvarmet og husejeren derved kan opnå nedsættelse af elafgift på den del af elforbruget, der ligger over 4.000 kWh om året.
Fortrængt olie/gas
Et udtryk for den mængde energi fra olie eller gas, som varmeproduktionen fra
varmepumpen har sparet eller fortrængt.

18

Teknologisk Institut

14.1. Beskrivelse af måleudstyr
Til feltmålingerne er der blevet anvendt et gennemprøvet setup med Kamstrup udstyr
der også før har været anvendt med god succes i lignende projekter til måling og fjernaflæsning af varmeinstallationer i huse og des lige. Et typisk placering af målere på en
unitløsning er illustreret i Figur 4
Pulssignal fra tælleværk
Elforsyning
Gasforsyning
Kølekreds
Fremløb
Returløb

Varmt brugsvand

Netforsyning

Rumvarme

Elmåler

Gasmåler

Udedel

TC

Figur 4 PI-diagram af placeringen af det anvendte måleudstyr som det typisk vil være instrumenteret på en unitløsning
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Det anvendte måleudstyr er:
Energimåler:

Kamstrup Multical 602 m. aktivt pulstællerrelæ og radiorouter
til trådløs aflæsning

Elmåler:

Kamstrup 382 m. radiorouter til trådløs aflæsning og
GSM-modul til fjernaflæsning

Gasmåler:

Elstar BK-G2,5 bælggasmåler monteret med IN-Z62
pulstransmitter for udlæsning.

Oliemåler:

AquaMetro CONTOIL VZO 4 med reed kontrakt for udlæsning

Placeringen af de forskellige målere har varieret en del på de enkelte anlæg under hensyntagen til hvad der har været praktisk muligt. Instrumenteringen og placering af målere har dog som minimum målt på mængden af den indgående og forbrugte drivenergi
(el og naturgas), samt den producerede mængde udgående varme på dagsbasis (24 timers akkumulerede værdier).
På Viessmann unitløsningen er det indgående el- og gasforbrug blevet målt, og mængden
af udgående/produceret varme fra gaskedeldel og varmepumpedel er målt samlet, men
med rumvarme og brugsvand er målt hver for sig. Det var af pladshensyn ikke muligt at
placere målere på hhv. gaskedeldel og varmepumpedel hver for sig.
På MHG add-on varmepumpen er det indgående el- og olieforbrug blevet målt, og mængden af udgående/produceret varme fra oliekedel og varmepumpe er målt hver for sig
med separate målinger på rumvarme og brugsvand.
På Max Weishaupt systemløsningerne er det indgående el- og gasforbrug blevet målt, og
mængden af udgående/produceret varme fra gaskedel og varmepumpe er målt hver for
sig med en samlet måling af rumvarme og brugsvand. Brugsvandsandelen er på disse systemer estimeret ud fra forbruget de varmeste sommerdage i måleperioden.
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På Bosch add-on varmepumpeløsningerne placeret i Stenderup har instrumenteringen
været noget anderledes end for de øvrige installationer, idet disse installationer i stor udstrækning allerede instrumenterede som led i et andet demonstrationsprojekt ledet af Insero Energy omhandlende leasing af varme1. Data bliver i disse installationer opsamlet
via en Liab boks, der sampler data fra en Grundfos flowmåler og et sæt PT1000 følere,
der måler brugsvandsproduktionen. Rumvarmeproduktion, el, og gasforbrug bliver målt
via føromtalte Kamstrup udstyr.

Figur 5 PI-diagram af instrumenteringen af Bosch installationerne i Stenderup

På de øvrige Bosch add-on varmepumper i hhv. Vadum og Juelsminde, er det indgående
el- og gas- eller olieforbrug blevet målt, og mængden af udgående/produceret varme fra
gaskedel og varmepumpe er målt hver for sig med en samlet måling af rumvarme og
brugsvand. Brugsvandsandelen er på disse systemer estimeret ud fra forbruget de varmeste sommerdage i måleperioden.
På Atlantic unitløsningen er det indgående el- og gasforbrug blevet målt, og mængden af
udgående/produceret varme fra gaskedel og varmepumpe er samlet med en samlet måling af rumvarme og brugsvand. Varmeandelen fra gaskedelen er estimeret ud fra en antagelsen om at effektiviteten er 100%. Brugsvandsandelen estimeret ud fra forbruget de
varmeste sommerdage i måleperioden.

Insero Live Lab – fremtidens levende laboratorium. http://inserolivelab.dk/insero-live-lab-fremtidens-levendelaboratorium/ Dec. 2015
1
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14.2. Måleusikkerhed
Det anvendte måleudstyr er identisk med det der benyttes til afregning hos mange af
landets el-leverandører og fjernvarmeselskaber. Altså udstyr med god holdbarhed og
målenøjagtighed. En varmepumpe vil alt efter hvilken varmeafgiver der er tale om (radiator eller gulvvarme) have en temperaturdifferens mellem 5-20 K, hvilket jf. Figur 6 i
værste fald medfører en måleusikkerhed for energimåleren ved en temperaturdifferens
på 5 K på maksimalt ± 0,55 %. Måleusikkerheden på elmåleren er negligeabel. Har en
gashybridvarmepumpe for eksempel en faktisk SPF på 3,0 kan den målte SPF altså variere ml. 2,98 og 3,02.

Figur 6 Diagram over måleusikkerhed på en Kamstrup 602 energimåler.

Gasmåleren og oliemåleren har en specificeret maksimal måleusikkerhed på hhv. ± 0,5
% og ± 1 % af den målte værdi, hvilket alt efter omfanget af forbrug kan resultere i en
fejl i beregningen af systemeffektiviteten på maksimalt ± 1 %.
Der burde med andre ord være gode forudsætninger for at indhente valide data. Selve
placeringen af en energimålers temperaturfølere på en rørstrækning et stykke væk fra en
varmepumpe eller kedels udløb kan dog også påvirke måleresultatet i en ikke kvantificerbar negativ retning. Det skal i denne sammenhæng noteres, at det i dette projekt ikke
har været meningen at foretage standardiserede og akkrediterede laboratorietest, men
at indhente erfaringer med installation, drift og effektivitet ude i forskellige slags husstande. Måleresultaterne kan på ingen måde bruges til at rangordne produkterne imellem. Dertil er forudsætningerne og indstillingerne af de enkelte installationer alt for forskellige.
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14.3. Klimatiske forhold i måleperioden
Graddage er et udtryk for koldt det har været og hvor meget energi der skal bruges til
rumopvarmning i en given periode. Graddagetallet kan med andre ord benyttes til at
sammenligne seneste månedlige eller årlige vejrforhold med de gennemsnitlige vejrforhold – Det såkaldte ”normalår”
En graddag er et udtryk for en forskel på 1°C mellem den "indvendige" døgnmiddeltemperatur på 17°C og den udvendige døgnmiddeltemperatur i et døgn. Døgnets graddagetal
udregnes derfor som forskellen mellem 17°C og den udvendige døgnmiddeltemperatur.
Af Figur 7 ses de månedlige graddagetal for hhv. normalåret og måleperioden 1. december 2014 – 30. november 2015 og den indbyrdes procentvise afvigelse. Det ses at antallet af graddage i måleperioden har været væsentligt lavere end normalen med 12,5%
færre registrerede graddage.
Dette bevirker at gashybridvarmepumperne ikke har været belastet som de ellers kunne
være blevet det, hvilket har haft indflydelse på mængden af varme som varmepumpedelen har produceret på gashybridvarmepumper der eksempelvis kører i monovalent drift
ved lave udetemperaturer. Monovalent drift betyder at gashybridvarmepumpen skifter fra
varmepumpe til gaskedel ved f.eks. +2⁰C, og ikke lader respektive enheder producere
varme samtidigt.
Det er især Bosch hybriderne i Stenderup, hvis driftsfordeling mellem varmepumpe og
gaskedel der vil ændre sig ved koldere klimaforhold.
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Figur 7 Skyggegraddage i måleperiode 1 og 2 set i forhold til ”normalåret” i Danmark. Er
baseret på Teknologisk Instituts EMO-skyggegraddage, der også indregner graddage
udenfor fyringssæsonen.
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14.4. Viessmann: Ny unitløsning, Korsør
Beskrivelse af bolig
Bygningstype:

Fritliggende enfamiliehus med udnyttet tagetage

Konstruktion:

Fuldmuret hus med teglstenstag.

Opførelsesår:

1968

Opvarmet areal:

230 m2

Varmeinstallation:

Viessmann Vitocaldens 222-F

Beskrivelse af varmeinstallationen
Som erstatning for en ikke kondenserende oliekedel fra 1987 er der her blevet installeret
en Vitocaldens 222-F, som er en samlet unitløsning fra Viessmann. Løsningen består af
et enkelt kabinet med kondenserende gaskedel og brugsvandsbeholder på 130 liter, samt
varmepumpe med tilhørende udedel. Sidstnævnte udedel er dog en separat enhed der
står placeres udenfor (se evt. Billede 2).
Gaskedel leverer som udgangspunkt den nødvendige spidsbelastning, når der på særligt
kolde dage ikke kan leveres en tilstrækkelig varmeydelse fra varmepumpen alene.
Styringen kan prioritere økonomi, miljø (CO2 udledning) eller komfort ud fra indtastning
af gas- og elprisen hvorvidt varmepumpe eller gaskedel har forrang.
På denne installation var det bygningsejeren der selv efterspurgte unitløsningen hos installatøren.

Billede 2 Viessmann Vitocaldens 222-F (til højre) med tilhørende udedel (til venstre).
Kilde: Viessmann
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Praktiske problemer ved installation
Installatøren havde forud for installationen ikke arbejdet med gashybridvarmepumper
før, og brugte relativt mange ressourcer på at udføre installationen korrekt ift. producentens anvisning. Dette anlæg endte derfor med at være en lille underskudsforretning for
installatøren, der dog melder at producenten var yderst hjælpsom og forventer at den/de
næste lignende installationer vil forløbe lettere.

Nøgletal for varmeproduktion og drift
Måleperiode:
El forbrug:
gasforbrug:
Varmeproduktion:
- heraf VBV produktion:
η system:
SPF VP:
Varmeandel VP:
Fortrængt gas:

15. oktober
8656
431,3
25721
2909
116
2,41
84
1902

2014 – 14. oktober 2015
kWh
m3 ≈ 4737 kWh
kWh
kWh, svarende til 11 % af varmeproduktionen
%
%
m3 ≈ 20888 kWh

Evaluering og erfaring
Boligejeren er fint tilfreds med unitløsningen og der har ikke været behov for service
grundet nedbrug eller andet.
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14.5. MHG: Add-on L/V VP på ældre oliekedel, Holte
Beskrivelse af bolig
Bygningstype:

Fritliggende enfamiliehus i 2 plan med fuld kælder

Konstruktion:

Fuldmuret hus med teglstenstag.

Opførelses år:

1920

Opvarmet areal:

242 m2

Varmeinstallation:

MHG ThermiAir 16 kW luft/vand varmepumpe og Parca Norrahammar Norah 4300 20 kW oliekedel fra 1982

Beskrivelse af varmeinstallationen
MHG ThermiAir 16 luft/vand varmepumpen og tilhørende styring er i denne installation installeret som et
”add-on” på en oliefyret kedel. I denne installation
fungerer den oprindelige oliekedel som backup i
spidslastsituationer, hvor ydelsen fra varmepumpen
ikke er tilstrækkelig til produktion af varme eller
varmt brugsvand. Varmefordeling via radiatorer.

Praktiske problemer ved installation

Billede 3 1Parca Norrahammar
oliekedel ”Norah 4300” afbilledet
før afmontering af blandeshunt
(øverste røde kasse med rørtilslutninger og instrument)

MHG ThermiAir 16 varmepumpen og tilhørende styring er teoretisk set kompatibel som
et ”add-on” til enhver form for gas- eller oliefyret kedel. Den nye styring vil ud fra justerede værdier og hysterese på målte værdier for frem- og returløb aktivere oliekedelen
når der er behov herfor, eksempelvis via et simpelt relæ der tænder.
Ved installation viste det sig at oliekedelen ikke var særligt veldokumenteret, og ikke indeholdt noget automatik ud over en mekanisk termostat, hvorfor det krævede en del arbejde at finde frem til den korrekte ledningsføring til oliekedlen. Endvidere indeholdt oliekedlen hvad der bedst kan betegnes som en indbygget blandeshunt for hhv. rumvarme
og brugsvand, der krævede en del VVS arbejde at få fjernet med et pænt resultat.
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Nøgletal for varmeproduktion og drift
Måleperiode:
25. feb. 2015 – 30. november 2015
El forbrug:
6880
kWh
Olieforbrug:
46
l
Varmeproduktion:
20203
kWh
- heraf VBV produktion: 3592
kWh, svarende til 18 % af varmeproduktionen
η system:
114
%
SPF VP:
2,9
Varmeandel VP:
99
%
Fortrængt olie:
20037
kWh ≈ 2004 l olie.
Samlet installationsomk.: Kendes ikke
Oprindeligt forbrug:
ca. 4000
l olie pr. år

Evaluering og erfaring
Der er på baggrund af målingerne besluttet at sænke fremløbstemperaturen til varmeanlægget i oktober måned i år samt at forøge forholdet af varmt brugsvand der produceres
på oliekedelen. Dette med henblik på at øge SPF for varmepumpedelen.
Jf. målingerne på installationen har oliekedlen forbrugt 46 l olie på at producere 231 kWh
varme svarende til en virkningsgrad på 0,5, hvilket ikke er optimalt og nærmest grænsende til det teoretisk umulige.

Vurdering af driftsøkonomi
Installationen har endnu ikke været i drift i et helt år endnu, men olieforbruget ser med
eftermontagen af luft til vand-varmepumpen ud til at være reduceret meget markant i
forhold til tidligere. Hvis det estimeres at varmeandelen for varmepumpen vil være 90% i
løbet af et år, kan følgende besparelse med rimelighed antages:
Energiudgift før:
Olie: 4.000 l olie a 9,14 kr./l

= 36.552 kr.

Energiudgift efter:
Nettovarmebehov: 4000 l ∙ 10 kWh/l ∙ 0,5
= 20.000 kWh
Olie: 0,1 ∙ 20.000 kWh / 10 kWh/l / 0,5 ∙ 9,14 kr./l = 3.656 kr.
El: 0,9 ∙ 20.000 kWh / 2,41 ∙ 1,66 kr/kWh
= 13.776 kr.
Total energiudgift: 3.656 kr. + 13.776 kr.
= 17.432 kr.
Estimeret besparelse: 36.552 kr. – 17.432 kr.

= 19.120 kr. pr. år.

Ovenstående tal er en orienterende overslagsberegning, og tager ikke hensyn til merudgift til service og vedligehold af den nye varmepumpe og evt. udgifter til finansiering mv.
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14.6. Max Weishaupt: Systempakker til central forsyning af rækkehusbebyggelser i Svinninge, Mørkov, og Sørbymagle
Beskrivelse af bebyggelserne
Svinninge
Bygningstype:
Konstruktion:

18 lejeboliger udlagt i en U-formet karré med rækkehuse i
klynger af hhv. 5, 2, 5 og 6 bo enheder.
1-plans rækkehuse opført i røde mursten. Eternittag.

Opførelses år:

1985

Opvarmet areal:

Samlet opvarmet areal på 1099 m2, boligstørrelse ml. 5070m2. (1-4 rum)
Max Weishaupt 25 kW Luft til vand-varmepumpe og 32 kW
gaskedel m. fælles styring.

Varmeinstallation:

Billede 4 Afbildning af rækkehusbebyggelsen i Svinninge

Mørkov
Bygningstype:
Konstruktion:

19 lejeboliger udlagt i 2 parallelle rækker med rækkehuse i
klynger af hhv. 5, 4, 2 og 3, 2, 3 bo enheder.
1-plans rækkehuse opført i gule mursten. Beton/cementtag.

Opførelsesår:

1985

Opvarmet areal:

Samlet opvarmet areal på 1151 m2, boligstørrelse ml. 48-87m2
(1-4 rum)
Max Weishaupt 25 kW Luft til vand-varmepumpe og 32 kW
gaskedel m. fælles styring.

Varmeinstallation:
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Sørbymagle
Bygningstype:
Konstruktion:

15 lejeboliger udlagt i 3 længer med rækkehuse i klynger af
hhv. 4, 7, og 4 bo enheder.
1- og 1½ plans rækkehuse opført i røde mursten. Eternittag.

Opførelsesår:

1985

Opvarmet areal:

Samlet opvarmet areal på 936 m2, boligstørrelse ml. 51-75m2
(2-3 rum)
Max Weishaupt 25 kW Luft til vand-varmepumpe og 32 kW
gaskedel m. fælles styring.

Varmeinstallation:

Billede 5 Afbildning af rækkehusbebyggelsen i Sørbymagle

Alle tre afdelinger er blevet energirenoveret i 2013, hvor omlægning af den individuelle
elvarme i hver af de enkelte bo enheder blev omlagt til ny fælles varmecentral indeholdende varmepumpe og gaskedel. Alle el-radiatorer blev i denne forbindelse bortskaffet
og erstattet af nye radiatorer til vand-bårne anlæg, samt nye varmtvandsbeholdere og
energimålere.
Derudover blev der foretaget efterisolering af tag rum med 200 mm papiruld, montering
af nye vindplader og hævning af gangbro. Prisen for energirenoveringen var 2,1-2,5 mio.
kr. pr. bebyggelse.
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Beskrivelse af varmeinstallationen
Fælles for de 3 beskrevne rækkehusbebyggelser er alle at de har nøjagtig samme udlægning og design af centralvarmeanlæg bestående af en systemløsning indeholdende en
Weishaupt WWPL25A 25 kW luft til vand-varmepumpe og en WTC32H-PEA 32 kW gaskedel styret af en central styring og reguleret med indkobling af gaskedel i bivalent drift
ved udetemperatur på ca. 2 ⁰C. Det varme brugsvand bliver opvarmet i en lille 60 L beholder i de enkelte lejemål. Denne beholder indeholder en varmespiral der er forbundet
til samme kreds som radiatorsystemet. Fremløbstemperaturen til radiatorsystemet er på
ca. 40-45 grader hvilket ikke helt er nok til at sikre varmt brugsvand mod legionella,
hvorfor det varmebrugsvand opvarmes yderligere op med en elpatron til ca. 55 grader i
en tappebeholder (Se evt. Billede 6). Dette er lavet for at kunne dække så stor en del af
energibehovet som muligt af varmepumpen, men samtidigt undgå at køre frem med høj
temperatur med lav effektivitet af varmepumpen til følge.

Billede 6 PI-diagram for udlægning og design af tre ens centralvarmeanlæg i tre forskellige rækkehusbebyggelser.
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Praktiske problemer ved installation
De enkelte installationer er udført af tre forskellige installatører, men er 100% identiske
hvad angår placering af enheder, rørføringer, og opbygning, hvilket bevidner om en
yderst effektiv og målrettet byggestyring. Dette har også været intentionen fra Max Weishaupts side der i alle varmepumpelinstallationer lader udlægning, endelig kontrol og opstart udføre af egne servicefolk. Dette er en bevist del af deres two-step strategi fra producent direkte til installatør, der netop har til formål at eliminere problemer, nedbrud eller havari som følge af fejlmontage. Hybridinstallationer af denne type er nemlig mere
komplekse end den traditionelle varmeinstallation - både hvad angår opbygning og indregulering af parametre der har betydning for driftsforhold og –økonomi.
Den eneste udfordring som installatøren(e) har haft i forbindelse med installationen har
været indreguleringen af flowet i fremløbet til de forskellige radiatorkredse i de enkelte
klynger af rækkehuse. Dette krævede et opfølgende indreguleringsarbejde og eftermontage af en række radiatorventiler med forindstilling.
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Nøgletal for varmeproduktion og drift
Svinninge
Måleperiode:
El forbrug:
Gasforbrug:
Varmeproduktion:
- heraf VBV produktion2:
- Yderligere VBV boost3:
η system:
SPF VP:
Varmeandel VP:
Fortrængt gas:

1. december 2014 – 30. november 2015
29347
kWh
368
m3 ≈ 4042 kWh
96740
kWh
18250
kWh, svarende til 19 % af varmeproduktionen
6023
kWh
105
%
3,17
90
%
99003
kWh ≈ 9013 m3

Mørkov
Måleperiode:
El forbrug:
Gasforbrug:
Varmeproduktion:
- heraf VBV produktion2:
- Yderligere VBV boost3:
η system:
SPF VP:
Varmeandel VP:
Fortrængt gas:

1. december 2014 – 30. november 2015
30250
kWh
367
m3 ≈ 4031 kWh
92030
kWh
21900
kWh, svarende til 24 % af varmeproduktionen
7227
kWh
94
%
2,89
89
%
95467
kWh ≈ 8690 m3

Sørbymagle
Måleperiode:
El forbrug:
Gasforbrug:
Varmeproduktion:
- heraf VBV produktion2:
- Yderligere VBV boost3:
η system:
SPF VP:
Varmeandel VP:
Fortrængt gas:

1. december 2014 – 30. november 2015
7638
kWh
5297
m3 ≈ 58187,5 kWh
81730
kWh
23725
kWh, svarende til 29 % af varmeproduktionen
7829,25
kWh
84
%
3,37
29
%
33569
kWh ≈ 3056 m3

Det varme brugsvand er ikke målt separat, men estimeret ud fra forbrug i sommerperioder med døgnmiddeltemperaturer >20°C
3
Jf. beskrivelsen af varmeinstallationen eftervarmes brugsvand i separate tappebeholdere i de enkelte boenheder. Energiforbrug til dette er estimeret et 33% ekstra forbrug ud fra viden om fremløbs- og tappevandstemperaturer.
2
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Evaluering og erfaring
Selv om der i måleperioden har været registeret færre graddage, dvs. et mildere udeklima, er det imponerende at en i denne sammenhæng ”lille” luft til vand-varmepumpe
på blot 25 kW kan forsyne en rækkehusbebyggelse på 1000+ m2 med op til 90% af varmebehovet. Dette bekræfter de allerede kendte dimensioneringskriterier der fremgår af
Figur 3 s. 17, nemlig at en relativt mindre varmeydelse kan levere en stor del af varmebehovet.
Svinninge og Mørkov
Varmeforbruget i rækkehusbebyggelserne i Svinninge og Mørkov er meget tæt på at
være helt ens, hvilket kan skyldes at de er placeret i samme region, respektive byggeår
(isoleringsstand), og areal stort set er ens. Begge installationer har haft en varmedækning fra varmepumpe på ca. 90 % og begge har suppleret små 400 m3 naturgas.
Eneste markante forskel i driften for de to nævnte rækkehusbebyggelser er på den opnåede SPF for varmepumperne i Svinninge og Mørkov, der ligger på hhv. 3,17 og 2,89.
Dette skyldes sandsynligvis forskellige fremløbstemperaurer der har det gennemsnitligt
har været i Svinninge og Mørkov har været hhv. 40,2°C og 44,1°C. Typisk vil energiforbruget til en varmepumpe stige med ml. 2-4 % pr. K fremløbstemperaturen hæves. Da
fremløbstemperaturen på installationen i Mørkov således er ca. 4 K højere, vil den forventede SPF være ml. 8-16% lavere. Korrigeres den målte SPF fra installation i Mørkov
med 12%, svarende til en fremløbstemperatur der var 4 K lavere fås: 2,89 ∙ 1,12 = 3,23,
hvilket må siges at være tæt på den målte SPF i Svindinge som var 3,17.
Det bør overvejes om fremløbstemperaturen i Mørkov kan stilles ned med henblik på at
forbedre effektiviteten.
Ud fra samme ræsonnement giver det valgte systemdesign med eftervarme af brugsvand
i en tappetank meget god mening. Man undgår således at sænke effektiviteten af hele
anlægget med større elforbrug til følge for blot at dække den relativt mindre del af varmebehovet (brugsvandet) der kræver højere temperatur.
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Sørbymagle
Installationen i Mørkov er 100% identisk med to andre, og rækkehusbebyggelsen her
kunne til forveksling også minde om de to andre. Alligevel adskiller driften for installationen i Sørbymagle sig markant fra de to andre, hvilket skyldes at denne har været udsat
for et lynnedslag d. 31-12-2014 der ud over et par cirkulationspumper også ødelagde et
print til styring af systempakkens varmepumpe. Det har senere vist sig at servicemontøren der var ude for at udbedre skaderne fra lynnedslaget på den pågældende installation
ikke fik genmonteret et kabel på printet der blev skiftet. Denne forglemmelse blev rettet
d. 09-10-2015, hvorefter den tiltænkte drift er genetableret. Begge hændelser fremgår i
øvrigt tydeligt af Figur 8.

HYBRI D VA RME PRO DUK T I O N, SØRBYMAG LE
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Figur 8 Kurver for bivalent hybriddrift fra en Max Weishaupt installation. Bemærk det
markante skift mellem varmelevering fra varmepumpe til gaskedel og tilbage, hvilket
skyldes efterfølger fra et lynnedslag og udbedringen deraf.

Selv om der i måleperioden har været registeret færre graddage, dvs. et mildere udeklima, er det imponerende at en i denne sammenhæng ”lille” luft til vand-varmepumpe
på blot 25 kW kan forsyne en rækkehusbebyggelse på 1000+ m2 med op til 90% af varmebehovet. Dette bekræfter de allerede kendte dimensioneringskriterier, nemlig at en
relativt mindre varmeydelse kan levere en stor del af varmebehovet.

34

Teknologisk Institut

14.7. Bosch: Add-on L/V VP til decentral forsyning af enfamiliehuse, Stenderup
Beskrivelse af boligerne
Bolig 1
Bygningstype:
Konstruktion:
Opførelsesår:
Opvarmet areal:
Varmeinstallation:

Fritliggende enfamiliehus
1-plans typehus
2000
200 m2
Bosch luft til vand-varmepumpe og gaskedel m. gulvvarme

Bolig 2
Bygningstype:
Konstruktion:
Opførelsesår:
Opvarmet areal:
Varmeinstallation:

Fritliggende enfamiliehus
1½-plans typehus, energiklasse A2015
2001
193 m2
Bosch luft til vand-varmepumpe og gaskedel m. gulvvarme

Bolig 3
Bygningstype:
Konstruktion:
Opførelsesår:
Opvarmet areal:
Varmeinstallation:

Fritliggende enfamiliehus
1-plans typehus, energiklasse A2015
2007
206 m2
Bosch luft til vand-varmepumpe og gaskedel m. gulvvarme

Bolig 4
Bygningstype:
Konstruktion:
Opførelsesår:
Opvarmet areal:
Varmeinstallation:
Bolig 5
Bygningstype:
Konstruktion:
Opførelsesår:
Opvarmet areal:
Varmeinstallation:
Bolig 6
Bygningstype:
Konstruktion:
Opførelsesår:
Opvarmet areal:
Varmeinstallation:

Fritliggende enfamiliehus
1½-plans murermestervilla, energiklasse A2010
1934, energirenoveret i 2014
156 m2
Bosch luft til vand-varmepumpe og gaskedel m. 2-strengs
radiatoranlæg
Fritliggende enfamiliehus
1½-plans parcelhus, energiklasse C
1979, energirenoveret i 2013
200 m2
Bosch luft til vand-varmepumpe og gaskedel m. 2-strengs
radiatoranlæg
Fritliggende enfamiliehus
1½-plans parcelhus, energiklasse A2010
1979, energirenoveret 2014
195 m2
Bosch luft til vand-varmepumpe og gaskedel m. 2-strengs
radiatoranlæg
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Bolig 7
Bygningstype:
Konstruktion:
Opførelsesår:
Opvarmet areal:
Varmeinstallation:

Fritliggende enfamiliehus
1-plans parcelhus (statslånshus), energiklasse B
1960, energirenoveret 2014
135 m2
Bosch luft til vand-varmepumpe og gaskedel m. 2-strengs
radiatoranlæg og delvis gulvvarme.

Beskrivelse af varmeinstallationen
I alle 7 boliger i Stenderup er den samme hybridløsning blevet installeret. Løsningen består af et system med to adskilte enheder med fælles styring – En Bosch CompressHybrid
5000 AWS luft til vand-varmepumpe med en maksimal varmeydelse på 5,2 kW, samt en
Bosch Condens 6000 WT kondenserende gaskedel. Selve varmepumpe kan ikke bidrage
til opvarmning af varmt brugsvand.

Figur 9 Illustration af Bosh add-on hybridvarmepumpekoncept. Kilde: Bosch
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Praktiske problemer ved installation
Det var oprindeligt intentionen at det kun var add-on varmepumpe der skulle installeres i
husstandene der var udvalgt til at indgå i denne del af Insero LiveLab projektet, da de allerede havde Bosch gaskedler man mente var kompatible hermed.
Det viste sig dog ikke at være tilfældet hvorfor de eksisterende gaskedler var nødt til at
blive udskiftet med nye der indeholdt en nyere styring.
Adspurgt hos installatøren der installerede hybridenheder mener han at det nok ville
kunne lade sig gøre af installere de nye hybridenheder på de gamle gaskedler. Der var
under alle omstændigheder en lille usikkerhed herom hos Bosch, hvorfor det blev valgt at
udskifte gaskedlerne.
Dette afstedkom en større ekstraudgift der reelt afstedkom en samlet installationspris,
der var den samme som en alm. luft til vand-varmepumpeløsning. Konceptet med gashybridvarmepumperne skulle dog afprøves hvorfor det blev gennemført på trods af ekstraudgifterne forbundet hermed.

Nøgletal for varmeproduktion og drift
Bolig 1
Måleperiode:1. oktober 2014 – 30. september 2015
El forbrug: 5067
kWh
Gasforbrug: 701
m3 ≈ 7696 kWh
Rumvarme: 17716
kWh
Varmt brugsvand:
3819
kWh, svarende til 18 % af varmeproduktionen
η system:
106
%
SPF VP:
2,73
VP andel, samlet varme 64
%
VP andel, rumvarme
78
%
Fortrængt gas:
1.261,73
m3 ≈ 13860 kWh
Bolig 2
Måleperiode:1. oktober 2014 – 30. september 2015
El forbrug: 3203
kWh
Gasforbrug: 393
m3 ≈ 4322 kWh
Rumvarme: 10502
kWh
Varmt brugsvand:
3194
kWh, svarende til 23 % af varmeproduktionen
η system:
111
%
SPF VP:
2,93
VP andel, samlet varme 66
%
VP andel, rumvarme
79
%
Fortrængt gas:
m3 ≈ 0 kWh
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Bolig 3
Måleperiode:1. oktober 2014 – 30. september 2015
El forbrug: 2878
kWh
Gasforbrug: 739
m3 ≈ 8113 kWh
Rumvarme: 12062
kWh
Varmt brugsvand:
3819
kWh, svarende til 24 % af varmeproduktionen
η system:
104
%
SPF VP:
2,70
VP andel, samlet varme 49
%
VP andel, rumvarme
65
%
Fortrængt gas:
709,07
m3 ≈ 7789 kWh
Bolig 4
Måleperiode:1. oktober 2014 – 30. september 2015
El forbrug: 3449
kWh
Gasforbrug: 784
m3 ≈ 8611 kWh
Rumvarme: 15206
kWh
Varmt brugsvand:
2051
kWh, svarende til 12 % af varmeproduktionen
η system:
100
%
SPF VP:
2,51
VP andel, samlet varme 55
%
VP andel, rumvarme
69
%
Fortrængt gas:
949,89
m3 ≈ 10435 kWh
Bolig 5
Måleperiode:1. oktober 2014 – 30. september 2015
El forbrug: 2478
kWh
Gasforbrug: 871
m3 ≈ 9567 kWh
Rumvarme: 15687
kWh
Varmt brugsvand:
1253
kWh, svarende til 7 % af varmeproduktionen
η system:
107
%
SPF VP:
2,98
VP andel, samlet varme 46
%
VP andel, rumvarme
53
%
Fortrængt gas:
750,14
m3 ≈ 8240 kWh
Bolig 6
Måleperiode:1. oktober 2014 – 30. september 2015
El forbrug: 2548
kWh
Gasforbrug: 914
m3 ≈ 10038 kWh
Rumvarme: 15823
kWh
Varmt brugsvand:
3086
kWh, svarende til 16 % af varmeproduktionen
η system:
115
%
SPF VP:
3,48
VP andel, samlet varme 49
%
VP andel, rumvarme
61
%
Fortrængt gas:
876,23
m3 ≈ 9625 kWh
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Bolig 7
Måleperiode:1. oktober 2014 – 30. september 2015
El forbrug: 6108
kWh
Gasforbrug: 344
m3 ≈ 3782 kWh
Rumvarme: 22773
kWh
Varmt brugsvand:
1307
kWh, svarende til 5 % af varmeproduktionen
η system:
126
%
SPF VP:
3,32
VP andel, samlet varme 84
%
VP andel, rumvarme
89
%
Fortrængt gas:
1.843,51
m3 ≈ 20251 kWh

Evaluering og erfaring
På de fleste installationer har der ikke været problemer eller andet. Det har været noget
opfølgende arbejde med justering af indstillinger i styringerne. En ejer meldte blandt andet tilbage at hans varmepumpedel aldrig kørte, hvilket at vise sig at være forårsaget af
en forkert indstilling af varmepumpens udkoblingstemperatur der var sat for højt til
+10°C.
Kun en enkelt ejer melder om manglende varme.
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14.8. Bosch: Ny add-on VP på ældre oliekedelinstallation, Vadum
Beskrivelse af bolig
Bygningstype:

Fritliggende enfamiliehus

Konstruktion:

1½-plans stuehus m. tilhørende landbrug og bygninger

Opførelsesår:

1880, renoveret i 1997

Opvarmet areal:

267 m2

Varmeinstallation:

Bosch luft til vand-varmepumpe og gaskedel m radiatorer og
gulvvarme. Solvarme

Beskrivelse af varmeinstallationen
17 KW Compress 6000 AW luft til vand-varmepumpe, og en ældre oliekedel

Praktiske problemer ved installation
Selve installationen af add-on varmepumpen strakte sig over en måned i fra starten af
februar til starten af marts, med et par perioder med manglende varme. Dette skyldtes
vanskeligheder med at få styringen til at køre optimalt sammen med den gamle oliekedel
og solvarmeanlægget. Ejeren melder dog at VVS installatøren var meget engageret og
professionel i sit arbejde med at få det til at fungere og har holdt ejer skadesløs for den
merforbrugte tid på installationen. Installationen følges løbende af installatøren, som
også løbende gennemgår justeringerne og foretager ændringer hvis det er nødvendigt.

Nøgletal for varmeproduktion og drift
Måleperiode:
El forbrug:
Olieforbrug:
Varmeproduktion:
- heraf VBV produktion:
η system:
SPF VP:
Varmeandel VP:
Fortrængt olie:
Samlet installationsomk:
Oprindeligt forbrug:

1. marts – 30. november 2015
4955 kWh
1670 L
24210 kWh
Estimeret til 1937 kWh = 8% af varmeproduktionen
83 %
3,0
61 %
14807 kWh ≈ 1481 l olie
108 t.kr
6000 l olie
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Evaluering og erfaring
Jf. målingerne på installationen har oliekedlen forbrugt 1670 l olie på at producere 9403
kWh varme svarende til en virkningsgrad på 0,56, hvilket ikke er optimalt.

HYBRI D VA RME PRO DUK T I O N, VA DUM
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Figur 10 Et flot eksempel på monovalent hybriddrift hvor varmepumpe og oliekedel indbyrdes erstatter rumvarmeproduktionen ved lave udetemperaturer.

Ejeren er efter løsningen af startvanskelighederne fint tilfreds med anlægget såvel som
den opnåede komfort.
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14.9. Bosch: Pakkeløsning med L/V VP og gaskedel, Juelsminde
Beskrivelse af bolig
Bygningstype:

Fritliggende enfamiliehus

Konstruktion:

1-plans parcelhus

Opførelsesår:

1973

Opvarmet areal:

102 m2

Varmeinstallation:

Bosch luft til vand-varmepumpe og gaskedel m. radiatorer og
40 m2 gulvvarme

Beskrivelse af varmeinstallationen
Bosch EuroPur ZSB 14-3 gaskedel og Compress Hybrid 5000 AWS m. HT3 styring

Praktiske problemer ved installation
Tilbagemeldingen er at installationen forløb uden problemer, men at udgiften til elinstallation var noget større end forventet. Det skyldtes at der skulle installeres separat HFIafbryder og ændres i den eksisterende tavle.

Nøgletal for varmeproduktion og drift
Måleperiode:
El forbrug:
Gasforbrug:
Varmeproduktion:
VBV produktion:
η system:
SPF VP:
Varmeandel VP:
Fortrængt gas:
Samlet installationsomk:
Oprindeligt forbrug:

1. dec. 2014 – 30- nov. 2015
4711,4 kWh
119,5 m3 ≈ 1313 kWh (estimeret)
16474 kWh
Estimeret til 1280 kWh = 8% af varmeproduktionen
125 %
3,2
76 %
1377 m3 ≈ 15134 kWh
83 t.kr. t.kr
ca. 2000 m3 naturgas pr. år
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Evaluering og erfaring
Ejeren har været fint tilfreds med anlægget såvel som den opnåede komfort.

HYBRI D VA RME PRO D UK T I O N , JUE LSMI N D E
Varme fra gaskedel

Døgnmiddeltemp
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Varme fra varmepumpe

Figur 11 Et flot eksempel på bivalent hybriddrift hvor varmepumpe og gaskedel indbyrdes supplerer rumvarmeproduktionen ved lave udetemperaturer.
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14.10.

Atlantic: Unitløsning med L/V VP og gaskedel, Skive

Beskrivelse af bolig
Bygningstype:

Fritliggende enfamiliehus

Konstruktion:

1-plans typehus

Opførelsesår:

1965

Opvarmet areal:

185 m2

Varmeinstallation:

Atlantic Alfea Hybrid Duo Gas 14 kW

Beskrivelse af varmeinstallationen
Som erstatning til en ældre oliekedel er der her installeret en Atlantic Alfea Hybrid Duo
Gas 14 kW, hvilket er unitløsning indeholdende en 24 kW gaskedel, en varmtvandsbeholder på 120 liter, og en 14 kW varmepumpe med tilhørende udedel. Varmepumpedelen er
atypisk idét den kører med direkte kondensering i en mindre ladebeholder der forsyner
både rumvarmekreds og brugsvandstank. Ladebeholderen indeholder endvidere en varmespiral fra gaskedelen, der kan supplere med varme, når ydelsen fra varmepumpen
ikke er tilstrækkelig (se evt. Billede 7)

Billede 7 Diagram af anlægsopbygning. Atlantic Alfea Hybrid

Praktiske problemer ved installation
Ingen at bemærke på selve installationen af unitløsningen. VVS installatøren melder at
installationen ikke er meget anderledes end for en almindelig luft til vand-varmepumpe.
Installatøren er dog tilbageholdende med markedsføringen af produktet grundet ønske
om mere viden og erfaring omkring gashybridvarmepumper.
Der har været problemer med installation af måleudstyret. Endvidere har udskiftningen
af en gasmåler i juni 2015 givet anledning til udlæsninger der ikke giver teknisk mening.
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Endeligt har et teknisk svigt i dataopsamlingen fra en energimåler i perioden efter d. 15.
okt. 2015, alt i alt gjort data fra denne installation ubrugeligt i perioden fra august 2015
og fremefter.

Nøgletal for varmeproduktion og drift
Måleperiode:
El forbrug:
Gasforbrug:
Varmeproduktion:
- heraf VBV produktion:
η system:
SPF VP:
Varmeandel VP:
Fortrængt gas:

Januar 2014 – juli 2015
4120
kWh
217
m3 ≈ 2383 kWh
14973
kWh
1920
kWh, svarende til 15 % af varmeproduktionen
118
%
3,2
71
%
971
m3 ≈ 10670 kWh

Evaluering og erfaring
Nøgletallene for varmeproduktion og drift indeholder kun data fra et halvt år, så data
Som før nævnt er installatøren noget tilbageholdende med markedsføringen af produktet
indtil der er hentet mere erfaring med denne installation og installationstype. Forventningen på sigt er at gashybridvarmepumper vil blive installeret i 10-15 % af de husstande
hvor der normalt bliver valgt luft til vand-varmepumpe.
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15.

Driftsøkonomi

I Tabel 5 er der søgt redegjort for den forventede levetidsomkostning for en række forskellige opvarmningsalternativer med energipriserne for hhv. gas og el som de ser ud i
skrivende stund, samt den gennemsnitlige målte SPF for en add-on varmepumpe. En
add-on varmepumpe på en nyere kondenserende gaskedel vil være det billigste opvarmningsalternativ, skarpt forfulgt af en kondenserende gaskedel alene.
Parameter
Varmesystem
Energiinput
Netto varmebehov
Anlægsudgifter m. m.
Indkøb og installation inkl. moms
- heraf arbejdsløn
Håndværkerfradrag
Energisparetilskud (0,25 kr/kWh)
Samlet anlægsudgift
Afskrivning
Rente
Rente gns. brutto
Rente gns. netto
Levetid, effektivitet, energipriser mv.
Forventet levetid
Effektivitet af anlæg

Enhed

Alternativ 1
Gasfyr

[kWh/år]
[kr]
[kr]
[kr]
[kr]
[kr]
[kr/år]
[%]
[kr/år]
[kr/år]

Naturgas
16.800

Alternativ 2

Alternativ 3
Alternativ 4
Gashybrid VP
VP add-on på
L/V VP
(komplet nyinstl.)
eksisterende
El
Gas (40 %) El (60 %) Gas (40 %) El (60 %)
16.800
16.800
16.800
80.000
25.000
8.300
1.900
69.800
3.490
3,5%
1.421
952

40.000
7.500
2.500
1.800
35.700
1.785
3,5%
727
487

37.000
20.350
6.700
30.300
1.377
3,5%
611
410

103.000
15.450
5.100
3.000
94.900
4.745
3,5%
2.097
1.405

[år]
[%]

22
95

20
300

Brændselspris

[kr/l], [kr/m3]

8,8

8,8

Brændværdi (nedre)
Energipris
Elpris (hjælpeenergi)
Driftsudgifter
Brutto varmebehov
Hjælpeenergi (el til drift af kedel)
Afgifter (fjernvarme)
Energiomkostning
Vedligeholelsesudgifter
Service og vedligehold
Samlede årlige omkostninger
Indeks
CO2 udledning

[kWh/l], [kWh/m3]
[kr/kWh]
[kr/kWh]

11
0,62
2,20

1,66
-

11
0,62
2,20

[kWh/år]
[kWh/år]
[kr/år]
[kr/år]

17.684
75
11.129

5.600
9.296

[kr/år]
[kr/år]
[-]
[kg/kWh]

2.200
15.116
1,00
0,205

1.400
16.846
1,11
0,159

2.200
16.360
1,08
0,178

2.200
14.492
0,96
0,178

Årlig CO2 udledning

[ton/år]

3,63

0,89

1,89

1,99

102

6.588
25
4.140

20
300

95

20
300

8,8
1,66
3.360
5.578

11
0,62
2,28
7.074
25
4.443

1,66
3.360
5.578

Tabel 5 Beregning af driftsøkonomi baseret på nuværende energipriser og effektiviteter
fra feltmålingerne

Det kan dog ændre sig drastisk ved ændrede energipriser. Justeres energipriserne tilbage
til niveauet for det var for 2 år siden ser rentabiliteten væsentligt anderledes ud.
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Af Tabel 6 ses samme beregning som den foregående, men med energipriser som de så
ud for 2 år siden. Ved dette prisniveau på hhv. el og gas, er add-on varmepumpen langt
mere rentabel med et levetidsomkostningsindex der ligger ca. 20% under det for en gaskedel alene.
Parameter
Varmesystem
Energiinput
Energipris
Elpris (hjælpeenergi)
Samlede årlige omkostninger
Indeks
CO2 udledning

Enhed

[kr/kWh]
[kr/kWh]
[kr/år]
[-]
[kg/kWh]

Årlig CO2 udledning

[ton/år]

Alternativ 1
Gasfyr
Naturgas
0,76
2,21
17.593
1,00
0,205
3,63

Alternativ 2
Alternativ 3
Alternativ 4
L/V VP
Gashybrid VP
VP add-on på
El
Gas (40 %) El (60 %) Gas (40 %) El (60 %)
1,59
0,62
1,59
0,62
1,59
2,21
2,21
16.454
16.125
14.255
0,94
0,92
0,81
0,159
0,178
0,178
0,89

1,89

1,99

Tabel 6 Beregning af driftsøkonomi baseret på energiprisniveauet fra ultimo 2013 og effektiviteter fra feltmålingerne.
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16.

Formidlingsaktiviteter

I løbet af projektperioden er følgende er der foretaget følgende formidling af projektet
”Implementering af gashybridvarmepumper”:
1. Midtvejsseminar den. 28 januar 2015 ved Teknologisk Institut i Tåstrup.
Præsentation af hele projektet.
2. Heat Pump Summit. Nürnberg den. 20 Oktober. Præsentation af projektet og resultaterne fra projektet.
3. Præsentation af projektresultater på International Gas and Research Conference
(IGRC) i København 2014. Karsten Frederiksen DGC
4. Formidling af resultater til danske og udenlandske gasselskaber, herunder interesseorganisationerne GERG og MARCOGAZ.
5. Artikel i Tysk fagblad: Gas for energy, Magazine for Smart Gas Technologies, Infrastructure and Utilisation, No 1/2015, Titel: “Domestic gas hybrid technologies
and their interaction with the Danish energy system”, Jean Schweitzer og Karsten
Frederiksen (DGC), samt Svend Vinter Pedersen og Emil Jacobsen (Teknologisk
Institut).
6. Information på DGC-hjemmeside http://www.dgc.dk/nyhed/2015/hybridloesninger-med-gas-og-ve-til-boligopvarmning, Jean Schweitzer og Karsten Frederiksen,
DGC.
7. Artikel i fagbladet Gasteknik nr. 2/2015, Emil Jacobsen, Teknologisk Institut.
8. Præsentation på Gastekniske dage 12. maj 2015 i Billund v/ Svend Vinter Pedersen, Teknologisk Institut.
9. Input til hjemmesiden sparenergi.dk, december 2015 v/Anne Kosack Laisen, Viegand og Maagø.
10. IGU artikel er under udarbejdelse mhp. udgivelse i 2016 v/ Jean Schweitzer DGC.
11. Afsluttende Konference: ”Demonstrationsprojekter om varmepumper eller andre
VE-basrede opvarmningsformer” (Præsentation af hele projektet)
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