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2. Forord 

Nærværende dokument er det første i rækken af i alt fire dokumenter udarbejdet som en 

del af det indledende arbejde med Energistyrelsens demonstrationsprojekt med titlen 

”Implementering af gashybridvarmepumper”, der blev igangsat september 2013. Doku-

mentrækken har til formål at belyse perspektiverne i og anvendelsen af nye typer af var-

mepumper i Danmark som led i opnåelsen af målsætningerne om bl.a. udfasning af fos-

silt brændsel til boligopvarmning som det fremgår af regeringens seneste energipolitiske 

aftale ”Vores Energi” fra 2012.  

De fire omtalte dokumenter belyser væsentlige aspekter af gashybridvarmepumpetekno-

logien og omhandler følgende temaer og tasks: 

 Task 1: Beskrivelse af gashybridvarmepumpe-teknologier og implementeringsmu-

ligheder 

 Task 2: Undersøgelse af perspektiver ift. Smart Grid  

 Task 3: Understøttelse af udfasningen af fossilt brændsel 

 Task 4: Udenlandske erfaringer 

 I omtalte demonstrationsprojekt er der endvidere planlagt feltmålinger på forskellige ty-

per og fabrikater af gashybridvarmepumper. Samlet er det målsætningen at dette de-

monstrationsprojekt vil danne grundlag for anbefaling, strategi og implementering af 

gashybridvarmepumper i Danmark som kontekst til den energipolitiske målsætning som 

fremgår af Vores Energi 2012. 

 

3. Indledning 

De fire systemer, der omtales i projektbeskrivelsen, er: 

1. Elektriske varmepumper og gaskedel i en integreret enhed 

2. Elektriske varmepumper som enheder til efterinstallation på en eksisterende gas-

kedelinstallation 

3. Gasadsorptionsvarmepumper med solvarme  

4. Gasabsorptionsvarmepumper med solvarme (indirekte/direkte)  

 

Gasmotordrevne kompressionsvarmepumper er ikke inkluderet i projektbeskrivelsen. Der 

findes et antal gasmotordrevne varmepumper på det internationale marked, hvor størrel-

sen ofte er passende til større bygninger.  

 

4. Beskrivelse af hybridsystemer generelt 

I nærværende notat betragtes ovennævnte apparatkonfigurationer som hybridsystemer 

og kendetegnes ved at bygningens varme- og varmtvandsbehov dækkes af energi kil-

derne gas, el eller solenergi. I system 1 og 2 bidrager både den elektriske varmepumpe 

og gaskedlen betydeligt til det samlede energibehov. I system 3 og system 4 er gasvar-

mepumpen den største bidragyder, mens solenergien udgør en mindre del af den totale 

varmeproduktion. De aktuelle gasadsorptionsvarmepumper på markedet til enfamiliehuse 
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har gaskedler til spidslastvarmeproduktion. Det betyder, at gas er det eneste brændsel, 

der bliver brugt til opvarmnings- og varmtvandsbehov, bortset fra den vedvarende 

energi, der er energikilde til varmepumpe og solenergi.  

 

Hybridsystemerne (system 1 og system 2) består af en gaskedel og en luft/vand-varme-

pumpe, enten som separate enheder eller som en integreret enhed. Det er også muligt at 

bruge andre varmekilder til varmepumpen. Producenterne viser ofte systemopbygninger, 

der også omfatter solenergi, mest til varmtvandsproduktion. Figur 1 viser i hovedtræk 

funktionen af et hybridsystem, der består af en elektrisk varmepumpe og en gaskedel. 

Når udetemperaturen er høj, er varmepumpens varmeydelse stor nok til at dække 

varme- og varmtvandsbehovet. Når temperaturen kommer under et bestemt niveau, fx 0 

°C, dækkes varmebehovet af gaskedlen alene. Varmepumpen og gaskedlen bruges på 

samme tid i overgangsperioderne. Varmt vand produceres normalt kun ved hjælp af gas-

kedlen for at undgå høje driftstemperaturer og en nedsat COP for varmepumpen.  

 

 

Figur 1 Hybridsystem i drift 

 

Opvarmningsomkostningerne for den kondenserende kedel og varmepumpen er vist med 

en rød og en grøn kurve i Figur 1. Omkostningerne for den kondenserende kedel kan an-

tages ikke at være væsentligt forskellig fra kedelmodel til kedelmodel. Driften af varme-

pumpen afhænger af nyttevirkning/COP og den lavest mulige omgivelsestemperatur for 

drift med varmepumpe. Sidstnævnte kan variere voldsomt, fra omkring frysepunktet til 

fx -15 °C for varmepumper, der er tilpasset de lave skandinaviske vintertemperaturer. 

Figuren viser, at i denne konfiguration vil det ikke være økonomisk at bruge varmepum-

pen, når det er koldere end -4 °C. Nogle hybridsystemer gør det muligt for kunden at 

vælge mellem to eller flere muligheder. Disse muligheder kan være følgende: 
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 Drift med varmepumpe indtil varmebehovet overstiger varmepumpens kapacitet. 

Omgivelsestemperaturen kan også være en begrænsende faktor for driften af var-

mepumpen.  

 Drift for at minimere opvarmningsomkostningerne. 

 Drift for at minimere CO2-udledningen. 

 

De sidste to muligheder kræver forudindstillede værdier for gas- og elpriser, alternativt 

prisforholdet, og CO2-emissionsfaktorerne for gas og el. Kontrolsystemet fastsætter om-

kostningen eller CO2-udledningen og vælger det apparat, der skal bruges for at minimere 

forbrugerens energiomkostninger eller den totale CO2-udledning ved hjælp af en optime-

ringsalgoritme. Disse faktorer opgives af installatøren eller af forbrugeren, og de er faste, 

indtil nye faktorer opgives. I projektets Task 2 ”Undersøge perspektiver ift. Smart Grid” 

er disse aspekter vurderet nærmere og i forhold til ønsket om at afsætte større mængde 

vindstrøm via elvarmepumper i perioder. P.t. er der dog ingen varmepumper, der kan 

styre efter et eksternt prissignal. 

 

Kedelnyttevirkningen vil være lavere i et hybridsystem end i en separat kedelinstallation 

pga. den lavere årlige belastning og en højere returtemperatur hvis varmepumpen sæt-

tes til, at opvarme varmesystemets returløbsledning. 

 

Figur 2 viser det beregnede gas- og elforbrug for et hybridsystem. Forbrugene er bereg-

net for 10, 20 og 30 MWh årligt varmebehov og for et 2 MWh varmtvandsbehov. Kom-

pressoreffekten er 1.000 W, og ydelsen er afhængig af COP. Gaskedlen er en kondense-

rende kedel, der kan dække hele varmebehovet. De to virkningsgradkurver viser virk-

ningsgraden baseret på gasforbrug og primært energiforbrug til elproduktion (faktor fprim 

= 2,5 for konventionelle kraftværker og faktor fprim = 1,0 for vedvarende elektricitet, dvs. 

vind).  
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Figur 2 Hybridsystem (varmepumpe og gaskedel), årlig gas- og elforbrug 

 

Grafen viser, at opvarmning og varmt vand produceres nogenlunde ligeligt af gas og el, 

når varmebehovet er 10 MWh. Større opvarmnings- og varmtvandsbehov dækkes mest 

af gas, mens størstedelen af rumopvarmningen stadig dækkes af el via varmepumpen. 

Bemærk, at der ved et større årligt varmebehov bør vælges en større varmepumpe. Her 

sikres også en højere årlig effektivitet. 

Potentialet for afbrydelig elektricitetsbehov ved hybridsystemer kan illustreres som føl-

ger. Lad os antage, at hybridsystemer med en elektrisk varmepumpe og en kondense-

rende kedel kommer til at udgøre en større del af udskiftningsmarkedet for gasopvarm-

ning i Danmark. Som eksempel antager vi et antal på 100.000 installationer, svarende til 

en tredjedel af enfamiliehuse med gasopvarmning. Varmepumpen i hybridsystemet har 

et effektbehov til kompressoren på 1 kW. COP ved temperatursættet 7/351 er 4,25. Elek-

tricitetsbehovet, som kan erstattes af gasopvarmning som en funktion af udetemperatu-

ren, bliver så som vist i Figur 3. De to stiplede kurver repræsenterer det totale rumop-

varmningsbehov i 100.000 huse med 10.000 og 20.000 kWh i årligt varmebehov. De 

fuldt optrukne kurver viser elektricitetsbehovet for hybridsystemets varmepumper. Tem-

peraturen, hvor de vandrette elektricitetskurver begynder at falde, markerer den laveste 

temperatur, hvor varmepumpen alene kan opvarme huset. Ved lavere udetemperatur vil 

varmepumpen være i gang hele tiden ved fuld belastning, og gaskedlen vil supplere for 

at dække det ekstra varmebehov. Varmepumpen vil have dellastdrift ved højere udetem-

peraturer, og det afbrydelige elektricitetsbehov vil blive lavere. Det skal bemærkes, at 

eksemplet baseres på en varmepumpe med optagen effekt på 1 kW, som ved et stort 

varmebehov er for lille. Endvidere antages varmepumpen at være i drift, selvom udetem-

peraturen er meget lav. Visse varmepumper lukkes ned, når udetemperaturen fx er -7 °C 

eller lavere. Nye varmepumper arbejder uden denne begrænsning året rundt.  

 

                                           
1 Temperatursættet 7/35 er kildetemperaturen (luft, jord, etc.) og varmesystemets fremløbstemperatur målt i 
°C. 
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Figur 3 Varmebehov i 100.000 enfamiliehuse og den afbrydelige elnetsbelastning, hvis 

opvarmning ændres fra varmepumper til gaskedler 

Absorptions og adsorptionsvarmepumpeteknologierne bruger kun gas og vedvarende sol-

energi som energikilde, enten direkte i form af en solfanger eller indirekte via luft eller 

vand-/jordslanger. Adsorptionsvarmepumper (zeolitvarmepumper) er ofte mindre og 

bedre egnet til enfamiliehuse end absorptionsvarmepumper, der synes at være bedre eg-

net til den kommercielle sektor.  

 

Absorption: En kredsproces drevet af termisk varme (forbrænding af gas eller sol-

varme) og med et kølemiddel bestående af en ammoniak/vand-blanding. 

 

Adsorption: En kredsproces drevet af termisk varme (forbrænding af gas eller sol-

varme) og med vand som kølemiddel, der fordamper eller kondenserer i forbindelse med 

mineralet zeolit – deraf navnet ”zeolitvarmepumpe”. 

 

5. Hybridsystem 1: Elvarmepumpe og gaskedel som pakkeløsning 

Denne type hybridsystem er opdelt i to segmenter:  

 En enhedspakke, hvor alle varmepumpe- og kedeldele er samlet i en enkelt enhed 

(unit).  

 En systempakke, hvor hybridsystemet består af enkeltstående dele fra samme produ-

cent, der er konstrueret til at arbejde sammen i et veldefineret system.  

 

Enhedspakker 
I Bosch (Junkers) Cerapur Aero-hybridsystemet (se figur 4) er varmepumpe og konden-

serende kedel inde i samme skab. Størrelsen heraf er 890600482 mm (hbd). Varme-

pumpen kan enten bruge omgivelsesluft eller vand som varmekilde. Varmepumpens 
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ydelse er ca. 2 kW og COP = 3,5 ved temperatursæt (7/35). Gaskedlen har enten 14 el-

ler 24 kW nominel ydelse. Producenten angiver en totalvirkningsgrad, som er 12 % hø-

jere end for gaskedlen alene.  

 

Figur 4 Bosch/Junkers Cerapur Aero indendørsenhed med kombineret varmepumpe og 

gaskedel 

 

Daalderop Cool er et væghængt hybridsystem konstrueret som ét apparat (se figur 5). 

Apparatet bruger såvel omgivelsesluft som ventilationsafgangsluft som varmekilder. Ap-

paratet kan også bruges til køleformål. Varmepumpens og den kondenserende kedels 

ydelse er hhv. 3 og 24 kW. Den kondenserende kedel støtter varmepumpen med op-

varmning på de koldeste dage. Producenten angiver, at apparatet er kompakt og enkelt 

at installere, og der kræves ingen buffer eller separat varmetank. Størrelsen er 

896821552 mm (hbd), og vægten er 110 kg.  

 

    

Figur 5 Eksempel på opbygning og installation af Daalderop Cube  

hybridsystem 
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Systempakker 
Vaillant præsenterede i marts 2012 et hybridsystem, som de kalder geoTHERM (se Figur 

6). Varmepumpen fås som jordvarme- eller luft/vand-varmepumpe. Varmepumpernes 

ydelse er 3 kW. På Figur 6 vises luft/vand-varmepumpen, der bruger omgivelsesluft som 

varmekilde. Hvor det er muligt, kan ventilationsafgangsluft integreres som supplement til 

omgivelsesluft. Denne løsning er med til at øge effektiviteten. Varmepumpen er en in-

dendørs enhed. Ifølge Vaillant passer systemet til både eksisterende huse og nybyggeri. 

Gaskedler fra Vaillant med e-BUS-elektronik kan opgraderes til et hybridsystem ved at 

tilføje en 3 kW væghængt varmepumpe. Gaskedlen bruges til varmtvandsproduktion og 

som supplement til varmepumpen. Figur 6 viser fra venstre til højre en indendørs luften-

hed; denne kan installeres fleksibelt, fx også i uopvarmet loftrum; en varmepumpe og en 

gaskedel samt en vejrkompenserende styring med integreret økonomiberegning. 

 

 

Figur 6 Vaillant geoTHERM hybridvarmesystem 

 

Glow-worms Clearly Hybrid er et britisk hybridsystem med en kondenserende gaskedel 

og en luft/vand-varmepumpe. Apparatet sælges også som AWB Genia på det hollandske 

marked. Figur 7 viser systemets dele, inklusive kontrolkasser og fjernkontrol. 
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Figur 7 De enkelte dele i hybridsystemet Glow worm Clearly Hybrid 

 

Kontrolsystemet kan sætte driften i mindst to tilstande, enten en kapacitetsstyringstil-

stand eller en prisforholdsstyringstilstand. Varmepumpen fås i tre størrelser, der kan 

bruge flere forskellige Glow-worm gaskedler.  

 

Viessmann introducerer et hybridsystem i april 2014, Vitocaldens 222-F. Varmepumpen 

er af typen luft-til-vand og er forholdsvis stor for et hybridsystem med 9 kW kapacitet. 

Indedelen består varmepumpe, 19 kW kondenserende gaskedel og 130 liter varmtvands-

beholder i en pakke. Viessmann skriver i en pressemeddelelse, at fordelingen mellem 

varmepumpe og gaskedel kan vælges ud fra kriterierne økonomi, miljø og komfort. Hy-

bridsystemet er forberedt for smart-grid uden nogen nærmere beskrivelse. Figur 8 viser 

hybridsystemet.  
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Figur 8 Viessmann hybridsystem Vitocaldens 222-F med luft til vand varmepumpe 

 

Viessmanns webside nævner i øvrigt, at en gaskedel og en varmepumpe kan forbindes i 

et fælles, bivalent system. Figur 9 viser et billede fra websiden, der beskriver et system-

layout, hvor en luft/vand-varmepumpe er forbundet til opvarmningssystemet og bidrager 

til varmtvandsproduktionen.  

 

 

Figur 9 En hybridsystemopbygning med kedel, varmepumpe og et varmelager, fore-

slået af Viessmann 

 

6. Hybridsystem 2: Elvarmepumpe som add-on til eksisterende ga-

skedel 

Den hollandske producent Technecos Elga luft/vand-varmepumpe beskrives som en hy-

bridvarmepumpe, der kan kombineres med en eksisterende kedel. Indendørs- og uden-

dørskomponenterne vises i Figur 10. Varmepumpens kapacitet er 5 kW. Ifølge Techneco 

vil varmepumpen levere 62 % af varmebehovet for en hollandsk standardvarmeinstalla-

tion med maks. 10 kW i varmebehov. COP = 4,6 ved temperatursæt A7/W35 og COP = 

2,0 ved temperatursæt A2/W45.  
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Figur 10 Techneco Elga varmepumpe til add-on hybridløsninger 

 

Det tyske firma MHG Heiztechnik leverer en luft/vand-varmepumpe, ThermiAir, der også 

beskrives som egnet som add-on til en eksisterende gaskedel (se figur 11). Dette design 

bruges i en aktuel fieldtest i københavnsområdet, hvor DGC opsamler og vurderer ydel-

sesdata. Varmepumpen har en kapacitet på mellem 4,7 og 15,3 kW i 7 trin. Varmepum-

pen har 5 kg kølemedium. COP = 4,4 ved temperatursæt A7/W35 og COP = 2,5 ved 

temperatursæt A2/W45.  

 

Figur 11 Indendørsdelen af MHG ThermiAir luft/vand-varmepumpe 

 

Opsummering af elvarmepumper og gaskedler 
Tabel 1 viser en opsummering af data for hybridsystemer med gaskedler og varmepum-

per. Nogle af de angivne hybridsystemer er ikke omtalt i den foregående tekst. Varme-

pumpens COP er angivet (hvis det har været muligt) sammen med systemtemperaturer. 

A2/W35 betyder således en lufttemperatur på 2 °C og en vandtemperatur på 35 °C. 

Tabel 1 Opsummering af hybridsystempakker 
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Producent/Model Varmekilde Varmepumpe-
ydelse, COP 

Er det muligt at 
tilføje VP til ek-
sisterende ke-
del? 

Daalderop Cube/Cool 
Cube 

Omgivelses-
luft 

Ventilations-
afgangsluft 

3 kW 
COP = 2,9 

- 

Bosch/Junkers 
  Cerapur Aero 
  Supraeco SAS 

Omgivelses-
luft/ 
vand 

2 kW, COP = 3,5 
A7/W35 (Aero) 
 
5,2 kW, COP = 
4.11 A7/W35 (SAS) 

 
 
Ja 
(Supraeco) 

Buderus Logatherm 
WPLSH 

Omgivelses-
luft 

1.6 – 5,2 kW  

COP = 4,42 
A7/W35 

Kan kombineres 
med flere Bude-
rus-gaskedler 

Viessmann Vitocaldens 
222-F 

Omgivelses-
luft 

9 kW 
COP = 3,7 
A2/W35 

Nej,  
intro april 2014 i 
Tyskland 

Viessmann Omgivelses-
luft 

- Ja, Viessmann 
kedler 

Vaillant Omgivelses-
luft 

Ventilations-
afgangsluft 

3 kW Ja, Vaillant ked-
ler 

Glow-worm Clearly Hybrid 

(AWB GeniaHybrid) 

Omgivelses-
luft 

 

4,41 kW 

COP = 3,73 
A7/W35 

- 

Techneco Elga Omgivelses-
luft 

 

5 kW Kan kombineres 
med kedler fra 
flere producen-
ter 

MHG ThermiAir Omgivelses-
luft 

 

4,7 – 15,3 kW 

COP = 4,4 A2/W35 

Ja 

Carrier Infinity Dual Fuel 
System 

Omgivelses-
luft 

 

US energy effi-
ciency labels. 
SEER = 15,0 (heat 
pump) 
AFUE >81 % (gas 
boiler, HCV) 
HSPF = 8,0 

Leveres enten 
som pakke eller 
med separat 
varmepumpe og 
gaskedel 

 

7. Hybridsystem 3: Gasfyrede adsorptionsvarmepumper med sol-
varme 

Gasfyrede adsorptionsvarmepumper (zeolitvarmepumper) på det europæiske marked i 

øjeblikket bruger ikke omgivelsesluften som energikilde. Forklaringen er, at energikildens 
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temperatur skal være højere end ca. 2-3 °C. Energien hentes således enten fra et bore-

hul i jorden (Viessmann) eller fra en solfanger (Vaillant).  

 

Vaillant ZeoTherm var den første europæiske adsorptionsvarmepumpe til brug i boliger. 

Den leveres i en pakke med en varmtvandsbeholder og solfangere, se Figur 12. De tekni-

ske data, som producenten opgiver /9/, beskriver et standardpakkesystem med 1,16 m2 

solfanger. Men systemet kan også bruges med andre opsætninger og op til 2,4 m2 sol-

fanger i forskellige pakker. Varmtvandsbeholderens volumen er 390 l. Solfangerne giver 

ikke alene energi til varmepumpen, men også til det varme brugsvand og til opvarmning 

på samme måde som en kombination med kedel og solfanger. 

 

 

Figur 12 Vaillant ZeoTherm adsorptionsvarmepumpe 

 

Zeolit/vand-enheder kræver en kildetemperatur, der er højere end 2-3 °C. Hvis dette 

ikke kan opnås med sol, må gassen tages i brug. Vaillant angiver en totalvirkningsgrad 

på 135 % (nominel nettovirkningsgrad) for et 40/30 °C-varmesystem og yderligere 10 % 

solenergibidrag, hvilket giver en totalvirkningsgrad for systemet på ca. 145 % /9/. Var-

mepumpen er modulerende i området 1,5-10 og 1,5-15 kW, alt efter model. Den maksi-

male fremløbstemperatur er 75 °C, mens den anbefalede maks. temperatur er 40 °C. I 

ref. /10/ viser testresultaterne 113-122 % årsvirkningsgrad (uden solbidrag) og 133-144 

% årsvirkningsgrad (med solbidrag). Det fremgår ikke tydeligt, om dette er med eller 

uden varmt brugsvand.  

 

Viessmann Vitosorp 200-F blev introduceret på det tyske marked i september 2013 (se 

Figur 13). Enheden består af en adsorptionsvarmepumpe til basislast og en kondense-

rende gaskedel til spidslast og produktion af varmt brugsvand. Varmepumpen er module-

rende mellem 1,6 og 4,8 kW. Gaskedlen bruges til spidslast (maks. 10 kW) og produktion 

af varmt brugsvand (maks. 15 kW). Et lodret borehul i jorden bruges som varmekilde. 
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Ifølge Viessmann er et 65 m hul tilstrækkeligt. Årsvirkningsgrad er 128 % for et alminde-

ligt lavtemperaturvarmesystem, mens den er 137 % for et gulvvarmesystem.  

 

 

Figur 13 Viessmann Vitosorp adsorptionsvarmepumpe 

 

8. Hybridsystem 4: Gasfyrede absorptionsvarmepumper 

Viessmann Vitocaldens 222-F gasabsorptionsvarmepumpe er netop introduceret på mar-

kedet. Men reelt er der kun en enkelt gasfyret absorptionsvarmepumpe på rumopvarm-

ningsmarkedet i Europa, og den fremstilles af Robur i Italien. E3-modellen markedsføres 

også som Buderus, de Dietrich Remeha, Oertli-Rohleder og Potterton. Den er kendeteg-

net ved at solvarmebidraget er indirekte og hentes enten fra luften eller via jordslanger. 

Anlægstypen kan naturligvis også suppleres med et direkte solvarmebidrag fra en solfan-

ger. 

 

Robur har to gasvarmepumpemodeller, hvor den mere avancerede er installeret ca. 10 

steder i Danmark. Varmepumperne i Danmark er indreguleret til naturgas, flaskegas og 

Bygas2.  

 

Robur har flere forskellige systemer med varmepumpe i kombination med solenergi. E3-

serien har en gasbrænder med 26 kW effekt og op til 37 kW ydelse. Varmepumpen fås 

både som en luft/vand- og som en jord/vand-model. Modellerne leveres i integrerede 

pakker, og luft/vand-modellen, se Figur 14, er til udendørs installation. Fordamperen og 

ventilatoren ses tydeligt som den bagerste, sorte del på Figur 14.  

 



Teknologisk Institut 

 

17 

 

Figur 14 Robur E3luft/vand-gasabsorptionsvarmepumpe til udendørs installation 

 

Varmepumpen kan installeres som én enhed eller i kaskadeinstallation. I kaskadeløsnin-

gen kan man opnå 200 kW ydelse. Varmepumpen installeres med en bufferbeholder. En 

spidslastkedel kan også indgå i installationen, og det kan solfangere også. Figur 15 viser 

et skematisk diagram med gasabsorptionsvarmepumpe, solfangere og spidslastkedel.  

 

 

Figur 15 Skematisk diagram over Robur E3- gasvarmepumpe med solfangere og spids-

lastkedel 

 

Robur er i øjeblikket ved at udvikle en mindre gasvarmepumpe, der er egnet til enfami-

liehuse. Ydelsen ligger mellem 6-18 kW, og der vil blive udført fieldtest i Danmark af en 

sådan varmepumpe under EU-projektet Heat4U2.  

 

                                           
2 www.heat4u.eu  

http://www.heat4u.eu/
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Viessmann er også ved at udvikle en gasabsorptionsvarmepumpe til boliger, hvilket det 

østrigske firma e-sorp3 også gør. Sidstnævnte varmepumpe modulerer mellem 4 og 18 

kW.  

 

Danske erfaringer med gasfyrede absorptionsvarmepumper 
Roburs absorptionsvarmepumpe er det eneste kommercielle produkt i denne kategori. De 

første installationer viser stor pålidelighed. Fieldtest og demonstrationer har også vist, at 

installationen har stor betydning for ydelsen. Tabel 2 giver et hurtigt overblik over instal-

lation og ydelse.  

Tabel 2 Oversigt over fieldtest/demonstrationer af gasfyrede absorptionsvarmepumper 

Opstillingssted Systemdesign Ydelse Bemærkninger 

Avedøre Stadion Luft-til-vand E3-
varmepumpe med 
supplerende gas-
kedel og 20 m2 
solfangere 

Gennemsnitligt 
117 % (110-140 % 
periodisk) 

Høj fremløbstem-
peratur pga. pro-
duktion af varmt 
brugsvand 

Gl. Holtegaard Jordvarmeanlæg: 
E3-varmepumpe 
udelukkende til 
rumopvarmning 

Ca. 127 %   

Emdrup Luft-til-vand E3-
varmepumpe (By-
gas2) med supple-
rende gaskedel og 
5,5 m2 solfangere 

100-110 % 

(endnu ikke rap-
porteret) 

Overdimensione-
ret gasvarme-
pumpe, der bevir-
ker lav virknings-
grad 

Limhamn  
(Malmø) 

Luft-til-vand E3-
varmepumpe med 
supplerende gas-
kedel  

107 % (130 % sy-
nes muligt med 
visse systemjuste-
ringer) 

Lav virkningsgrad 
er sandsynligvis 
forårsaget af ba-
lanceproblemer i 
det hydrauliske 
system 

Tønder  Analyser er i gang 
(DGC) 

 

 

9. Anvendelsesmuligheder 

Tabel 3 viser de systemer, der er beskrevet i de foregående afsnit, og angiver de formo-

dede egnede opstillingssteder.  

 

Tabel 3 Installationer 

 Eksisterende bygninger Nye bygninger 

 Enfamiliehus Større bebyg-
gelse 

Enfamiliehus Større bebyg-
gelse 

                                           
3 http://www.e-sorp.com  

http://www.e-sorp.com/
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Lille elvarme-
pumpe og gas-
kedel 

X  X  

Stor elvarme-
pumpe og gas-
kedel 

X X  X 

Gasfyret ab-
sorptionsvarme-
pumpe og gas-
kedel i bolig-
størrelse 

Demotest  Demotest  

Gasfyret ab-
sorptions-var-
mepumpe og 
gaskedel til 
kommerciel 
sektor 

 X  X 

Gasfyret ad-
sorptions-var-
mepumpe i bo-
ligstørrelse 

X  X  

 

10. Udfordringer ift. implementering i Danmark  

Gashybridvarmepumper er teknisk mere komplekse end traditionelle opvarmningssyste-

mer, idét der for eksempelvis ”add-on” løsningens vedkommende både er tale om en 

varmepumpe og en gaskedel, hvoraf begge dele skal serviceres af fagpersoner. For var-

mepumpedelens vedkommende skal serviceteknikeren have et kategori-I eller II certifi-

kat for arbejde der indbefatter servicering af varmepumpedelens kølekreds, mens han 

skal have A-certifikat for arbejde med og servicering af gaskedeldelen. Det vurderes at 

det er de færreste serviceteknikere, der er i besiddelse af begge dele. Dette kan være en 

barriere for udbredelsen for nogle typer af gashybridvarmepumper og være problematisk 

ift. omkostninger. 

For opnåelse af afgiftsreduktion for elvarme kræves det, at den pågældende bygning 

hvori f.eks. en gashybridvarmepumpe installeres, står registreret som opvarmet via el-

varme i BBR-registeret. For at den givne bygning kan registreres som el-opvarmet skal 

mere end 50 % af det varmebehovet (inkl. brugsvand) være dækket af el. Dette kan 

være en barriere for udbredelsen af gashybridvarmepumper i velisolerede huse hvor 

brugsvandsandelen er høj (40-50 %), fordi det typisk er gasdelen på en gashybridvarme-

pumpe, der opvarmer varmt brugsvand. Uden afgiftsreduktion for elvarme udebliver de 

økonomiske incitamenter for gashybridvarmepumper. 
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