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Forord 

Ved en børnehave i Tønder blev der for et par år siden solgt en Robur- 

luft/væske-gasvarmepumpe i kombination med en gaskedel leveret fra 

Robur (færdig systemløsning). Kommunens energiafdeling v/Kim Lillien-

dahl Tygesen har siden idriftsættelsen i starten af 2012 gennemført fjernmå-

ling af varmeydelser og gasforbrug. 

 

På Gartneriet Lundegaard ApS på Fyn (nordvest for Odense) er der ligele-

des installeret et system med Robur-luft/væske-varmepumper i en kaskade-

opbygning og i kombination med et backupanlæg (Viessmann-kedel med 

Weishaupt-brænder). Anlægget er installeret af firmaet INDUSTRIVARME 

v/Flemming Iversen og er idriftsat i juni 2013.  De har ligeledes gennemført 

fjernmåling på dette anlæg. 

 

Som supplement til tidligere gennemførte demonstrationsprojekter har Gas-

selskabernes FAU GI således bedt Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) om 

at gennemgå rå måledata fra de to gasvarmepumpeanlæg og analysere og 

om muligt afklare anlæggenes energieffektivitet, gerne i forhold til det valg-

te design og dimensionering. 

 

DGC’s rolle har været at besigtige anlæggene samt analysere og dokumen-

tere måledataene v/Karsten V. Frederiksen.  

 

Jean Schweitzer (DGC) har kvalitetssikret rapporten. 
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Børnehaveanlæg (Tønder Kommune) 

1 Rammerne for opgaven 

1.1 Introduktion 

Arbejdet er gennemført som følger: 

 

1) Besøg på installationen den 21. marts 2014 for at fastlægge oplys-

ninger om anlægget og tilvejebringe driftserfaringer ved interview af 

anlægsværten (Kim Tygesen fra Tønder Kommunes Energiafdeling). 

2) Analyse af anlægsværtens egne fjernaflæste måledata. 

 

1.2 Anlægsopbygning 

Anlægget i Tønder (Tved 98, 6270 Tønder) består af en Robur-luft/væske-

gasvarmepumpe kombineret med Roburs egen backupgaskedel.  

Varmepumpen og backupkedlen er placeret uden for bygningen, og to ak-

kumuleringstanke er placeret i et lille rum i bygningen lige ved siden af (af-

stand fra Robur-anlæg er ca. 3 m).  

Varmepumpen og backupgaskedlen bidrager til bygningens rumvarmebehov 

og varmtvandsbehov via to akkumuleringstanke. 

 

Den grønne vedvarende energi (VE-energi) hentes fra udendørsluften. 

 

Se fotos nedenfor og i Bilag 1. Anlæggets specifikationer fremgår af Tabel 

1.  

 

Tabel 1 Anlægsspecifikationer 

Anlægsvært Børnehave, Tved 98, 6270 Tønder (ejet af Tønder 

Kommune)  
 

Opvarmet areal Børnehavebygningerne er skønnet til 612 m
2
. 

 

Varmepumpe Robur GAHP-A HT (luft/vand) på naturgas, se 

yderligere information i Bilag 2 og /4/ side 18-19. 
 

Nominel varmepumpeef-

fekt 

38 kW (se yderligere information i Bilag 2) 
 

Backupkedelfabrikat Kondenserende og leveret fra Robur på naturgas  
 

Kedeleffekt 34 kW (se yderligere information i Bilag 3)  
 

Akkumuleringstanke  200 l fra Metro Therm + 300 l fra BOILERNOVA 
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På Figur 1 ses et luftfoto af børnehaven i Tønder, hvor gasvarmepumpen er 

placeret. Figur 2 viser placering af varmepumpe og backupkedel, og Figur 3 

viser teknikrum med varmerør og varmeakkumuleringstanke.  

 

 

Figur 1 Luftfoto af børnehaven, der forsynes med varme og varmt vand 

fra en gasvarmepumpe i kombination med en backupgaskedel 

(Kilde: Google maps). 
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Figur 2 Robur GAHP-A HT-gasvarmepumpeanlæg placeret udenfor ved 

børnehaven (ca. 3 m fra bygningen). 
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Figur 3 Rum med to varmeakkumuleringstanke (ses til venstre på bille-

det). Til højere bag væggen står gasvarmepumpeanlægget. 

 

Anlægget dækker både varme- og varmtvandsbehovet. Bygningen bruges 

ikke i sommerperioden. 

 

Kedel/varmepumpens styring er indstillet til, at varmepumpen altid er første 

prioritet.  

 

1.3 Målinger 

Efter kontakt med Kim Tygesen fra Tønder Kommune har DGC modtaget 

en række excel-regneark med rå data fra målinger i 2012/2013. 
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Der er gennemført logning ved fjernmåling af gasforbrugene for gasvarme-

pumpe og backupgaskedel samlet. Der er også gennemført logning af ener-

gistrømmen fra anlæg til buffertankene (se Figur 4). Alle måledata er logget 

med 15 min. mellemrum. Energimålerne er anbragt i fyrrummet.  

 

 

Figur 4 Temperaturfølerplacering på frem og retur fra Robur-anlæg, der 

står på den anden side af væggen. 

 

Måledataene er ført ind i et Excel-regneark, og disse data er efterfølgende 

sendt til DGC, hvor de er gemt og analyseret.  

 

I Bilag 4 ses et udsnit af aflæste måledata, og i /1/ findes et DGC-excel-

regneark med alle dataene, herunder behandling af disse med tilhørende 

grafer. 
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2 Databehandling 

I det følgende beskrives måleresultaterne og de analyser, der er gennemført 

af disse. 

 

For perioden fra opstart af måling på anlægget (den 26-01-12 kl.09:15) og 

frem til 04-03-14 kl.12:15 er der gået 768 dage eller lidt over 2 år. I Tabel 2 

vises ydelse, energiforbrug og effektivitetstal bestemt for hele måleperioden. 

Se regneark med beregningerne i /1/. 

 

Det har ikke været muligt at adskille kedel- og varmepumpeeffektiviteten.  

 

Tabel 2 Skema med ydelse, forbrug og effektivitetstal (virkningsgrad) 

 

1) 1 m3 naturgas er antaget at svare til 10,985 kWh jf. data fra Energinet.dk (målestation Terkelsbøl) 

/5/. 

 

Som det fremgår af tabellen, har anlægget gennem måleperioden på ca. 2 år 

leveret en varmeproduktion på 239.450 kWh. Virkningsgraden for det sam-

lede anlæg (kedel og varmepumpe) har varieret en del, fra 110 % i 2012 til 

101 % i 2013 og senest 114 % i 2014. 

Fra 26-01-2012  09:15:00 til 04-03-2014  12:15:00

Varmeproduktion (MWh) 239,45

Varmeproduktion (kWh) 239450,00

Gasforbrug (m3) 20520,61

Gasforbrug (kWh) 225418,90

Virkningsgrad (%) 106

År 2014

Varmeproduktion (MWh) 30,76

Varmeproduktion (kWh) 30760,00

Gasforbrug (m3) 2456,73

Gasforbrug (kWh) 26987,18

Virkningsgrad (%) 114

År 2013

Varmeproduktion (MWh) 110,36

Varmeproduktion (kWh) 110360,00

Gasforbrug (m3) 9914,09

Gasforbrug (kWh) 108906,28

Virkningsgrad (%) 101

År 2012

Varmeproduktion (MWh) 98,32

Varmeproduktion (kWh) 98320,00

Gasforbrug (m3) 8149,05

Gasforbrug (kWh) 89517,31

Virkningsgrad (%) 110
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Ligesom ved erfaringer fra tidligere måleprojekter skal årsagen til ændrin-

gerne i virkningsgraden sandsynligvis findes i, at i perioderne med lav sam-

let virkningsgrad er det primært kedlen, der dækker varmebehovet, og var-

mepumpen har relativt mange start/stop. 

 

Det er svært med baggrund i måledatene at afklare, om det er årsagen, men 

det er forsøgt i det følgende. 

 

Ud fra rådataene er det muligt at afdække, i hvor mange kvartersperioder 

anlægget ikke er i drift. Dvs. perioden, hvor intet forbrug er registreret. I 

måleperioden har der således været mindst 5.893 timer, hvor både kedel og 

varmepumpe med sikkerhed har været slukket, eller 32 % af tiden i målepe-

rioden. Det betyder således, at driftstiden for kedel og/eller varmepumpen 

højst har været 12.530 timer af tiden i måleperioden.  

 

Holdes varmeproduktionen op mod de hollandske anvisninger /2/, hvor det 

nævnes, at anlægget bør dimensioneres til, at varmepumpen dækker ca. 

88 % af varmebehovet, så skulle varmepumpen alene (dvs. minus kedlen) 

være i drift i 5.502 timer i måleperioden ved maks. ydelse (38 kW). Hvilket 

er realistisk, hvis ellers varmepumpen også prioriteres styringsmæssigt. 

 

Hvis det antages, at anlægget er i drift hele tiden i de perioder, hvor der er 

registreret et forbrug, bliver det gennemsnit en varmeydelse på 19,1 kW. 

Det er umiddelbart lavt set i forhold til, at summen af nominel belastning for 

gaskedel og varmepumpe er 35 + 38 = 73 kW.  

 

Med henblik på en mere detaljeret behandling af dataene, specielt 

sammenhængen mellem effektivitet og varmebelastning (varmeydelse), er 

graferne nedenfor lavet.  

 

Figur 5 viser kvartersgennemsnitsbelastninger målt i kW over måleperioden 

samlet for varmepumpen og backupkedlen.  

 



DGC-rapport  10 

 

 

Figur 5 Udvikling i akkumuleret termisk virkningsgrad (venstre y-akse) og 

belastning (højre y-akse) for det samlede anlæg i måleperioden 

(kvartersgennemsnit) 

 

Som det fremgår, ligger belastningen for det samlede anlæg først højt med 

maks. belastninger på 60-70 kW, og så falder den i sommerperioden 2012, 

hvor maks. belastningen er under 30 kW. Et niveau, der ligger under 

varmepumpens og kedlens nominelle belastning. Herefter stiger den igen til 

samme niveau som før og bliver på det niveau resten af 2012, 2013 og i 

2014.   

 

Betragtes den akkumulerede termiske virkningsgrad, så opnår anlægget (ke-

del og varmepumpe) en virkningsgrad i nærheden af 120 % i starten af må-

leperioden, hvor belastningen er lav. Det er først ved høj belastning i de 

sidste 2/3 af måleperioden, at virkningsgraden falder til 106 %.  

 

Det er ikke muligt ud fra graferne at afklare fordelingen af driftstid mellem 

kedel og varmepumpe, men som nævnt før er det sandsynligt, at årsagen til 

forskellen i virkningsgraden nok skal findes i, at varmepumpen med høj 

virkningsgrad bliver prioriteret i perioden med lav belastning, mens kedlen 
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med lavere virkningsgrad prioriteres i perioden med høj belastning, dvs. ved 

belastning større end varmepumpens nominelle effekt, hvor begge enheder 

nødvendigvis er i drift samtidig.  

 

Fordelingen mellem varmepumpedrift og kedeldrift er tilsyneladende ændret 

i 2013, idet den akkumulerede anlægsvirkningsgrad ender med at blive 

114 %. Hertil kommer, at en defekt i et ventilationsanlæg betød, at anlægs-

værten var nødt til at køre med højere fremløbstemperatur, hvilket gav dår-

ligere driftsbetingelser for anlægget. Se Bilag 7. 

 

Under alle omstændigheder er niveauet en hel del lavere end de 150 %, som 

er fabrikantens forventninger ved egne test med denne kombination af kedel 

og varmepumpe (se Bilag 2).  
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Gartnerianlæg på Fyn 

3 Rammerne for opgaven 

3.1 Introduktion 

Arbejdet er gennemført som følger: 

 

1) Besøg på installationen den 21. marts 2014 for at fastlægge oplys-

ninger om anlægget og tilvejebringe driftserfaringer. 

2) Analyse af fjernaflæste måledata. 

 

3.2 Anlægsopbygning 

På gartneriet på Fyn (Gartneriet Lundegaard ApS, Espestok 54, Gl. Korup, 

5210 Odense NV) er der installeret et forsyningsanlæg med 9 Robur-

luft/væske-gasvarmepumper i kaskade og i kombination med en backup-

gaskedel (Viessmann-kedel og Weishaupt-gasbrænder). 

 

Varmepumperne er placeret i det fri. Akkumuleringstanken og backupked-

len er placeret i bygningen lige ved siden af (afstand fra Robur-enhederne er 

ca. 4 m).   

 

Varmepumperne og backupgaskedlen bidrager tilsammen med varme til de 

tilstødende drivhuse (afstand ca. 10 m) via et vandbåret varmeanlæg.  

 

Den grønne VE-energi hentes fra udendørsluften. 

 

Se fotos nedenfor og i Bilag 5. 

 

Anlæggets specifikationer fremgår af Tabel 3.  
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Tabel 3 Anlægsspecifikationer 

Anlægsvært Gartneriet Lundegaard ApS. Espestok 54, Gl. 

Korup, 5210 Odense NV 
 

Opvarmet areal Drivhusarealet er skønnet ca. 70x150 m eller ca. 
10.000 m

2
, jf. luftfotoet nedenfor. Varmebehovets 

størrelse afhænger af temperaturkravene til de 
produkter, der produceres, kvaliteten af drivhusets 
klimaskærm og tidsrummet for produktion af den 
vare, der dyrkes. Det er svært at finde relevante 
nøgletal.  

 

Varmepumpe 9 Robur GAHP-A HT (luft/vand) på naturgas og 
opbygget i kaskade, se Bilag 2 og /4/ side 18-19. 

 

Nominel varmepumpeef-

fekt 

38-342 kW (se Bilag 2) 
 

Backupkedelfabrikat Viessmann Vitocrossal 300 
 

Brænder, ydelse Weishaupt WM-G10/3-A, 125-900 kW  
 

Akkumuleringstanke  3000 l  
 

Etableringsstatus Idriftsat sommeren 2013  
 

 

I Figur 6 ses et luftfoto af gartneriet. Figur 7-9 viser varmepumperne i ka-

skade, gaskedlen og akkumuleringstank. Anlægget er placeret i og ved det 

lille hus lige vest for drivhusene (se Figur 6 til venstre for drivehusene midt-

for).  

 

 

Figur 6 Luftfoto af gartneri (Kilde: Google maps) 
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Figur 7 9 Robur GAHP-A HT-gasvarmepumper placeret i kaskade (back-

upkedel og akkumuleringstank er placeret i bygningen til højre) 
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Figur 8 Viessmann-backupgaskedel med Weishaupt-brænder (placeret i 

bygning tæt på gasvarmepumperne og drivhusene). Er koblet på 

fremløbet fra akkumuleringstank til drivhusene. 
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Figur 9 3000 l akkumuleringstanke (buffertanke) tilsluttet gasvarmepum-

perne mod venstre og varmeanlægget og backupkedlen mod højre 

 

Anlægget dækker varmebehovet i drivhusene. Bygningen bruges ikke i 

sommerperioden, og anlægget kører stort set ikke. Ses i Figur 11. 

 

Kedlens/varmepumpens styring er indstillet til, at varmepumperne altid først 

prioriteres én ad gangen, og hvis der er behov, kobles kedlen på som den 10. 

enhed. Dvs. når fremløbstemperaturen til varmeanlægget når ned på 45 °C, 

starter varmepumpe 1, og hvis fremløbstemperaturen ikke stiger tilstrække-

ligt hurtigt til 55 °C, kobles varmepumpe 2 ind og så fremdeles. Maks. frem-

løbstemperatur er 60 °C.  

 

3.3 Målinger 

Efter kontakt med Flemming Iversen fra INDUSTRIVARME har DGC 

modtaget aflæsninger ved fjernmåling på anlægget – nogle af dataene er 

logget flere gange pr. minut og andre med flere minutters interval mellem 

logningerne. 
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Figur 10 Placering af en af temperaturfølerne 

 

Dataene omfatter måling af gasforbrug samlet for kedlen og varmepumper-

ne. Hertil kommer energistrømmen samlet fra anlæg til centralvarmesystem 

(produktion hovedmåler).  

 

Energimålerne (inkl. temperaturfølerne) er placeret på rørene i fyrrummet. 

Se eksempel på følerplacering på Figur 10.  
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Måledataene er downloadet fra en hjemmeside ført ind i et Excel-regneark. 

DGC har efterfølgende gemt og analyseret disse.  

 

I Bilag 6 ses et udsnit af aflæste måledata, og i /3/ findes DGC-excel-

regnearket med alle dataene, herunder behandling af disse med tilhørende 

grafer. 

 

Anlægsværten har også leveret forbrugsoplysninger for perioden før og efter 

konvertering. Se Bilag 8.  
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4 Databehandling 

I det følgende beskrives måleresultaterne og de analyser, der er gennemført 

af disse. 

 

I Tabel 4 vises indledende målinger af varmeydelse (”MWh kalmåler”) og 

gasforbrug (”Gasmåler Nm
3
”). Hertil kommer omregning af gasforbrug til 

”Energi ind” målt i kWh (sidste kolonne), jf. nedre brændværdier bestemt 

ved Kølbjerg (næstsidste kolonne). Beregning af totalvirkningsgraden (ke-

del + varmepumper) ses i 4. kolonne. Disse er bestemt på månedsbasis for 

perioderne juli til og med november 2013. Se regneark med beregningerne i 

/6/. 

 

Tabel 4 Skema med ydelse, forbrug og effektivitetstal (virkningsgrad) 

 

 

Et hurtigt overslag mht. totalvirkningsgraden for månederne juli – november 

2013 viser således effektivitetstal (virkningsgrader) på mellem 115-148 %. 

Den store variation kan skyldes ændringer i fordeling af drift mellem var-

mepumpen og kedlen. Med baggrund i de fjernaflæste data har det ikke væ-

ret muligt at differentiere gasforbrug for hhv. kedlen og varmepumperne og 

dermed ikke muligt at fastlægge virkningsgraden for varmepumperne alene. 

Alt tyder dog på, at anlægget har bedre driftsbetingelser end anlægget i 

Tønder. 

 

Der er også tilvejebragt detaljerede måledata for perioden fra opstart af må-

ling på anlægget 14-06-2013 23:00 og frem til 31-03-2014 01:00, dvs. i 289 

dage. Dvs. 1/3 periode uden for fyringssæsonen og 2/3 inden for. Se udsnit 

af måledata i Bilag 6 og alle måledata i /3/. 

 

Gartneriet Lundegaard Espestok 54, Korup Brændværdi Koelbjerg Energi ind

Periode MWh kalmåler Gasmåler Nm3 Virkngr. Hø kWh Hn kWh Hn

2013 jul 12 746,47 148% 12,009 10,866 8111,207

2013 aug 11,1 897,96 115% 11,884 10,753 9655,748

2013 sep 27,3 2151,8 118% 11,854 10,726 23079,86

2013 okt 54,1 4296,98 116% 12,034 10,889 46788,55

2013 nov 127,2 9612,35 122% 12,034 10,889 104666,1

9 stk Robur GAHP CE 0085BN3908 indf. Eff= 217 kW

1 stk Viessmann Votocrossal CR3B med Weishaupt gasbl. VM-G10/3A indf. Eff = 787 kW
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Ud fra regnearket kan det beregnes, at anlægget gennem perioden fra starten 

(medio juni sidste år) og frem til 31-03-2014 (trekvart år) har leveret varme 

svarende til 817,1MWh.  

 

Holdes varmeproduktionen op mod de hollandske anvisninger /2/, hvor det 

nævnes, at anlægget bør dimensioneres til, at varmepumpen dækker ca. 

88 % af varmebehovet, så skulle de ni varmepumper alene (dvs. minus ked-

len) være i drift i 2.389 timer i måleperioden ved maks. ydelse (38 kW). Det 

svarer til 34 % af tiden, og det er realistisk, hvis varmepumpen også priori-

teres styringsmæssigt. Det er dog ikke muligt med de tilgængelige data at 

fastlægge fordelingen mellem kedel og varmepumper. 

 

Betragtes den termiske energiudnyttelse (se Figur 11), opnår anlægget (ked-

len og varmepumperne) en samlet effektivitet (virkningsgrad) på 129 % 

over perioden. 

 

 

Figur 11 Sammenhæng mellem belastning og samlet effektivitet for anlæg-

get 
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Det ser fint ud set i forhold til Tønder-anlægget, og det skal også ses i lyset 

af gaskedlens lavere energiudnyttelse (højst 100 % i virkningsgrad) og var-

metab i akkumuleringstanken trække nedad i den målte effektivitet.  

 

Hertil kommer, at hvis kedlen kører meget i forhold til varmepumperne, vil 

den samlede effektivitet falde. Med henblik på at afdække om det er en 

sandsynlig årsag, kan Figur 11 bruges. På Figur 11 vises døgn-

gennemsnitsbelastninger målt i kW for Robur-enheden og backupkedlen 

samlet samt en tendenslinje for effektiviteten.  

 

Det ses som forventet, at effektivitet er lavest uden for fyringssæsonen, hvor 

belastningen også er lav. Det tyder på relativt flere start/stop for anlægget, 

dog uden at det kan dokumenteres med de kendte data. Det kan nemlig også 

skyldes det, at backupkedlen har relativt flere driftstimer i denne periode. 

 

I fyringssæsonen stiger effektiviteten, dog med enkelte udfald, hvor virk-

ningsgraden kommer under 120 %. Specielt i perioden januar - februar 2014 

er der et fald ned til 105 % samtidig med høj belastning (ca. 425 kW). Med 

andre ord må forklaringen på faldet i virkningsgrad her nødvendigvis være, 

at backupkedlens andel af forsyningen er høj, og at der er mange opstarter af 

anlægget.  

 

Ud fra anlægsværtens oplysninger i Bilag 8, både for perioden før konverte-

ringsperioden og for hele perioden efter konvertering, ses det, at der er op-

nået store gevinster. Der er 35 % i besparelse i brændselsudgifter, og det 

samlede anlægs akkumulerede virkningsgrad er på 122 %. 

 

Med baggrund i input fra Flemming Iversen /8/ viser det sig også, at den 

aktuelle styringsstrategi med hurtig indkobling af alle 10 enheder, hvis set-

punktstemperaturen på 55 °C ikke straks nås, betyder uheldig drift med 

mange opstarter.  

 

Det vil fremadrettet være oplagt at optimere styringen og etablere og gen-

nemføre fjernmåling af gasforbruget og varmeydelse for varmepumperne 

alene. Herved vil det være muligt at bestemme varmepumpernes virknings-

grad isoleret set.  
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5 Konklusion og forslag til det videre forløb 

Tønder-anlægget består af en Robur-gasvarmepumpe og en backupgaskedel 

(systemkonfiguration er leveret af Robur Italien som én enhed). Anlægget er 

besøgt og bedømt med baggrund i de tilgængelige fjernmålinger, som an-

lægsværten har sendt. Rådataene er registreret igennem lidt mere end 2½ 

fyringssæson.  

 

Ud fra analyserne af disse må det konstateres, at anlægget (kedel og varme-

pumpe) fungerer, men med en samlet termisk virkningsgrad i hele perioden 

på ca. 106 %. For sidste del af måleperioden (primo 2014) ligger den samle-

de virkningsgrad dog på 114 %. Umiddelbart er det en lav virkningsgrad i 

forhold til fabrikantens forventninger, og anlægget må være for stort til det 

aktuelle varmebehov.  

 

Det skal her fremhæves, at virkningsgraden omfatter både kedel og varme-

pumpe, så årsagen til den lave virkningsgrad kan også være dårlig fordeling 

af drift mellem kedel og varmepumpe. Hertil kommer, at en defekt i et ven-

tilationsanlæg betød, at anlægsværten var nødt til at køre med højere frem-

løbstemperatur, hvilket gav dårligere driftsbetingelser for anlægget. 

 

Fyn-anlægget består af 9 Robur-gasvarmepumper i kaskade, en backupen-

hed med Weishaupt-brænder monteret på en Viessmann-kedel og en 3000 l 

akkumuleringstank. Den er også besøgt og bedømt med baggrund i de til-

gængelige fjernmålinger. Måledata omfatter perioden fra sommeren 2013 og 

frem til 2. kvartal 2014. Dvs. 9½ måned både inden for og uden for fyrings-

sæsonen.  

 

Her kan det konkluderes, at anlægget fungerer, og den samlede akkumulere-

de virkningsgrad (kedel, varmepumper og tank) er bestemt til 122 %, hvilket 

også er lavere end forventet. Dog ikke, hvis det ses i lyset af, at den aktuelle 

styringsstrategi har betydet mange opstartsforløb for alle enheder. 

 

For begge anlæg gælder, at hvis gasforbruget og varmeproduktionen for 

varmepumpekredsen blev målt isoleret set, ville det være muligt at bestem-

me varmepumpernes effektivitet. Sammenholdt med at kedlens effektivitet i 

bedste fald ligger på 100 %, vil resultatet være, at varmepumpernes effekti-

vitet vil være en del højere end påvist i rapporten her.  
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For både Tønder-anlægget og Fyn-anlægget er elforbruget ikke registreret, 

og derfor indgår de ikke i ovennævnte analyser. Det vil være relevant at 

gennemføre en sådan registrering på anlæggene og efterfølgende bedømme 

disse i forhold til valg af en traditionel kedelløsning. 

 

Det vil også være relevant at gennemføre en driftsmæssig optimering af de 

to anlæg (optimal prioritering af varmepumperne) og herefter følge udvik-

lingen i virkningsgraden. 
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Bilag 1: Fotos fra børnehaveinstallation i Tønder  

 

 

Figur 12 Varmepumpe og backupkedel er her placeret bag et hegn, så 

uvedkommende ikke har adgang til anlægget  
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Figur 13 Målepunkter for frem- og returtemperaturen samt flow på rør-

kredsen til forsyningsanlægget (bag væggen står gasvarmepum-

pen) 

 

 

Figur 14 300 l akkumuleringstank fra BOILERNOVA 
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Figur 15 200 l akkumuleringstank fra METRO THERM 
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Bilag 2: Fabriksoplysninger om Robur GAHP-A 
 
Roburs oplysninger om ydelse og effektivitet for den naturgasbaserede 

GAHP-A-enhed under forskellige driftsbetingelser ses nedenfor.  

 

 

Figur 16 Generelle fabriksoplysninger om Robur GAHP Line A-serien 

(luft/væske-baseret anlæg).  
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Figur 17 Fabriksoplysninger om effektivitet ift. varmekapacitet samt 

G.U.E. ift. udetemperaturen og fremløbstemperaturen for varme-

anlægget 
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Figur 18 Fabriksoplysninger om effektivitet i forhold til varmekapacitet, 

når Roburs løsning med luft/væske-varmepumpe og en kondense-

rende gaskedel bygges sammen (ligesom anlægget i Tønder) 
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Figur 19 Fabriksoplysninger om optimal dimensionering af kedel og var-

mepumpe i forhold til varmebehovet i fyringssæsonen 
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Bilag 3: Fabriksoplysninger om Robur-backupkedel  
 

Roburs oplysninger om ydelse og effektivitet for den naturgasbaserede 

backupenhed under forskellige driftsbetingelser ses nedenfor. 

 

 

Figur 20 Generelle fabriksoplysninger om Roburs kondenserende backup-

gaskedel 
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Figur 21 Generelle fabriksoplysninger om andre kondenserende backup-

gaskedelløsninger fra Robur 
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Bilag 4: Udsnit af måledata for anlæg i Tønder 

 

 

Figur 22 Udsnit af måledata om gasforbrug (registreret hvert 15. minut; 

aflæsningstidspunkter skal læses nedefra og op). 

 

 

Figur 23 Udsnit af måledata om varmeydelse, flow samt frem- og retur-

temperatur (registreret hvert 15. minut; aflæsningstidspunkter 

skal læses nedefra og op) 

  

Aflæsningsdato Gasmåler [m³] Kommentar Status Info Modtaget

04-03-14 12:15 20957,49 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 12:15

04-03-14 12:00 20957,13 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 12:00

04-03-14 11:45 20956,81 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 11:45

04-03-14 11:30 20956,52 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 11:30

04-03-14 11:15 20956,04 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 11:15

04-03-14 11:00 20955,78 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 11:00

04-03-14 10:45 20955,5 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 10:45

04-03-14 10:30 20955,23 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 10:30

04-03-14 10:15 20954,97 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 10:15

04-03-14 10:00 20954,6 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 10:00

04-03-14 09:45 20954,22 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 09:45

04-03-14 09:30 20953,76 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 09:30

04-03-14 09:15 20953,4 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 09:15

Aflæsningsdato Varme Mwh [MWh] Varme Flow m3 [m³] Varme Frem [°C] Varme Retur  [°C] Kommentar Status Info Modtaget

4. marts 2014 263,3 33528,08 48,06 38,87 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 12:15

4. marts 2014 263,29 33527,69 52,19 44,79 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 12:00

4. marts 2014 263,29 33527,24 46,2 40,38 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 11:45

4. marts 2014 263,28 33526,78 62,02 52,94 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 11:30

4. marts 2014 263,28 33526,4 43,92 37,82 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 11:15

4. marts 2014 263,28 33525,92 45,47 39,42 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 11:00

4. marts 2014 263,27 33525,45 47,62 38,91 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 10:45

4. marts 2014 263,27 33524,96 47,85 39,85 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 10:30

4. marts 2014 263,26 33524,48 51,03 38,74 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 10:15

4. marts 2014 263,26 33523,99 48,93 36,09 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 10:00

4. marts 2014 263,25 33523,59 59,42 49,86 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 09:45

4. marts 2014 263,25 33523,14 47,64 37,52 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 09:30

4. marts 2014 263,24 33522,67 47,28 36,66 Godkendt Værdi fra logger 04-03-2014 09:15
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Bilag 5: Foto fra gartneriinstallation på Fyn 
 

  

Figur 24 Varmepumperne er af typen GAHP-A og med kort aftræk 
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Figur 25 Backupkedlen er en Viessmann VITOCROSSAL 300 
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Figur 26 Backupbrænderen er en Weishaupt type WM-G10/3-A (varme-

ydelse 125-900 kW) 
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Figur 27 Udsnit af varmefordelingsrørene i drivhuset (inkl. cirkulations-

pumpe) 
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Bilag 6: Udsnit af måledata for anlæg på Fyn 
 

 

Figur 26 Udsnit af måledata om gasforbrug (registreret én gang hvert 

døgn, og aflæsningstidspunkter skal læses nedefra og op) 

 

 

Figur 27 Udsnit af måledata om varmeydelse (registreret én gang hvert 

døgn, og aflæsningstidspunkter skal læses nedefra og op) 

  

Aflæsningsdato Sum m3n [m³] Kommentar Status Info Modtaget

31-12-2013 23:00 28280 Godkendt Indlæst fra datakilde 01-01-2014 08:13

30-12-2013 23:00 27992,9 Godkendt Indlæst fra datakilde 31-12-2013 08:06

29-12-2013 23:00 27705,59 Godkendt Indlæst fra datakilde 30-12-2013 08:59

28-12-2013 23:00 27431,41 Godkendt Indlæst fra datakilde 29-12-2013 08:52

27-12-2013 23:00 27183,34 Godkendt Indlæst fra datakilde 28-12-2013 08:45

26-12-2013 23:00 26875,76 Godkendt Indlæst fra datakilde 27-12-2013 08:38

25-12-2013 23:00 26534,36 Godkendt Indlæst fra datakilde 26-12-2013 08:31

24-12-2013 23:00 26286,24 Godkendt Indlæst fra datakilde 25-12-2013 08:23

23-12-2013 23:00 26061,39 Godkendt Indlæst fra datakilde 24-12-2013 08:16

22-12-2013 23:00 25783,17 Godkendt Indlæst fra datakilde 23-12-2013 08:09

21-12-2013 23:00 25531,32 Godkendt Indlæst fra datakilde 22-12-2013 08:02

Gasmåler 2013, Aflæsning d. 31-03-2014

Aflæsningsdato Tællerstand [MWh] Kommentar Status Info Modtaget

31-12-2013 23:45 381,9 Godkendt 01-01-2014 04:21

30-12-2013 23:45 377,7 Godkendt 31-12-2013 04:23

29-12-2013 23:45 373,5 Godkendt 30-12-2013 04:22

28-12-2013 23:45 369,5 Godkendt 29-12-2013 04:22

27-12-2013 23:45 365,9 Godkendt 28-12-2013 04:21

26-12-2013 23:45 361,6 Godkendt 27-12-2013 04:20

25-12-2013 23:45 356,9 Godkendt 26-12-2013 04:21

24-12-2013 23:45 353,3 Godkendt 25-12-2013 04:22

23-12-2013 23:45 350,2 Godkendt 24-12-2013 04:22

22-12-2013 23:45 346,2 Godkendt 23-12-2013 04:22

21-12-2013 23:45 342,6 Godkendt 22-12-2013 04:22

Hovedmåler varme 2013, Aflæsning d. 31-03-2014
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Bilag 7: Input fra anlægsvært i Tønder 
 

Fra: Kim Lilliendahl Tygesen [mailto:klt@toender.dk]  

Sendt: 19. november 2014 11:12 

Til: Karsten V. Frederiksen 

Emne: SV: Rapportudkast vedr. Gasvarmepumpeanlæg i Tønder børnehave 

og gartneri på Fyn 

 

Hej Karsten 

  

  

Tønder Kommunes rettelser 

  

Bygningen er 612m2 

  

Virkningsgrad reduktion i 2013 skyldes en defekt styring i et ventilations 

anlæg hvor vi var nød til at køre med højere fremløbstemperatur i denne 

periode. 

  

I fik også i jeres data vores varmt vand forbrug. Jeg synes at det kunne være 

spændende at holde virkningsgraden op i mod varmvands forbruget. 

  

  

  

Venlig hilsen  

 

Kim Lilliendahl Tygesen 

Energikonsulent  

Team Ejendomme 

Teknik og Miljø 
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Bilag 8: Input fra anlægsvært på Fyn 
 

Fra: Flemming Iversen [mailto:fiv@industrivarme.dk]  

Sendt: 12. november 2014 19:25 

Til: Karsten V. Frederiksen 

Emne: VS: Kulpris- Gaspris 

 

Hej Karsten 

Hermed forbrug ved Gartneriet Lundegaard som jeg har trukket fra Energy 

Key. til et indlæg ved Agrtotech som Peter Skjødt fra Milton Megatherm og 

jeg havde med Gasvarmepumper. 

 

Jeg ringer til dig en af dagene så kan vi lige gå din rapport igennem 

Vi får koblet bi måleren til gasforbruget op en af dagene til varmepumperne 

så vi også kan følge forbruget alene til dem. 

 

Se nedenunder 

 

Med venlig hilsen / Best regards 

 

Flemming Iversen 

Salg 

 

Landholmvej 12 | DK-9280 Storvorde 

Tel: (+45) 98 31 62 44 | Dir: (+45) 23 99 70 01 

fiv@industrivarme.dk| www.industrivarme.dk 

 

Solid vækst hos INDUSTRIVARME sikrer flere arbejdspladser - læs mere 

her 

------- 

 

Udvalgt overhead fra indlæg på Agrtotech den 5. november 2014 
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--------- 

Mailkorrespondance mellem Flemming Iversen (INDUSTRIVARME) 

og hhv.  Peter Skøtt (MiltonMegaTherm) og Finn fra Gartneriet Lun-

degaard: 

 

Hej Peter 

Jeg har været inde og trukket data fra Energykey ved Gartneriet Lundegaard 

Gasforbrug fra 01-10-2013 – 01-10-2014 =68.427m3/år=752,69MWh 

Leveret Energi til Hovedmåler fra Varmepumper og Gaskedel=917,50MWh 

Virkningsgrad samlet 122% 

Ydelse Varmepumper 340KW 

Ydelse Gaskedel 750KW 

Jeg får det lige bekræftet ved  Lundegaard Finn Plougheld 

 

--------- 

 

Fra: Gartneriet Lundegaard [mailto:info@50488.dk]  

Sendt: 29. oktober 2014 15:13 

Til: Flemming Iversen 

Emne: SV: Kulpris 

 

Hej Flemming. 

 

Nu har jeg fået tjekket mine data = ugentlige aflæsninger, og de er meget tæt 

på de data du har. 

 

Kul forbrug 1/1 2012 – 31/12 2012 = 234,920 ton. 

       Kul pris inkl. ikke refunderede afgifter kr. 1674,42. 

       234,920 X 1674,42 = 393.354,75 kr. 

 

MWh 1/10 2013 – 30/9 2014 = 751,78 MWh. 

Gasforbrug = 751,78 : 0,011 = 68.344 M3 gas. 

       Gas pris inkl. ikke refunderede afgifter kr. 3,73. 

     68.344 X 3,73 = 254.923,12 kr. 

 

Besparelse i forhold til 2012 = 138.431,63 kr. Svarer til 35,2 %. 

 

Leveret energi til hovedmåler 917,40 MWh. 

 

Den lille forskel på dine/mine tal ændrer ikke på virkningsgraden. 

 

Jeg håber disse tal er brugbare, ellers er du meget velkommen til at komme 

igen. 

 

Dejligt der kommer gang i det lille anlæg, vejrprofeterne er begyndt at tale 

om frost. 
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Med venlig hilsen 

 

Finn 

Gartneriet Lundegaard 

 den glade gartner 

50488 

 

--------- 

 

 

Fra: Flemming Iversen [mailto:fiv@industrivarme.dk]  

Sendt: 29. oktober 2014 11:53 

Til: Finn Plougheld (finn@50488.dk) 

Emne: Kulpris 

 

Hej Finn 

Vi kommer i morgen Torsdag og går i gang med montage af den lille gaske-

del. 

Vil du oplyse hvad du har givet for de 234tons kul du brugte i 2012 samt 

pris på gassen nu. 

Jeg vil gerne havde det med i det indlæg jeg har sammen med Milton ved 

Agro Tech d.05.11-2014 

Er vi enig med det jeg sendte tidligere til dig? 

 

Med venlig hilsen / Best regards 

 

Flemming Iversen 

Salg 

 

Landholmvej 12 | DK-9280 Storvorde 

Tel: (+45) 98 31 62 44 | Dir: (+45) 23 99 70 01 

fiv@industrivarme.dk| www.industrivarme.dk 
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