ENERGIOPTIMERING OG KLIMAPÅVIRKNING FOR BOLIGEJERE

Overvejer du luft/
vand-varmepumpe?
Dette faktablad vedrører etablering af luft/vand-varmepumper i eksisterende huse, hvor den nuværende varmeforsyning er
baseret på oliefyr, naturgasfyr eller elvarme.

Samlet konklusion
Klimabelastningen knyttet til etablering af en luft/
vand-varmepumpe, inklusiv bortskaffelse af f.eks. en
olie- eller gaskedel eller elradiatorer, er meget lille i
forhold til den klimamæssige gevinst. Den klimamæssige gevinst er størst, hvis den nuværende opvarmningsform er baseret på olie eller naturgas. Hvis den
nuværende opvarmningsform er baseret på elvarme,
er den klimaæssige gevinst mindre, hvilket skyldes, at
el med tiden forventes at blive stort set CO2 neutral.
Energibesparelsen er størst for ældre huse og lavest for nyere, hvilket skyldes, at nyere huse er bedre
isoleret end gamle huse. Der er dog en stor energ-

ibesparelse uanset husets opførelsestidspunkt. Der
er en række andre fordele ved at etablere en varmepumpe, som f.eks.:
•
•

Lavere varmeregning
Bedre udnyttelse af den stigende andel af vindog solenergi i elproduktionen

Det er som regel økonomisk fordelagtigt at installere
en luft/vand-varmepumpe, hvis huset er opvarmet
med oliefyr. Set i forhold til energibesparelsen, er det
relativt dyrt at installere en varmepumpe, hvis huset
er opvarmet med naturgas eller elvarme.

Fakta om luft/vand-varmepumper
I huse med olie- og naturgaskedler eller elvarme og
udenfor områder med fjernvarme er det en god ide at
erstatte kedlen eller elvarmen med en luft/vand-varmepumpe. En luft/vand-varmepumpe består af en
udedel og en indedel. Udedelen optager varmeenergi
fra luften. Denne varmeenergi løftes i varmepumpen
til et højere temperaturniveau til brug for opvarmning
og varmt brugsvand. Ved temperaturløftet bruges el,
og temperaturløftet skal være så lavt som muligt for
at opnå god driftsøkonomi.
Der bør i den enkelte bygning foretages en konkret
vurdering af, om der skal efterisoleres eller udføres
andre energibesparende tiltag, før varmepumpen
dimensioneres.
En luft/vand-varmepumpe giver den bedste energieffektivitet i et hus med lavtemperaturvarmeanlæg,

som f.eks. gulvvarme eller store radiatorflader. Den
bør ikke installeres i huse med varmesystemer, der
kræver fremløbstemperaturer på over 65 °C på de
koldeste dage. Varmesystemer, der ikke lever op til
dette, skal forbedres først. I udgangspunktet bør
varmesystemet være dimensioneret, så det kan opvarme huset ved et temperatursæt på Tfrem/Tretur:
55/40˚C.
Husets varmesystem (radiatorer og eller gulvvarme)
skal altid vurderes, inden valget af varmepumpe
træffes. For hver grad fremløbstemperaturen hæves,
falder varmepumpens effektivitet med 1−3 %. Det betyder i praksis, at en stigning fra 45 til 55°C kan give et
fald i årsnyttevirkningsgraden på ca. 25 %. Med andre
ord skal det sikres, at radiatorerne er tilstrækkeligt
store til at kunne sikre lav fremløbstemperatur.

Udedelen indeholder som regel hele varmepumpen,
dvs. kompressor, varmeveksler, etc. Udedelen kan
have en svag brummen, der kan virke generende på
nogle mennesker. Derfor bør den ikke monteres for
tæt på en terrasse, vinduer i opholdsrum eller tæt på
skel til naboer. Indedelen, der som regel indeholder
en varmtvandsbeholder, forbindes til eksisterende

varmerør og varmtvandsrør.
Det anbefales, at der vælges en luft/vand-varmepumpe, der som minimum er A++-mærket. Vælg en
frekvensreguleret varmepumpe, der kan køre i dellast
med længere driftsperioder. Herved opnås størst
effektivitet og længst levetid.

“Den samlede årlige drivhusudledning var i 2018 på i alt
9,74 ton CO2 ækvivalenter per dansker.”
Kilde: https://di.unfccc.int/time_series

Klimapåvirkning – livscyklusvurdering
Energiforbrug til opvarmning er forbundet med udledning af drivhusgasser (CO2 ækvivalenter). I tabel
1 ses den nuværende og den forventede udledning af

drivhusgasser for henholdsvis naturgas, olie og el for
produktion af 1 kWh varme.

Tabel 1 – Forventet udvikling i udledning af drivhusgasser ved opvarmning med henholdsvis naturgas, olie og
el i perioden 2020-2040.
Naturgas
[kg CO2-ækv./kWh]

Olie
[kg CO2-ækv./kWh]

Elektricitet
[kg CO2-ækv./kWh]

2020

0,236

0,314

0,2640

2025

0,236

0,314

0,1350

2030

0,236

0,314

0,0470

2035

0,236

0,314

0,0414

2040

0,236

0,314

0,0403

Kilde: [1]. Data for elektricitet er fra COWI (2020), data for naturgas er fra Ökobau[2] og omfatter ikke nogen
udvikling (dvs. de er konstante værdier over hele den undersøgte periode).
[1] Opdaterede emissionsfaktorer for el og fjernvarme, COWI 2020.
[2] Thermal energy from natural gas , Ökobau 2018

Det ses, at udledningen af drivhusgasser forventes at
falde for el. Det skyldes, at energisystemet i fremtiden forventes at være mere grønt med mere vedva-

rende energi end i dag. Udledningen af drivhusgasser
fra forbrænding af naturgas og olie forventes derimod
ikke at ændre sig.

Nedenstående figur viser klimabelastningen såvel
som klimagevinsten ved at etablere en luft/vand-varmepumpe og erstatte henholdsvis oliekedel, naturgaskedel eller elvarme. Der er regnet på fire opførelsestidspunkter for huset.
Klimabelastningen er knyttet til at producere luft/
vand-varmepumpen og de materialer, der bruges i
forbindelse med etableringen, herunder også borts-

kaffelse af den eksisterende varmeinstallation.
Der anvendes en betragtningsperiode på 50 år, og
dermed medregnes også eventuelle udskiftninger af
materialer i perioden. Klimagevinsten er forbundet
med den energibesparelse, som konvertering fra den
nuværende opvarmningsform til en luft/vand-varmepumpe medfører. Figuren viser den samlede klimamæssige gevinst over en periode på 50 år.

Figur 1 – Konsekvenser for klimapåvirkning ved installation af luft/vand-varmepumpe i et hus på 140 m2 i
grundplan.

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Det fremgår af figuren, at klimabelastningen knyttet
til udskiftningen er så lille i forhold til gevinsterne, at
belastningen ikke er synlig på grafen.
Det fremgår også af figuren, at især konvertering til
luft/vand-varmepumpe fra en olie- eller naturgaskedel resulterer i en stor klimamæssig besparelse.

Hvis den nuværende opvarmningsform er baseret på
el, er besparelsen mindre, hvilket skyldes, at produktion af el på sigt forventes at blive stort set CO2
neutral. Besparelserne er størst for de ældste huse
og lavest for de nyeste, hvilket skyldes, at nyere huse
er bedre isoleret end gamle huse.

Energibesparelse
Der er taget udgangspunkt i et 1. planshus på 140 m2,
der svarer til et parcelhus i gennemsnitsstørrelse.
Der er regnet på fire opførelsestidspunkter for huset.

Husets klimaskærm, dvs. facader, vinduer, døre etc.
er, som de var standard på opførelsestidspunktet,
hvilket er vist nedenstående.

		1930-1959		1960-1979		1980-1999		2000-2005
Isolering
Gulv: 50 mm		
Gulv: 50 mm		
Gulv: 150 mm		
Gulv: 200 mm
		
Hulmur: ingen		
Hulmur: 75 mm
Hulmur: 100 mm
Hulmur: 125 mm
		
Loft: 30 mm		
Loft: 100 mm		
Loft: 200 mm		
Loft: 250 mm
Vinduer
Forsatsruder/		Termoruder		Termoruder		Energiruder
		koblede rammer

Hvis huset er blevet energirenoveret med f.eks. nye
vinduer eller ekstra isolering på loftet, kan tallene for
et hus af nyere årgang vælges ud fra en skønsmæssig
vurdering. Alternativt kan man anvende husets årlige
energiforbrug forbundet med opvarmning. Disse
forbrug omregnes til kWh/år ved at gange forbruget i
liter olie eller Nm3 naturgas med henholdsvis 10 eller

11. Elforbrug til elvarme kan umiddelbart anvendes.
I tabel 2 er det nuværende, årlige energiforbrug forbundet med opvarmning for huse med olie- og naturgasfyr samt elvarme vist. Desuden er det fremtidige
energiforbrug (elektricitet) til luft/vand-varmepumpen vist.

Tabel 2 – Årlige energiforbrug til opvarmning ved etablering af en luft/vand-varmepumpe i et hus på 140 m2.
Husets årgang

1930-1959
1960-1979
1980-1999
2000-2005

Nuværende energiforbrug til
opvarmning

Fremtidigt energiforbrug til
opvarmning

Olie
[kWh/år]

Naturgas
[kWh/år]

Elvarme
[kWh/år]

El
[kWh/år]

30.034
23.553
13.831
8.472

29.066
22.793
13.384
8.199

27.031
21.198
12.448
7.625

9.723
7.625
4.478
2.743

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Økonomisk rentabilitet
Investeringen i en luft/vand-varmepumpe afhænger
af varmepumpens størrelse (installeret varmeeffekt). I nedenstående er det indikeret, hvor stor
varmepumpen skal være for et hus på 140 m2, som

5 kW: 100.000 kr.
10 kW: 116.000 kr.
15 kW: 144.000 kr.
20 kW: 163.000 kr.

Hvis huset har elvarme, er det foruden varmepumpen
nødvendigt at etablere et vandbåret radiatorsystem,
hvilket vil kræve en investering på skønsmæssigt kr.

I tabel 3 er der vist en oversigt over den økonomiske
rentabilitet ved at etablere en luft/vand-varmepumpe.
Rentabiliteten er vist som simpel tilbagebetalingstid
(investeringen divideret med værdien af den årlige
energibesparelse). Investeringerne er beregnet ud fra
Molio Prisdata for renoveringsprojekter, og energipriserne er fra Energitilsynet og Forsyningstilsynet.
Det ses, at etablering af en luft/vand-varmepumpe
har en kort tilbagebetalingstid, hvis huset har oliefyr,
hvilket skyldes, at olie er relativt dyrt. Varmepumper
har længere tilbagebetalingstid, hvis huset har naturgas eller elvarme.

er i oprindelig energimæssig stand. Desuden er den
skønsmæssige investering i en varmepumpe vist
(priser stammer fra Molio Prisdata for renoveringsprojekter):

(hus fra ca. 2000-05)
(hus fra ca. 1980-99)
(hus fra ca. 1960-79)
(hus fra ca. 1930-59)

175.000. Denne investering er indregnet ved beregningen af tilbagebetalingstiderne for elvarme i tabel
3.

Tabel 3 - Simpel tilbagebetalingstid i år ved
etablering af en luft-/vand varmepumpe.
Husets årgang Simpel tilbagebetalingstid [år]

1930-1959
1960-1979
1980-1999
2000-2005

Olie

Naturgas

Elvarme

6,3
7,1
9,7
13,8

17,4
19,6
26,9
38,0

15,0
18,1
28,1
43,4

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

*De beregningsmæssige forudsætninger for resultaterne i dette faktablad fremgår af
rapporten ”Energieffektivisering – Vurdering af konsekvenser for energi, økonomi og
miljø i et livscyklusperspektiv” udført af Teknologisk Institut for Forenet Kredit.
De anvendte forudsætninger er væsentlige for resultaterne.*

