
Elpriserne  afspejler  det  samlede  elforbrug  og  ikke  kun  varmeforbruget  i  et  hus  på  de  gældende   dspunkter.  Da  
vi  ved,  at  et  hus  kan  stå  i  noget   d  uden  at  få   lført  varme  og  stadig  bibeholde  en  behagelig  indendørstempera-‐
tur,  er  det  oplagt  at  tage  fat  i  netop  varmeforbruget  i  forsøget  på  at  udgla e  de  omtalte  toppe,  da  brugen  af  
elektricitet  ikke  al d  kan  omfordeles  særlig  meget  i  løbet  af  døgnet. 

Når  man  investerer  i  en  varmepumpe  vil  det  reduce-‐
re  omkostningerne  for  opvarmning  af  huset.    Varme-‐
pumpen  er  desuden  en  mere  miljøvenlig  løsning,  og  
i  det  længere  løb  indtjenes  startomkostningen. 

Hvis  huset  ikke  er  isoleret  godt  nok,  vil  varmepum-‐
pens  effekt  falde,  da  det  vil  kræve  en  højere  frem-‐
løbstemperatur  at  holde  huset  ordentligt  opvarmet.  
Som  det  fremgår  af  grafen   l  højre,  bliver  COP  (effek aktoren)  mindre  for  en  højere  fremløbs-‐
temperatur.   

Der  findes  flere  forskellige  varmepumper,  hvoraf  jordvarmepumpen  er  den  mest  effek ve,  da  
temperaturen  i  jorden  som  regel  ikke  svinger  mellem  mere  end  -5  og  0  grader  i  løbet  af  året.  
Det  gør  den  mere  effek v  i  vinterperioden  end  andre  typer  varmepumper. 

Installa on  af  en  jordvarmepumpe  er  en  omfa ende  proces,  da  flere  meter  slanger  skal  graves  
ned  i  jorden.  På  længere  sigt  er  jordvarmepumpen  dog  en  mere  økonomisk  løsning  i  forhold   l  
eksempelvis  lu - l-vand-varmepumpen. 

ULEMPER 

x� Kan  være  omfa ende  at  
installere 

x� Dårlig  effekt,  hvis  huset  
ikke  er  isoleret  godt  nok 

FORDELE 

x� Reducere  omkostninger 

x� Mere  miljøvenlig 

VARMEPUMPE 

COP 

Når  man  betragter  elpriserne  på   me-‐
basis  i  løbet  af  et  døgn,  vil  man  observe-‐
re karakteris ske  toppe  i   merne  om-‐
kring  kl.  8  og  kl.  19.  Toppene  opstår,  da  
der  typisk  bliver  brugt  mere  energi  om  
morgenen,  når  danskeren  står  op,  og  
igen  når  denne  kommer  hjem  fra  arbej-‐
de  eller  skole.   

 

Varmeforbruget  a ænger  ikke  i  samme  
grad  af,  hvornår  på  dagen  der  foregår  
mest  ak vitet  i  et  hus,  da  der  som  regel  
ønskes  en  behagelig  indendørstempera-‐
tur  i  løbet  af  hele  døgnet.   

Det  er  ønskværdigt  at  finde  en  effek v  metode   l  at  omfordele  ener-‐
giforbruget  og  dermed  udgla e  de  karakteris ske  toppe,  da  det  vil  
gavne  både  forbruger,  producent  og  miljø.  Forbrugeren  vil  opleve  en  
besparelse  i  energiomkostningerne,  og  producenten  vil  have  mere  
energi   l  rådighed  i  de  kri ske   mer.  Den  mindre  mængde  energi,  der  
bliver  sparet,  er  også  miljømæssigt  gavnlig. 

Forbedringer: 

E erisolering  af  lo   og  ydervægge  reducerer  husets  varmtab  betydeligt,  herved  kan  energifor-‐
bruget  på  varme  nedsæ es. 

 

Ekstra  energikilder:   

Opsæ er  man  selv  ekstra  energikilder,  kan  man  spare  på  elregningen.  Producerer  huset  mere  
energi  end  husstanden  bruger,  løber  strømmen   lbage  i  el-ne et.  De e  medvirker   l,  at  elmå-‐
leren  løber  baglæns,  elselskabet  opkøber  altså  den  overskydende  energi. 

Mulige  energikilder  kan  være  solceller,  solfanger  og  minivindmøller. 

 

Udny else  af  svingende  energipriser: 

Som  ejer  af  en  husstand  kan  man  udny e  de  svingende  energipriser  ved  eksempelvis  at  vaske  
tøj  og  køre  opvaskemaskinen  om  na en.   
Senere  vil  intelligente  huse  eksempelvis  være  i  stand   l  at  oplade  elbilen  om  na en. 

16  %  af  Danmarks  energi  leveres  af  vindenergi,  
hvor  størstedelen  kommer  fra  havvindmøllepar-‐
kerne. 

Vindmøller  er  i  sagens  natur  kun  indbringende,  når  
det  blæser,  ca.  74  %  af  året.   

HUSSTANDSVINDMØLLER 

Pris:  ca.  50.000,-   

Leve d:  20-25  år  (nye  store  vindmøller  omtrent  30  år) 

Indtjenings d:  10-12  år 

 

Fordele:  Hvis  vindmøllen  står  rig gt,  kan  den  producere  
strøm  74  %  af  året,  hvilket  er  godt  24  %  mere,  end  man  
kan  få  fra  solceller. 

 

Ulemper:  Kan  ikke  beny es  af  alle  og  kan  sam dig  være  
generende  på  grund  af  støjen.   

   

SOLCELLER 

Pris:  25.000,-    for  1000  W  op   l  105.000,-  for  6000  W 

Indtjenings d:  10  år 

Leve d:  garanteret  25  år  (kan  holde  op  imod  40  år) 

 

Fordele:  Gør  det  muligt  for  forbrugeren  at  produce-‐
rer  sin  egen  energi.  Om  sommeren,  hvor  der  er  flest  
dag mer,  vil  en  husstand  med  solceller  kunne    dække  
sit  eget  energibehov. 

 

Ulemper:  Producerer  mest  strøm,  når  man  har  
mindst  brug  for  det  (års dsbestemt) 

SOLFANGER 

Opvarmer  husets  brugsvand. 

Denne  energikilde  gør  det  muligt  at  spare  
på  den  energi,  der  skal   l  for  at  varme  van-‐
det  op  med  varmepumpen. 

h p://storywise.dk/eksempler/ 

Kilde:    http://www.bilka.dk/Bolig/Opvarmning/Solceller/Pakker-og-priser?q=&data=&sort=
[Placement],[VisibilityDate]esc&ps=12&sps=&pi=1  

Kilde:  h p://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/klimanormaler.htm   Kilde:  h p://www.ens.dk/da-DK/Info/TalOgKort/Sta s k_og_noegletal/Maanedssta s k/Sider/Forside.aspx   Kilde:  h p://greenforcecompany.dk/gfc-wind/vindforhold/   

FORBRUGER 

SOLENERGI VINDENERGI 

ELPRISER 



METODER  TIL  OMLÆGNING  AF  VARMEFORBRUG 
Der  undersøges  forskellige  krav   l,  hvornår  varmepumpen  slukkes. 
x� En  god  metode  er  at  regulere  varmeflowet  i  huset  i  faste  perioder  af  døgnet. 

Denne  metode  kaldes  sluk-periode-metoden. 
Perioderne  fastsæ es  på  baggrund  af  det  generelle  mønster  i  energiforbruget. 

x� Der  er  også  undersøgt  en  metode,  hvor  der  slukkes  for  varmen  ved  for  høje  priser. 
Denne  metode  kaldes  pristjek-metoden. 
Høje  priser  forekommer  o e  samlet,  hvilket  medfører  længere   dsrum  uden  varme lførsel. 
Huset  har  svært  ved  at  opretholde  en  rumtemperatur  på  21°C. 

BESKRIVELSE  AF  HUSMODEL 
x� Modellen  bygger  på  et  typisk  hus  fra  70’erne. 

x� Huset  er  som  udgangspunkt  dårligt  isoleret. 

x� For  at  muliggøre  en  effek v  opvarmning  med  varmepumpe  e erisoleres  huset. 

x� Det  er  det  dårligt  isolerede  og  det  e erisolerede  hus,  der  er  blevet  testet  i  de e  
projekt. 

MODEL 

VARMESTRØMME  I  MODEL 
x� Røde  pile  indikerer  varmestrømme  ind  fra  varmekilde 

x� Blå  pile  indikerer  overførsel  af  varme   l  omgivelser 

x� Skillevægge  både  optager  og  afgiver  varme   l  rummet—a ængig  af  rumtemperatur 

x� Der  er  set  bort  fra  møbler  samt  vinduer  og  døre 

x� Testene  er  kørt  for  fak ske  udendørstemperaturer  fra  en  vintermåned. 

x� Begge  huse  er  kørt  med  sluk-periode-metoden. 

x� Der  slukkes  for  opvarmningen  mellem  kl.  7  og  9  om  morgenen  samt  om  a enen  
mellem  kl.  18  og  20. 

x� Der  er  blevet  varmet  ekstra  op  i  to   mer  før  sluk-perioderne. 

x� Huset  kan  ikke  opretholde  en  temperatur  over  den  fastsa e  på  20,5°C,  når  det  ikke  er  
e erisoleret. 

x� Når  huset  e erisoleres,  kan  det  køre  med  sluk-periode-kravet  og  stadig  holde  varmen. 

x� Af  de  metoder,  der  er  undersøgt,  er  sluk-periode-metoden  bedst. 

x� Ved  at  e erisolere  og  styre  opvarmningen  af  huset  e er  særlige  sluk-periode  krav  kan  der  spares  60  %  på  omkostninger   l  opvarmning  
(fraregnet  afgi er). 

x� Der  skal  tages  med  i  betragtningen,  at  der  er  omkostninger  forbundet  med  e erisolering—derfor  vil  der  være  en  hvis   lbagebetalingsperiode,  
før  den  egentlige  besparelse  ses. 

RESULTATER 

KONKLUSION 


