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1 Luft/vand – multivarmepumpe på Industrivej 

Rambøll og COWI har analyseret økonomien i etablering af en luft/vand - 
multivarmepumpe. Varmepumpen fortrænger el- og varmeproduktion på 
naturgas.  
 
På kort sigt sænker varmepumpen den samlede varmeproduktionspris hos 
Energi Viborg Kraftvarme A/S og den er også rentabel i samspil med 
overskudsvarme fra Apple. 
 
En luft/vand varmepumpe bruger udeluften som varmekilde. Det medfører, at 
den har høj virkningsgrad – og dermed mange driftstimer – om sommeren. Den 
har lavere virkningsgrad – og dermed færre driftstimer – om vinteren. 
Luft/vand varmepumpen kan merbestykkes således, at den bruger udeluften 
om sommeren, og om vinteren køler den røggas fra naturgaskedlerne på 
Industrivej og/eller fra CC-anlægget, og dermed får den flere driftstimer om 
vinteren. Denne udvidede pumpe kalder vi multivarmepumpe.  
Multivarmepumpen kan yderligere udbygges til aftag af andre varmekilder. 
 
Analyserne viser, at der er en besparelse på 25 – 35 kr./MWh de første 3 år ved 
at etablere en 10 MW varmepumpe ved kraftvarmeværket allerede i 2020, og 
inden der kan aftages overskudsvarme fra Apple. Da det forventes, at 
overskudsvarmen fra Apple gradvist stiger i mængde hen over årene i takt med 
udbygning af servercentret, vil der fortsat være en besparelse ved at etablere 
en 10 MW varmepumpe i 2020.  
 
Varmepumpeanlægget etableres som et demo- og testanlæg, der kører normal 
produktion sideløbende med gennemførelse af et monitoreringsprogram. 
Monitoreringsprogrammet tænkes gennemført i samarbejde med Aalborg 
Universitet, og har til hensigt at sæsonmåle på en række parametre mhbl. På 
optimeringspotentialer og erfaringsopsamling for store anlæg. 
 
Figur 1 illustrerer varmeproduktionspriserne frem til 2035, hvor det antages, at 
der aftages ca. 10 MW overskudsvarme i 2023 stigende til ca. 44 MW i 2031. 
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Den røde graf – referencen – er ’business as usual’, dvs. fortsat drift udelukkende på gaskedler og CC-
anlæg. 
 

 
Figur 1 Udvikling i varmeproduktionspriser 

 
Varmepumpen placeres på matrikel 345e vest for kraftvarmeværket. 
 

 
Figur 2 Varmepumpen placeres vest for kraftvarmeværket på grunden på modsat side af Industrivej 
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2 Investering, myndighedsansøgninger og øvrige foranalyser 

2.1 Investering 

En 10 MW luft/vand varmepumpe forventes at kunne etableres for 65 mio. kr. inkl. ny bygning og ekskl. 
grundkøb. 
 
En 10 MW multi varmepumpe forventes at kunne etableres for 68 mio. kr. inkl. ny bygning og ekskl. 
grundkøb. 
 

2.2 Myndighedsansøgninger og foranalyser 

Nedenfor er oplistet tid og udgifter for myndighedsansøgninger, øvrige analyser mv. som er nødvendige 
for projektets gennemførsel. 
 
Budgettet er estimeret ud fra honorar til ekstern rådgiver med mindre andet er angivet, og ud fra, at 
det forventes at Viborg kommune pålægger EVK at udarbejde tillægget til lokalplanen. Dette vil være 
mest hensigtsmæssigt, da det sikrer en hurtigere gennemførsel. 
 
Overordnet tidsplan og estimerede honorarer er fastsat ud fra ’det optimale’ sagsbehandlingsforløb. Det 
vil sige, at der ikke kommer indsigelser og klager fra de høringsberettigede. Såfremt der måtte komme 
klager, indsigelser eller supplerende krav fra kommunen, er det ikke muligt at vurdere tidsforbruget, da 
det kan være alt fra nogle få timer til måske 100 – 200 timer. Budgettet for dette er derfor angivet med 
et spænd. 
 

Emne Estimeret budget 

Myndighedsansøgninger  

Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven 50.000 kr. 

Tillæg til lokalplan inkl. visualiseringer 100.000 kr. 

VVM-ansøgning 20.000 kr. 

Miljø screening af projektforslag og lokalplantillæg 20.000 kr. 

Ansøgning om miljøanmeldelse* 80.000 kr. 

Støjberegninger 50.000 kr. 

Analyse af el-tilslutninger og nødvendige godkendelser Internt EVK 

Ansøgning iht. Elforsyningsloven 50.000 kr. 

Eventuelle klager eller supplerende krav fra Viborg kommune, 
Energinet eller Energistyrelsen 

10.000 kr. – 200.000 kr. 

Myndighedsansøgninger i alt 330.000 – 500.000 kr. 

*Hed tidligere ansøgning om miljøtilladelse 
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Overordnet tidsplan: 
 
 Jan Feb Mar Apr Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 

Projektforslag            

            

Lokalplan            

            

VVM-ansøgning            

            

Miljø screening            

            

Miljø anmeldelse            

            

Støjberegninger            

            

Elforsyningsloven            

            

El-tilslutninger            

            

Evt. klager mv.            

 
 Udarbejdelse 

 Sagsbehandling Viborg kommune 

 Sagsbehandling Energistyrelsen og Energinet 

 Sagsbehandling Energinet og/eller el-leverandør 

 Udarbejdelse og sagsbehandling 

 
 

2.3 Udbuds- og anlægsfase 

2.3.1 Rådgiverudbud 

Der er indeholdt 6,5 % af anlægssummen til rådgiverhonorar i investeringsbudgettet for varmepumpen, 
svarende til ca. 4 mio. kr. Dette svarer til, at rådgiver detailprojekterer og der udbydes i fagentrepriser. 
Såfremt rådgiver også skal føre fagtilsyn, varetage byggeledelse, sikkerheds- og sundhedskoordinering 
mv. forventes et tillæg på ca. 3 % af anlægssummen. 
 
Det forventede rådgiverhonorar i denne fase ligger over tærskelværdien, og skal derfor enten i EU-
udbud eller udbydes under REFER-CDR rammeaftalen med Region Midtjylland. Udarbejdelse af 
udbudsmateriale varetages internt i EVK. 
 
EU-udbud 

Alle rådgivere kan ansøge om prækvalifikation, og der udvælges derefter 3 – 4 rådgivere til at give 
tilbud. Udbuds- og tilbudsfasen varer 3 – 4 måneder. 
 
REFER-CDR rammeaftalen 

Rammeaftalen har været i EU-udbud, og der er 5 rådgivere, som kan give tilbud under rammeaftalen: 
MOE, PlanEnergi, Niras, COWI og Rambøll. Udbuds- og tilbudsfasen varer ca. 1,5 måned. Det skal 
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bemærkes, at evalueringsmodellen er skruet sådan sammen, at selvom der evalueres på både pris og 
kvalitet, så skal der ikke ret stor prisforskel til, for at billigste tilbud får tildelt opgaven. 
 

3 Monitorering i driftsfasen 

Der er kun ganske få erfaringer med større luft/vand varmepumper i praksis i Danmark. Luft/vand 
varmepumper giver udfordringer med støj, is under varmepumpen og kold luft omkring varmepumpen. 
Støj kan ret nemt løses med støjafskærmning. Man ved, at kold luft og træk er problemer ved luft/vand 
varmepumper, men vi ved dybest set ikke ret meget om hvor store eller små generne er. Der savnes 
også praktisk erfaring med blandt andet vedligehold af de udvendige dele. 
 
I samarbejde med Aalborg Universitet måles temperaturer, COP, drift- og 
vedligeholdelsesomkostninger, tilisningsproblematikker mv. i løbet af første års drift for at få en 
systematisk erfaringsopsamling. 
 

4 Anbefaling 

Som følge af den attraktive varmeproduktionspris ved etablering af 10 MW multi varmepumpe, de lange 
sagsbehandlingstider for myndighedsansøgninger og lang leveringstid for varmepumper, anbefales det 
at: 

• Opstarte myndighedsansøgninger for 10 MW luft/vand varmepumpe snarest efter bestyrelsens 
godkendelse 

• Opstarte fastlæggelse af udbudsform for rådgiverudbud samt udarbejdelse af rådgiver udbud 
snarest, således at varmepumpen kan bestilles hurtigst muligt efter bestyrelsens godkendelse 

 
Det anbefales at starte med luft/vand varmepumpe forberedt til at den senere kan udbygges til at køle 
røggas fra kedler eller CC-anlæg, såfremt fremtidens el- og naturgaspriser medfører en gunstigere 
business case end hvad dagens prognoser tilsiger. 
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