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100 MW jubilæum i Hedensted 

I forbindelse med etablering og indvielse af varmepumpeanlæg hos Hedensted Fjernvarme kan PlanEnergi 

fejre 100 MW jubilæum, idet PlanEnergi med varmepumpeanlægget i Hedensted har været 

bygherrerådgiver i forbindelse med etablering af over 100 MW idriftsat varmepumpekapacitet til 

fjernvarme i Danmark. 

Hedensted Fjernvarmes varmepumpeanlæg, der har en installeret varmeydelse på 8,6 MW, er baseret på 

overskudsvarme fra Air Liquide i Hedensted, der producerer luftgasser og medicinske gasser. 

Varmepumpeanlægget blev etableret i 2020 og afleveret i det tidlige forår 2021. Driftserfaringerne med 

varmepumpeanlægget viser, at anlæggets ydelse og drift til fulde lever op til forventningerne.  

Siden 2012 har PlanEnergi været bygherrerådgiver i forbindelse med etablering af i alt 23 idriftsatte 

varmepumpeanlæg med en samlet installeret effekt på godt 100 MW ud af de knap 400 MW 

varmepumper, der i perioden er etableret i Danmark, hvilket svarer til 25-30 % af de etablerede 

varmepumpeanlæg til fjernvarme. 

Ud af de 23 varmepumpeanlæg som PlanEnergi har været bygherrerådgiver på, er 2 anlæg med en samlet 

varmeydelse på 2 MW baseret på grundvand, 3 anlæg med en samlet varmeydelse på 4 MW er baseret på 

solvarme, 4 anlæg med en samlet varmeydelse på 17 MW er baseret på overskudsvarme og 14 anlæg med 

en samlet varmeydelse på 73 MW er baseret på udeluft som varmekilde. 

Til spørgsmålet om de store luftvarmepumpers lidt blakkede ry udtaler Lars Reinholdt fra PlanEnergi: ” Det 

er lidt synd, at de luftbaserede varmepumper i nogle kredse har fået et dårligt ry, for erfaringerne viser, at 

anlæggene virker. Selv i den kolde vinter 2020-21 producerede de billig varme til værkers 

fjernvarmekunder”.  

Ud over de 100 MW varmepumper, som PlanEnergi allerede har medvirket til, har PlanEnergi flere 

varmepumpeanlæg i pipelinen. Lars Reinholdt udtaler i den forbindelse, at: ”PlanEnergi har yderligere 13 

varmepumpeanlæg med en samlet varmeydelse på 56 MW i pipelinen. PlanEnergi er således i gang med en 

række anlæg baseret på både luft, havvand, overskudsvarme fra datacentre, biogas og spildevandsanlæg”. 

PlanEnergi fejrer sit 100 MW jubilæum i forbindelse med indvielse af VP-Syd hos Hedensted Fjernvarme, 

Varmepumpe Syd, Overholmvej 6, 8722 Hedensted, fredag den 17. september 2021 kl. 10-14.  

Eventuelle spørgsmål vedrørende varmepumper og tilmelding til arrangementet i Hedensted kan rettes til 

og ske ved henvendelse til teamleder Lars Reinholdt, PlanEnergi, på e-mail: lr@planenergi.dk  
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