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Notat 
Til: Frederiksberg Kommune 

Fra: Jan Vejnaa Hansen 

Cc.: 

Dato: 28.02.2020, rev. 19.03.2020 og 08.04.2020 

Bilag – Varmepumpesystem og drikkevandssikkerhed  

Varmepumperne på det nye vandværk anvendes til at producere varme til fjernvarmesystemet for 
Frederiksberg Forsyning. Varmekilden til varmepumperne er drikkevand, som derved bliver nedkølet. 

Nedkøling af drikkevand er en vandbehandling, der kræver en § 21 godkendelse i 
Vandforsyningsloven. Dette bilag beskriver processen for denne vandbehandling. 

I Figur 1 ses en principskitse for drikkevandets varmeveksling med varmepumpesystemet. 

Figur 1: Principskitse for drikkevandets varmeveksling med varmepumpesystemet 

I selve varmepumpeanlægget er der en kølemiddelkreds med ammoniak. En mellemkreds sikrer 
dobbeltadskillelse mellem drikkevand og kølemiddel. 

Kølemiddelkredsen udveksler varme (kulde) med en mellemkreds indeholdende ionbyttet vand med 
meget lav ledningsevne. 

I drikkevandsveksleren udveksles varme (kulde) mellem mellemkredsen og drikkevandskredsen. 

I drikkevandskredsen bliver drikkevand ved passage af drikkevandsveksleren nedkølet fra ca. 11°C til 
ca. 6°C. 

Der er etableret en mængde tiltag for at undgå kontaminering af drikkevand med kølemiddel: 

• Mellemkredsen sikrer en fysisk dobbeltadskillelse mellem drikkevand og kølemiddel.
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• Væsken i mellemkredsen (ionbyttet vand) udgør en lukket kreds, som adskiller drikkevand og 
kølemiddel. 

• Anlægsmæssigt implementeres tiltag, der sikrer, at trykket i drikkevandskredsen altid er højere 
end i mellemkredsen, så en evt. lækage i drikkevandsveksleren vil have retning ind i 
mellemkredsen. Det eneste tidspunkt, hvor der vil opstå højere tryk i mellemkredsen er ved 
stop af drikkevandsproduktionen eller ved strømudfald og dermed udfald af 
drikkevandspumperne. Her vil trykket i drikkevandskredsen falde til 0 bar (overtryk), mens der 
stadig opretholdes et statisk tryk i mellemkredsen på i størrelsesorden 1-1,5 bar. For at 
imødekomme en evt. lækage i denne situation, kan der installeres hurtiglukkende ventiler før 
og efter drikkevandsveksleren, der afskærer den fra drikkevandssystemet. 

• Foranstaltninger inden idriftsættelse eller efter åbning af den lukkede mellemkreds – 
eksempelvis i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder: 

o Sanitering af mellemkreds, det vil sige en bakteriedræbende behandling. 

• Foranstaltninger under drift: 
o Ledningsevnemåling til detektering af indtrængen af ammoniak eller drikkevand i 

mellemkreds. 
o UV-behandling til løbende bakteriebekæmpelse 
o Evt. installation af sterilfiltre i mellemkreds. 

• Drikkevandskredsen kan til enhver tid by-passes drikkevandsveksleren. 

Det skal nævnes, at varmepumpeanlægget i perioder vil have en vis ledig kapacitet, som vi overvejer 
at anvende til samproduktion af fjernvarme og fjernkøling.
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