
Ubberup Højskole er kendt for at hjælpe 
overvægtige til et sundere og gladere liv. Men 
skolen sparer ikke selv på kalorierne, når det 
gælder opvarmning - til gengæld er der skåret 
helt ind til benet på varmeregningen. 

Ved at udskifte højskolens gamle oliekedler 
med miljøvenlig jordvarme er udgifterne til 
opvarmning halveret. Samtidig er CO2-udled-
ningen barberet kraftigt i bund med over 66 
procent.

Gennem 60 år havde Ubberup Højskole 
opvarmet skolens to afsnit på 2.200 kvm. ved 
hjælp af oliefyr. Men i takt med olieprisernes 
himmelfl ugt og den stigende fokus på global 
opvarmning og CO2-udledning besluttede 
højskolens bestyrelse sig i sommeren 2008 at 
undersøge mulighederne for at installere et 
jordvarmeanlæg.

Gevinst for alle 
Den lokale vvs-virksomhed Urhøj blev taget 
med på råd og foretog en grundig energi-
beregning som grundlag for et tilbud og an-
læggets dimensionering. Hidtil havde skolen 

årligt brugt 45.000 liter olie, hvilket svarer til 
315.000 kWh. Beregningerne viste, at et jord-
varmeanlæg ville kunne trække et tilsvarende 

antal “gratis” kalorier ud af den solopvarmede 
jord ved blot at tilføre 107.000 kWh i form af 
elektricitet til at drive pumperne, som sørger 
for cirkulationen i varmeslangerne. 

Derved kunne skolen spare 200.000 kWh om 
året på dyr og CO2-belastende olie. Det årlige 
olieforbrug var på ca. 430.000 kroner. Ved at 

gå over til jordvarme ville elregningen – og 
derved varmeregningen – lyde på ca. 200.000 
kroner. En kontant besparelse på 230.000 kro-
ner. Om året.

Gevinsten for miljøet er også til at føle på, da 
CO2-udledningen er reduceret med næsten 68 
pct. Hertil kommer muligheden for at bruge 
grøn el, så jordvarmeanlægget bliver fuld-
stændigt CO2-neutralt. Grøn el er produceret 
af vedvarende energikilder som eksempel-
vis vindmøller eller vandkraft fra vores nabo-
lande.

Dagligdagen fortsatte
Der var ikke meget at betænke sig på, og be-
styrelsen takkede ja til tilbuddet lige efter 
sommer ferien. I september tog gravemaski-
nerne fat på at grave næsten 5,5 km jordslanger 
ned på et naturareal bag højskolen. Samtidig 
forberedte elektrikere og vvs-montører ud-

skiftningen af de gamle oliekedler og instal-
leringen af selve varmepumpeanlægget.

Ubberup Højskole satte varmeregningen på skrump
Ubberup Højskole har halveret sin driftøkonomi ved at udskifte de gamle oliekedler med miljøvenlig jordvarme. 
Samtidig er CO2-udledningen reduceret til 1/3-del.

Varmepumper har erstattet gamle oliekedler.

5,5 km varmeslanger graves ned – og “forsvinder” 
hurtigt fra jordens overfl ade.

Arbejdet forstyrrede ikke skolens drift.

Fortsættes – vend om



(fortsat fra forsiden) Hele forløbet var planlagt 
i detaljer, så ar bejdet kun minimalt ville gribe 
ind i højskolens daglige drift. Faktisk tog selve 
tilkoblingen til jordvarmeanlægget  mindre 
end en dag, hvor efter der atter var varmt vand 
i hanerne og varme i radiatorerne.

Sporene efter gravearbejdet var også hurtigt 
væk. Det sørgede graveentreprenøren for.

Hurtigt tjent hjem
Urhøj stod som totalentreprenør på hele pro-
jektet – fra beregninger og myndighedskontakt 
til installering, nedgravning og drift optimering. 
Det gjorde dialogen og sam arbejdet let og 
overskueligt, hvilket Urhøj har fået stor ros 
for af Ubberup Højskole.

Den samlede investering lød på 1,25 millioner 
kroner inkl. elarbejde, hvilket med en årlig 
driftbesparelse på godt 230.000 kroner giver 
en tilbagebetalingstid på blot fem-seks år. 
Hertil kommer, at anlægget har en forventet 
levetid på 25-30 år.

Oplagt for storforbrugere
Storforbrugere som skoler, institutioner, land-
brug og erhverv kan med fordel installere 
jordvarmeanlæg. Det er Urhøjs klare erfaring 
efter ti år med projektering, installering og 
service af jordvarmeanlæg, også før det blev 
“mo derne”, oplyser energirådgiver Kri stian 
Leinum, ansat i Urhøj, der beskæftiger 30 med-
arbejdere.

Anlægget på Ubberup Højskole

• Består af 3 jordvarmepumper, model Fighter 
 1330, 40 kW, fra Vølund Varmeteknik

•  Opvarmer ca. 2.200 kvm. lokaler og produ- 
 cerer ca. 2.400 l varmt brugsvand

•  Erstatter to gamle oliekedler med et oliefor-
 brug ca. 45.000 l/år = ca. 430.000 kr./år

•  Elforbrug til drift af jordvarmeanlæg ca. 
 200.000 kr./år

•  Besparelse ca. 230.000 kr./år

•  CO2-udledning reduceret ca. 2/3

•  Total anlægsinvestering 1,25 mio. kr. = 5-6 
 års tilbagebetalingstid

•  Forventet levetid 25-30 år

Varmepumper

Der fi ndes fl ere typer varmepumpeanlæg, bl.a. 
jordvarmepumper og udeluftvarmepumper.

Et jordvarmeanlæg fra Vølund Varmeteknik er 
en væske-til-vand varmepumpe, der producer-
er varme til boligen og varmt brugsvand. Som 
varmekilde bruges den oplagrede solvarme 
i jorden. Varmen hentes via slanger, som 
graves ned i jorden. I slangerne løber der vand 
blandet op med en miljøvenlig frostsikrings-
væske. Varmepumpen er støjsvag og kan pla-
ceres næsten overalt. Nogle kan indbygges 
i et skab. En ude/inde-styring sikrer optimal 
drift økonomi, og anlægget har en lang levetid 
baseret på en veldokumenteret teknik. 

En udeluftvarmepumpe er en luft-til-vand 
varmepumpe, som udnytter varmen i udeluften 
og bruger den til at varme bolig og brugsvand 
op med. Til forskel fra et jordvarmeanlæg, 
udnytter udeluftvarmepumpen varme i luften 
udenfor. Anlægget har en ude/inde-styring, der 
sikrer optimal driftøkonomi. En Vølund udeluft-
varmepumpe er en komplet unit for udendørs 
opstilling.

Yderligere oplysninger

Ubberup Højskole, tlf. 59 50 00 80, 
www.ubberup.dk
Forstander Lisbeth Trinskjær

Urhøj, tlf. 59 59 71 07, 
www.urhoj.dk
Salgsanvarlig Kristian Leinum

Vølund Varmeteknik, tlf. 97 17 20 33, 
www.volundvt.dk 
Salgsansvarlig Niels Peter Skov 

Teknologisk Institut, 
www.teknologisk.dk/varmepumpeinfo

Varmeslangerne er ført tværs over – eller rettere: under – gårdsplads og adgangsveje. Alle spor er væk.

450 liters beholdere sikrer rigeligt med 
varmt brugsvand.


