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energikilder 
baserte på sol, 
jord og luft.
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TRI-HP EU-finansiert  
prosjekt skal utvikle 
trigenerasjonssystemer 
basert på varmepumper 
med naturlige kuldemedier 
og fornybare energikilder.  

80% direkte lokal fornybarandel 
som dekker oppvarming, 
kjøling og elektrisitetsforbruk. 
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Om TRI-HP Mål

HVORDAN? 

TRI-HP skal utvikle fleksible, energieffektive og rimelige 
trigenerasjonssystemer basert på strømdrevne 
varmepumper med naturlige kuldemedier. Anlegget 
skal være sammenkoblet med solceller for å 
produsere oppvarming, kjøling og elektrisitet til nye 
eller oppussete flerfamiliehus med 80% fornybarandel. 
Fleksibiliteten oppnås ved bruk av tre energikilder: sol 
(med is/vann som termisk lagringsmedium), jord eller 
luft. 

Ved utviklingen av innovative trigenerasjonssystemer 
med en høy andel  av fornybare energikilder, basert på:

Interessegruppers godkjennelse. 

Bygningsbehov. 

Lokale forskrifter.

Sosiale barrierer. 

10-15% lavere anleggskostnader.

15% mer energieffektive varmepumper.

15% nedgang i energikostnader 
under systemdrift. 

80% direkte fornybarandel på stedet. 

Opp til 75% reduksjon av drivhusgasser. 

Opp til 75% nedgang av 
primærenergibehovet for elektrisitet, 
oppvarming og kjøling (sammenlignet 
med naturgassbaserte systemer). 

Teknologiske innovasjoner.  

Fordampere med isfobiske filmer. 

fordampere/kondensatorer med to 
energikilder. 

Tredelt CO2-gasskjøler. 

Avanserte varmepumper med naturlige 
kuldemedier. 

Smart energistyring og selvoppdagende 
feilkontroll. 

Retningslinjer og anbefalinger om 
interessegruppers godkjennelse.


