
VIDENCENTER FOR 
ENERGIBESPARELSER I 
BYGNINGER



Hvem er Videncenter for 
Energibesparelser i Bygninger?



Sparringspartner for byggebranchen

Videncenteret indsamler, systematiserer og 
formidler viden om energibesparelser i 
bygninger

Målgruppen er installatører, håndværkere, 
entreprenører, rådgivere, arkitekter og  
driftsansvarlige, inkl. lærlinge og studerende.
– den professionelle del af byggeriet



MATERIALER OG VIDEN
WWW.BYGGERIOGENERGI.DK

Energiløsninger

81 forskellige løsninger

▪ til klimaskærm

▪ til installationer

▪ til etageejendomme 

Guides
Temaguides med detaljerede 
beskrivelser som supplement til 
energiløsninger

BR18 værktøj

Og meget mere…
www.byggeriogenergi.dk

http://www.byggeriogenergi.dk/
https://krav.byggeriogenergi.dk/


BR18 VÆRKTØJET



MATERIALE OM FUNKTIONSAFPRØVNING

Desuden også 
energiløsninger om 
funktionsafprøvning. 



KONVERTERING TIL 
FJERNVARME ELLER 
VARMEPUMPE



BAGGRUNDEN
• Der er desværre stadig varmeinstallationer, der konverteres til fjernvarme og varmepumper, 

der ikke fungere tilfredsstillende, hvilket giver f.eks.:

• Utilstrækkelig opvarmning

• Dyr og/eller uhensigtsmæssig drift

• Uforudsete omkostninger til ombygning af installationer

TYPISKE UDFORDRINGER
• Varmeanlægget er beregnet til høj fremløbstemperatur, dvs. +80˚C på de 

koldeste dage

• Varmeanlægget har dårlig afkøling

• Varmeanlægget er ét-streget

• Der er ikke tilslutningseffekt nok i eltavlen



OBSERVATIONSPUNKTER
• Varmepumper bør kun anvendes i huse / bygninger, hvor der kun kræves 

lavtemperaturvarme, dvs. at der er gulvvarme eller store radiatorflader

• Varmepumper bør ikke installeres i huse / bygninger med varmesystemer, der 
kræver fremløbstemperaturer på over 65°C på de koldeste dage

• Fjernvarme bør ikke anvendes i huse / bygninger, hvor varmesystemerne kræver 
fremløbstemperaturer på ca. 80°C eller mere på de koldeste dage

• Fjernvarme leveres til forbrugerne med fremløbstemperaturer på ca. 60-85°C 
afhængig af udetemperaturen og fjernvarmeforsyningen. For at opnå en effektiv 
fjernvarmeforsyning skal returtemperaturen være så lav som mulig , - typisk 
mellem 30 °C og 40 °C.

• Fjernvarme bør ikke anvendes i huse / bygninger, hvor varmesystemerne er lav 
afkøling, - HOFOR har f.eks. pt. krav om en gennemsnitsafkøling på 31°C

• Varmepumper og fjernvarme bør ikke tilkobles ældre varmtvandsbeholdere 
eller gennemstrømningsvandvarmere beregnet for f.eks. 80/60˚C. Disse skal 
udskiftes……

• Varmesystemer, der ikke lever op til ovenstående bør forbedres først



GODT AT VIDE
• De fleste ældre centralvarmeanlæg er dimensionerede til fremløbstemperaturer på 80-90 °C og lille afkøling 

ved en udetemperatur på -12 °C. En stor del af disse ejendomme er blevet energirenoverede, hvilket har 
gjort det muligt at reducere fremløbstemperaturen

• Der findes dog stadig mange ejendomme, der ikke har fået gennemført væsentlige energibesparende 
foranstaltninger. I disse ejendomme kan man risikere, at radiatorerne ikke vil være store nok til at opvarme 
lejlighederne til 20 °C ved en fremløbstemperatur på 60°C og en returløbstemperatur på 40 °C ved en 
udetemperatur på -12 °C

• I disse ejendomme kan det være nødvendigt at udskifte en eller flere radiatorer til en større størrelse. 



GODT AT VIDE

Tabel 1 Korrektionsfaktorer ved 70/40/20

Eksempel
Varmesystemet består af radiatorer, som er dimensioneret til en fremløbstemperatur på 80ºC og en returtemperatur på 60ºC ved en 
udetemperatur på -12 ºC. Anlægget yder 8 kW ved det angivne temperatursæt. Efter installationen af en varmepumpe ønskes en 
maksimal fremløbstemperatur på 60 ºC og en returtemperatur på 50 ºC ved en udetemperatur på -12 ºC. I ovenstående tabel (markeret 
med pink) ses, at den relative ydelse for radiatorerne vil falde fra 1,704 til 1,081, hvis temperaturerne ændres. Anlægget vil således 
kunne yde 5,1 kW (1,081/1,704 • 8 kW) ved de reducerede temperaturer.

Hvis huset skal kunne opvarmes tilfredsstillende ved de lavere temperaturer, skal der installeres et større radiatorareal eller husets 
varmetab skal reduceres ved f.eks. efterisolering, nye vinduer etc.
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