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Technology is our tool, progress our goal

Danish Technological Institute is an independent 
and general research and development institute. 

We take an innovative approach to improving the 
competitiveness of business and industry, society 
and public life. 



Den gode installation af varmepumper
• Rapporten er udarbejdet for og finansieret af 

Energistyrelsen, som ønskede et opdateret billede af den 
generelle kvalitet af varmepumpeinstallationer i danske 
enfamiliehuse. Analysen er udført i perioden fra januar til 
juni 2021 og omfatter kvalitative data fra 28 installationer 
og kvantitative data fra 25 installationer.

• Rapporten er udarbejdet af varmepumpeeksperter fra 
Teknologisk Institut i regi af Videncenter for 
Energibesparelser i Bygninger. 

• Rapporten kan findes her: Link

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Energibesparelser/den_gode_installation_af_varmepumper_teknologisk_institut.pdf


Sammenfatning af analysen
• Analysen viser, at kvaliteten af varmepumpeinstallationer er væsentligt 

forbedret sammenlignet med den tidligere undersøgelse fra 2017.

• VE-godkendelsesordningen bidrager til at hæve kvaliteten af 
varmepumpeinstallationer. Alle installationer foretaget af VE-godkendte 
installatører er blevet vurderet til at være gode installationer. 

• Installationer i analysen udført af en udførende med VE-godkendelse har 
højere årsvirkningsgrader end gennemsnittet, og disse virkningsgrader er 
af samme størrelsesorden som i Energistyrelsens Teknologikatalog.

• I de undersøgte installationer vil det energimæssige eftersyn i 
gennemsnit kunne spare ca. 10 % (mere herom senere).

• Den beregnede gennemsnitlige årsvirkningsgrad for alle undersøgte 
installationer er 2,9-3,2.



Konklusioner baseret på analysens formål
Formål 1: At skabe et overblik over kvaliteten af varmepumpeinstallationer i danske enfamiliehuse ud fra 
minimum 24 stikprøver med forskellige kombinationer af varmepumpetyper og varmeafgiversystemer.

• 75 % af installationerne har opnået en vægtet score på minimum 80 ud af 100 point og kan karakteriseres 
som gode varmepumpinstallationer. Teknologisk Institut vurderer dermed, at kvaliteten er bedre end, 
hvad der blev fundet ved den tidligere undersøgelse

Formål 2: At belyse, om installationer udført af VE-godkendte varmepumpeinstallatører har højere kvalitet 
end installationer, der er udført af installatører, som ikke har fået uddannelsen under VE-
godkendelsesordningen.

• Analysen viser, at kvaliteten og den målte energieffektivitet er højere for de installationer, som er udført af 
VE-godkendte installatører sammenlignet med andre installationer

• VE-godkendte installatører en vægtet vurderingsscore på 91, mens de øvrige installationer opnår en 
vægtet gennemsnitsscore på 81,5

• SPF-værdierne for installationerne foretaget af VE-godkendte installatører opnår en gennemsnitlig SPF-
værdi på 3,2-3,5, mens de øvrige opnår 2,7-3,0 (dog også med en højere andel af gulvvarmeinstallationer)



Konklusioner baseret på analysens formål
Formål 3: At undersøge potentialet i at udvide det eksisterende obligatoriske serviceeftersyn for 
varmepumper med et energieftersyn ifølge det koncept, som Teknologisk Institut har udarbejdet for 
Energistyrelsen.

• Præsenteres efter servicekonceptet er præsenteret.

Formål 4: At tilvejebringe målte data for varmepumpers virkningsgrad (SPF) under drift i repræsentative 
boliger.

• Gennemsnitligt for alle installationer er der beregnet SPF-værdier på mellem 2,9 og 3,2. For gulvvarme er 
SPF-værdierne i størrelsesordenen 3,1 til 3,4, mens det for radiatorer og kombinationsanlæg er 2,7 og 3,0

• For installationerne af VE-godkendte installatører svarer de beregnede SPF-værdier i denne analyse til 
Teknologikatalogets værdier. Der er dog tale om et begrænset udsnit af installationer. 



Energiservice af husstandsvarmepumper
Konceptet er udviklet for luft/vand og jordvarmepumper og det 
foretages som udgangspunkt i varmesæsonen. 

Konceptet generisk for at favne de fleste produkter på markedet og 
hensyntagen til et realistisk tidsforbrug ved service

Konceptet er udarbejdet som en ‘servicebog for varmepumpen’

• Energiforbrug (etablere et udgangspunkt for den videre analyse)
• Aflæsning af eksterne eller interne energimålere af varme og eloptag

• Gennemgang af elvarmeandel og indetemperaturindstillinger

• Beregning og vurdering af virkningsgrad

• Vejrkompensering
• Gennemgang af varmekurve

• Tjek af rumvarmestop temperatur

• Brugsvandstemperatur
• Tjek af sætpunkt og afstemning med ejer



Energiservice af husstandsvarmepumper
• Fejl-log

• Registrering og beskrivelse af fejllogs og årsager

• Kort beskrivelse af årsager og eventuelle udbedring af fejl.

• Isolering
• Er isolering intakt?

• Flow på systemerne 
• Evt. gennemgang af skueglas for bobler under drift

• Er der oliepletter under rørsamlinger i kabinettet?

• Tjek af manometer på centralvarme

• Energistyring
• Gennemgang af fremløb- og returtemperaturer

• Registrering af indstillinger for rumvarmestyring med termostater og 
rumvarmefølere

• Tjek og vurdering af udetemperaturføler og vindpåvirkninger



Energiservice af husstandsvarmepumper
Specifikt for luft til vand-varmepumper:

• Urenheder på varmeveksler
• Rengøring af finner i udedelen

• Gennemgang af snavsfilter imellem inde- og udedel (for 
monobloks)

Specifikt for væske til vand-varmepumper 
(jordvarmepumper):

• Tryk i jordslange
• Vurdering af tryk i jordslanger og mulighederne for luftlommer

• Temperatur fra jordslange
• Vurdering af temperatur i jordslanger sammenholdt med 

normalområdet

• Beregning og vurdering af ΔT for ind- og udløb på jordslangen



Konklusioner baseret på analysens formål
Formål 3: At undersøge potentialet i at udvide det 
eksisterende obligatoriske serviceeftersyn for varmepumper 
med et energieftersyn ifølge det koncept, som Teknologisk 
Institut har udarbejdet for Energistyrelsen.

• Der er gennemsnitligt observeret en 10 % forbedring i 
SPF-værdierne, efter der er foretaget optimeringstiltag, 
sammenlignet med SPF-værdierne, inden der er foretaget 
optimeringstiltag. 

• Responsen fra de involverede varmepumpeinstallatører 
har generelt været positiv, så længe de administrative 
byrder forbundet med det energimæssige eftersyn holdes 
på et minimum og digitaliseres.



Tak for jeres opmærksomhed

Claus Schøn Poulsen, csp@teknologisk.dk
Jakob Thomsen, jath@teknologisk.dk, 72 20 15 63
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