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HVAD SKAL VI?

Uddanne studerende til at kunne dimensionere og certificere installationer 

af individuelle varmepumpeanlæg.

Citat fra Bek 1047 om typer der er dækket:

Varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi: 
Individuelle varmepumpeanlæg til opvarmning af helårsboliger, herunder væske til 
vand-varmepumper, luft til vand-varmepumper, luft til luft-varmepumper, 
brugsvandsvarmepumper og boligventilationsvarmepumper, samt sø- og 
bjergvarme til opvarmning af helårsboliger



MÅL FOR UDDANNELSEN I BEK 1047 

Stk. 5. Godkendelse som VE-montørvirksomhed eller VE-installatørvirksomhed til 
montering af varmepumper og systemer til overfladenær udnyttelse af geotermisk energi 
omfatter følgende arbejdsområder:

1) Montering af varmeoptagersystem og sammenkobling til varmepumpeenhed.

2) Rørføring gennem klimaskærm og bygning.

3) Opstilling af varmepumpe med tilhørende udstyr.

4) Tilslutning til varmeforbrugende anlæg og opvarmningsanlæg.

5) Tilslutning af styrings- og reguleringssystem.

6) Indregulering af anlæg.

7) Slutafprøvning.

8) Aflevering af anlæg til kunde.



VE VARMEPUMPER FAGMÅL

• Varmepumpens funktion – kølekreds, komponenter, funktion

• Varmefordelingsanlæg – drifts- og temperaturforhold

• Varmetab fra klimaskærm – beregning af energibehov

• Dimensionering af varmepumpe, lydkrav, indregulering af anlæg

• Valg af komponenter – herunder buffertank + evt. supplerende 

opvarmningssystemer

• Relevant lovgivning – byggelovgivning, autorisationslovgivning, 

støjbekendtgørelse, jordvarmebekendtgørelse

• Rådgivning om relevante energibesparende foranstaltninger i forbindelse 

med installation

• Formidling af viden indenfor området til brugeren (niveau 5 uddannelse)
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EKSAMENSFORM AKADEMIERNE

• Valgfri form mellem erhvervscase og portfolio

• Portfolio: samling af arbejdspapirer fra modulet som fx opgaver der er løst under 

modulet. 

• Erhvervscase: virkelighedsnært scenarie i form af en konkret personlig jobrelateret 

udfordring

• Det afleverede danner grundlag for en fremlæggelse og en samtale

• Eksamen skal kontrollere at den studerende har opnået tilstrækkeligt højt niveau 

ifht. fagmålene

• Eksamen kan fx demonstrere evner til at rådgive slutkunde med tjek af 

fagligheden bag denne rådgivning



VE VP KENDTE UDFORDRINGER

• Stor arbejdsbelastning ved at skulle nå hele indholdet på 4 studiedage – herunder 

meget hjemmearbejde

• 5 ECTS = 5 x 27,5 arb. timer = 137,5 arb. timer

• Studieforløb nogle steder komprimeret til 3 dage i træk inkl. prøve

• Svært at finde ud af at være studerende når man ikke lige går på en uddannelse



VE VP KENDTE UDFORDRINGER

• Behov for mere ensartet udprøvning af kompetencerne

• De uddannede har en tendens til at genoptage tidligere praksis efter beståelse

• Kursisterne oplever ikke noget behov for at tage modulet

• Udfordring mht. kompetencer i at bruge en PC

• Forhåndsviden begrænser udbyttet, da man ikke kan nå at formidle alle 

grundlæggende områder på så kort tid samtidig med at man opbygger ny viden.

• Behov for mere inddragelse af praksis – tiden tillader det ikke som det er nu.



UDVIKLING I ANTAL STUDERENDE PÅ VE VARMEPUMPER, KEA
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