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Varmeproducerende enheder

Den varmeproducerende enhed skal sørge for at dække varmebehovet til rumvarme og varmt brugsvand. Varmt 
brugsvand behandles dog i et særskilt afsnit.

Før der vælges en varmeproducerende enhed bør det altid undersøges hos kommunen om der er 
forsyningsplaner for området, og om der er - eller kan ventes at komme tilslutningspligt.

Kollektiv varmeforsyning omfatter fjernvarmeforsyning og forsyning med naturgas. Hver enkelt kommune har 
planlagt, om der skal stilles kollektiv varmeforsyning til rådighed i de enkelte bolig-områder.

I områder uden kollektiv varmeforsyning vil der være mulighed for at anvende forskellige varmekil-der som fx 
varmepumper, oliekedler, biokedler m.m. og eventuelt i kombination med supplerende solvarme.

I dette afsnit beskrives følgende varmeproducerende enheder:

• Fjernvarmeanlæg
• Gaskedel
• Oliekedel
• Biobrændselskedel
• Elvarme

På næste side beskrives de mest anvendte varmeproducerende enheder.
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Fjernvarmeanlæg

Der findes to hovedtyper af fjernvarmeanlæg i ejendomme:
• Direkte anlæg med opblanding, blandesløjfeanlæg
• Indirekte anlæg, veksler 

Figur 1. Direkte anlæg med blandesløjfe i etagebolig  Figur 2. Direkte anlæg med blandesløjfe - principdiagram 

  

Anlæggene i figur 1 og 2 er begge direkte anlæg, men de er opbygget forskelligt.

Figur 3. Indirekte anlæg med veksler i etagebolig   Figur 4. Indirekte anlæg med veksler - principdiagram 
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Direkte anlæg

I et direkte anlæg (se figur 1 og 2) med blandesløjfe cirkulerer fjernvarmevandet direkte i varmeinstallationen via 
en blandesløjfe, hvor fjernvarmevandet blandes op med returvandet fra radiatorerne. Blandesløjfeanlæg er egnet 
til alle anlæg og giver god mulighed for central regulering med en termostatisk ventil eller et reguleringsanlæg med 
motorstyring. Se endvidere afsnittet vedr. varmesystemer.
Det er vigtigt, at reguleringsventilerne er dimensioneret rigtigt i forhold til belastning og differenstryk, idet der ellers 
kan opstå problemer med pendling og dårlig regulering.

Indirekte anlæg

I et indirekte anlæg (se figur 3 og 4), som er egnet til alle varmeanlægstyper, er fjernvarmevandet fysisk adskilt fra 
ejendommens lokale varmeanlæg ved en varmeveksler. Ejendommens lokale var-meanlæg har sit eget kredsløb 
med cirkulationspumpe, sikkerheds- og ekspansionssystem.

Centralvarmereguleringen foregår ved central temperaturregulering, som kan kombineres med regulering på 
radiatorventilerne. Fremløbstemperaturen reguleres på reguleringsventilen, der altid indstilles til en temperatur, 
som er lavere end primærsidens fremløbstemperatur af hensyn til afkølingsforholdene i veksleren.

Energibesparelse

Anlæg i enfamilieshuse

I enfamilieshuse er de typiske tiltag konvertering til fjernvarme fra olie- eller gaskedel eller udskiftning af 
eksisterende fjernvarmeunit.

Konvertering til fjernvarme fra oliekedel

Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved konvertering til fjernvarme fra 
oliekedel afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad. Besparelserne fremkommer ved at fjernvarmeanlægget 
har en årsvirkningsgrad på 95 - 98 % mens oliekedlerne har betydeligt lavere årsvirkningsgrader.

Tabel 1. Besparelser ved konvertering til fjernvarme fra oliekedel

Eksisterende 
opvarmnings-
form

Fjernvarme
Byggeår

1930 - 1959 1960 - 1979 1980 - 1999 2000 - 2005
Isolering

Vinduer

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: Ingen

Loft: ca. 30 mm

Forsats/koblet

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: ca. 75 

mm
Loft: ca. 100 mm

Termoruder

Gulv: ca. 150 mm
Hulmur: ca. 100 

mm
Loft: ca. 200 mm

Termoruder

Gulv: ca. 200 mm
Hulmur: ca. 125 mm

Loft: ca. 250 mm

Energiruder
Oliekedel før 
1977

Areal m2 Energibesparelse i kWh/år
100 12.100 11.700 10.600 8.300
140 13.100 12.200 10.900 8.400
180 14.100 13.000 11.300 8.600

Oliekedel efter 
1977

100 5.500 5.100 4.300 3.300
140 6.300 5.600 4.500 3.300
180 7.200 6.200 4.800 3.500

Oliekedel efter 
1995

100 3.800 3.500 2.800 2.100
140 4.400 3.900 3.000 2.200
180 5.100 4.400 3.300 2.300
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Eksempel 1
Et hus fra 1965 på 140 m2, der opvarmes med en oliekedel fra efter 1977, kan spare ca. 5.600 kWh om året ved at konvertere 

til fjernvarme.

Eksempel 2
Samme hus og kedel som i eksempel 1, men gulvet, hulmuren og loftet er efterisoleret, så det næsten opfylder kravene i 

Bygningsreglementet for huse opført fra 1980 til 1999. Den år-lige energibesparelse ved at skifte til fjernvarme udgør her 

4.500 kWh.

Vejledende årsvirkningsgrader for oliefyrede kedler

Hvis den eksisterende kedels virkningsgrad ikke kendes, så kan nedenstående årsnyttevirkninger anvendes. 
Årsnyttevirkningerne er baseret på nedre brændværdi.

Tabel 2. Vejledende årsvirkningsgrader for oliefyrede kedler

Eksempel 3
I et parcelhus på 130 m2 med et olieforbrug på 2.400 liter pr. år konverteres en ældre oliekedel fra før 1977 til fjernvarme. 

Parcelhusets varmesystem er en kombination af radiatorer og gulvvarme.

Den samlede årsnyttevirkning i det eksisterende kedelanlæg er ved hjælp af ovenstående tabel 2 skønnet til 73 % svarende til, 

at husets faktiske varmebehov er 17.500 kWh (2.400 l/år ∙ 10 kWh/liter ∙ 73 %/100).

Det årlige elforbrug til oliekedlen er skønnet til 579 kWh.

Fjernvarmeinstallationens har et tab på ca. 5 %. Dette svarer til et årligt energiforbrug til opvarmning med fjernvarme på i alt 

18.400 kWh.

Den årlige besparelse bliver således:

24.000 kWh + 579 kWh – 18.400 kWh = 6.200 kWh

Olieforbrug i 
liter pr år

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000

Oliekedel fra før 
1977 - 57 67 73 77 82

Oliekedel fra 
efter 1977 76 85 88 89 91 92

Oliekedel fra 
efter 1991 83 87 92 92 93 93

Kondenserende 
oliefyret kedel 100
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Konvertering til fjernvarme fra gaskedel

Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved konvertering til fjernvarme fra 
gaskedel afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad. Besparelserne fremkommer ved at fjernvarmeanlægget 
har en årsvirkningsgrad på 95 - 98 % mens gaskedlerne har betydeligt lavere årsvirkningsgrader.

Tabel 3. Besparelser ved konvertering til fjernvarme fra gaskedel

Vejledende årsvirkningsgrader for gasfyrede kedler

Hvis den eksisterende kedels virkningsgrad ikke kendes, så kan nedenstående årsnyttevirkninger anvendes. 
Årsnyttevirkningerne er baseret på nedre brændværdi.

Tabel 4. Vejledende årsvirkningsgrader for gasfyrede kedler

Eksisterende 
opvarmnings-
form

Fjernvarme
Byggeår

1930 - 1959 1960 - 1979 1980 - 1999 2000 - 2005
Isolering

Vinduer

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: Ingen

Loft: ca. 30 mm

Forsats/koblet

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: ca. 75 

mm
Loft: ca. 100 mm

Termoruder

Gulv: ca. 150 mm
Hulmur: ca. 100 

mm
Loft: ca. 200 mm

Termoruder

Gulv: ca. 200 mm
Hulmur: ca. 125 mm

Loft: ca. 250 mm

Energiruder

Gasblæse-
brænder mon-
teret på ke-del 
fra før 1977

Areal m2 Energibesparelse i kWh/år
100 11.600 11.200 10.400 8.200
140 12.400 11.700 10.600 8.200
180 13.300 12.300 10.900 8.400

Gasblæse-
brænder mon-
teret på ke-del 
fra efter 1977

100 5.500 5.100 4.300 3.300
140 6.300 5.600 4.500 3.300

180 7.200 6.200 4.800 3.500

Gaskedel, 
åben-forbrænd-
ing med trækaf-
bryder

100 6.400 6.000 5.000 3.800
140 7.400 6.500 5.300 3.900

180 8.400 4.400 5.700 4.100

Gaskedel, lukket 
forbrænding 

med balanceret 
eller splitaftræk

100 3.900 3.700 3.000 2.300
140 4.600 4.000 3.200 2.300

180 5.300 4.500 3.400 2.500

Gasforbrug i m3 pr år 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000
Gasblæsebrænder mon-

teret på kedel fra før 1977 - 53 64 70 76 80

Gasblæsebrænder mon-
teret på kedel fra efter 

1977
74 83 88 89 90 91

Gaskedel, åben forbrænd-
ing med trækafbryder - 51 62 69 73 78

Gaskedel, lukket forbrænd-
ing med balanceret eller 

splitaftræk
61 75 81 85 86 88
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Udskiftning af eksisterende fjernvarmeunit

Man kan inddele anlæggene i tre typer:
1. Ældre installation
2. Nyere unit
3. Plusinstallation (ekstra energieffektiv installation)

Ved en ældre installation forstås en installation opbygget på stedet. Denne type installation blev anvendt frem til 
ca. 1990.

En nyere unit er en samlet enhed, som er installeret på væg eller i skab. En nyere unit er typisk anvendt efter 
1990.

Tabel 5. Besparelser at hente ved at gå fra ’Ældre installation’ til ’Nyere unit’ eller til ’Plusinstallation’. Direkte tilslutningsanlæg 

inkl. vandvarmer

Tabel 6. Besparelser at hente ved at gå fra ’Ældre installation’ til ’Nyere unit’ eller til ’Plusinstallation’. In-direkte 

tilslutningsanlæg inkl. vandvarmer

Store anlæg (etageejendomme, kontorer m.m.)

I etageejendomme, kontorer m.m. er de typiske tiltag konvertering til fjernvarme fra oliekedel eller renovering af 
eksisterende fjernvarmeanlæg.

Konvertering til fjernvarme fra oliekedel

Når en oliekedel er over 10 - 15 år gammel, er det ofte fornuftigt at udskifte den med et moderne fjernvarmeanlæg. 
Dermed udnyttes energien betydeligt mere effektivt, idet årsvirkningsgraden for et fjernvarmeanlæg ligger på 96 - 
98 % afhængig af anlægstype, energiforbrug og temperaturfor-holdene i varmeanlægget.
Udskiftning af en ældre oliekedel til et nyt fjernvarmeanlæg giver typisk en besparelse på ca. 8 - 10 %.

Eksisterende anlæg Energiforbedrende tiltag
Nyere unit Plusinstallation

Energi- og afkølingsbesparelser i kWh pr. år
Ældre fjernvarmeinstallation
(opbygget på stedet, anvendt frem til ca. 
1990)

1.181 1.512

Nyere unit (samlet enhed, an-vendt efter ca. 
1990) 331

Eksisterende anlæg Energiforbedrende tiltag
Nyere unit Plusinstallation

Energi- og afkølingsbesparelser i kWh pr. år
Ældre fjernvarmeinstallation
(opbygget på stedet, anvendt frem til ca. 
1990)

1.572 2.193

Nyere unit (samlet enhed, an-vendt efter ca. 
1990) 622



VARMEPRODUCERENDE ENHEDER ENERGIHÅNDBOGEN 2019Side 13 |

Ved udskiftning af en eksisterende kedel kan der enten vælges et direkte eller et indirekte fjernvarmeanlæg, alt 
efter de lokale fjernvarmebestemmelser.

I nedenstående tabel ses kendetegn for de forskellige kedeltyper.

Tabel 7. Kendetegn for de forskellige kedeltyper

Vejledende årsvirkningsgrader for gasfyrede kedler

Hvis den eksisterende kedels årsvirkningsgrad ikke kendes, så kan nedenstående anvendes. 
Års-virkningsgraderne gælder for kedler mellem 200 og 1.000 kW.

Tabel 8. Vejledende årsvirkningsgrader for gasfyrede kedler

Kedel Karakteristika

Ældre, middel

• 50 mm isolering på de væsentligste overflader
• Ingen eksplosionsklapper
• Indvendigt isolerede renseklapper i begrænset 

mængde
• Tætning mellem elementer udført med asbestsnor eller 

til-svarende helt tæt metode
• Effektiv pakning ved forplade og tæt brændermontering

Eksempler:
• Gamle TASSO VH, F og T kedler ældre end ca. 25 år
• Ældre PARCA kedler
• Ældre Danstoker og HETO kedler med isolerede 

kedelgavle

Ældre, god

Eksempler:
• Nyere Danstoker kedler med 75 til 100 mm isolering på 

alle vandkølede dele og minimum 100 mm indvendig 
isolering af vendekasser

• TASSO, PARCA, Viessmann m.fl., 15 til 20 år gamle 
med ty-pisk 100 mm isolering og helt tætte på 
røggassiden

• Alle nyere kedler beregnet til overtryk i fyrboksen

Nyere, god Alle øvrige typer kedler, som er ca. 10–15 år gamle

Kedel Årsvirkningsgrad
[%]

Ældre, middel 88

Ældre, god 90

Nyere, god 92
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I nedenstående tabel ses energibesparelser ved at udskifte forskellige typer oliekedler til fjernvarmeanlæg.
Som det ses, kan der opnås en væsentlig energibesparelse ved udskiftningen.

Tabel 9. Energibesparelser ved udskiftning af olikedler til fjernvarme

Renovering af eksisterende fjernvarmeanlæg

Det anbefales at renovere en fjernvarmeforsynet varmecentral, hvis der er:
• Et højt varmeforbrug
• Dårlig afkøling (mindre end 30 °C)
• Hyppige driftsproblemer, som fx manglende centralvarme i dele af anlægget eller manglende varmt brugsvand
• Hyppige reparationer og/eller udskiftninger af komponenter kedelcentral eller i centralvarmeanlægget, typisk  
 på grund af tæringer
• Foretaget energibesparende foranstaltninger på klimaskærm, så forbruget til rumopvarmning er reduceret

En renovering af varmecentralen har følgende fordele:

• Udskiftning af en ældre veksler til en ny vil minimere vedligeholdelsesudgifterne samt forbedre afkølingen
• Ved direkte fjernvarme opnås en god energieffektivitet i form af lavere elforbrug til cirkulations-pumpning af  
 varmt vand samt mulighed for en bedre afkøling

Det bør overvejes at ændre et indirekte anlæg til et direkte. Det kræver dog, at fjernvarmeværket tillader det, og at 
varmeanlægget (radiatorer, ventiler m.m.) kan klare det høje tryk fra fjernvarmenettet

Fjernvarmeanlægget bør monteres med trykdifferensregulatorer for at sikre, at reguleringsventilerne har stabile 
driftsbetingelser

Udførelse

Dimensionering af fjernvarmeanlæg

Centralvarme

Centralvarmeanlæg skal dimensioneres efter DS 469, Norm for varme- og køleanlæg i bygninger.
Centralvarmeanlæg dimensioneres til en fremløbstemperatur på højst 60 °C og en returløbstempe-ratur på højst 
40 °C ved den dimensionerende udetemperatur. Disse dimensionerende temperaturer gælder ved ændring af 
varmeforsyning, renovering og installation af varmeanlæg i eksisterende bygninger. I forbindelse med dette kan 
det være hensigtsmæssigt at efterisolere bygningen eller installere større eller ekstra radiatorer for at kunne 
dække varmebehovet ved de angivne fremløbs- og returløbstemperaturer.

Fjernvarmeforsyningen kan have regler, der kræver en lavere returløbstemperatur eller større afkøling af 
fjernvarmevandet, som anlægget så må dimensioneres til.

Kedel Brutto brændselsforbrug
[kWh/år]

Besparelse
[kWh/år]

Ældre, middel 600.000
1.500.000
3.000.000

57.084
142.815
285.701

Ældre, god 600.000
1.500.000
3.000.000

45.249
112.919
225.701

Nyere, god 600.000
1.500.000
3.000.000

35.369
78.893

151.432
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Varmt brugsvand

Anlæg til produktion af varmt brugsvand dimensioneres efter DS 439, Norm for vandinstallationer.
Anlæg til produktion af varmt brugsvand behandles i et særskilt afsnit.

Montage

Anlæg i enfamilieshuse

Konvertering

Den eksisterende varmeforsyning kobles fra aftrækket (skorstenen), varmeanlægget og varmt-vandsbeholderen. 
Oliekedlen demonteres. Det samme gælder varmtvandsbeholderen, hvis den skal udskiftes.
Den nye fjernvarmeunit hænges op på væggen eller placeres på gulvet og tilsluttes fjernvarmefor-syningen. Rør 
til varmt brugsvand tilsluttes enten varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Rør til radiatorer og/eller gulvvarme 
tilsluttes.

Renovering

Den eksisterende fjernvarmeunit kobles fra varmeanlægget og varmtvandsbeholderen eller varme-veksleren.

Fjernvarmeunitten demonteres. Det samme gælder varmtvandsbeholderen eller varmeveksleren, hvis den 
udskiftes.

Den nye fjernvarmeunit hænges op på væggen eller placeres på gulvet og tilsluttes fjernvarmeforsyningen. Rør 
til varmt brugsvand tilsluttes enten varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Rør til radiatorer og/eller gulvvarme 
tilsluttes.

Det lokale fjernvarmeværks bestemmelser for montage skal altid følges.

Installationen skal udføres, så den lever op til gældende regler i forskrifter for vand- og varmein-stallationer, 
herunder DS 469 for varmeanlæg, DS 452 for isolering af tekniske installationer og DS 439 for vandinstallationer. 

Store anlæg (etageejendomme, kontorer m.m.)

Konvertering

Den eksisterende varmeforsyning kobles fra aftrækket (skorstenen), varmeanlægget og varmt-vandsbeholderen. 
Oliekedlen demonteres. Det samme gælder varmtvandsbeholderen, hvis den skal udskiftes.
Fjernvarmeveksleren placeres i varmecentralen og tilsluttes fjernvarmeforsyningen.

Rør til varmt brugsvand tilsluttes enten varmeveksler eller varmtvandsbeholder. Rør til radiatorsy-stemet tilsluttes.

Renovering

Den eksisterende veksler kobles fra varmeanlægget (sekundærsiden) og fjernvarmeforsyningen (primærsiden), 
hvorefter den demonteres.

Varmeanlægget påbygges en blandesløjfe, det vil sige en rørforbindelse mellem fremløbs- og returledningen. Der 
indbygges en kontraventil i rørforbindelsen. På varmeanlæggets returledning monte-res en reguleringsventil, der 
styres af vejrkompenseringsanlægget.
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Varmeanlægget tilsluttes afslutningsvis til fjernvarmeforsyningen. Der monteres afspærringsventiler mellem de to 
anlægsdele.

Rør til varmt brugsvand tilsluttes enten gennemstrømningsvandvarmer eller varmtvandsbeholder.

Det lokale fjernvarmeværks bestemmelser for montage skal altid følges.

Installationen skal udføres, så den lever op til gældende regler i forskrifter for vand- og varmeinstallationer, 
herunder DS 469 for varmeanlæg, DS 452 for isolering af tekniske installationer og DS 439 for vandinstallationer.

Indregulering

I Bygningsreglementets vejledning om termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg står der:

Ved planlægning og udførelse af installationer til varme- og køleanlæg skal DS 469 Varme- og køleanlæg i 
bygninger overholdes. DS 469 omfatter alle typer varme- og køleanlæg, der har til formål at tilføre rum og 
bygninger samt tilknyttede systemer varme eller køling.

I henhold til DS 469:2013 ”Varme- og køleanlæg i bygninger” har bygherren ansvaret for, at standardens krav til 
indregulering inkl. kontrol og dokumentation er overholdt.

Funktionsafprøvning

I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og 
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæggene overholder 
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske 
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn

Vedligeholdelse af fjernvarmeinstallationen ved regelmæssige eftersyn er særdeles vigtigt både energi- og 
driftsmæssigt. Der bør foretages følgende:

• Et hovedeftersyn
• Et vedligeholdelsestjek typisk hvert andet år

Hovedeftersyn

Ved hovedeftersynet tjekkes både fjernvarmeinstallationen, boligerne og beboernes forbrugsvaner.

Alle fjernvarmeinstallationer i ejendommen efterses, testes og justeres. Lige fra hovedinstallationens forskellige 
dele til radiatortermostaterne.

Der foretages en gennemgang af boligerne for at vurdere energiforbruget. Fx tjekkes isolering, vinduer og 
radiatorstørrelser.

Beboerne får vejledning i, hvordan gode vaner kan holde på varmen – og holde varmeforbruget nede.
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Hovedeftersynet er det første eftersyn der foretages hos kunden. Herefter følger vedligeholdelsestjek.

Vedligeholdelsestjek

Hvert andet år bør der foretages et vedligeholdelsestjek af fjernvarmeanlægget, hvor alt bliver justeret, så det 
virker, som det skal.

Naturgaskedler

Der findes to hovedtyper af gaskedler i ejendomme:

• Gaskedel med lukket forbrændingskammer
• Gaskedel med åbent forbrændingskammer

Et lukket forbrændingskammer får luft fra et separat rør eller et dobbeltrør, hvor den friske luft trækkes ind af det 
ene rør, og “røgen” ledes ud af det andet rør.

En gaskedel med åbent forbrændingskammer får luft til forbrænding af gassen via det rum, som kedlen står i. Det 
er typisk kun ældre gaskedler, der har et åbent forbrændingskammer, da de ikke er lovlige at montere i dag.

Figur 5. Ældre naturgaskedel   Figur 6. Kondenserende naturgaskedel

Små kedler

Virkningsgraden for brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning med en nominel nytteeffekt <70 kW og 
brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med en nominel nytteeffekt <70 kW 
skal ifølge EU’s ecodesign forordning nr. 813/2013 som minimum være:

• 86 % ved rumopvarmning

Ovenstående virkningsgrad svarer til B mærkede kedler.

Virkningsgraden er baseret på øvre brændværdi. Det svarer til en virkningsgrad på ca. 95 % efter nedre 
brændværdi.
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Mellemstore kedler

Virkningsgraden for brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning med en nominel nytteeffekt >70 kW og ≤400 
kW og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med en nominel nytteeffekt 
>70 kW og ≤400 kW skal ifølge EU’s ecodesign forordning nr. 813/2013 som minimum være:

• 86 % ved 100 % af den nominelle nytteeffekt
• 94 % ved 30 % af den nominelle nytteeffekt
• 
Virkningsgraderne er baseret på øvre brændværdi. Det svarer til en virkningsgrad på henholdsvis ca. 95 % og ca. 
104 % efter nedre brændværdi.

Der findes ikke mærkningsordning for mellemstore kedler.

Store kedler

I Bygningsreglement 2018, kapitel 12, § 308 står der:
”Store olie- og gasfyrede centralvarmekedler med en nominel ydelse på mere end 400 kW, må højst have et 
røggastab på 7 pct. ved fuldlast og skal være forsynet med røggaskøler, hvis temperaturforholdene i det tilsluttede 
varmeanlæg er egnet til dette”.

Der findes ikke mærkningsordning for store kedler.
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Energibesparelse

Anlæg i enfamilieshuse

I enfamilieshuse er de typiske tiltag konvertering til naturgas fra oliekedel, elvarme eller udskiftning af eksisterende 
gaskedel.

Konvertering til gaskedel fra oliekedel eller elvarme

Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved konvertering til kondenserende 
gaskedel fra oliekedel eller elvarme afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad. Besparelserne fremkommer 
ved at den kondenserende gaskedel har en årsvirkningsgrad på ca. 100 % mens olikedlerne har betydeligt lavere 
årsvirkningsgrader.
Besparelsen ved konvertering fra elvarme er negativ, da den kondenserende elkedel har et elforbrug til brænder 
og cirkulationspumpe.

Tabel 10. Besparelser ved konvertering til gaskedel fra oliekedel eller elvarme

Eksempel 4
Et hus fra 1965 på 140 m2, der opvarmes med en oliekedel fra efter 1977, kan spare

ca. 5.600 kWh om året ved at konvertere til en kondenserende naturgaskedel.

Eksempel 5
Samme hus og kedel som i eksempel 1, men gulvet, hulmuren og loftet er efterisoleret, så det næsten opfylder kravene i 

Bygningsreglementet for huse opført fra 1980 til 1999. Den år-lige energibesparelse ved at skifte til fjernvarme udgør her 4.500 

kWh.

Eksisterende 
opvarmnings-
form

Ny kondenserende gaskedel
Byggeår

1930 - 1959 1960 - 1979 1980 - 1999 2000 - 2005
Isolering

Vinduer

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: Ingen

Loft: ca. 30 mm

Forsats/koblet

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: ca. 75 

mm
Loft: ca. 100 mm

Termoruder

Gulv: ca. 150 mm
Hulmur: ca. 100 

mm
Loft: ca. 200 mm

Termoruder

Gulv: ca. 200 mm
Hulmur: ca. 125 mm

Loft: ca. 250 mm

Energiruder
Oliekedel før 
1977

Areal m2 Energibesparelse i kWh/år
100 12.100 11.700 10.600 8.300
140 13.100 12.200 10.900 8.400
180 14.100 13.000 11.300 8.600

Oliekedel efter 
1977

100 5.500 5.100 4.300 3.300
140 6.300 5.600 4.500 3.300
180 7.200 6.200 4.800 3.500

Oliekedel efter 
1995

100 3.800 3.500 2.800 2.100
140 4.400 3.900 3.000 2.200
180 5.100 4.400 3.300 2.300

Elvarme 100 -241 -241 -241 -241
140 -241 -241 -241 -241
180 -241 -241 -241 -241



VARMEPRODUCERENDE ENHEDER ENERGIHÅNDBOGEN 2019Side 20 |

Vejledende årsvirkningsgrader for oliefyrede kedler

Hvis den eksisterende kedels virkningsgrad ikke kendes, så kan nedenstående årsnyttevirkninger anvendes. 
Årsnyttevirkningerne er baseret på nedre brændværdi.

Tabel 11. Vejledende årsvirkningsgrader for oliefyrede kedler

Eksempel 6
I et parcelhus på 130 m2 med et olieforbrug på 2.400 liter pr. år konverteres en ældre olieke-del fra før 1977 til en kondenser-

ende gaskedel. Parcelhusets varmesystem er en kombination af radiatorer og gulvvarme.

Den samlede årsnyttevirkning i det eksisterende kedelanlæg er ved hjælp af ovenstående ta-bel 11 skønnet til 73 % svarende 

til, at husets faktiske varmebehov er 17.500 kWh (2.400 l/år ∙ 10 kWh/liter ∙ 73 %/100).

Det årlige elforbrug til oliekedlen er skønnet til 579 kWh.

Den nye kondenserende gaskedel har en årsnyttevirkning på 100 %. Dette svarer til et årligt energiforbrug til opvarmning med 

naturgas på i alt 17.500 kWh. Det årlige elforbrug til kedlen er 176 kWh.

Den årlige besparelse bliver således:

24.000 kWh + 579 kWh – 17.500 kWh + 176 kWh = 6.900 kWh

Olieforbrug i 
liter pr år

1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000

Oliekedel fra før 
1977 - 57 67 73 77 82

Oliekedel fra 
efter 1977 76 85 88 89 91 92

Oliekedel fra 
efter 1991 83 87 92 92 93 93

Kondenserende 
oliefyret kedel 100
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Udskiftning af eksisterende gaskedel

Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved udskiftning af ek-sisterende 
gaskedel til kondenserende gaskedel afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad.
Besparelserne fremkommer ved at den kondenserende gaskedel har en årsvirkningsgrad på ca. 100 % mens de 
eksisterende gaskedler har betydeligt lavere årsvirkningsgrader.

Tabel 12. Besparelser ved udskiftning af eksisterende gaskedel

Vejledende årsvirkningsgrader for gasfyrede kedler

Hvis den eksisterende kedels virkningsgrad ikke kendes, så kan nedenstående årsnyttevirkninger anvendes. 
Årsnyttevirkningerne er baseret på nedre brændværdi.

Tabel 13. Vejledende årsvirkningsgrader for gasfyrede kedler

Eksisterende 
opvarmnings-
form

Ny kondenserende gaskedel
Byggeår

1930 - 1959 1960 - 1979 1980 - 1999 2000 - 2005
Isolering

Vinduer

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: Ingen

Loft: ca. 30 mm

Forsats/koblet

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: ca. 75 

mm
Loft: ca. 100 mm

Termoruder

Gulv: ca. 150 mm
Hulmur: ca. 100 

mm
Loft: ca. 200 mm

Termoruder

Gulv: ca. 200 mm
Hulmur: ca. 125 mm

Loft: ca. 250 mm

Energiruder
Gasblæse-
brænder mon-
teret på ke-del 
fra før 1977

Areal m2 Energibesparelse i kWh/år
100 11.600 11.200 10.400 8.200
140 12.400 11.700 10.600 8.200
180 13.300 12.300 10.900 8.400

Gasblæse-
brænder mon-
teret på ke-del 
fra efter 1977

100 5.500 5.100 4.300 3.300
140 6.300 5.600 4.500 3.300

180 7.200 6.200 4.800 3.500

Gaskedel, 
åben-forbrænd-
ing med trækaf-
bryder

100 6.400 6.000 5.000 3.800
140 7.400 6.500 5.300 3.900

180 8.400 7.300 5.700 4.100

Gaskedel, lukket 
forbrænding 
med balanceret 
eller splitaftræk

100 3.900 3.700 3.000 2.300
140 4.600 4.000 3.200 2.300

180 5.300 4.500 3.400 2.500

Gasforbrug i m3 pr år 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000
Gasblæsebrænder mon-

teret på kedel fra før 1977 - 53 64 70 76 80

Gasblæsebrænder mon-
teret på kedel fra efter 

1977
74 83 88 89 90 91

Gaskedel, åben forbrænd-
ing med trækafbryder - 51 62 69 73 78

Gaskedel, lukket for-
brænding med balanceret 

eller splitaftræk
61 75 81 85 86 88
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Store anlæg (etageejendomme, kontorer m.m.)

I etageejendomme, kontorer m.m. er det typiske tiltag udskiftning af eksisterende gaskedel.
I nedenstående tabel ses kendetegn for de forskellige kedeltyper.

Tabel 14. Kendetegn for de forskellige kedeltyper

Vejledende årsvirkningsgrader for gasfyrede kedler

Hvis den eksisterende kedels virkningsgrad ikke kendes, så kan nedenstående årsvirkningsgrader anvendes. 
Årsvirkningsgraderne gælder for kedler mellem 200 og 1.000 kW.

Tabel 15. Vejledende årsvirkningsgrader for gasfyrede kedler

Kedel Karakteristika

Ældre, middel

• 50 mm isolering på de væsentligste overflader
• Ingen eksplosionsklapper
• Indvendigt isolerede renseklapper i begrænset mængde
• Tætning mellem elementer udført med asbestsnor eller til-

svarende helt tæt metode
• Effektiv pakning ved forplade og tæt brændermontering

Eksempler:
• Gamle TASSO VH, F og T kedler ældre end ca. 25 år
• Ældre PARCA kedler
• Ældre Danstoker og HETO kedler med isolerede kedelgavle

Ældre, god

Eksempler:
• Nyere Danstoker kedler med 75 til 100 mm isolering på alle 

vandkølede dele og minimum 100 mm indvendig isolering af 
vendekasser

• TASSO, PARCA, Viessmann m.fl., 15 til 20 år gamle med ty-
pisk 100 mm isolering og helt tætte på røggassiden

• Alle nyere kedler beregnet til overtryk i fyrboksen

Nyere, god Alle øvrige typer kedler, som er ca. 10–15 år gamle

Kedel Årsvirkningsgrad
[%]

Ældre, middel 88

Ældre, god 90

Nyere, god 92

Kondenserende 103
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I nedenstående tabel ses energibesparelser ved at udskifte forskellige typer oliekedler til gaskedler.
Som det ses, kan der opnås en væsentlig energibesparelse ved udskiftningen.

Tabel 16. Besparelser ved udskiftning af eksisterende gaskedel

Udførelse

Dimensionering af naturgaskedler

Kedlen skal passe til varmebehovet og varmeanlægget. For at varmeanlægget er velegnet til kon-denserende 
drift, skal det være dimensioneret til lave fremløbs- og returtemperaturer. Dvs., at returtemperaturen ved 0 ºC 
udetemperatur skal være lavere end 40 ºC og temperaturen på fremløbet lavere end 50 ºC.
Lette væghængte kedler med lille vandindhold dimensioneres til en lille afkøling på 10 – 15 ºC.

Samspillet mellem kedel, bygning og varmeanlæg spiller altid en vigtig rolle, og overdimensionering kan være 
kritisk.

Ved lette kedler opstår pendlende drift, hvis vandstrømmen i anlægget ikke er stor nok. Nye gaskedler er normalt 
forsynet med modulerende brændere, men man skal alligevel være opmærksom på, om der er mulighed for 
tilstrækkelig vandstrøm i anlægget.

Tabel 17. Vigtige forhold vedr. kedler med lille vandindhold

Kedel Brutto brændselsforbrug
[kWh/år]

Besparelse
[kWh/år]

Ældre, middel 600.000
1.500.000
3.000.000

88.500
221.300
442.700

Ældre, god 600.000
1.500.000
3.000.000

77.300
193.200
386.200

Nyere, god 600.000
1.500.000
3.000.000

68.000
161.100
316.200

Kedel med lille vandindhold

Styring og regulering af to-strengs varmeanlæg Glidende kedeltemperatur efter ude- eller rumføler, lille 
afkøling < 15 ºC

Styring og regulering af en-strengs varmeanlæg Glidende kedeltemperatur efter ude- eller rumføler, lille 
afkøling < 15 ºC eller helst lavere

Energiforhold Højere dellastvirkningsgrad på grund af glidende 
kedeltemperatur

Krav til hedeflade i radiatoranlæg

Både fremløbs- og returtemperatur skal være lave. 

For kondenserende kedler gælder: Returtemperaturen 
skal ved 0 ºC udetempe-ratur være lavere end ca. 40 ºC 
og fremlø-bet lavere end ca. 50 ºC. Ved nyanlæg di-men-
sioneres til 55/45 ºC eller lavere.

Krav til flow i radiatoranlægget

Der skal være et relativt stort flow i varme-anlægget for at 
undgå temperaturvariationer på det varme radiatorvand 
og dermed hyp-pig start/stop af kedel.

En tommelfingerregel for kondenserende kedler er, at der 
kan passere ca. 100 l/time gennem en radiatortermostat 
af to-strengs-typen.
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Montage

Anlæg i enfamilieshuse

Konvertering

Den eksisterende oliekedel kobles fra varmeanlægget og varmtvandsbeholderen. Oliekedlen demonteres. Det 
samme gælder varmtvandsbeholderen, hvis den udskiftes.

Gaskedlen må ikke placeres i rum med meget støv, frostrisiko, fugt, brandfarlige væsker eller rum, der fungerer 
som fælles adgangsvej til flere boliger.

Kedlen skal stilles, så aftrækket kan placeres korrekt, hvad enten der er tale om balanceret aftræk eller splitaftræk.

Den nye gaskedel og den evt. nye varmtvandsbeholder monteres. Gaskedlen og varmtvandsbehol-deren 
forbindes. Der etableres nyt aftræk. Gasledningen sluttes til den nye gaskedel. Koldt vand sluttes til 
varmtvandsbeholderen. Varmeanlægget kobles til gaskedlen. Gaskedlen tilsluttes el.

Renovering

Den eksisterende gaskedel kobles fra varmeanlægget og varmtvandsbeholderen. Kedlen demonteres. Det samme 
gælder varmtvandsbeholderen, hvis den udskiftes.

Gaskedlen må ikke placeres i rum med meget støv, frostrisiko, fugt, brandfarlige væsker eller rum, der fungerer 
som fælles adgangsvej til flere boliger.

Kedlen skal stilles, så aftrækket kan placeres korrekt, hvad enten der er tale om balanceret aftræk eller splitaftræk.

Den nye gaskedel og den evt. nye varmtvandsbeholder monteres. Gaskedlen og varmtvandsbeholderen 
forbindes. Der etableres nyt aftræk. Gasledningen sluttes til den nye gaskedel. Koldt vand sluttes til 
varmtvandsbeholderen. Varmeanlægget kobles til gaskedlen. Gaskedlen tilsluttes el.

Installationen leve op til Gassikkerhedsloven og Bygningsreglementet.

Installationen skal udføres, så den lever op til gældende regler i forskrifter for vand- og varmeinstallationer, 
herunder DS 469 for varmeanlæg, DS 452 for isolering af tekniske installationer og DS 439 for vandinstallationer. 
Bemærk at der skal være plads til betjening, rensning og besigtigelse af anlægget jf. AT-Vejledning B-4-8.

Konvertering

Den eksisterende oliekedel kobles fra aftrækket (skorstenen), varmeanlægget og varmtvandsbeholderen. 
Oliekedlen demonteres. Det samme gælder varmtvandsbeholderen, hvis den skal udskiftes.

Gaskedlen må ikke placeres i rum med meget støv, frostrisiko, fugt og brandfarlige væsker, eller rum, der fungerer 
som fælles adgangsvej til flere boliger.

Hvis den eksisterende skorsten skal anvendes sammen med den nye kedel, skal den forsynes med en foring, 
der hindrer fugten i at nå murværket i skorstenen. I forbindelse med kondenserende drift skal skorstenes og 
aftrækssystemers bund være forsynet med afløb, som er i stand til at bortlede kondensatet fra skorstene og 
aftrækssystemer.
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Den nye gaskedel og eventuelt den nye varmtvandsbeholder monteres, hvorefter gaskedlen tilsluttes el.

Renovering

Den eksisterende gaskedel kobles fra aftrækket (skorstenen), varmeanlægget og varmtvandsbehol-deren. 
Gaskedlen demonteres. Det samme gælder varmtvandsbeholderen, hvis den skal udskiftes.

Gaskedlen må ikke placeres i rum med meget støv, frostrisiko, fugt og brandfarlige væsker, eller rum, der fungerer 
som fælles adgangsvej til flere boliger.

Hvis den eksisterende skorsten skal anvendes sammen med den nye kedel, skal den forsynes med en foring, 
der hindrer fugten i at nå murværket i skorstenen. I forbindelse med kondenserende drift skal skorstenes og 
aftrækssystemers bund være forsynet med afløb, som er i stand til at bortlede kondensatet fra skorstene og 
aftrækssystemer.

Den nye gaskedel og eventuelt den nye varmtvandsbeholder monteres, hvorefter gaskedlen tilsluttes el.

Installationen leve op til Gassikkerhedsloven og Bygningsreglementet.

Installationen skal udføres, så den lever op til gældende regler i forskrifter for vand- og varmeinstallationer, 
herunder DS 469 for varmeanlæg, DS 452 for isolering af tekniske installationer og DS 439 for vandinstallationer. 
Bemærk, at der skal være plads til betjening, rensning og besigtigelse af anlægget jf. AT-Vejledning B-4-8.

Indregulering

I Bygningsreglementets vejledning om termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg står der:

Ved planlægning og udførelse af installationer til varme- og køleanlæg skal DS 469 Varme- og køleanlæg i 
bygninger overholdes. DS 469 omfatter alle typer varme- og køleanlæg, der har til formål at tilføre rum og 
bygninger samt tilknyttede systemer varme eller køling.

Funktionsafprøvning

I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og 
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæg-gene overholder 
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske 
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn

For kondenserende gaskedler med balanceret aftræk eller splitaftræk anbefales normalt et 2-årigt serviceinterval.
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Oliekedler

Figur 7. Ældre oliekedel   Figur 8. Kondenserende oliekedel

Små kedler

Virkningsgraden for brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning med en nominel nytteeffekt <70 kW og 
brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarmning med en no-minel nytteeffekt <70 kW 
skal ifølge EU’s ecodesign forordning nr. 813/2013 som minimum være:

• 86 % ved rumopvarmning

Ovenstående virkningsgrad svarer til B mærkede kedler

Virkningsgraden er baseret på øvre brændværdi. Det svarer til en virkningsgrad på ca. 95 % efter nedre 
brændværdi.

Mellemstore kedler

Virkningsgraden for brændselsfyrede kedelanlæg til rumopvarmning med en nominel nytteeffekt >70 kW og ≤400 
kW og brændselsfyrede kedelanlæg til kombineret rum- og brugsvandsopvarm-ning med en nominel nytteeffekt 
>70 kW og ≤400 kW skal ifølge EU’s ecodesign forordning nr. 813/2013 som minimum være:

• 86 % ved 100 % af den nominelle nytteeffekt
• 94 % ved 30 % af den nominelle nytteeffekt

Virkningsgraderne er baseret på øvre brændværdi. Det svarer til en virkningsgrad på henholdsvis ca. 95 % og ca. 
104 % efter nedre brændværdi.

Der findes ikke mærkningsordning for mellemstore kedler.
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Store kedler

I Bygningsreglement 2018, kapitel 12, § 308 står der:
”Store olie- og gasfyrede centralvarmekedler med en nominel ydelse på mere end 400 kW, må højst have 
et røggastab på 7 pct. ved fuldlast og skal være forsynet med røggaskøler, hvis tempe-raturforholdene i det 
tilsluttede varmeanlæg er egnet til dette”.

Der findes ikke mærkningsordning for store kedler.

Energibesparelse

I enfamilieshuse er de typiske tiltag udskiftning af eksisterende oliekedel.

Udskiftning af eksisterende oliekedel

Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved udskiftning af ek-sisterende 
oliekedel til kondenserende olikedel afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad.
Besparelserne fremkommer ved at den kondenserende oliekedel har en årsvirkningsgrad på ca. 100 %, mens de 
eksisterende olikedler har betydeligt lavere årsvirkningsgrader.

Tabel 18. Besparelser ved udskiftning af eksisterende oliekedel

Eksempel 7
Et hus fra 1965 på 140 m2, der opvarmes med en oliekedel fra efter 1977, kan spare

ca. 4.500 kWh om året ved at konvertere til en kondenserende oliekedel.

Eksempel 8
Samme hus og kedel som i eksempel 1, men gulvet, hulmuren og loftet er efterisoleret, så det næsten opfylder kravene i 

Bygningsreglementet for huse opført fra 1980 til 1999. Den år-lige energibesparelse ved at skifte til en kondenserende oliek-

edel udgør her 3.800 kWh.

Eksisterende 
opvarmnings-
form

Fjernvarme
Byggeår

1930 - 1959 1960 - 1979 1980 - 1999 2000 - 2005
Isolering

Vinduer

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: Ingen

Loft: ca. 30 mm

Forsats/koblet

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: ca. 75 

mm
Loft: ca. 100 mm

Termoruder

Gulv: ca. 150 mm
Hulmur: ca. 100 

mm
Loft: ca. 200 mm

Termoruder

Gulv: ca. 200 mm
Hulmur: ca. 125 mm

Loft: ca. 250 mm

Energiruder
Oliekedel før 
1977

Areal m2 Energibesparelse i kWh/år
100 11.000 10.800 10.100 8.000
140 11.700 11.100 10.300 8.000
180 12.400 11.600 10.500 8.100

Oliekedel efter 
1977

100 4.400 4.200 3.700 2.900
140 4.900 4.500 3.800 2.900
180 5.400 4.800 4.000 3.000

Oliekedel efter 
1995

100 2.700 2.600 2.200 1.700
140 3.000 2.700 2.300 1.800
180 3.300 3.000 2.500 1.800
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Vejledende årsvirkningsgrader for oliefyrede kedler

Hvis den eksisterende kedels virkningsgrad ikke kendes, så kan nedenstående årsnyttevirkninger anvendes. 
Årsnyttevirkningerne er baseret på nedre brændværdi.

Tabel 19. Vejledende årsvirkningsgrader for oliefyrede kedler

Eksempel 9
I et parcelhus på 130 m2 med et olieforbrug på 2.400 liter pr. år konverteres en ældre olieke-del fra før 1977 til en kondenser-

ende oliekedel. Parcelhusets varmesystem er en kombination af radiatorer og gulvvarme.

Den samlede årsnyttevirkning i det eksisterende kedelanlæg er ved hjælp af ovenstående ta-bel 19 skønnet til 73 % svarende 

til, at husets faktiske varmebehov er 17.500 kWh (2.400 l/år ∙ 10 kWh/liter ∙ 73 %/100).

Det årlige elforbrug til oliekedlen er skønnet til 579 kWh.

Den nye kondenserende oliekedel har en årsnyttevirkning på 100 %. Dette svarer til et årligt energiforbrug til opvarmning med 

olie på i alt 17.500 kWh. Det årlige elforbrug til kedlen er 253 kWh.

Den årlige besparelse bliver således:

24.000 kWh + 579 kWh – 17.500 kWh + 253 kWh = 6.800 kWh

Udførelse

Dimensionering af oliekedler

Kedlen skal passe til varmebehovet og til varmeanlægget. For at varmeanlægget er velegnet til kondenserende 
drift, skal det være dimensioneret til lave temperaturer.

Kedler med stort vandindhold kan arbejde med små vandstrømme og vil kunne køre godt med stor afkøling i 
anlægget. Kedler med lille vandindhold dimensioneres til en lille afkøling på 10 – 15°C.

Samspillet mellem kedel, bygning og varmeanlæg spiller altid en vigtig rolle, og overdimensionering kan være 
kritisk.

Ved lette kedler opstår pendlende drift, hvis vandstrømmen i anlægget ikke er stor nok.

Montage

Anlæg i enfamilieshuse

Renovering

Den eksisterende oliekedel kobles fra varmeanlægget og varmtvandsbeholderen. Kedlen demonteres. Det samme 
gælder varmtvandsbeholderen, hvis den udskiftes.

Olieforbrug i liter pr år 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000

Oliekedel fra før 1977 - 57 67 73 77 82

Oliekedel fra efter 1977 76 85 88 89 91 92

Oliekedel fra efter 1991 83 87 92 92 93 93
Kondenserende oliefyret 

kedel 100
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Oliekedlen må ikke placeres i rum med meget støv, frostrisiko, fugt, brandfarlige væsker eller rum, der fungerer 
som fælles adgangsvej til flere boliger.
Kedlen skal stilles, så aftrækket kan placeres korrekt, hvad enten der er tale om balanceret aftræk eller splitaftræk.
Den nye oliekedel og den evt. nye varmtvandsbeholder monteres. Oliekedlen og varmtvandsbeholderen forbindes. 
Der etableres nyt aftræk. Olieledningen sluttes til den nye oliekedel. Koldt vand sluttes til varmtvandsbeholderen. 
Varmeanlægget kobles til oliekedlen. Oliekedlen tilsluttes el.

Store anlæg (etageejendomme, kontorer m.m.)

Renovering

Den eksisterende oliekedel kobles fra aftrækket (skorstenen), varmeanlægget og varmtvandsbehol-deren. 
Oliekedlen demonteres. Det samme gælder varmtvandsbeholderen, hvis den skal udskiftes.

Oliekedlen må ikke placeres i rum med meget støv, frostrisiko, fugt og brandfarlige væsker, eller rum, der fungerer 
som fælles adgangsvej til flere boliger.

Hvis den eksisterende skorsten skal anvendes sammen med den nye kedel, skal den forsynes med en foring, 
der hindrer fugten i at nå murværket i skorstenen. I forbindelse med kondenserende drift skal skorstenes og 
aftrækssystemers bund være forsynet med afløb, som er i stand til at bortlede kondensatet fra skorstene og 
aftrækssystemer.

Den nye oliekedel og eventuelt den nye varmtvandsbeholder monteres, hvorefter gaskedlen tilsluttes el.

Installationen leve op til Bygningsreglementet.

Installationen skal udføres, så den lever op til gældende regler i forskrifter for vand- og varmeinstallationer, 
herunder DS 469 for varmeanlæg, DS 452 for isolering af tekniske installationer og DS 439 for vandinstallationer. 
Bemærk at der skal være plads til betjening, rensning og besigtigelse af anlægget jf. AT-Vejledning B-4-8.

Indregulering

I Bygningsreglementets vejledning om termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg står der:

Ved planlægning og udførelse af installationer til varme- og køleanlæg skal DS 469 Varme- og køleanlæg i 
bygninger overholdes. DS 469 omfatter alle typer varme- og køleanlæg, der har til formål at tilføre rum og 
bygninger samt tilknyttede systemer varme eller køling.

Funktionsafprøvning

I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og 
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæg-gene overholder 
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske 
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn

Kedlen skal kontrolmåles og evt. renses en gang om året af skorstensfejer eller en oliefyrsmontør. Det anbefales 
at få foretaget et årligt serviceeftersyn.
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Biomassekedler

 Figur 9. Biomassekedel

Kedler på op til 500 kW til fyring med fast brændsel, der installeres i eller i tilknytning til bygninger, skal mindst 
opfylde kravene til virkningsgrad for kedelklasse 5 i DS/EN 303-5 Centralvarmekedler til fast brændsel, manuelt 
eller automatisk fyrede med en nominel varmeeffekt på op til 500 kW (Bygningsreglement 2018, kapitel 12, § 306).

  Tabel 20. Krav til virkningsgrad for kedelklasse 5 i DS/EN 303-5

Ydelse, nominel og lavlast
[kW]

Mindste virkningsgrad klasse 5
[%]

5 87,70

20 88,30

50 88,70

100 89,00

500 89,00
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Energibesparelse

I enfamilieshuse er de typiske tiltag konvertering til biomassekedel fra oliekedel eller elvarme eller udskiftning af 
eksisterende fjernvarmeunit.

Konvertering til biomassekedel fra oliekedel eller elvarme

Nedenstående skema viser den omtrentlige energibesparelse, der kan opnås ved konvertering til gaskedel fra 
oliekedel eller elvarme afhængigt af husets byggeår og isoleringsgrad.
Besparelserne fremkommer ved at den automatiske pillekedel har en årsvirkningsgrad på ca. 85 % mens ældre 
oliekedler har lavere årsvirkningsgrader.
Besparelsen ved konvertering fra elvarme er negativ, da den automatiske pillekedel en lavere års-virkningsgrad 
end elvarme, som er 100 %.

Tabel 21. Besparelser ved konvertering til biomassekedel fra oliekedel eller elvarme

Eksempel 10
Et hus fra 1965 på 140 m2, der opvarmes med en oliekedel fra efter 1977, kan spare

ca. 5.600 kWh om året ved at konvertere til biomasse.

Eksempel 11
Samme hus og kedel som i eksempel 1, men gulvet, hulmuren og loftet er efterisoleret, så det næsten opfylder kravene i 

Bygningsreglementet for huse opført fra 1980 til 1999. Den år-lige energibesparelse ved at skifte til fjernvarme udgør her 4.500 

kWh.

Eksisterende 
opvarmnings-
form

Ny automatisk pillekedel
Byggeår

1930 - 1959 1960 - 1979 1980 - 1999 2000 - 2005
Isolering

Vinduer

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: Ingen

Loft: ca. 30 mm

Forsats/koblet

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: ca. 75 

mm
Loft: ca. 100 mm

Termoruder

Gulv: ca. 150 mm
Hulmur: ca. 100 

mm
Loft: ca. 200 mm

Termoruder

Gulv: ca. 200 mm
Hulmur: ca. 125 mm

Loft: ca. 250 mm

Energiruder
Oliekedel før 
1977

Areal m2 Energibesparelse i kWh/år
100 8.500 8.600 8.800 7.100
140 8.300 8.500 8.700 7.000
180 8.100 8.300 8.600 7.000

Oliekedel efter 
1977

100 1.900 2.000 2.400 2.000
140 1.500 1.800 2.300 2.000
180 1.200 1.600 2.100 1.900

Oliekedel efter 
1995

100 400 600 1.100 1.000
140 -200 300 1.000 1.000
180 -700 -100 700 800

Elvarme 100 -3.600 -3.100 -1.900 -1.300
140 -4.800 -3.800 -2.200 -1.400
180 -6.000 -4.700 -2.700 -1.600
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Vejledende årsvirkningsgrader for oliefyrede kedler og biomassekedler

Hvis den eksisterende kedels virkningsgrad ikke kendes, så kan nedenstående årsnyttevirkninger anvendes. 
Årsnyttevirkningerne er baseret på nedre brændværdi.

Tabel 22. Vejledende årsvirkningsgrader for oliefyrede kedler og biomassekedler

Eksempel 12
I et parcelhus på 130 m2 med et olieforbrug på 2.400 liter pr. år konverteres en ældre olieke-del fra før 1977 til en automatisk 

fyret pillekedel. Parcelhusets varmesystem er en kombina-tion af radiatorer og gulvvarme.

Den samlede årsnyttevirkning i det eksisterende kedelanlæg er ved hjælp af ovenstående ta-bel 22 skønnet til 73 % svarende 

til, at husets faktiske varmebehov er 17.500 kWh (2.400 l/år ∙ 10 kWh/liter ∙ 73 %/100).

Det årlige elforbrug til oliekedlen er skønnet til 579 kWh.

Den nye automatisk fyrede pillekedel har en årsnyttevirkning på 85 %. Dette svarer til et år-ligt energiforbrug til opvarmning 

med træpiller på i alt 20.600 kWh. Det årlige elforbrug til kedlen er 250 kWh.

Den årlige besparelse bliver således:

24.000 kWh + 579 kWh – 20.600 kWh + 250 kWh = 3.700 kWh

Udførelse

Dimensionering af biomassekedler

Kedlen skal passe til varmebehovet og til varmeanlægget. Nedenfor ses dimensioneringsmetoden for de to 
kedeltyper:

• Manuelt fyret brændekedel
• Automatisk fyret pillekedel

Manuelt fyret brændekedel

Brændekedlen med akkumuleringstank skal dimensioneres efter, at der fx planlægges 2 påfyldninger med brænde 
i døgnet i den koldeste periode. Forbrændingskammeret i kedlen skal være stort nok til at rumme halvdelen 
af døgnforbruget. Kedlen skal fyres ved 100 % last, hvilket giver den bedste virkningsgrad og den laveste 
miljøbelastning til omgivelserne.

Den energimængde, der ikke kan afleveres til boligen, bliver afsat i akkumuleringstanken. Denne skal have et 
vandindhold, så vandtemperaturen ved 1 påfyring hæves fx fra 50°C til 90°C. Boligen får derefter varmeforsyning 
fra tanken, når brændet i kedlen er udbrændt. Denne dimensionerings-metode betyder, at kedlen ofte har en 
højere ydelse (i kW), end hvis det er en automatisk pillefyret kedel.

Olieforbrug i liter pr år 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000 4.000

Oliekedel fra før 1977 - 57 67 73 77 82

Oliekedel fra efter 1977 76 85 88 89 91 92

Oliekedel fra efter 1991 83 87 92 92 93 93
Manuelt fyret brændekedel 75
Automatisk fyret pillekedel 85
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Automatisk fyret pillekedel

Den automatiske pillekedel skal ikke have akkumuleringstank. Den kører ligesom et oliefyr efter en driftstermostat, 
der kalder på varme, når kedelvandet er faldet til en bestemt temperatur. Ydelsen skal afpasses til bygningens 
varmetab.

Samspillet mellem kedel, bygning og varmeanlæg spiller altid en vigtig rolle, og overdimensionering kan være 
kritisk for en automatisk fyret pillekedel.

Der må kun opstilles godkendte kedler efter EN 303-5, klasse 3. Løse pillebrændere skal være godkendt efter EN 
15270. Godkendte kedler og brændere kan findes på www.teknologisk.dk/911. Alle installationer af kedler skal 
overholde reglerne fastsat i brændeovnsbekendtgørelse (nr. 49 16/01/2018).

Det er et krav for nyinstallerede kedler, at producenten skal udlevere en prøvningsattest til ejeren. Denne 
fastsætter, hvilket fyringsprincip kedlen er godkendt til. Det er kun tilladt at fyre efter det fyringsprincip, som kedlen 
er godkendt til.

Montage

Den eksisterende oliekedel kobles fra varmeanlægget og varmtvandsbeholderen. Kedlen demonteres. Det samme 
gælder varmtvandsbeholderen, hvis den udskiftes.

Biomassekedlen må ikke placeres i rum med meget støv, frostrisiko, fugt, brandfarlige væsker eller rum, der 
fungerer som fælles adgangsvej til flere boliger.
Kedlen skal stilles, så aftrækket kan placeres korrekt, hvad enten der er tale om balanceret aftræk eller splitaftræk.

Den nye biomassekedel og den evt. nye varmtvandsbeholder monteres. Biomassekedlen og 
varmt-vandsbeholderen forbindes. Der etableres nyt aftræk. Pilletransportøren sluttes til den nye biomassekedel. 
Koldt vand sluttes til varmtvandsbeholderen. Varmeanlægget kobles til biomassekedlen. Biomassekedlen tilsluttes 
el.

Installationen skal udføres, så den lever op til gældende regler i forskrifter for vand- og varmeinstallationer, 
herunder DS 469 for varmeanlæg, DS 452 for isolering af tekniske installationer og DS 439 for vandinstallationer. 
Bemærk at der skal være plads til betjening, rensning og besigtigelse af anlægget jf. AT-Vejledning B-4-8.

Indregulering

I Bygningsreglementets vejledning om termisk indeklima og installationer til varme- og køleanlæg står der:

Ved planlægning og udførelse af installationer til varme- og køleanlæg skal DS 469 Varme- og køleanlæg i 
bygninger overholdes. DS 469 omfatter alle typer varme- og køleanlæg, der har til formål at tilføre rum og 
bygninger samt tilknyttede systemer varme eller køling.

Funktionsafprøvning

I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og 
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæg-gene overholder 
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.
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Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske 
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn

Kedlen skal kontrolmåles og evt. renses en gang om året af skorstensfejer eller en tekniker. Det anbefales at få 
foretaget et årligt serviceeftersyn.

Elvarme

Det er ikke tilladt at etablere elvarme som hovedopvarmningsform i nye huse eller eksisterende huse med 
vandbårent centralsystem.

I henhold til Bekendtgørelse nr. 904 af 24/06/2016 om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsy-ningsanlæg kan der 
dispenseres for forbuddet. Det gælder eksempelvis:

• Bygninger, hvor omstilling til kollektiv varmeforsyning på grund af nødvendige, større installati-ons- eller   
 bygningsmæssige ændringer efter kommunalbestyrelsens skøn vil være uforholds-mæssig bekostelig
• Bygninger, der er indrettet med et vedvarende energianlæg, som eksempelvis solvarmeanlæg, varmepumper,  
 vindmøller, biogasanlæg, brintanlæg, komposteringsanlæg, vandkraftanlæg, træfyr eller halmfyr, og hvor   
 anlægget - eller anlæggene tilsammen - efter kommunalbestyrel-sens skøn har en kapacitet, som kan dække  
 mere end halvdelen af bygningens energiforbrug til opvarmning og forsyning med varmt vand
• Bygninger, der ikke er beregnet til at være konstant opvarmet i fyringssæsonen. Eksempelvis sommerhuse,  
 fritidshuse, kolonihavehuse og lignende
• Eksisterende eller ny lavenergi bebyggelse

    Figur 10. Elvarme
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Elvarme er pga. de høje afgifter på elektricitet den dyreste form for opvarmning. Det kan være værd at overveje at 
skifte til anden opvarmning, fx en varmepumpe.
Rumtemperatur efter behov

I opholdsrum, køkken og badeværelse anbefales 20 °C. Hold gerne lavere temperatur i andre rum.
Elvarmen bør slukkes helt i rum, der ikke anvendes, med mindre det er nødvendigt at frostsikre.
De fleste termostater på radiatorerne er forsynet med en gradskala, men som regel svarer den ikke til 
rumtemperaturen. Indstilling skal ske ved at måle rumtemperaturen med særskilt termometer.

Nat- og dagsænkning

Temperaturen bør sænkes 5 - 6 °C om natten – og i dagtimerne, hvis der ikke er nogen hjemme.
Hvis der ikke er natsænkningsautomatik på radiatorerne, bør det installeres, fx et kontaktur og en centralt placeret 
termostat.

Zoneregulering

Med zoneregulering kan varmen i forskellige rum styres efter et bestemt mønster fx varme i køkken morgen og 
aften og lavere temperatur resten af dagen. Alt efter hvordan rummene benyttes, kan effektiv zoneregulering 
medføre en stor elbesparelse.

Termostat

Mange ældre elradiatorer (fra 1970’erne eller 1980’erne) har en såkaldt “bimetal-termostat”, som ikke fungerer 
ret godt. Det giver både et større elforbrug og en dårligere komfort, fordi temperaturen svinger meget. Disse bør 
udskiftes til nye elradiatorer.

Energibesparelse

Natsænkning

Etablering af nat- og weekendsænkning giver skønsmæssigt en besparelse på 2 - 3 % af forbruget til 
rumopvarmning i bygninger til beboelse.

Nat- og weekendsænkningens energibesparende effekt afhænger af:

• Bygningens termiske træghed
• Med hvor mange grader temperaturen sænkes
• I hvor lang tid sænkningen varer

Tabel 23. Besparelse ved natsænkning af elvarne

Eksisterende 
opvarmnings-
form

Fjernvarme
Byggeår

1930 - 1959 1960 - 1979 1980 - 1999 2000 - 2005
Isolering

Vinduer

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: Ingen

Loft: ca. 30 mm

Forsats/koblet

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: ca. 75 

mm
Loft: ca. 100 mm

Termoruder

Gulv: ca. 150 mm
Hulmur: ca. 100 

mm
Loft: ca. 200 mm

Termoruder

Gulv: ca. 200 mm
Hulmur: ca. 125 mm

Loft: ca. 250 mm

Energiruder

Elvarme

Areal m2 Energibesparelse i kWh/år
100 500 400 200 100
140 700 500 300 200
180 900 700 400 200
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Eksempel 13
Et hus fra 1965 på 140 m2, der opvarmes med en elvarme, kan spare ca. 500 kWh om året ved at etablere natsænkning.

Eksempel 14
Samme hus og opvarmningsform som i eksempel 13, men gulvet, hulmuren og loftet er efterisoleret, så det næsten opfylder 

kravene i Bygningsreglementet for huse opført fra 1980 til 1999. Den årlige energibesparelse ved at etablere natsænkning 

udgør her 300 kWh.

Udførelse

Dimensionering af elvarme

Elvarmeanlægget skal passe til varmebehovet.
Det er vigtigt at installere en elradiator med den bedst muligt termostat, så elvarmen kan udnyttes bedst muligt. 
Der bør vælges elektroniske termostater.

Montage

Eksisterende installation

Elradiatorer er en simpel form for opvarmning, da der ikke behøves andre installationer end en stikkontakt. 
Elradiatorer kan også tilsluttes husets faste installation, så man undgår at skulle bruge en stikkontakt til hver 
radiator. Dette arbejde skal udføres af en autoriseret elinstallatør.
Hvis en eksisterende elradiator skal udskiftes, afhænger udskiftningen og hvem der må foretage den således af 
hvordan den er monteret.

Ny installation

Den nye radiator monteres enten i en stikkontakt eller den tilsluttes husets faste installation. Sidstnævnte arbejde 
skal udføres af en autoriseret elinstallatør.

Funktionsafprøvning

I henhold til Bygningsreglementet kap 19 § 391 skal der gennemføres en funktionsafprøvning af varme- og 
køleanlæg før ibrugtagning. Funktionsafprøvningen skal påvise, at varme- og køleanlæg-gene overholder 
bygningsreglementets krav til indregulering og styring.

Indregulering og styring af varme- og køleanlæg omfatter vand- eller luftstrømme i anlægget, automatiske 
reguleringssystemer, tidsstyring, temperaturstyring og lignende behovsstyringer.

Eftersyn og vedligehold

Elradiatorer kræver ingen vedligeholdelse. De bør dog tørres af med en klud af og til, da støv brændes af og 
medfører en ubehagelig lugt. Elradiatorer må ikke dækkes til på nogen måde, da der kan være fare for brand.
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