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Fremtiden byder på mange konverteringer af 
bygningsopvarmningen

Kilder: Ea Energianalyse 2016, Dansk Fjernvarme 2020 samt Videncenter for Energibesparelser i bygninger 2021

Ca. 150.000 elvarmehuse

Konverteres overvejende 

til varmepumpe

Ca. 400.000 naturgasfyr

170-200.000 konverteres 

til fjernvarme

200-230.000 konverteres 

til varmepumpe

8% ligger i fjernvarmeområder

Ca. 80.000 oliefyr

Konverteres overvejende 

til varmepumpe

7% ligger i fjernvarmeområder

Ca. 200.000 biomassefyr

Konverteres overvejende 

til varmepumpe

Varmepumper

2020: 150.000 bygninger

~2030: 450-650.000 bygninger 

Uafklaret

Elvarme, biomassefyr, 

biogas, andet? ?
Fjernvarme

2020: 1,6 mio. bygninger

~2030: 1,8 mio. bygninger 



Store forskelle for 

udbredelsen af olie-

og gasfyr

Energistyrelsen 2017



Langt sejt træk
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Udviklingen i salget af varmepumper 
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For dagperioden fra 07:00 til 18:00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjende periode på 8 timer.

For aftenperioden fra 18:00 til 22:00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjende periode på 1 time.

I natperioden fra 22:00 til 07:00 skal grænseværdierne overholdes inden for den mest støjende periode på 30 minutter.

Grænseværdien er for det "ækvivalente støjniveau" i dB (A) for den periode

I tilfælde, hvor der er en stor variation i frekvensen over kort tid, eller støjkilden udsender en klar hylde, brummen eller 
tilsvarende. Vil der blive tilføjes 5 dB(A) til målingen. (Toner)

HP

naboskel Eget skelnabo offentlig vej

dag - <45 dB(A)

aften - <40 dB(A)

nat - <35 dB(A)

naboskel

dag - <45 dB(A)

aften - <40 dB(A)

nat - <35 dB(A)

Støj fra varmepumper



Luft til vand 

varmepumpe typer

Inverter styrede varmepumper – også kaldet 
modulerende varmepumper. Disse varmepumper 
tilpasser deres afgivet effekt til bygningens 
varmetab. 

ON/OFF varmepumper – typisk ældre eller store 

varmepumper. ON/OFF varmepumper er enten 

slukkede eller kører med deres fulde effekt. 



Forskellige producenter – forskellige støjmønstre
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Compress 3000 AWS8 Vitocal 221 A10 Nibe 2120 aroTHERM + VWL 75/6 Compress 7000i AW9

Varmepumpens minimum effekt og 

dermed minimums lydeffekt niveau

ErP målepunkt efter EN12102

Varmepumpens gennemsnitlige 

driftspunkt 

Varmepumpens maksimale afgivet 

effekt og dermed også maksimale 

lydeffekt niveau

Dette punkt skal benyttes i ENS 

støjberegneren til udregning af 

lydtryksniveauet ved den aktuelle 

bolig



Mange muligheder for at anvende varmepumper



1. Status

2. Støj 

3. Udviklingstendenser



Udviklings-tendenser

Fokus på udviklingen 
af nye modeller med 
fokus på støj (og pris)

Fortsat fokus på 
kompetencer blandt 

installatører

Krav til kølemidler 
betyder at split-

varmepumper får en 
mindre markedsandel

Stort potentiale for at 
sikre bedre service af 

varmepumper

Varmepumper 
kommer til at levere 

fleksibilitet til 
energisystemet 

Klar besked til 
bygningsejerne om 

deres valgmuligheder

Udviklingstendenser



Tak for ordet

tekniqklima.dk

tekniq.dk

Troels Hartung

Chefkonsulent, Klima, Teknik og Erhverv

trh@tekniq.dk
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