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Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Indregulering af varmeanlæg

Denne guide handler om indregulering af varmeanlæg 
i parcelhuse og andre mindre bygninger. Regneeksem-
plerne tager udgangspunkt i en bygning på 140 m2.

For at et rum kan blive varmet op til den ønskede 
temperatur, skal vandet i radiatorerne eller gulvvar-
mekredsen (varmeanlæg) være fordelt i tilstrækkelige 
mængder. Indregulering sikrer den rigtige fordeling af 
vandet.

Man får også det fulde udbytte af et vejrkompen-
seringsanlæg, når varmeanlægget er indreguleret. 
Omvendt bør et indreguleret anlæg have vejrkompen-
seringsanlæg for at få det fulde udbytte af indregule-
ringen. 

Symptomer på manglende 
indregulering

Symptomerne på manglende indregulering er for lidt 
varme i en eller flere radiatorer eller gulvvarmekredse. 
I nogle tilfælde kan det være for lidt varme i hele 
anlægget.

Et af de mest iøjnefaldende symptomer på manglende 
indregulering er for høje returtemperaturer på de 
strenge, der er tættest på den varmeproducerende en-
hed (kedlen eller veksleren). Et andet tegn er faldende 
returtemperaturer hen mod anlæggets yderender.

Hvis man konstaterer disse symptomer, bør varmean-
lægget indreguleres. Det kan lade sig gøre, hvis der 
er monteret forindstillelige termostatventiler eller 
termoaktuatorer (gulvvarme) i anlægget. At en ventil 
er forindstillelig betyder, at dens mindste modstand 
kan indstilles til forskellige værdier.

Definition på indregulering

Indregulering er den handling, der bringer varmean-
lægget i balance ved at forindstille samtlige regule-
ringsorganer. På radiatorer er det termostatventiler, og 
i gulvvarmekredse er det termoaktuatorer.

Et anlæg i balance

Når alle termostatventiler eller termoaktuatorer er 
åbnet så meget, som forindstillingen tillader, og når 
alle radiatorer eller gulvvarmekredse derefter gen-
nemstrømmes af den ønskede vandstrøm, er anlægget 
i balance. Den ønskede rumtemperatur kan opnås, når 
fremløbstemperaturen er korrekt. 

INDREGULERING AF VARMEANLÆG 
i parcelhuse og andre mindre bygninger



4

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Indregulering af varmeanlæg

Grundlag for beregning af 
vandmængder

For at kunne beregne de vandmængder, der skal 
strømme gennem de enkelte radiatorer eller gulv-
varmekredse, er det nødvendigt at kende bygningens 
dimensionerende varmetab samt varmeanlæggets 
dimensionerende fremløbs- og returtemperatur. Så kan 
man beregne temperaturdifferensen. 

I nedenstående tabel ses typiske varmetab i kW for 
huse. Hvis huset er efterisoleret, bruges værdien en 
kolonne eller to til højre for byggeåret.

I nedenstående tabel ses dimensionerende temperatur-
differens for forskellige varmesystemer.

100

En strengs radiatorsystem

To strengs radiatorsystem (fjernvarme)

En strengs radiatorsystem (gas- og oliekedler)

Gulvvarme

Gulvvarme (lavenergihuse)

BYGGEÅR
1960-1979 2000-20051980-1999

6,9 5,7 3,7

7,5

20,0

10,0

7,5

5,0

3,1

9,6140 7,5 4,9 4,4

12,4180 9,4 6,1 5,7

Areal

Varmesystem

1930-1959

Temperaturdifferens, ΔT [°C]
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Indregulering af varmeanlæg

For at kunne indregulere de enkelte radiatorer i et ra-
diatoranlæg er det nødvendigt at registrere en række 
data vedr. bygningen og dens klimaskærm:
 
• Husets byggeår

• Husets samlede areal, Atotal

• Husets samlede varmetab, Ptab, total

• Varmesystem (en eller to strengs radiatorsystem)

• Gulv og vinduesareal pr. rum, Arum og Avinduer, rum

• Samlet varmetab fra vinduerne,  

Pvinduer, total (Σ(Uvinduer, rum • Arum • ΔTrum))

• Antal radiatorer pr. rum, nradiator

Hvis vinduerne er de originale enten med termoruder 
eller forsatsglas/koblet glas, kan de vejledende U-vær-
dier for vinduerne i tabellen nedenfor bruges direkte. 
Hvis vinduerne er udskiftet, benyttes en U-værdi fra en 
kolonne eller to til højre for byggeåret. 

U-værdi

BYGGEÅR
1960-1979 2000-20051980-1999

2,7 2,7 2,7 1,5

1930-1959

RADIATORANLÆG

Varmetabet pr. rum kan herefter beregnes:

Ptab, rum = Arum • (                               ) + Pvinduer, rum

Vandmængden (flowet) pr. radiator kan herefter beregnes:

qradiator =

 
Forindstillingsværdien eller Kv-værdien for termostatventilen kan herefter beregnes:

Kv =                        hvor Δp = 0,075 bar 

Ptab, total - Pvinduer, total

Atotal

3,6 • Ptab, rum

4,2 • ΔT • nradiator

qradiator

√Δp
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Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Indregulering af varmeanlæg

Eksempel

For et hus fra 1970 på 140 m2  er gulv- og vinduesarea-
ler samt antal radiatorer registreret, se tabel. Varme-
tab og flow (pr. rum) samt Kv-værdier (pr. ventil) er 
beregnet på baggrund af disse registreringer. 

I stuen skal der anvendes tre stk. termostatventiler 
med en Kv-værdi på 0,15. Der kan vælges en RA-N 15 
termostatventil, som indstilles på forindstillingsværdi 
3, se den orange markering i oversigten herunder.

Der vælges en ventil med en Xp værdi på 1, hvilket 
betyder, at ventilen er lukket ved en temperatur på 1 
°C over den indstillede. 

Kilde: Danfoss

Sted

Stue

Entre

Køkken

I alt

Værelser
Bad + WC

Gulvareal
[m2]

50

5

30
40

140

15

Vinduesareal
[m2]

15

1

6
10

34

2

Antal radiatorer 
[stk]

3

1

1
4

11

2

Varmetab
vinduer [kW]

1,30

0,09

0,52
0,86

2,94

0,17

Varmetab
i alt [kW]

2,929

0,250

1,498
2,170

7,5

0,663

Flow
[m3/h]

0,126

0,011

0,064
0,093

0,322

0,028

Kv-værdi

0,15

0,04

0,23
0,08
0,05

Type

RA-N 10

RA-N 15

RA-N 25

RA-N 20

Best. nr.

013G0011

013G0233

013G0232

013G0012

013G0234

013G0013

013G0155

013G0151

013G0015

013G0014

013G0037

013G0038

013G0231

013G0016

013G0153

VVS-nr.

403203.003

403207.004

403209.003

403205.006

403202.003

403209.004

403203.004

403203.008

403205.003

403203.006

403202.004

403202.008

403207.003

403202.006

403205.004

Tilslutn.

3/8

½

3/8

¾

3/8

½

½

1

3/8

¾

½

1

3/8

¾

½

Xp

Xp=2

Xp=1

Xp=1

Xp=1

Xp=1

Xp=2

Xp=2

Xp=2

Xp=1

1

0,04

0,04

0,10

0,04

0,10

0,10

0,04

0,10

0,04

2

0,09

0,09

0,16

0,09

0,16

0,16

0,09

0,16

0,09

3

0,16

0,15

0,23

0,14

0,23

0,24

0,16

0,24

0,15

4

0,25

0,22

0,30

0,21

0,30

0,33

0,25

0,33

0,22

5

0,36

0,28

0,36

0,23

0,36

0,44

0,32

0,44

0,28

6

0,43

0,33

0,42

0,25

0,42

0,56

0,38

0,56

0,33

7

0,52

0,36

0,50

0,28

0,50

0,73

0,42

0,73

0,36

N

0,73

0,43

0,59

0,34

0,59

1,04

0,56

1,04

0,43

kvs

0,90

0,90

1,40

0,65

1,40

1,40

0,65

1,40

0,90

Udfør.

Vinkel

Sideløb H

Sideløb V

UK

Lige

Sideløb V

Vinkel

Vinkel

UK

Vinkel

Lige

Lige

Sideløb H

Lige

UK



7
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Indregulering af varmeanlæg

Der kan vælges en TRV-2 termostatventil, som indstil-
les på forindstillingsværdi 3. Den er markeret med pink 
I nedenstående tabel. Der vælges en ventil med en Xp 
værdi på 2 (ΔT2K), hvilket betyder, at ventilen er luk-
ket ved en temperatur på 2 °C over den indstillede.

*) Kv gældende ved anvendelse af termostat TRV 300 eller TRV Nordic
**) Kv gældende ved on/off regulering med f.eks. termomotor TSE
***) Helt åben ventil
6 = Leveringsindstilling

Kilde: TA

Forudstillingsværdi

KvΔT2K*
Helt åben ventilkegle**

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6

0,047 0,073 0,098 0,130 0,161 0,198 0,234 0,299 0,364 0,416 0,468
0,054 0,079 0,104 0,139 0,174 0,211 0,247 0,353 0,459 0,630 0,8***
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Indregulering af varmeanlæg

For at kunne indregulere de enkelte kredse i et gulv-
varmeanlæg er det nødvendigt at registrere en række 
data vedr. bygningen og dens klimaskærm: 

• Husets byggeår
• Husets samlede areal
• Husets samlede varmetab
• Varmesystem (gulvvarme i eksisterende huse eller 

lavenergihuse)
• Vinduernes samlede areal
• Samlet varmetab fra vinduerne
• Gulv og vinduesareal pr. rum
• Gulvkonstruktion
• Delingen – CC afstand  

(1/CC = m rørlængde/m2 gulv) 
• Antal kredse pr. rum

Til beregning af forindstillingsværdierne for termoaktu-
atorer på gulvvarmekredse findes en række beregnings-
programmer fra producenter af gulvvarmeanlæg. Disse 
programmer kræver angivelse af en række inddata, 
som beskrives i det følgende. 

• Gulvarealet er en af parametrene der skal indtas-
tes i beregningsprogrammerne.

• Varmetabet pr. rum er en vigtig parameter, der 
beregnes som ved radiatoranlæg (se under radia-
toranlæg). Dog skal gulvets varmetab trækkes fra 
(se endvidere nedenfor). 

• Den ønskede rumtemperatur skal angives.
• Gulvtypen skal angives. Der kan typisk vælges 

tæppe på beton, fliser eller træ.
• Den maksimale gulvtemperatur skal angives. Gulv-

fabrikanten kan oplyse denne temperatur.
• Delingen – CC afstanden skal angives. Delingen 

angiver afstanden mellem rørene. 

Gulvets varmetab beregnes således:

Pgulv = Ugulv • Agulv • ΔT

hvor ΔT sættes til 12 K (20 °C – 8 °C)

Vejledende U-værdier for gulve findes i nedenstående 
tabel.

U-værdi

BYGGEÅR
1960-1979 2000-20051980-1999

0,20 0,20 0,17 0,14

1930-1959

GULVVARMEANLÆG

Eksempel

I et hus fra 1970 på 140 m2 er der registreret gulvarea-
ler og beregnet forskellige former for varmetab fra 
gulvet, se nedenstående tabel.

I eksemplet er der fire værelser, der hver har et areal 
på 10 m2. Varmetabet pr. værelse er derfor ca. 519 W 
eller 51,9 W/m2. Der er endvidere et badeværelse på 
8 m2 og et WC på 7 m2. Varmetabet pr. m2 for begge 
typer rum er markeret med grøn.

Sted

Stue

Entre

Køkken

I alt

Værelser
Bad + WC

Gulvareal
[m2]

50

5

30
40

140

15

Varmetab gulv
[kW]

0,120

0,012

0,072
0,096

0,336

0,036

Varmetab i alt 
inkl. gulv [kW]

2,929

0,250

1,498
2,170

7,5

0,663

Varmetab i alt 
ekskl. gulv [kW]

2,809

0,238

1,426
2,074

7,2

0,627

Varmetab pr. m2 i alt 
ekskl. gulv [W/m2]

56,2

47,6

47,5
51,9
41,8
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Indregulering af varmeanlæg

I eksemplet er anvendt et beregningsprogram fra Dan-
foss. Gulvarealer og varmetab pr. m2 gulv i alt ekskl. 
varmetab fra gulv er indtastet. Der er endvidere valgt 
rumtemperaturer på 20 °C. Den dimensionerende tem-
peraturdifferens er valgt til 7 °C.

Der er valgt trægulve i alle rum, på nær bad og WC 
(der i nedenstående oversigt kaldes Room 4), hvor der 
er valgt fliser. Der er valgt en maksimal gulvtemperatur 
på 29 °C og en deling på 300 mm, markeret med blå.
 

På baggrund af disse indtastninger er længderne af 
varmeslangerne og flowet beregnet. Endvidere er for-
indstillingsværdierne for termoaktuatorerne angivet (i 
kolonnen kaldet ”Trim”). I stuen (Room 1) har program-
met valgt, at der skal benyttes to varmekredse. 

En lang række leverandører af komponenter har tilsva-
rende gulvvarmeberegningsprogrammer, hvor forind-
stillingsværdierne for termoaktuatorerne beregnes 
på baggrund af en række inddata, såsom varmetab, 
ønsket rumtemperatur, gulvkonstruktion m.m.   
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Indregulering af varmeanlæg

1. 
Hvis der ikke kan opnås den ønskede temperatur i et 
rum, selv når termostatventilen på radiatoren indstilles 
på maks. og fremløbstemperaturen hæves, skyldes det, 
at radiatoren ikke tilføres den nødvendige vandmæng-
de. Det skyldes sandsynligvis en forkert forindstilling af 
termostatventilen.

2. 
Hvis der ikke kan opnås den ønskede temperatur i et 
rum, selv når termoaktuatoren på gulvvarmekredsen 
indstilles på maks. og fremløbstemperaturen hæves, 
skyldes det, at kredsen ikke tilføres den nødvendige 
vandmængde. Det skyldes sandsynligvis en forkert for-
indstilling af termoaktuatoren.

3. 
I det ikke indregulerede hus er der i nogle rum for 
koldt og i andre for varmt. Ingen af delene er behageli-
ge. For varm luft giver gener i form af tørre slimhinder 
med deraf følgende risiko for forkølelser, og trækgener 
når overskudsvarmen skal luftes ud. Det bør ligeledes 
bemærkes, at hvis indetemperaturen kommer under 
ca. 16 °C, vil der være fare for fugt.

4. 
For høj fremløbstemperatur i forhold til det projek-
terede er indikation af, at indreguleringen er mangel-
fuld. At sætte fremløbstemperaturen for høj er den 
nemmeste måde at skaffe varme til de radiatorer, 
der ligger længst væk fra kedlen eller varmeveksle-
ren. Men en for høj fremløbstemperatur medfører, at 
anlæggets afkøling bliver for lille, fordi en stor del af 
vandet cirkulerer gennem de første strenge og radia-
torer, for at vende tilbage næsten uafkølet. For høj 
fremløbstemperatur medfører et forøget varmetab fra 
fremløbs- og returledningerne.

5. 
Et af de mest iøjnefaldende tegn på manglende indre-
gulering er for høje returtemperaturer på de strenge, 
der er tættest på kedlen eller varmeveksleren (fjern-
varme) og faldende returtemperaturer hen mod anlæg-
gets yderender. For høje returtemperaturer (ringe 
afkøling) medfører forøgede varmetab fra returlednin-
gerne. På fjernvarmeinstallationer fås endvidere en 
bedre driftsøkonomi ved god afkøling hos forbrugerne.

TJEKLISTE

Spørgsmål

Er der rum, hvor der ikke kan opnås den ønskede temperatur,
(typisk 20 – 22 °C) selv når termostatventilen på radiatoren 
indstilles på maks. og fremløbstemperaturen hæves?

Er fremløbstemperaturen for høj i forhold til det projekterede?

Er der rum, hvor der ikke kan opnås den ønskede temperatur 
(typisk 20 – 22 °C) selv når termoaktuatoren på gulvvarmekredsen 
indstilles på maks. og fremløbstemperaturen hæves?

Er returtemperaturen for høj på nogle af radiatorerne?

Svar Løsning

Ja    Nej  
[   ]  [   ]

Ja    Nej  
[   ]  [   ]

Ja    Nej  
[   ]  [   ]

Ja    Nej  
[   ]  [   ]

Se 1

Se 4

Se 2

Se 5

Er varmefordelingen i huset uens? Altså kan den ønskede temperatur 
opnås i nogle af rummene, men ikke i andre?

Er der støj fra radiatortermostatventilerne?

Ja    Nej  
[   ]  [   ]

Ja    Nej  
[   ]  [   ]

Se 3

Se 6

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Indregulering af varmeanlæg

YDERLIGERE 
INFORMATION

DS 469, ”Norm for varmeanlæg med vand som 
varmebærende medium”.

SBI anvisning 175, ”Varmeanlæg med vand som 
varmebærende medium” (anvisningen knytter sig til 
Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende 
medium, DS 469).

 
 
Kontakt Videncenter for energibesparelser i bygninger.
Du kan ringe til os på tlf. 7220  2255, hvis du har 
spørgsmål. Eller gå ind på hjemmesiden: 
www.byggeriogenergi.dk

6. 
Hvis der kan høres støj fra radiatortermostatventi-
lerne, skyldes det sandsynligvis, at pumpetrykket er 
for højt, da manglende varme i anlægget ofte fører 
til, at pumpens hastighed er forøget (sat et trin op), 
eller at der er monteret en større pumpe. Når anlæg-
get indreguleres, bliver vandstrømmene mere jævnt 
fordelt og tryktabet bliver fordelt på radiatortermo-
statventilerne. Dermed mindskes risikoen for støj 
betydeligt. 

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Indregulering af varmeanlæg

Om Videncenter for energibesparelser i bygninger

Videncenter for energibesparelser i bygninger – VEB - samler og formidler viden om 
konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Det 
sker ved, at Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikatio-
ner og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger.

Hermed understøtter Videncentret den samlede energispareindsats i Danmark.

Videncenter for energibesparelser i bygninger er etableret som led i den energipoli-
tiske aftale fra februar 2008. Der er afsat 32 mio. kroner fra 2008 til og med 2011 til 
etablering og drift af Videncentret.

Vores logo – huset i flotte farver - er inspireret af termograferingsbilleder, der er et 
godt værktøj til at kortlægge energitabet i bygninger.

Gregersensvej 1  •  Bygning 2  •  2630 Taastrup  •  Tlf. 7220 2255  •  www.ByggeriOgEnergi.dk


