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Hvad er tillid?

Tillid eller tiltro er en følelse og er dét fænomen, som viser sig ved, at et individ har en 
forventning om eller tro på, at et andet individ er pålideligt (kilde: wikipedia.org)



Lidt historier fra fortiden – som desværre stadig dukker op i mediebilledet



Luft/luft

Luft/vand

Væske/vand



Tillid – til produkt og til installation



Produktet (1/2)

DIREKTIVER 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2010/30/EU 

af 19. maj 2010 
om angivelse af energirelaterede produkters energi- og 

ressourceforbrug ved hjælp af mærkning og standardiserede 
produktoplysninger

(senere erstattet af forordning 2017/1369 af 4. juli 2017 )

DIREKTIVER 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/125/EF 

af 21. oktober 2009 
om rammerne for fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af 

energirelaterede produkter



Produktet (2/2)

www.sparenergi.dk

242 produkter på listen

Mange besøgende: 56.000 sidevisninger 
på ½ år

SparEnergi indeholder mange andre 
nyttige informationer for forbrugeren:

• Casebank
• Beskrivelse af forskellige 

varmepumpesystemer
• Støjberegner
• mm.

http://www.sparenergi.dk/


Installation – EU regulering

DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL

of 23 April 2009
on the promotion of the use of energy from renewable sources 

and amending and subsequently repealing Directives 
2001/77/EC and 2003/30/EC





”kun ca. 15% af de i alt 164 
undersøgte anlæg var installeret 
og indreguleret optimalt”

Men folk er generelt meget glade for deres 
varmepumper 

Citat fra casebank på SparEnergi.dk:

”Vi er meget glade for resultatet. Vores 
energiudgifter er faldet markant, og indeklimaet i 
huset er blevet meget bedre. Samtidig har det 
gjort huset mere værd, hvis det engang skal 
sælges. Eneste ulempe, vi har oplevet, er, at 
varmepumpens udedel støjer en smule.”

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/den_gode_varmepumpeinstallation.pdf

https://ens.dk/sites/ens.dk/files/Varme/den_gode_varmepumpeinstallation.pdf


..hvad nu hvis man gjorde det ordentligt?

SPF=Seasonal Performance Factor (reel årseffektivitet) 



..hvad nu hvis man gjorde det ordentligt?

..et gennemsnitligt besparelsespotentiale på ca. 16% 

Case 434 (luft/vand varmepumpe): 

• Varmekurve sat ca. 12-14K for højt
• Mangelfuld isolering af rør til udedel



..hvad går galt?

• Installatøren har ikke forholdt sig til afgiversystemet – et radiatorsystem designet 
til oliekedel passer ikke nødvendigvis bare til varmepumper

• Flow i system – kan man overhovedet komme af med varmen?

• Mangelfuld indregulering – man har ikke nødvendigvis gjort det store ud af at 
sikre, at varmepumpens varmekurver passer til hus og radiatorsystem

• Shunt.. 

• Brugsvandscirkulation uden styring

• Mangelfuld isolering af rørføringer



Håndtagene:

En gennemskuelig oversigt til valg af produkt
(www.sparenergi.dk)

En generel opkvalificering af de installatører mm. som monterer, 
servicerer og dimensionerer varmepumperne til hr. og fru DK 
(https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/byggeri-og-
renovering/ve-godkendte-virksomheder)

…og sidst men ikke mindst skal vi huske, at folk er meget glade for 
deres varmepumper 

http://www.sparenergi.dk/
https://ens.dk/ansvarsomraader/energibesparelser/byggeri-og-renovering/ve-godkendte-virksomheder
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