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Når vi taler 
om isolering 
af rør,  
snakkes der 
som regel 
stadig om, 
hvor lidt vi 
kan nøjes 
med, hvis 
 vi da  
overhovedet 
mener, at der 
skal isoleres

E K S P E RT E R N E
T E K S T:  M I C H A E L  M A S T
R E D I G E R E T  A F  L A S S E  A N D E R S E N
F O T O :  C O L O U R B O X

nye alupex rør blev lagt uisoleret under gul-
vet. ”Det bruger vi ikke”, var kommentaren 
fra vvs-installatøren. Mit første undrende 
spørgsmål var: ”Hvorfor bruger I det ikke?”. 
Den del af rørene, der løb fra fordelerrøret 
i bryggerset igennem et andet rum end 
det, der skulle forsynes, burde have været 
isoleret efter DS452. Og resten af rørene 
havde det nok også givet god mening at 
isolere, da en del af varmen ellers for-
svinder ned i gulvet. Mit næste undrende 
spørgsmål var, hvorfor vvs-installatøren 
ikke tænkte mersalg og tilbød isolering til 
en merpris. Det ville min mor gerne have 
betalt.

Hvornår giver isolering mening?
Spørgsmålet er selvfølgelig altid, om det 
kan betale sig at isolere eller ligefrem iso-
lere mere end kravet. Det er der ikke noget 
generelt svar på, for forudsætningerne 
er ofte vidt forskellige. Den variable del er 
forskellig alt efter varmeforsyningen. Hvor 
stor en del af varmetabet, der kommer 
bygningen til gode, varierer og er svær at 
bestemme. Og prisen for isoleringen eller 
merisoleringen varierer også. Det kan man 
selvfølgelig regne på i det givne projekt. 
Men man kan også kigge på overordnet på 
det og sammenligne med bygningsisole-
ring. 

or 26 år siden byggede jeg til i mit 
hus derhjemme. Jeg byggede efter 
det, der på det tidspunkt var lav-

energibyggeri. Så i ydervæggene placerede 
jeg 190 mm mineraluldsisolering og i loftet 
300 mm.

Folk der så mine mere end 40 cm tykke 
ydervægge rystede på hovedet. Jeg kunne 
jo nøjes med 125 mm isolering ifølge 
bygningsreglementet. I dag vil der ikke 
være nogen, der undrer sig over 190 eller 
300 mm isolering i ydervægge. Både fordi 
vi ikke længere kan nøjes med 125 mm, 
hvis vi vil overholde energirammen, men 
også fordi mange har fået øjnene op for, at 
det måske godt kan betale sig at isolere 
bedre end mindstekravet og dermed opnå 
en energibesparelse i fremtiden. Jeg har da 
også selv glædet mig over min relativt lave 
varmeregning de sidste 26 år.

Men når vi taler om isolering af rør, snak-
kes der som regel stadig om, hvor lidt vi kan 
nøjes med, hvis vi da overhovedet mener, 
at der skal isoleres. For to år siden havde 
min mor for tredje gang en vandskade i sit 
hus. Det viste sig, at der var vand under 
gulvet i hele huset. Så da alle gulvene var 
oppe, tog vi en hurtig beslutning og udskif-
tede alle de gamle kobberrør til alupex. Da 
jeg tilfældigt overværede etableringen af 
det nye gulv, kunne jeg konstatere, at de 

Dansk VVS’ panel af ekspertskribenter sætter på skift  
fokus på tekniske problemstillinger.

Kan det overhovedet betale sig at isolere rør mere end det krævede i 
DS452? Ja, mener Michael Mast, der opfordrer installatørerne til at  
give kunderne muligheden for at tilvælge isolering. 
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uændret, så det vil kun være de øgede 
materialeudgifter, der ændrer anlægspri-
sen. Det beror dog på en rentabilitetsbe-
regning, som for eksempel kan foretages 
i et leverandørprogram. Men det vil ofte 
kunne betale sig lige så godt at isolere 
rørene ekstra som at isolere klimaskærmen 
ekstra. Det vil dog ikke forbedre energiram-
meberegningen, når rørene er placeret inde 
i bygningen.

Det vil være god kundeservice at give 
kunden muligheden for at vælge en mere 
energivenlig løsning, der samtidig giver en 
økonomisk besparelse i mange år frem-
over. 

 

En ydervæg bliver i dag ofte isoleret, så 
U-værdien er ca. 0,14 W/m2K. Det vil sige, 
at varmetabet gennem 1 m2 ydervæg er 
0,14 W, hvis der er en temperaturforskel på 
1ºC. Så ved den dimensionerede udetem-
peratur for varmeanlæg på -12ºC og en in-
detemperatur på 22ºC vil varmetabet gen-
nem 1 m2 ydervæg være π=0,14 W/m2K 
*(22-(-12))ºC = 4,8 W/m2 ydervæg. Den 
samme dag vil et varmerør i fremløbet have 
en temperatur på 60ºC. Den maksimale 
U-værdi, vi må have på et 15mm klasse 
2 isoleret rør, vil beregnet i Rocktec være 
0,24 W/m2K, svarende til cirka 15 mm iso-
lering. Varmetabet for en meter rør vil være 
π=0,24 W/m2K *(60-22)ºC = 9,1 W/m2. 
Selv hvis cirka halvdelen af den varme kom-
mer bygningen til gode, vil varmetabet fra 
en meter rør stort set svare til varmetabet 
for en kvadratmeter ydervæg. 

Hvis vi nu gerne vil reducere varmetabet 
med 25 procent, så ville vi for rørene skulle 
øge isoleringstykkelsen fra cirka 15 mm 
til cirka 30 mm. Hvis vi i stedet vil reducere 
ydervæggens varmetab med 25 procent, 
vil isoleringstykkelsen skulle øges fra cirka 
190 mm til cirka 300 mm. Det vil sandsyn-
ligvis være noget billigere og kræve mindre 
plads at øge rørisoleringen i stedet for 
vægisoleringen.

Kun materialeudgifter øges
En god tommelfingerregel er, at det stort 
set altid kan betale sig at isolere rør og 
komponenter, medmindre det er koblings-
ledninger placeret frit i samme rum som 
varmegiveren.

Derudover vil det i nogle tilfælde kunne 
betale sig at isolere mere end krævet i 
DS452. Arbejdstiden vil stort set være 


