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Nogle gange 
går det galt, 
fordi råd-
giver eller 
entreprenør 
ikke har haft 
styr på gulv-
varmens be-
grænsninger 
i kapacitet. 
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an skal ikke have set mange af-
snit af Hammerslag på DR1 for at 
vide, at det i dag er populært med 

gulvvarme i boliger. Gulvvarme har både 
fordele og ulemper i forhold til et radiator-
anlæg. Dem vil jeg ikke gennemgå her, men 
i stedet fokusere på de problemer, der ind 
imellem opstår, når der ikke er kapacitet 
nok i gulvvarmen til at opvarme rummene 
tilstrækkeligt. 

Gulvvarme er som sagt et hit, og de arki-
tektoniske fordele er til at få øje på. Derfor 
vil bygherren ofte ønske gulvvarme i for-
bindelse med nybyggeri eller renoveringer. 
I langt de fleste tilfælde er der også instal-
leret gulvvarme, der virker til bygherrens 
tilfredshed, og måske endda uden at der er 
regnet på kapaciteten. Men nogle gange går 
det galt, fordi rådgiver eller entreprenør ikke 
har haft styr på gulvvarmens begrænsnin-
ger i kapacitet. Jeg har hørt om flere sager 
fra rådgivere og syns- og skønsmænd i 
både nybyggeri og efter renovering. 

Gulvvarmens kapacitet
For at beskrive gulvvarmes kapacitet er det 
praktisk at sammenligne med en radiator. 
Når man vælger en radiator, er udgangs-
punktet et beregnet varmetab for det rum, 
som radiatoren er placeret i. Det kunne for 
eksempel være beregnet til 500W. Vi til-

lægger ofte 20 procent, så i dette tilfælde 
skal vi finde en radiator, der yder 600W. 
Dernæst skal vi kende temperaturforhol-
dene. Det kunne være en fremløbstempe-
ratur på 60 grader og en returtemperatur på 
35 grader. Rumtemperaturen er i DS 418 
fastsat til 20 grader for opholdsrum. Vi kan 
nu finde en tabel hos en radiatorproducent 
for temperatursættet 60/35/20 og vælge 
en radiator, der kan yde 600W. Radiatorens 
ydelse afhænger af radiatorens størrelse 
og forskellen mellem radiatorens (middel)
temperatur og rummets temperatur. Jo 
lavere forskellen er mellem de to tempera-
turer, jo større skal radiatoren være.

På samme måde vil gulvvarmens kapa-
citet være bestemt af forskellen mellem 
gulvets middeltemperatur og rummets 
temperatur samt gulvets areal.  Til forskel 
fra radiatoren er varmegiverens areal en 
forudsætning som ikke kan forøges, hvis 
varmebehovet ikke kan dækkes.

Gulvets maksimale overfladetemperatur 
findes i varmenormen DS469 afsnit 6.4:

Den dimensionerede gulvoverfladetem-
peratur må ikke overstige 29 grader på det 
varmeste sted på gulvoverfladen inden 
for opholdszonen. Den dimensionerede 
gulvoverfladetemperatur bør normalt ikke 
overstige 27 grader i middel for gulvover-
fladen.

Er der fejl i beregningerne af gulvvarmens kapacitet, kan det resultere i 
ødelagte gulve og sure slutbrugere. Michael Mast zoomer ind på de fejl, 
der ind imellem bliver begået under etableringen af gulvvarme.  

NÅR GULVVARME GIVER 
BRÆNDTE NALLER OG KOLDE 
TÆER

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
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Uden for opholdszonen, fx under større 
vinduer, må gulvoverfladetemperaturen 
ikke overstige 35 grader på det varmeste 
sted. Behovet for højere temperatur på dele 
af gulvoverfladen uden for opholdszonen 
må ikke medføre, at kravet til gulvover-
fladetemperatur inden for opholdszonen 
overskrides.  

Derudover skal man være opmærksom 
på, at gulvleverandøren kan have anvisnin-
ger om maksimal temperatur, som også 
bør følges. For eksempel skriver Dinesen 
gulve: ”Et trægulvs overfladetemperatur 
må aldrig overstige 27 grader”. Det gælder 
ethvert sted på gulvet, og er dermed ikke 
middeltemperaturen, men overfladetempe-
raturen, hvor gulvet er varmest. Middeltem-
peraturen vil så være lavere, for eksempel 
26 grader. Hvis rumtemperaturen så er 20 
grader, som vi normalt dimensionerer for i 
opholdsrum, vil temperaturforskellen være 
26 grader - 20grader = 6°C.

Ved en temperaturforskel på 6 grader vil 
vores gulvvarme kunne yde 60 W/m2. Hvis 
vores gulv er 10 m2, vil ydelsen umid-
delbart kunne beregnes til 600 W, hvilket 
svarer til den ydelse, som vi tidligere havde 
fundet i vores varmetabsberegning. Der er 
dog to forudsætninger, som man skal være 
helt sikker på.

Den første forudsætning er, om hele gul-
vets areal afgiver gulvvarme. Det vil typisk 
være tilfældet, hvis gulvvarmeslangerne 
er nedstøbt i beton, og hele betonpladen 
dermed afgiver varme. Men hvis der vælges 
et let og dermed lettere regulerbart gulv-
varmesystem med varmefordelingsplader, 
vil dele af gulvet som regel ikke være fuldt 
dækket af varmefordelingsplader. Det gæl-
der i kanterne og der, hvor rørene vender, 
samt for eksempel under fast inventar i et 
køkken. I små rum kan gulvvarmens ydelse 
dermed reduceres med måske 20 procent. 
Det er derfor vigtigt at kende det faktiske 

gulvvarmeareal i beregningen. Det skal 
også medtænkes at tæpper og møbler kan 
reducere varmeafgivelsen fra gulvvarmen.

Den anden forudsætning er rummets 
temperatur. De fleste beboere vil nok ikke 
være tilfreds med de 20 grader, som vi 
dimensionerer for. Hjemme hos mig er der 
en forventning om en rumtemperatur på 23 
grader. Det forøger varmetabet med cirka 
10 procent (Ved den dimensionsgivende 
udetemperatur på -12 grader), og samtidig 
reduceres temperaturforskellen mellem 
gulvoverfladen og rummet fra 6 grader til 
3 grader. Hermed reduceres ydelsen til 
det halve. Så en kold vinteraften, hvor der 
ikke er tilskud af gratisvarme fra solen eller 
andet, vil det måske ikke være muligt at 
opretholde den ønskede rumtemperatur 
på 23 grader. Det er derfor vigtigt at for-
ventningsafstemme med bygherren om, 
hvorvidt de 20 grader kan accepteres, når 
udetemperaturen er lav.

Når varmebehovet ikke dækkes
Konsekvensen af et underdimensioneret 
anlæg afhænger af, hvordan gulvvarmens 
fremløbstemperatur styres. Den ene 
mulighed er, at der ikke bliver varmt nok i 
rummene ved lave udetemperaturer. Den 
anden mulighed er, at fremløbstempera-
turen hæves ved de lave udetemperaturer. 
Hermed hæves temperaturen på gulv-
overfladen. Der er så tilstrækkeligt varmt i 
rummet, men overfladetemperaturen bliver 
højere end det, normen eller gulvleveran-
døren tillader. Konsekvensen kan være, at 
trægulvet ødelægges og derfor skal udskif-
tes. Derudover vil beboerne måske også 
opleve, at gulvet føles ubehageligt varmt.

Hvornår går det så galt?
Som tidligere nævnt går det godt i langt de 
fleste tilfælde, når der etableres gulvvarme. 
Og de stadig stigende krav til bygningernes 
energiramme gør, at kapacitetsproblemer-
ne er sjældne i nybyggeri. Men det er vigtigt 
at have fokus på rum med store varmetab 
som rum med store overflader mod det fri 
og/eller store glasfacader.

Ved renoveringer kan bygningens 
isoleringsgrad være meget varierende. 
Alene linjetabet fra et uisoleret fundament 
kan være meget stort efter etablering af 
gulvvarme, også selv om terrændækket 
er blevet efterisoleret efter de nuværende 
krav. Derfor skal varmetabet altid beregnes 
ved renoveringer. 


