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1 Sammenfatning og anbefalinger 

Den grønne omstilling vil forandre den måde vi producerer, transporterer og 

forbruger energi på. I denne analyserapport tegnes en række billeder af den grønne 

omstilling mod 2030 med særlig fokus på de områder, der vurderes relevante for 

elektrikere. Endvidere fremlægges en række anbefalinger til, hvordan denne 

faggruppe bedst ruster sig fagligt til de kommende ti år.  

 

En elektrikeruddannet arbejder med tekniske installationer i boliger, industri, øvrigt 

erhvervsliv og forsyningssektoren. Der varetages i stigende grad opgaver omkring 

design, etablering og indregulering af større automatiserede anlæg og med 

optimering af samspillet mellem flere anlæg, fx til klimastyring. En stigende del af 

den elektrikeruddannedes opgaver kræver sammenhængende anlægsforståelse, og 

forståelse for datakommunikation og -styring. Hertil kommer gode evner for 

kommunikation med kunder og relaterede specialister. Elektrikeruddannelsen 

indeholder en lang række muligheder for specialisering og for videreuddannelse. 

 

Energiteknologier er kendetegnet ved installationer med lang levetid. Det betyder, 

at en stor del af de komponenter og systemer der etableres og monteres i dag, også 

kan være i drift i både 2030 og i 2040. Den tekniske udvikling i almindelighed, og 

den grønne omstilling i særdeleshed, vil dog forkorte levetiderne. Den grønne 

omstilling giver behov for nye typer installationer og også behov for, at eksisterende 

installationer udskiftes før deres tekniske levetid. 

 

Man kan sige, at elektrikere er entreprenører og i et vist omfang rådgivere for den 

grønne omstilling. Når borgere og virksomheder beslutter deres investeringer, og 

når forskellige muligheder afvejes, er det ofte de udførende teknikere de konkret 

rådfører sig med. Det er, naturligt nok, især ved større projekter at rådgivende 

ingeniører og andre faggrupper deltager i beslutninger og i udførelse. 

Elektrificering og automatik er megatrends 

Den grønne omstilling har lagt en megatrend ned over energisystemet, nemlig 

elektrificering. At samfundet skal elektrificeres, har rod i seks underliggende forhold 

og rammer: 

• Ønske om markant reduktion af fossile brændsler (CO2) 

• Med vind og sol kan elektricitet nu produceres brændselsfrit og til lavere 

priser end med fossile brændsler eller a-kraft 

• Bæredygtighed og biodiversitet. Herunder at biomasse er en knap ressource 

der i højere grad ventes anvendt til bæredygtigt byggeri end til 

energiformål.  
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• Effektiv omsætning af elektricitet til lys, varme, kulde og mobilitet har 

gennemgået en rivende udvikling de seneste 10 år. Teknologierne er til 

rådighed og klar til at erstatte brændselsbaserede løsninger 

• PtX-teknologier findes, og ventes at være i en demonstrations, 

billiggørelses- og kommercialiseringsfase. PtX ventes at få stor udbredelse – 

især efter 2030 

• IT er i rivende udvikling, og langt de fleste styringer er i dag baseret på 

automatik og datakommunikation 

 

Vi kender (de fleste af) fremtidens teknologier 

Den grønne omstilling på energiområdet frem mod 2030 ventes i høj grad at være 

kendetegnet ved implementering i højere grad end udvikling. Hermed menes, at 

sektorens trækheste i form af vindmøller, solceller, elnetkomponenter, 

varmepumper, elbiler og styringssystemer er velkendte i dag.  Selv områder som 

kulstoflagring (Carbon Capture), ellagring og elektrolyse (PtX) har rod i teknologier, 

som har været udviklet og anvendt i årtier, men som nu ventes forbedret, billiggjort 

og udbredt til nye formål. 

 

Kravene bliver kun større 

Elektrikernes roller kan opdeles i nedenstående seks kompetenceområder, hvor 

kravene på alle seks områder vurderes kun at blive større de kommende år. 

• Opdateret detaljeret teknisk viden. Nye komponenter skal monteres efter 

forskrifter og regler, der jævnligt opdateres og revideres 

• Teknisk overblik og anlægsforståelse. Grundlaget for at vælge den rigtige 

løsning og de rigtige komponenter 

• Logiske kompetencer og erfaring. Afprøvning, fejlsøgning, præcis 

indregulering og programmering bliver vigtigere, når enheder og 

komponenter bliver mere komplekse. Ofte skal en ny enhed tilpasses 

eksisterende installationer, og målere kan ikke altid lokaliseres efter 

leverandørens forskrifter. Det kræver kreative – men robuste – 

beslutninger. Styringsautomatikkens effektivitet vil altid afhænge både af de 

indbyggede algoritmer og de lokale driftsforhold 

• Datasikkerhed. Data skal sikres, og i forbindelse med IoT bliver 

udfordringen større.  

• Planlægning. Service skal tilrettelægges og udføres proaktivt og rettidigt 

• Kommunikation med leverandører, kunder, øvrige relevante specialister og 

automatik 

• It, data, automation og teknologiforståelse bliver afgørende for elektrikere 

i fremtiden. 
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1.1 Kompetencebehov 

Gennem analysen af omstillingselementer og en række interviews, er der fundet og 

udvalgt nedenstående kompetencebehov som bør indgå i tilrettelæggelsen af 

uddannelse og efter- og videreuddannelse indenfor elektrikerfaget. Der er ikke taget 

stilling til i hvilket omfang eksisterende kursusudbud allerede adresserer de nævnte 

kompetencebehov.  

 

Tværgående 

• Indgående kompetencer på alle niveauer indenfor digitalisering og 

kommunikation (IoT) og datasikkerhed.  

• Bredt og dybt kendskab til udviklingen indenfor SCADA (Supervisory control 

and data acquisition) 

• Opbygning, installation, netkobling og idriftsættelse af store procesanlæg. 

• Kendskab til fleksibel og intelligent styring af installationer for at optimere 

driften af hensyn til elmarked, evt. lokal produktion fra solcelleanlæg og 

lokale netkrav og eltariffer. Hvilke styringslogikker findes på markedet? 

• Overblik over myndighedskrav 

• Kendskab til fleksibel og intelligent styring af installationer for at optimere 

driften af hensyn til elmarked, evt. lokal produktion fra solcelleanlæg og 

lokale netkrav og eltariffer. Overblik over styringslogikker på markedet 

• Dimensionering af eldistributionsnet til fremtidens fleksible elmarked. 

Herunder fleksibel indregning af varmepumper, elbiler, PtX anlæg og 

ellageranlæg. 

Vind og sol 

• Opbygning, installation, netkobling og idriftsættelse af enkeltmøller, 

mølleparker og solcelleanlæg. 

• Styringsanlæg til optimering af lokale vind- og solparker til overholdelse af 

lokale netbegrænsninger 

• Planlægning af præventivt vedligehold på vanskeligt tilgængelige anlæg 

(offshore). 

• Dimensionering og styring af forbrugsinstallerede solanlæg i husstande og 

virksomheder  

PtX 

• Styring og optimering af elektrolyseanlæg og sammenhængende PtX-

procesanlæg. Forståelse for materialegrænser, sikkerhedskrav og 

nødprocedurer. 

• Forståelse for sikkerhed og lovkrav ved arbejde på brintanlæg. 

• Høj- og mellemspændingskompetencer 
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Ladestandere og elbiler 

• Sikkerhedskrav (brand) ved installationer, især i parkeringshuse mm. 

• Rådgive kunder så installationer forberedes optimalt til den ventede 

behovsstigning (kabeldimensionering m.v.) 

• Styring af ladegrupper med flere udtag 

Bygningens opvarmningssystem 

• Anlægsforståelse for det samlede opvarmningssystem og indeklima 

• Retvisende kunderådgivning og vejledning. Forståelse for kundens 

kompetencer 

• Komplekse termiske styringsanlæg 

 

Køling, ventilation og komfortanlæg 

• Samlet anlægsforståelse. Forstå termiske systemer, flow-systemer og støj 

som grundlag for effektiv montering og styring 

• Indblik i regelsæt for arbejde med forskellige kølemidler, og kompetencer til 

at vælge optimal konfiguration. 

• Fejlsøgning og optimering af sammenkoblede anlæg 

• Programmering af styring. Klar kommunikation af, hvornår driftsleder skal 

rekvirere bistand og skæringsflader mellem VVS-energiuddannet og 

elektriker 

Energioptimering og bygningsautomatik 

• Anlægsforståelse for det samlede opvarmningssystem, indeklima, luftskifte 

og belysning. Især bedre forståelse for sammenhængen mellem varme og 

ventilation. 

• Retvisende kunderådgivning og vejledning. Hvordan vejledes kunden i at 

bruge automatikken bedst muligt og foretage egen fejltolkning? 

• Især erhverv: Sammenhæng mellem miljøkrav, procesbegrænsninger og 

komfort 

• Programmering af styringsenheder 

• Dataopsamling, databehandling og datasikkerhed  
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2 Introduktion 

I de seneste to år har rammebetingelserne for energi- og klimaområdet ændret sig 

markant. Danmark har fået en klimalov, som indeholder et mål om 70 % 

drivhusgasreduktion i 2030. I EU er der nu enighed om et mål på 55% i 2030 og både 

EU og Danmark har sat en målsætning om klimaneutralitet i 2050. Indfrielsen af EU-

målet på 55% og det nationale 70% mål i 2030 vil kræve meget markante ændringer 

af energisystemet over en kort tidshorisont. 

 

Danmarks medlemskab af den Europæiske Union (EU) har stigende betydning for 

den grønne omstilling. Det skyldes dels at målsætninger på energi- og klimaområdet 

ofte koordineres, men især at en stigende del af betydende forordninger og 

direktiver fra EU implementeres i dansk lov af hensyn til det indre marked. 

Endvidere skal danske afgifter og støtteordninger godkendes (notificeres) i EU bl.a. 

af hensyn til statsstøttereglerne. Af særlig relevans for el-området kan nævnes 

fælles rammer på CO2 området, harmoniserede regler for elmarkedet, 

energisparedirektivet samt begrænsninger i anvendelse af flourholdige kølemidler. 

 

I Danmark er de kollektive energisystemer afgørende for den grønne omstilling og 

elektrificeringen.  I modsat retning trækker bygningsreglementets energiramme og 

nogle aktørers ønske om lokal sammenhæng mellem forbrug og produktion. Lokal 

forsyning er ofte ikke det mest effektive samlet set, men kan konkretisere og 

visiualisere ønsket om bæredygtighed. I denne sammenhæng giver lokale 

energifællesskaber mulighed for samtænkning af de store kollektive energinet med 

de lokale ønsker om bæredygtighed. 

 

Analyser fra bl.a. Klimarådet, klimapartnerskaberne, universiteter og konsulenter 

peger på, at de væsentligste virkemidler er en omfattende elektrificering af 

transportsektoren samt en udfasning af kul, olie og gas til opvarmning og proces til 

fordel for varmepumper, og anden styrkelse af indsatsen for energieffektivisering. 

Samtidig skal der ske en betydelig udbygning med vedvarende energi især i form af 

vindmøller og solceller. Omlægning indenfor tung transport, fly, skibsfart og dele af 

industrien kræver produktion af elbaserede brændstoffer, såkaldte electrofuels eller 

PtX (Power-to-X). 

 

I fremtidens energisystem bliver det afgørende at udnytte synergierne mellem de 

forskellige energiformer. Overskudsvarme skal udnyttes i fjernvarmesystemet, 

værdien af restprodukter, vi i dag betragter som affald, skal maksimeres, og 

energisystemet skal blive langt mere dynamisk og fleksibelt, så indpasningen af sol, 

vind kan ske så effektivt som muligt.  

 

Baggrund 

EU har stigende 

betydning 
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Den omfattende elektrificering af energisystemet vil skabe en større belastning af 

både distributions-, og transmissionsnettet. På distributionsniveau ventes det 

hovedsageligt at være elbiler og varmepumper, der stiller krav om øget 

netkapacitet, især hvis forbruget ikke er fleksibelt og styres smart. Analyser peger på 

et samlet investeringsbehov alene i distributionsnettet på 30-50 mia. kr. mod 2030, 

men med et betydeligt besparelsespotentiale hvis nyt elforbrug gøres fleksibelt. 

(Klima-, Energi-, og forsyningsministeriet, 2021). 

 

Det er klart, at en så omfattende elektrificering af samfundet vil øge efterspørgslen 

efter elektrikeruddannede og stille nye kompetencekrav. Elektrikere vil få en 

nøglerolle i stort set alle dele af den grønne omstilling. Fra installation af 

varmepumper, opstilling af ladestandere, over implementering af smarte 

energistyringssystemer og intelligente bygningsinstallationer, samt Internet-of-

Things (IoT) og dataanalyse, samt opsætning af solcellesystemer og vedvarende 

energiløsninger. 

 

Personer og virksomheder med onde hensigter kan potentielt drage nytte af 

digitaliseringen.  Korrekt uddannelse og løbende træning minimerer risikoen for fejl 

og sikkerhedsbrud. (Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, 2019) 

I Maj 2018 offentliggjorde regeringen en strategi for cybersikkerhed og 

informationssikkerhed med 25 initiativer til, hvordan den danske cybersikkerhed 

kan sikres i fremtiden. Som resultat af denne strategi er der blevet oprettet et 

nationalt vidensdelingscenter med navnet EnergiCERT, som har til formål at dele 

viden om informationssikkerhed i energiindustrien. En af måderne EnergiCERT 

udfører denne opgave på, er at udbyde kurser herom til alle interesserede, men 

særligt med virksomheder som målgruppe.    

 

Med digitalisering og elektrificering vil mængden af data der opsamles, lagres og 

udveksles blive mangedoblet. Typisk er det ejeren af den enkelte enhed der har 

ejerskab til data, men flere parter kan have interesse (Erhvervsstyrelsen, 2019). 

GDPR fastsætter regler for, hvordan data må anvendes, og det er vigtigt for 

udførende parter, herunder elektrikere, at kende til gældende lovgivning.  

 

Opdragsgiver 

Nærværende analyse er udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Tekniske 

Installationer og Energi (ETIE), der består af repræsentanter fra TEKNIQ 

Arbejdsgiverne, Dansk El- Forbund og Blik- & Rørarbejderforbundet. EVU, El- og VVS-

branchens Uddannelsessekretariat, er sekretariat for ETIE, samt for de faglige udvalg 

for Elektriker og VVS-energiuddannelserne.  

  

 

Øgt efterspørgsel efter 

elektrikere og andre 

faglærte 

Digitalisering og 

cybersikkerhed 

 

Ejerskab af data 



 

11  |  Fremtidens kompetencer til at understøtte grøn omstilling,   
 

Arbejdet er ledet af en styregruppe: 

• Martin Mortensen, Teknisk konsulent, Dansk El-Forbund 

• Kelvin Strømsholt, Chefkonsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne 

• Troels Hartung, Chefkonsulent, TEKNIQ Arbejdsgiverne 

 

Analyseformål 

Formålet med analysen er at undersøge, hvilke kompetencer der i fremtiden vil 

være behov for hos elektrikere til at understøtte og muliggøre den grønne 

omstilling.  

 

Der er i forvejen en god forståelse af efteruddannelsesbehovet eller 

kompetencegabet i forhold til de materialer og løsninger, som findes i dag. Der er 

derfor i projektet fokuseret på at afdække kompetencebehovet i forhold til 

fremtidige teknologier, løsningskoncepter og nødvendig koordinering for 

derigennem at være på forkant med udviklingen.  

 

Analysen skal danne grundlag for at udvikle fremtidige AMU-efteruddannelsestilbud 

til målgrupperne, således at AMU-udbuddet for elektrikerne kan bidrage til at sikre 

de nødvendige kompetencer for at målene for grøn omstilling kan nås. 

 

Rapporten indeholder 5 omstillingselementer som er relevante for elektrikere. For 

hvert omstillingselement beskrives status (nutidsbillede), og en sandsynlig udvikling 

beskrives gennem et fremtidsbillede i 2030. Med udgangspukt i de nuværende 

uddannelsestilbud fremlægges en vurdering af kravene til fremtidens kompetencer. 

I afsnit ét er kravene opsummeret i et samlet afsnit for alle omstillingselementerne.    

Metode 

I samarbejde med projektets styregruppe. er der udvalgt en række 

omstillingselementer til særlig beskrivelse i rapporten. Omstillingselementerne 

udtrykker en række fokusområder, hvor den grønne omstilling kan stille nye krav til 

fremtidens elektrikere. En række øvrige tendenser i samfundet, herunder den 

generelle teknologiudvikling og digitalisering, stiller naturligvis i sig selv øgede krav 

til elektrikerne. Denne rapport søger i et vist omfang at isolere de kompetencekrav 

der kan tilskrives den grønne omstilling. 

 

I prioriteringen og udvælgelsen af omstillingselementer, er der lagt vægt på 

teknologier og opgaver der ventes at have et vist volumen de kommende ti år. 

Blandt andet er følgende fravalgt: Bølgeenergi, minikraftvarmeanlæg, a-kraft.   

 

Læsevejledning 
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De omstillingselementer der beskrives er: Vind og solceller, Power to X (PtX), , 

ladestandere og elbiler, bygningens opvarmningssystem,  køling, ventilation og 

komfortanlæg samt energioptimering og bygningsautomatik. Ellagerteknologi er 

ikke eksplicit beskrevet som et omstillingselement, men vurderes at kunne få et vist 

volumen over de kommende 10 år. Ellagerteknologi er derfor beskrevet i Bilag A. 

 

 



 

13  |  Fremtidens kompetencer til at understøtte grøn omstilling,   
 

3 Grønne kompetencer i uddannelsesudbuddet  

I dette kapitel gives et overblik over de af elektrikeruddannelsens elementer, som 

udvikler installationsbranchens grønne kompetencer. Der henvises til EVU’s 

udgivelse ”Den Store Blå” for mere dybdegående viden om elektrikeruddannelsens 

opbygning og indhold, samt ”Elbranchens Efteruddannelse – Årskatalog 2021” for 

information om udbuddet af AMU-efteruddannelseskurser. Begge publikationer 

danner grundlag for kortlægningen af de eksisterende grønne kompetencer i 

uddannelsesudbuddet. Uddannelsesudbuddet på elektrikeruddannelsen og 

efteruddannelsestilbuddene inden for AMU introduceres i dette afsnit. De konkrete 

fag og kurser behandles under kapitler om omstillingselementer. 

 

Mange virksomheder i installationsbranchen har i større eller mindre omfang 

kompetencer på de forretningsområder, der er en del af eller bidrager til den 

grønne omstilling. Overordnet kan kompetencerne opdeles i: 

1) Grundlæggende og i nogen grad tværgående kompetencer inden for 

intelligent styring og regulering, Internet of Things (IoT), cybersikkerhed og 

energioptimering, som går på tværs af de grønne teknologier og 

kompetenceområder. 

2) Specialiserede kompetencer, som i højere grad er bundet op på specifikke 

teknologier, såsom varmepumper, power to X, solceller o.lign.  

 

Nedenfor listes teknologispecifikke omstillingselementer, som behandles i de 

følgende kapitler. Intelligent styring og regulering, IoT, cybersikkerhed og 

energioptimering behandles primært i afsnit om energioptimering og 

bygningsautomatik: 

• Vind og sol 

• Power to X  

• Ladestandere og elbiler  

• Bygningens opvarmningssystem 

• Køling, ventilation og komfortanlæg 

• Energioptimering og bygningsautomatik 

3.1 Elektrikeruddannelsen  

Elektrikeruddannelsen er en 4-4½-årig erhvervsuddannelse, der kombinerer 

skoleperioder og praktik. Uddannelsen består af et grundforløb (GF2) på 20 uger, et 

hovedforløb med mindst tre skoleperioder, praktik og en svendeprøve. For fx 

lærlinge over 25 år eller unge som allerede har en gymnasial uddannelse, er der 

mulighed for forskellige afkortede forløb.  

 

Elektrikeruddannelsen 
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Den obligatoriske del af uddannelsen varer typisk to år og er bygget op omkring 

GF2, hovedforløb 1 (H1) og to praktikophold i en virksomhed. Denne del er fælles 

for alle og opbygger en række fælles kompetencer af elfaglig karakter, som bl.a. 

består af: 

• El-teori og installationsteknik 

• Grundlæggende automatik 

• Kommunikationsnetværk 

• Måleteknik, dokumentation, kvalitetssikring og elsikkerhed 

• Kundeservice og hele tekniske løsninger 

 

På uddannelsen indgår eleven en kontrakt med en læreplads, hvor hovedparten af 

den praktiske uddannelse finder sted via planlagte praktikforløb. Lærepladser findes 

i dag hovedsageligt i elinstallationsvirksomheder, men der kan findes lærepladser 

inden for hele elektrikernes arbejdsområde. Det er i samarbejde med 

praktikvirksomheden at eleven planlægger sit videre uddannelsesforløb og 

specialisering via uddannelsens modulperioder. Som en del af kompetencemålene 

for hovedforløb 1, lærer eleven at tilslutte vedvarende energianlæg (jf. 

uddannelsesbekendtgørelsen for elektrikeruddannelsen §4). 

 

Eleven vælger i samarbejde med sin praktikvirksomhed mellem 32 forskellige 

valgfrie moduler af fire ugers varighed. Det er i denne fase af uddannelsen, at 

eleven har mulighed for at specialisere sig inden for et bestemt kompetenceområde 

eller tilrettelægge en sammensætning af moduler, som giver en bredere 

elektrikerprofil. Der vælges fire til fem moduler afhængigt af elevens interesser og 

ambitioner og behovet for specialiseret teknisk viden i virksomheden. Det er muligt 

at vælge op til to moduler, som den tilknyttede virksomhed ikke har opgaver og 

ekspertise inden for. For de resterende to til tre moduler er det et krav, at 

virksomheden har arbejdsopgaver og kompetencer, som matcher modulernes 

faglige indhold. Hver modulperiode følges op af en praktikperiode, hvor lærlingen 

får praktisk erfaring med den viden og kompetencer, som modulet indeholdt.   

 

3.2 AMU-efteruddannelse 

Den teknologiske og lovgivningsmæssige udvikling medfører, at elektrikere skal 

efter- og videreuddanne sig hele deres arbejdsliv for at være fagligt opdaterede. Der 

findes en række efter- og videreuddannelsesmuligheder på erhvervsakademi- og 

universitetsniveau, som elektrikerne benytter sig af enten i form af enkelte moduler 

på akademiniveau eller ved at gennemføre hele uddannelser til installatør, 

maskinmester eller ingeniør. Der kan være nogle af de kompetencebehov, der 

oplistes i denne analyse, som bør dækkes af uddannelsesmulighederne på 

videregående niveau. I denne rapport henvises kun til det konkrete 
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efteruddannelsestilbud inden for arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU), der retter 

sig mod elektrikere.  

 

AMU-kurserne er enkeltkurser af forskellig varighed, men på elektrikerområdet 

typisk under en uge. Kurserne afsluttes alle med prøver og nogle kurser indgår i 

enten myndigheds- eller branchecertifikater, fx kategori 2 kølecertifikat til F-gasser. 

Det er efteruddannelsesudvalget ETIE, der løbende opdaterer, udarbejder og 

opretter de AMU-kurser, som skolerne skal udbyde. Børne- og 

Undervisningsministeriet udfører legalitetskontrol i forbindelse med godkendelse.  

 

Kurserne skal dække arbejdsmarkedets og branchens behov og har en vis tematisk 

parallelitet til modulerne på elektrikeruddannelsen, der også afspejler bredden i 

opgaverne på arbejdsmarkedet. AMU-kurserne er dog typisk mere fokuserede og 

tager højde for at deltagerne har erfaring fra arbejdsmarkedet. Målet med dette er 

at give elektrikere mulighed for at specialisere sig gennem efteruddannelse inden 

for nye områder og virksomhederne mulighed for at efteruddanne arbejdskraft, så 

de lever op til deres behov. 

 

Udover de AMU-kurser, der har parallelitet til modulerne, findes der 

lovgivningsmæssige kurser og grundlæggende kurser inden for nye teknologier, der 

modsvarer elementer på den obligatoriske del af elektrikeruddannelsen. Formålet 

med de kurser er at opdatere den eksisterende arbejdsstyrke, så de har samme 

kompetenceniveau som nyuddannede. 
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4 Vind og sol 

Det fremgår af Folketingets Energiaftale 2018, at den danske elproduktion i 2030 

udelukkende skal komme fra vedvarende energikilder. Derudover skal vedvarende 

energi dække 55% af den samlede energisektor (Energiaftale af 29. juni 2018). For at 

nå disse to mål, satses der især på vind og sol som energikilder, grundet deres 

konkurrencedygtighed i forhold til fossile brændsler i elproduktionen. 

4.1 Nutidsblik 2021 

Vindmøller konverterer vindens bevægelsesenergi til elektricitet, og strømmen 

transporteres gennem eltransmissionsnettet og eldistributionsnettet og konverteres 

til den ønskede service hos brugeren. Eksisterende vindmøller har typisk optimal 

elproduktion ved en vindstyrke mellem 11 – 15 m/s (Seas-NVE, 2021). Ved 

vindhastigheder over 25 m/s, dvs. stormstyrke, stoppes møllerne.  

 

Nedenstående figur viser udviklingen i vindkraftkapacitet i Danmark  

(Energistyrelsen, Månedlig og årlig energistatisk, 2021).  I dag leverer vindkraft 

strøm svarende til ca. 50 % af det danske elforbrug. 

 

Figur 1 Energistyrelsen, 2019 
 

Solceller udnytter solens stråler til at producere el via den fotovoltariske effekt.  

Solceller etableres til både individuel og kollektiv energiforsyning. Individuelle 

solcelleanlæg placeres oftest på bygningens tag og supplerer den gældende 

bygnings interne elbehov. Kollektive solcelleanlæg etableres i åbne landområder, 

hvorfra den producerede el sendes direkte ud i distributions- eller 

transmissionsnettet.  

 

Vind 

Sol 
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I 2019 var den samlede kapacitet af solceller på ca. 1.000 MW i Danmark, fordelt på 

100.000 anlæg (Ea Energianalyse, 2019), og de leverede strøm svarende til ca. 3% af 

det danske elforbrug. (Energistyrelsen, 2019). 

4.2 Fremtidsblik 2030  

I 2030 er der sket en betydelig grad af elektrificering af den danske energi-, 

transport- og erhvervssektor. Stort set hele den danske elproduktion er baseret på 

vedvarende energikilder, som særligt kommer fra vind- og solenergi. Samtidig er 

flere dele af samfundet elektrificeret. Forudsætningen for, at denne udvikling har 

fundet sted, er en kombination af billiggørelse af sol og vind i kombination med 

udrulning af varmepumper, elbiler, PtX-anlæg samt markedsbaseret og intelligent 

styring af balancen mellem udbud og efterspørgsel i hver eneste time. Eksempler på 

integrationsløsninger i 2030’s energisystem er, at ellagre fyldes, el-eksporten stiger 

og varmepumper, elkedler og brintproduktionsanlæg (PtX) kører når solen skinner 

og vinden blæser. I timer uden sol og vind skrues ned for forbruget, imens 

strømmen til ellagre og nabolande vendes.  

 

Omkring 2030 er elproduktionen fra vindenergi mere end fordoblet sammenlignet 

med 2020, og leveres primært fra havvindmøller. Der er etableret flere nye 

havmølleparker, og de nye energiøer er på vej. Udviklingen er blandt andet båret af 

fortsatte effektiviseringer, således at behovet for statsstøtte er minimeret. Op 

igennem 20’erne er der udviklet nye koncepter for ilandføring af vindenergi. Det er 

gjort muligt at etablere såkaldte ”landing zones”, hvor vindmøllestrømmen delvist 

nyttiggøres i PtX anlæg. Herved spares betydelige omkostninger i 

eltransmissionsnettet, der udmøntes i lavere tariffer. 

 

I 2030 er antallet af landvindmøller ca. halveret fra de 4.300 møller der stod i 2020 

(Energiaftale af 29. juni 2018). Det skyldes primært landvindmøllernes lavere 

effektivitet sammenlignet med havvindmøller. Der stilles dog stadig møller op på 

land, efter grundige lokalt forankrede godkendelsesprocesser. Møller på land 

leverer fortsat billigere elektricitet end møller på havet. Antallet af 

husstandsvindmøller er i 2030 på nogenlunde samme niveau som i 2020. 

 

De nye vindmøller og vindmølleparker der opstilles er komplicerede vindkraftanlæg 

med en større kompleksitet end dem, der eksisterer i dag. SCADA (Supervisory 

control and data acquisition) -løsningerne kræver sandsynligvis nye og 

specialiserede kompetencer for elektrikeren. Følere, målere og 

dataopsamlingssystemer skal programmeres, vedligeholdes og fejlfindes. Hertil 

kommer, at etablering og vedligeholdelsesarbejde i stigende grad foregår under 

vanskeligt tilgængelige vilkår, og i visse situationer i kombination med 

Vindenergi 



 

18  |  Fremtidens kompetencer til at understøtte grøn omstilling,   
 

brintproduktion, hvilket stiller højere krav til sikkerhed. Dette er yderligere 

beskrevet i afsnit 5. 

 

Den samlede kapacitet af solcelleanlæg i Danmark er i 2030 mange gange højere 

end i 2020, og kan ligge et sted imellem 3000 MW og 8.000 MW. Det er især 

markanlæg der har drevet udviklingen, men også bygningsintegrerede anlæg er 

begyndt at vinde frem for alvor. Solceller spiller derfor allerede i 2030 en nøglerolle 

for det elektrificerede energisystem (Ea Energianalyse, 2019). 

 

Målt på antal installationer udgør de små og mindre individuelle solcelleanlæg dog 

stadig den største del.  I følge energistyrelsens basisfremskrivning forventes 11.500 

installationer hos private forbrugere, og 13.000 installationer hos erhverv og 

offentlige bygninger. Heriblandt er størstedelen tilkoblet et batteri som 

oplagringsmulighed for den overproducerede el (Ea Energianalyse, 2019).  

 

Nye løsninger for individuelle solcelleanlæg er udviklet på baggrund af 

Bygningsintegrerede Solenergi-projekter (BIS) i 2030. BIS er betegnelsen for 

innovative projekter, hvor det primære fokus er at udvikle løsninger til at 

imødekomme barrierer for udviklingen af solcelleanlæg på bygninger. Barriererne er 

både af æstetisk, økonomisk og teknisk karakter. BIS kan have en væsentlig 

påvirkning på udviklingen af individuelle solcelleanlæg i perioden 2020-2030 

(Teknologisk Institut, 2021). 

4.3 Kompetencer i nuværende uddannelsestilbud (El) 

 

Figur 2 Uddannelsestilbud vedrørende vind og solceller 

 

Modulet ”Vedvarende energiløsninger” er et valgfrit specialefag på 

elektrikeruddannelsen, som har en varighed på fire uger. Modulet henvender sig til 

Solceller 
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lærlingen som ønsker at vejlede kunder i valg af VE-energiløsninger, samt installere 

og servicerer dem.  

 

Som det fremgår af Figur 2, er der i det nuværende uddannelsestilbud to tilbud, der 

retter sig mod vind, solceller og solvarme. På kurset ”Solceller – installation og 

service” får deltageren indsigt i hensigtsmæssige befæstningsmetoder, føringsveje 

og sikkerhed forbundet med anlæggene. Desuden får deltageren viden om 

hybridanlæg med batteri, og kan vejlede kunden i valg af løsning. Der opnås også 

kvalifikationer til fejlfinding og service af anlæg. 

På kurset ”Husstandsvindmøller – installation” opnår deltageren kvalifikationer til at 

installere møllen inklusiv alle omkringliggende komponenter og nettilslutning. På 

dette kursus opnår deltageren også viden om gældende lovgivning og nødvendige 

sikkerhedsforanstaltninger. 

4.4 Krav til fremtidige kompetencer 

På baggrund af ovenstående nutidsoverblik og fremtidsblik mod 2030 for vind- og 

solenergi, opstilles følgende punkter, der viser hvilke elektriker-kompetencer den 

grønne omstilling vurderes at øge fokus på. 

 

Vind og sol er fluktuerende energikilder, der kræver en stigende indpasningsindsats 

for at sikre balancen i elsystemet. Skala og placering af anlæggene kræver øget 

fokus på sikkerhed, og grundlæggende betydelige kompetencer indenfor både 

stærkstrøm og kontrolsystemer.  

 

Det er gavnligt med forståelse for energisystemet generelt, men også kendskab og 

kompetencer til at programmere nye målere og styringsenheder, som indeholder 

komplicerede optimeringsalgoritmer. Med energisystemet menes hele værdikæden 

produktion, transmission, distribution og forbrug, samt de omgivende rammer og 

reguleringer. Med den grønne omstilling baseret på fluktuerende energikilder (vind 

og sol), er sammenhængen mellem energisystemets forskellige dele vigtig. Mange 

nye enheder forventes at kommunikere over internettet, hvorfor elektrikere med 

indgående kompetencer til IoT vil blive efterspurgt.  

 

Der bliver i stigende grad behov for kompetencer til at nedtage og afkoble udtjente 

møller, specielt landvindmøller. Nedtagning af møller skal ske efter 

sikkerhedsmæssige standarder, men også efter miljømæssige hensyn. Fokus på 

korrekt affaldshåndtering vil stige.  

 

Elektrikere har allerede i dag stor erfaring med opsætning og vedligehold af 

husstandsanlæg, men nye love og retningslinier skal elektrikere have kendskab til 
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for at give korrekt rådgivning og for at undgå fejl. Korrekt rådgivning af kunder 

gælder både sikkerhed, dimensionering og smart udnyttelse af energien i huset. 

 

Fælles kompetencekrav: 

• Styringsanlæg til optimering af lokale vind- og solparker til overholdelse af 

lokale netbegrænsninger. 

• Grundlæggende kompetencer indenfor stærkstrøm, herunder sikkerhed. 

• Erfaringsopsamling fra drift af eksisterende vindmølle- og solcelleanlæg. 

• Opbygning, installation, netkobling og idriftsættelse af enkeltmøller, 

mølleparker og solcelleanlæg. 

• Sikker afkobling og demontering af udtjente anlæg. 

• Regler og sikkerhed ved husstands- og virksomhedsinstallationer  

• Indgående kompetencer på alle niveauer indenfor digitalisering og 

kommunikation (IoT).  

• Installation og programmering af styringsanlæg forbundet til komplicerede 

optimeringsalgoritmer.  

• Rådgivning af husstande, erhverv og offentlige institutioner i henhold til at 

forstå sammenhæng mellem fluktuerende energiproduktion og eget 

energiforbrug. Vigtighed af forbrugsfleksibilitet. 

• Sparringskompetencer med lokale og regionale forsyningsselskaber, 

statslige myndigheder (Energistyrelsen) og Energinet til forståelse af 

praktiske muligheder og begrænsninger ved forbrugsstyring og fleksibel 

netdrift.   

• Installation af smarte teknologier til at regulere fluktuerende energikilder i 

energisystemet   

• Rådgivning af husstande, erhverv og offentlige institutioner i henhold til at 

forstå sammenhæng mellem fluktuerende energiproduktion og eget 

energiforbrug. Vigtighed af forbrugsfleksibilitet. 

• Regler og sikkerhed ved husstands-/virksomhedsinstallationer  

• Sparringskompetencer med lokale og regionale forsyningsselskaber, 

statslige myndigheder (Energistyrelsen) og Energinet i forhold til at 

optimere forbrugsstyring, nedregulering og netdrift.   

• Kompetencer indenfor digitalisering af energisystemet, således at 

elektrificeringen af energisystemet kan etableres gennem digital kobling af 

sektorer  

 

Kompetencekrav indenfor sol: 

• Dimensionering og styring af forbrugsinstallerede solanlæg i husstande og 

virksomheder  
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• Forståelse for teknologien samt kompetencer til at idriftsætte og installere 

BIS-projekter 

 

Kompetencekrav indenfor vind: 

• Bredt og dybt kendskab til udviklingen indenfor SCADA (Supervisory control 

and data acquisition) 

o Komplicerede anlæg med flere målere  

• Planlægning af præventivt vedligehold på vanskeligt tilgængelige anlæg 

(offshore). 

• Installation og drift af systemer for fjernovervågning 

• Forståelse for teknologien samt kompetencer til at idriftsætte og installere 

BIS-projekter (bygningsintegrerede solceller).  

• Anlæggelse, idriftsættelse og vedligeholdelse af havvindmøller 

• Nedrivning og afkobling af landvindmøller  
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5 PtX  

5.1 Nutidsblik 2021 

Power-to-X (PtX) er en fællesbetegnelse, der dækker over brændstoffer der er 

produceret på basis af el-energi. Grundstenen i teknologierne er brint, der bliver 

produceret via elektrolyse. Opbygningen af et PtX anlæg vil typisk bestå af et antal 

elektrolyse-moduler der producerer brint, samt evt. synteseanlæg der udnytter 

brinten til at producere gasformige eller flydende brændstoffer. Til syntese kan 

anvendes kvælstof fra luften, CO2 fra biogas eller røggas, eller såkaldt syntesegas fra 

forgasning eller pyrolyse af kulbrinter, herunder biomasse. 

 

Slutproduktet fra et PtX anlæg er enten tryksat eller flydende brint, metanol, 

ammoniak eller dieselbrændstoffer, herunder jetfuel. Der vil også være muligt at 

producere kulbrinter til ikke-energi formål, fx plastik. Foruden produktion af 

brændstoffer, kan PtX anlæg levere overskudsvarme og gennem fleksibel drift 

levere både balancering og systemtjenester til sikker og effektiv drift af elsystemet. 

 

En række af enkelt-teknologierne er kommercielt tilgængelige, men PtX er kun lidt 

udbredt grundet markant højere omkostninger end de fossile alternativer. For 

anlæg der leveres i dag, og som køber elektricitet fra vind- og sol, vurderes PtX fuels 

at koste 3-5 gange så meget som de fossile alternativer. En national strategi for 

udrulning af teknologierne er under udarbejdelse, og PtX vurderes at kunne spille en 

vigtig rolle i at nå 70%-målsætningen i 2030, og en helt afgørende rolle i at nå målet 

om netto-nul CO2 emission i 2050.  

 

Der er i dag kun få projekter, der er nået længere end projektideer, og der er ikke 

installeret egentlige kommercielle anlæg endnu. Al nuværende elektrolysekapacitet 

i Danmark er laboratorie- eller demonstrationsprojekter, der skal afprøve 

teknologierne. Som eksempel kan Greenlab Skive nævnes, hvor hovedformålet i 

projektet er at demonstrerer den samlede værdikæde. Foruden det 

forretningsmæssige formål med projektet, forventes det at projektet demonstrerer 

potentialet for energilagring i fremtiden og tester rammebetingelserne, der 

forventes løbende at blive opdateret så de første 12 MW ud af i alt 250 MW 

forventes idriftsat i år 2022.  

 

Flere samarbejder er blevet etableret i de seneste år, hvoraf samarbejdet mellem 

Ørsted, Topsøe, A.P. Møller Mærsk, DFDS, Københavns lufthavn og andre store 

transportvirksomheder kan nævnes. Formålet med samarbejderne er at dele 

erfaringer og udnytte synergien mellem VE-produktion og integration i det samlede 

energisystem. 
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Brint er en flygtig og meget brandfarlig gas, der skal behandles med stor omhu af 

sikkerhedsmæssige hensyn. Bekendtgørelse nr. 253 om sikkerhed for gasanlæg 

beskriver de krav, der er til brintsikkerhed i forbindelse med udførelse, drift, og 

vedligeholdelse af anlæg.  

 

 

Figur 3: Planlagt elektrolysekapacitet frem mod 2030. Kilde: (Ea Energianalyse, 2021) 

 

Ea Energianalyse har udarbejdet en opgørelse over planlagte projekter, og realiseres 

alle disse projekter, vil der i 2030 være en elektrolysekapacitet på 4,5 GW.  (Ea 

Energianalyse, 2021). Det vurderes dog ikke sandsynligt, men alene 50% af den 

udmeldte kapacitet vil være en markant udvikling der kræver kompetenceudvikling 

hos elektrikere, ingeniører og andre faggrupper.  

5.2 Fremtidsblik 2030  

I forbindelse med 70%-målet er der i 2030 i Danmark sandsynligvis etableret 2-4 

MW elektrolysekapacitet. Der er i flere år blevet produceret ammoniak til 

landbruget, hvilket har ført til store emissionsreduktioner. Det samme gør sig 

gældende for metanol, der især finder anvendelse til skibstransport og i industrien. I 

2030 er også det første anlæg til produktion af syntetisk flybrændstof etableret. 

Anlæggene er store, og som hovedregel forbundet til transmissionsnettet grundet 

det store elektricitetsbehov. Tariffer er afgørende for økonomien, og der er i 

lovgivningen defineret særlige ”landing zones” med favorable tilslutningsvilkår. 

Behovet for grøn brint til tysk industri kræver import fra nabolande. (Tysklands 

Regering, 2020). Et enkelt anlæg i Danmark er i 2030 placeret nær den 

brintrørsforbindelse, der er etableret til Tyskland.  

 

De høje produktionsomkostninger var i start 20’erne en barriere for udbygningen af 

elektrolysekapacitet og udviklingen afhænger stadig af subsidier til at fremme 
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teknologien. Her i 2030 er omkostningen faldet til mellem 100% og 200% af de 

fossile alternativer, blandt andet fordi anlæggene bedre udnytter timer med lave 

elpriser. Denne udvikling forventes at fortsætte efter 2030. I 2030 er stort set alle 

anlæg drevet på kommerciel basis, og stadig flere forretningsmuligheder for 

afsættelse af biprodukter og eksportmuligheder afsøges. Der er muligvis iblanding af 

brint i den eksisterende gasinfrastruktur, muligvis PtX-metan. Der er arbejdet på at 

modificere gasnettet til at transportere brint, og forbinde det til det europæiske net. 

(European Hydrogen Backbone, 2020).  

 

I 2030 har der i flere år været konkrete målsætninger for emissionsreduktioner i 

skibs- og flytrafikken, og disse sektorer er nu også inkluderet i EU’s 

kvotehandelssystem for CO2 (EU-ETS). Hertil kommer, at der i 2025 blev indført en 

dansk ”Ensartet CO2 afgift” som supplement til ETS. Der er opnået betydelige 

prisreduktioner på elektrolyseenhederne ved storskalaproduktion. Endvidere er der 

opnået skalafordele ved etablering af PtX anlæggene, især ved ”balance-of-plant”, 

brinthåndtering, og ved synteseanlæggene. Også optimering af selve installationen 

har reduceret omkostningerne. (IRENA, 2020)  

 

Især efter år 2030 forventes det, at industrien i højere grad vil efterspørge grøn 

metanol som grundbyggesten til produktion af kulbrinter til bl.a.  plast- og kemi-

produkter. Til termiske højtemperaturprocesser er det sandsynligt, at ren brint 

bliver foretrukket til erstatning af naturgas, olie og biomasse.  

5.3 Kompetencer og nuværende uddannelsestilbud 

 

Figur 4 Moduler på elektrikeruddannelsen som har relevans for Power-to-X 
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På elektrikeruddannelsen findes der ikke moduler, der direkte henvender sig til 

Power-to-X-anlæg, og det samme gælder efteruddannelsestilbuddene. Men Power-

to-X-anlæg forventes at have mange af de samme kvalifikationskrav for elektrikeren 

som andre store procesanlæg, og fra år 2022 vil der blive udbudt kurser i 

højspændingsinstallationer som forventes at være yderst relevant for PtX. 

Modulerne opbygger kompetencer blandt lærlingene, der vil installere og servicere 

kommunikationssystemer til procesanlæg. Der er fokus på indsamling og anvendelse 

af data med formålet at optimere processer og opnå energibesparelser samtidig 

med, at datasikkerheden bliver opretholdt.  

5.4 Krav til fremtidige kompetencer  

Elektrikerrelevante udfordringer i forbindelse med udvikling af PtX området vil 

hænge sammen med følgende karakteristika:  

 

PtX-anlæg bliver meget varierende i skala. Måske vil nogle PtX-anlæg på 5- 100 MW 

være lokalt forankrede og etableret i forbindelse med vindmølle/solcelleparker. 

Sådanne anlæg producerer sandsynligvis brint til lokalt forbrug i industri og 

transport. Men det store volumen vurderes at være i størrelsen 500 MW – 1 GW, og 

sammenlignelige med de største industri- og kraftværksanlæg vi kender idag. Helt 

afgørende forskelle er dog: 

• Elinstallationerne og krav til koblingsmuligheder får store dimensioner, 

sammenlignelige med de ilandføringsanlæg for HVDC-forbindelser som vi 

kender i dag. 

• Der produceres store mængder brint i relativt tæt forbindelse med høj- og 

mellemspændingsanlæg. Her skal der muligvis udvikles nye retningslinjer for 

sikkerhed 

• Styringsanlæg der effektivt skal håndtere størst mulige ændrings-gradienter 

på anlæg i store dimensioner. Det kræver tæt kobling mellem termiske 

kompetencer, høj- og mellemspændingskompetencer, og styring/regulering 

og datasikkerhed. 

Kompetencekrav 

• Styring og optimering af elektrolyseanlæg og sammenhængende PtX-

procesanlæg. Forståelse for materialegrænser, sikkerhedskrav og 

nødprocedurer. 

• Forståelse for sikkerhed og lovkrav ved arbejde på brintanlæg, og 

slutprodukter med høje sikkerhedskrav så som ammoniak. 

• Økonomisk driftsoptimering af store procesanlæg med lave 

indtjeningsmarginer. 

• Opbygning, installation, netkobling og idriftsættelse af store procesanlæg. 
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• Bredt og dybt kendskab til udviklingen indenfor SCADA (Supervisory control 

and data acquisition) 

• Installation og programmering af styringsanlæg forbundet til komplicerede 

optimeringsalgoritmer.  
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6 Ladestandere og elbiler 

Omstilling af transportsektoren til vedvarende energi udgør en betydelig udfordring 

i den grønne omstilling. I de seneste år er der i stigende grad enighed om, at elbiler 

udgør den væsentligste del af løsningen vedrørende person- og lettere 

varetransport. De fleste analyser peger på, at PtX-brændstoffer på længere sigt vil 

udgøre hovedløsningen til skibs- og flytransport. Det segment, der stadig er størst 

usikkerhed om, er den tunge vejtransport. Her bliver løsningen sandsynligvis en 

kombination af PtX-brændsler og direkte elektrificering i form af batteridrevne 

lastbiler og systemer med køreledninger på udvalgte vejstrækninger. 

 

6.1 Nutidsblik 2021 

I Danmark var der per 1. januar 2021 indregistreret 2,8 mio. personbiler, hvoraf 

61.600 (2,2%) var el- eller pluginhybridbiler. Med Aftale om Grøn omstilling af 

vejtransporten fra december 2020, er der forventning om 775.000 el- og 

pluginhybridbiler i 2030, og der er enighed om at sigte efter en million grønne biler. 

 

Der er i dag opstillet godt 3500 offentligt tilgængelige ladestandere i Danmark (se 

Tabel 1). Hertil kommer et betydeligt antal private ladestandere, idet det antages at 

langt de fleste elbilsejere har mulighed for hjemmeladning.   

 

Effekt Antal Andel 

11-22 kW 3138 89% 

50-75 kW 323 9% 

100 - 350 kW 67 2% 

I alt 3528  

Tabel 1 Antal ladestandere i Danmark. (Kilde: Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, 
delrapport II, 2021) 

 

Salget af el- og især pluginhybrider er steget meget betydeligt det seneste år. 

Årsagen er, at en række nye modeller med længere rækkevidde er kommet på 

markedet, at der generelt er større tillid til teknologien, samt omlægning af 

registreringsafgiften, således at el- og pluginhybrider betaler lavere afgifter end 

andre biler. Pt. er det en udfordring at have nok arbejdskraft til efterspørgslen, og 

der er travlt. Da efterspørgslen forventes at stige, kan der ske stigning i ventetid de 

kommende år. 
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Figur 5 Historisk udvikling på personbiler. Det kan ses at nysalget af el- og hybridbiler i 2020 lå på linje 
med nysalget af fossile biler. (Kilde: Danmarks Statistik) 

 

Alle elbiler er monteret med en intern lader, der typisk tillader opladning med 3,7 – 

22 kW via vekselstrøm. På grund af kravet om større køreradius, forventes den 

typiske batterikapacitet at stige, og ligge på 70-80 kWh i 2030. Nogle biler i dyrere 

segmenter vil have væsentlig større kapacitet.  Størstedelen af bilerne kan oplades 

ved 50 – 75 kW, hvorimod de nyere biler kan oplades med 150 til 350 kW. 

Fremtidens behov for offentlig tilgængelig ladeinfrastruktur 

Dansk e-Mobilitet (tidligere Dansk Elbil Alliance) og DTU offentliggjorde i november 

2019 en analyse af den nødvendige infrastruktur for en million elbiler. 

Hovedresultatet var, at der i det offentlige rum, på det statslige vejnet, ved 

arbejdspladser og på parkeringspladser ved etageejendomme, indkøbscentre mv. er 

behov for i alt 25-30.000 ladepunkter (ud over hjemmeopladning). Det svarer til 33 - 

40 elbiler pr. ladepunkt, hvor mange naturligvis primært vil bruge en 

hjemmeoplader. 

 

Med det samme udgangspunkt om en mio. elbiler, har Vejdirektoratet i 2020 

udarbejdet en analyse af behovet for ladeinfrastruktur på statsvejnettet frem mod 

2030.  Analysen viser et behov for ca. 1000 lynladere i en række nye ladeparker 

spredt over hele landet. 
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Figur 6 Analyse af placering af nye ladeparker og antal ladepunkter i scenariet med en mio. elbiler i 
2030.  Kilde: Kommissionen for grøn omstilling af personbiler, delrapport II, 2021 

 

6.2 Fremtidsblik 2030  

I 2030 er der indregistreret mere end en million el- og pluginhybrider i Danmark. 

Langt de fleste er personbiler, men alle varebiler og små lastbiler med daglig 

transport i byerne er også elbiler. Nogle af de store bilfirmaer er holdt helt op med 

at udbyde de gammeldags biler med benzin- og dieselmotorer. I alle byer ser man 

de velkendte ladestandere ved centrale vejstrækninger og offentlige 

parkeringspladser.  

 

Efter nogle år med stigende salg, blev elhybrider igen mindre populære. Det skyldtes 

især de store prisstigninger på grønt brændstof, og at klassifikationen som ”grøn bil” 

blev fjernet i mange EU-lande, herunder i Danmark. 
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Alle elbiler kommunikerer med de tilgængelige ladenetværk, og opladning er kun 

sjældent en reel udfordring. Bilen viser altid to-tre relevante ladepositioner baseret 

på førerens præferencer i form af tid, planer og økonomi. 

 

Til forskel fra 2020 er elbiler ikke længere noget, der tales om, det er en selvfølge. 

Den største drivkraft i udviklingen var, da proppen gik af ”ketchupflasken” i årene 

efter 2020: Det blev almindeligt forstået at elbiler faktisk er billigere, og så døde 

efterspørgslen efter de traditionelle biler hurtigt. Samtidig sørgede en kombination 

af markedstræk med statslige støtteordninger og udbud for, at hønen-og-ægget 

problematikken aldrig for alvor blev en stopklods i Danmark. Markedet for elbiler er 

nu steget til over 20 mia. årligt, og alene etablering og vedligehold af ladestandere 

udgør et marked på næsten halvanden mia. kr. om året.  

6.3 Kompetencer og nuværende uddannelsestilbud  

 

 

Figur 7 Modul og AMU-kursus der retter sig mod ladestandere 

 

På modulet om vedvarende energiløsninger på elektrikeruddannelsen opnås 

forståelse for sikkerhed og integration af vedvarende energiløsninger. Der opnås 

kompetencer til at dimensionere, installere, fejlfinde og servicere anlæg. 

Kompetencerne opnået på elektrikeruddannelsen kan komplementeres med 

endagskurset ”Ladestandere til elbiler – installation”. Her vil deltageren opnå 

kompetencer til at dimensionere kabler og installere ladestandere og derefter 

anvende viden om udnyttelse af ladepunkter efter gældende regler til at 

programmere sammenkoblede ladere til optimal udnyttelse af punkterne. 

6.4 Krav til fremtidige kompetencer  

Selve elarbejdet forbundet med installation af ladestandere forventes ikke at 

udvikle sig meget. Som udgangspunkt kræver det blot en grundlæggende 

elektrikeruddannelse for at kunne installere ladestandere. Ladestanderne består 

kun af en sikkerhedsenhed og en eventuel betalingsløsning, mens inverter og 

ladestyring sidder i bilerne. Udfordringerne ligger nærmere i design af større 

løsninger med flere ladestandere, som kræver forståelsen for, hvordan flere 

ladepunkter spiller sammen, samt korrekt kabeldimensionering.  
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Derudover forventes udvikling og krav mht. intelligent styring og design af gode, 

fremtidssikrede ladeløsninger. Dette omhandler fx at bedst udnytte tilgængelige 

ampere og sikre, hvis muligt og relevant, at antallet af ladepunkter kan udvides på 

et senere tidspunkt.  Derudover kan elektrikere i højere grad blive involveret fx ved 

etablering af nye parkeringspladser til at forberede kabler under belægningen, så 

der senere kan installeres ladestandere uden af skulle grave i og genetablere 

belægningen. 

 

For eksempel kan der laves styring af ladepunkter på en parkeringsplads med flere 

punkter, for at maksimere antallet af ladepunkter givet et antal tilgængelige 

ampere. Det er dyrt at forøge mængden af ampere og derfor undgås dette så vidt 

muligt. Styringen er som udgangspunkt bygget ind i produkterne, hvor elektrikeren 

skal sørge for at opsætte og indstille det korrekt.  

 

Ved installation af ladestandere skal der tages hensyn til brandsikkerhed, og derfor 

kan det være problematisk at installere ladestandere i kældre, da det skal være 

muligt at fjerne brændende elbiler fra bygningen. Dette skyldes, at batteriet i elbiler 

kan brænde i op til 72 timer og selvantænde efter slukning.  

 

Kompetencekrav 

• Sikkerhedskrav (brand) ved installationer, især i parkeringshuse mm. 

• Vilkår for sikkerhedsgodkendelser af nødladere (mormorladere)  

• Rådgive kunder så installationer forberedes optimalt til den ventede 

behovsstigning (kabeldimensionering m.v.) 

• Nye forudsætninger ved dimensionering af nybyggeri, erhverv, 

parkeringshus m.v. 

• Styring af ladegrupper med flere udtag 

• Indgående kompetencer på alle niveauer indenfor digitalisering og 

kommunikation (IoT) og datasikkerhed. 
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7 Bygningers opvarmningssystem  

De følgende tre kapitler vil omhandle bygninger, og vil have fokus på elektrikerens 

rolle. Først bliver bygningers opvarmningssystem behandlet (Kapitel 7), derefter 

køling, ventilation og komfortanlæg (Kapitel 8) og endelig energioptimering og 

bygningsautomatik (Kapitel 9).  

 

I Danmark leveres ca. halvdelen af bygningsvarmen gennem kollektive varmenet, 

fjernvarme. Ved opvarmning med fjernvarme produceres varmen centralt og 

transporteres vha. et varmedistributionsnet til forbrugerne. Fjernvarmen 

produceres ofte som kraftvarme baseret på affaldsforbrænding, biomasse eller 

fossile brændsler eller ved gas- eller biomassefyrede kedler. Som en del af den 

grønne omstilling forventes fjernvarmeproduktion i høj grad at overgå til store 

varmepumper samt i mindre omfang overskudsvarme fra PtX anlæg. I denne 

forbindelse ventes der stor fokus på lavtemperaturfjernvarme, hvilket igen kan stille 

krav til ændringer i ældre installationer ude hos forbrugerne. 

 

7.1 Nutidsblik 2021 

Energiforbrug i bygninger udgør 43% af Danmarks energiforbrug og medfører 23% 

af Danmarks CO2-udledninger.1 Af denne grund er opvarmning, som står for en stor 

andel af energiforbruget i bygningerne, i fokus i forbindelse med at nå 70%-målet i 

2030.  Opvarmning af bygninger står overfor et skift væk fra brugen af fossile 

brændsler til vedvarende varmekilder, og derfor forventes en større efterspørgsel 

på kompetencer indenfor opvarmningsteknologier, som hidtil har været mindre 

udbredte.    

 

Det mest almindelige opvarmningssystem i Danmark, især i boliger, er et vandbåret 

system, der cirkulerer energien i bygningen. Varmen produceres enten internt i 

bygningen, vha. en kedel eller varmepumpe, eller den produceres centralt og 

leveres til bygningen via et fjernvarmenet. I bygningen veksles varmen fra kedlen 

eller fjernvarmeenheden til et centralvarmesystem. Varmen cirkuleres vha. 

radiatorer, konvektorer og/eller gulvvarme som afgiver varmen til luften i rummene, 

eller opbevares i en varmtvandstank til brugsvand. I nogle varmesystemer, ofte i 

erhvervsvirksomheder, afgives varmen via stråleflader eller kaloriferer, eller som 

luftvarme via ventilationen. 

 

 
 
1 Anbefalinger til regeringen fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren  
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Korrekt dimensionering, installation og indregulering er afgørende for en effektiv 

udnyttelse af energien. Nyere installationer fokuserer i højere grad på at reducere 

energibehovet, bl.a. ved at indsamle og anvende data til optimering af driften. Dette 

er hjulpet på vej af bedre og bedre isolerende klimaskærme, hvilket gør 

installationen i stand til at levere bedre komfort med lavere energiforbrug. Højere 

grad af automatisering gør dette muligt, bl.a. med vejrkompenseringsanlæg og 

varmekurver indbygget i varmesystemets styringsenhed. Mere information om 

bygningers varmesystemer findes i bilag A. 

 

Der er i dag otte primære kategorier af opvarmningsformer i bygninger i Danmark: 

• Fjernvarme 

• Gasfyr 

• Oliefyr 

• Direkte elvarme 

• Varmepumper 

• Træpiller/biomasse 

• Solvarme 

• Hybride løsninger 

 

Det forventes at udfasning af fossile opvarmningsformer vil betyde en tilsvarende 

forøgelse af bygninger opvarmet med varmepumper og fjernvarme.  

 

Ved opvarmning med fjernvarme produceres varmen centralt og transporteres vha. 

et varmedistributionsnet til forbrugerne. De centrale anlæg er i dag i høj grad 

varme- og kraftvarmeanlæg, men fjernvarme produceres også på store 

varmepumpe-, geotermi- og solvarmeanlæg, samt som overskudsvarme fra 

eksempelvis industrivirksomheder. Effektiviteten af fjernvarme hænger nøje 

sammen med bebyggelsestæthed og ses derfor, samt som følge af de store 

investeringer i varmeproducerende anlæg og fjernvarmenet, typisk i byer og i tæt 

bebyggelse. Se Bilag A for en oversigt over, hvordan fjernvarme i Danmark 

produceres.  

 

Varmepumper har fået stigende opmærksomhed grundet deres høje og stigende 

effektivitet, samt evnen til at levere konkurrencedygtig og brændselsfri rumvarme. 

Varmepumper optager varme fra omgivelserne, hvorefter varmen boostes til det 

ønskede temperaturniveau vha. en eldreven kølekreds. Varmepumpers COP 

(effektivitet) afhænger meget af forholdene og temperaturniveauerne, men ligger i 

typisk brug i varmesystemer i størrelsesorden 2-5 (200%-500%). Mere om 

varmepumper og udfordringer herom findes i bilag. 
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Der er tre primære typer af varmepumper: 1) En luft-luft varmepumpe optager 

varme fra udendørsluften og leverer opvarmet luft. 2) En luft-vand varmepumpe 

optager varme fra udendørsluften og leverer opvarmet vand. 3) En væske-vand 

varmepumpe, ofte kaldt jordvarme, optager varme fra jorden vha. en cirkulerende 

væske i enten vertikale boringer eller et horisontalt slangenetværk.  Luft-vand 

varmepumper og jordvarme er centrale varmeanlæg, mens en luft-luft varmepumpe 

er en supplerende varmekilde som ikke kan levere varmt brugsvand.  Som vist på 

Figur 8, har især installationen af luft-luft og luft-vand varmepumper set en stor 

stigning, mens salget af jordvarme har ligget stabilt på ca. 2.000 anlæg per år siden 

ca. 2014. Opgørelsen dækker ikke meget store varmepumper anvendt til fx 

fjernvarme.  

 

Figur 8: Opgørelse af salg af varmepumper. Opgørelsen dækker ikke over store varmepumper til fx 
fjernvarme. Opgørelsen indeholder en vis mængde usikkerhed og er ikke fuldt dækkende for markedet. 
Der henvises til Energistyrelsens notat, ”Varmepumper installeret halvårligt fra 2009 til første halvår 
2021”. Kilde: Energistyrelsen.  

 

Hybride løsninger er et bredt koncept, som beskriver en varmeforsyning sammensat 

af flere opvarmningsformer. Den der oftest italesættes i dag, er 

gashybridvarmepumpen, som består af et gasfyr og en luft-vand varmepumpe. 

Varmepumpen leverer billig, effektiv varme det meste af året, mens gasfyret 

supplerer, når udetemperaturerne falder og ved produktion af varmt brugsvand. 

Derved opnås et effektivt system. Ofte leverer varmepumpen 80-90% af 

varmebehovet.  

Fordeling på opvarmningskilder i Danmark  

Figur 9 viser ændringen i energiforbrug til opvarmning siden 1972 fordelt på 

brændsler for alle bygningstyper. Olie udgør kun 4% af energiforbruget til 

opvarmning, og andelen er 5%, hvis der kun ses på boliger. Forbruget af naturgas til 

opvarmning startede i midt 80’erne og er vokset frem mod 2010, hvorefter 

forbruget er faldet en smule igen. Opvarmning af danske bygninger er i dag i høj 
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grad domineret af fjernvarme, som udgør 55% af energiforbruget til opvarmning af 

alle typer bygninger. Vedvarende energi omfatter biomasse, solvarme, 

varmepumper, biogas, m.m. og udgjorde knap 22% i 2019.  

 

 

 

Figur 9 Energi til opvarmning fordelt på brændsler. Kilde: Energistatistik 2019 

Fremskrivning mod 2030 

Energistyrelsen udarbejder hvert år en fremskrivning af den forventede udvikling i 

Danmark baseret på gældende politiske rammer og uden nye tiltag. Figur 10 viser, 

hvordan bygningers primære opvarmningsformer forventes at udvikle sig. Antallet 

af bygninger opvarmet med gasfyr forventes reducerede med en tredjedel (ca. 

110.000 anlæg), oliefyr forventes næsten udfasede og biomasse forventes også 

reduceret en smule. Til gengæld stiger brugen af fjernvarme og varmepumper i 

denne fremskrivning med hhv. 20% og 117% ift. 2020 eller hhv. 173.000 og 101.000 

nye installationer.  Det svarer til knap 10.000 nye varmepumpeanlæg og 16.000 

fjernvarmeanlæg om året. I 2020 blev der solgt over 12.000 varmepumper, hvorfor 

denne udvikling tegner pessimistisk og udfasningen af gas og olie kan ske endnu 

hurtigere. Figuren forholder sig kun til husholdninger, men en lignende tendens 

forventes i andre større bygninger, dog med mere vægt på fjernvarme, fordi større 

bygninger ofte ligger i byområder. 
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Figur 10 Fremskrivning af bygningers opvarmningsform 2011-30. Kilde: Energisyrelsen, "Klimastatus og 
fremskrivning 2021", baggrundsnotat 3A 

Fjernvarmeproduktionen i dag 

Over halvdelen af Danmarks rumvarmebehov dækkes som nævnt af fjernvarme. I 

2019 var over 65% af fjernvarmeproduktionen baseret på vedvarende energi, mens 

resten var baseret på fossile brændsler (naturgas, olie og kul) og forbrænding af ikke 

bio-nedbrydeligt affald. Siden 1990erne har der været et skift væk fra især 

forbrænding af kul, som først resulterede i en stigning i brugen af naturgas. Efter 

årtusindskiftet begyndte forbruget af gas dog at falde igen til fordel for vedvarende 

kilder.  

Fuld udfasning af kul forventes at være fuldført før 2030 og er blandt anbefalede 

tiltag fra Klimapartnerskabet for Energi. Samme klimapartnerskab har fremlagt en 

ambition om at olie og naturgas også udfases frem mod 2030, både i 

kraftvarmeproduktion og i spids- og reservelast.2  

Varmesystemet i bygningen 

Udover varmekilden, er det også vigtigt at varmesystemerne i bygninger designes og 

driftes hensigtsmæssigt for at understøtte den grønne omstilling. I vandbårne 

systemer cirkuleres vandet i bygningen ved én eller flere cirkulationspumper. Ældre 

pumper er tændt hele tiden og kan bruge op mod 10% af husstandens elforbrug, 

hvorimod nyere pumper tilpasser sig det varierende behov. Det kan derfor ofte 

betale sig at skifte de gamle pumper ud, og elektrikere bør oplyse kunder om 

besparelsespotentialet, hvis de opdager gamle pumper. 

 

Et radiatorsystem kan enten være et- eller to-strengssystem. Et-strengssystemer 

kræver en høj fremløbstemperatur for at levere varme i hele bygningen, har større 

 
 
2 Klimapartnerskab for Energi, ”I mål med den grønne omstilling 2030”, marts 2020.  
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varmetab, og har vanskeligt ved at opnå tilstrækkelig afkøling i fjernvarmesystemer. 

Desuden er korrekt og effektiv indregulering af varmesystemet en udfordring. Det 

anses for et vigtigt element for den grønne omstilling at et-strengssystemer bliver 

modificeret eller ombygget. I to-strengssystemer opnås en højere varmeafgivelse fra 

radiatorerne, samt lavere tilbage- og fremløbstemperatur. Flere faktorer kan have 

indflydelse på afkølingsevnen, som antallet af strenge i systemet, flow, radiatorerne 

og systemopbygningen. Bilag beskriver bygningens varmesystem i flere detaljer. 

 

Gulvvarmesystemer er siden 80’erne blevet almindelige i nybyggeri og anlægges 

som to-strengssystemer. Her skal elektrikere være opmærksomme på at 

fremløbstemperaturen er afhængig af gulvbelægningen. Trægulve kræver typisk 

højere temperaturer end klinker, men visse trægulve kan ikke tåle høj 

fremløbstemperatur. Gulvvarme har større overfladeareal og kræver derfor lavere 

fremløbstemperaturer, hvilket gør gulvvarmeanlæg yderst velegnede til 

varmepumper, da varmepumpen yder en højere virkningsgrad ved de lave 

fremløbstemperaturer. 

 

Foruden varmekredsen i bygningen, er der et separat system, der forsyner 

bygningen med brugsvand. Temperaturen heraf holdes på mellem 50 og 55 grader 

for at reducere risikoen for Legionella-forekomst. Specielt i større huse kan det være 

et komfortproblem, at der går lang tid fra man åbner vandhanen, til det varme vand 

fra varmtvandsbeholderen når frem til vandhanen. En anvendt metode til at omgå 

dette problem er konstant at cirkulere varmt brugsvand. Det kræver dog mere 

energi at cirkulere varmt brugsvand på grund af varmetabet fra det altid varme 

varmtvandsrør, og det koster samtidig mere at anlægge systemerne. Derudover kan 

det give udfordringer med varmepumpeanlæg og forårsage uhensigtsmæssig drift. I 

bilag behandles, brugsvandscirkulation, vejrkompensering, og bygningens 

varmesystem yderligere. 

7.2 Fremtidsblik 2030  

I 2030 er fjernvarmens markedsandel steget fra ca. 55% til mere end 60% af 

rumvarmebehovet.  Markant flere bygninger, både store og små, er opvarmet med 

varmepumper af forskellig art. Der er flere individuelle varmepumper, fx luft-vand 

og jordvarme, der forsyner bygninger med varme og brugsvand. Der har igennem 

20erne været en markant stigning i varmepumper til større bygninger uden for 

fjernvarmeområder. Hertil kommer, at luft-luft varmepumper i stigende grad 

anvendes som supplement til centralvarmeanlægget og til køling i de stadigt 

varmere somre.  Muligvis har direkte elvarme vundet indpas i visse typer 

lavenerginybyggeri.  

 



 

38  |  Fremtidens kompetencer til at understøtte grøn omstilling,   
 

Også i fjernvarmen har varmepumper fået en markant rolle, og der er i perioden 

2020 – 2030 etableret 3.000 – 4.000 MWvarme store varmepumper i Danmark. 

Fjernvarmen er blevet CO2-neutral da fossile kilder er blevet erstattet af eks. 

varmepumper, overskudsvarme og biomasse. Lavtemperaturfjernvarme er blevet 

mere almindeligt, men da ikke alle bygninger egner sig til dette er der flere steder 

installeret booster-varmepumper som sørger for korrekt fremløbstemperatur alle 

steder. 

 

Anvendelsen af gas til opvarmning er kraftigt reduceret, og oliefyr til rumvarme er 

stort set væk. Udfasningen af gas gælder både i de individuelle boliger, store 

bygninger og til dels også i fjernvarmeproduktionen. 

 

Udfordringer med fejlinstallerede varmepumper og støjgener fra varmepumper som 

anvender luft som varmekilde er langt hen ad vejen løst. Det skyldes både mere 

støjsvag teknologi, men især at installatørerne har bedre erfaringer med, hvor og 

hvordan varmepumper skal lokaliseres og installeres og hvordan de driftsmæssigt 

optimeres. Støjreduktion er nu en helt naturlig del af rådgivningen.  

 

Nye varmepumper er overgået fra de syntetiske kølemidler med høj GWP-værdi3 til 

naturlige kølemidler, som CO2 og propan.  Boligers varmeanlæg vil i højere grad 

være automatiseret og i stand til at levere effektiv drift, uden forbrugeren skal 

blande sig. Dette gælder især større bygninger. Med andre ord, forbrugerne skal i 

mindre grad tage stilling og have kendskab til, hvordan et varmeanlæg bør driftes.  

 

Energinet skriver i deres rapport, ”Langsigtede udviklingsbehov i gassystemet”, at 

der forventes en kraftig reduktion i gasforbrug til opvarmning frem mod 2040, 

grundet øget elektrificering og udbredelsen af fjernvarme. I 2030 forventes ca. 2/3 

af gasforsyningen at bestå af grøn gas, fx fra biogas og brint, hvorved CO2-aftrykket 

af de resterende gasopvarmede bygninger er reduceret ift. i dag. Samtidig beskriver 

de i deres tilsvarende rapport for elnettet, ”Langsigtede udviklingsbehov i elnettet”, 

en forventning om kraftig stigning i antallet af varmepumper.  

  

 
 
3 GWP-værdien er et udtryk for, hvor stor en skadelig miljøpåvirkning det pågældende kølemiddel har på den 
globale opvarmning over en periode på 100 år. Den angiver størrelsen på drivhuseffekten ift. CO2. I 2021 er R32 og 
R410A almindelige, med GWP-værdier på hhv. ca. 650 og 1725. Kilde: MST ”Oversigt over kølemidler og 
kølemiddelblandinger”. 
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7.3 Kompetencer og nuværende uddannelsestilbud  

 

 

Figur 11 Moduler på elektrikeruddannelsen og efteruddannelsestilbud, der omhandler bygningens 
opvarmningssystem 

 

Under uddannelsen opnår lærlingen viden og kompetencer til at dimensionere, 

opsætte og servicere bygningers energi og el-anlæg. Med hensyn til bygningers 

opvarmningssystemer, er der stort fokus på varmepumper og deres sammenspil 

med resten af bygningens energisystem. Derudover opnår lærlingen også 

kompetencer til at energieffektivisere og rådgive kunder om økonomi og 

energibesparelser.  

 

For at arbejde med varmepumper og andre anlæg med kølekredse, kan der være 

krav til certificering. Certificeringskravene afhænger både af typen af kølemiddel, 

hvorvidt de er farlige samt kølemiddelfyldningsstørrelsen. Jf. dansklovgivning er der 

4 forskellige niveauer af kølecertifikater, A-, B-, C- og D-certifikater. 4 Derudover skal 

virksomheden være ISO 9001 certificeret. Krav til certifikater gælder ved montering, 

idriftsættelse, nedlukning, vedligeholdelse og eftersyn af varmepumper/kølekredse. 

Certificering indeholder en kombination af praktisk erfaring med kølekredse og -

midler, teoretisk viden, samt undervisning om gældende lovgivning.  

 

Et A-certifikat giver mulighed for at arbejde med anlæg med ufarlige (hverken 

brandbare eller giftige) kølemidler med en fyldningsstørrelse på 2,5-50 kg, mens et 

B-certifikat giver mulighed for at arbejde med ufarlige kølemidler med ubegrænset 

fyldningsstørrelse. C- og D- certifikater er tilsvarende udvidet certifikater som 

tillader arbejde med både farlige og ufarlige kølemidler. Ved en fyldning på under 

2,5 kg kræves kun certificering hvis der er tale om et HFC-kølemiddel og arbejdet 

 
 
4 jf. BEK 100/2007 
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vedrører kølekredsen/-midlet.  I denne situation kræves at udføreren har et 

Kategori II certifikat. Med andre ord, installation af et hermetisk lukket, monoblok 

system med en fyldning under 2,5 kg HFC-kølemiddel kræver ikke certificering. 

 

Efteruddannelsestilbud om kategori 2-kølecertifikatforløbet på tre kurser henvender 

sig til elektrikere, der skal arbejde med kølemiddel ved installation af varmepumper, 

så elektrikeren opnår kompetencer til at installere varmepumper under 

hensyntagen til regler og love. Installations- og servicekurset giver elektrikeren 

kompetencer til at indregulere og servicere varmepumpen, så den anvendes mest 

energieffektivitet. 

7.4 Krav til fremtidige kompetencer  

Der er et stort antal opvarmningsinstallationer, som alle skal vedligeholdes og 

jævnligt udskiftes. Antallet af installationer forventes kun at stige som antallet af 

bygninger stiger. Som beskrevet ovenover, står opvarmning af bygningsmassen 

overfor et skift væk fra naturgas og olie, samtidig med at efterspørgslen efter de 

forskellige varmepumper, herunder hybride løsninger, og fjernvarme kommer til at 

stige.  

 

Dette skift medfører et tilsvarende skift i kompetencer hos elektrikerne for at undgå 

forkert vejledning og fejlinstallationer. Især varmepumpeinstallationer har været 

fejlbehæftede, med konsekvenser som suboptimal effektivitet, kort levetid og 

støjgener. Typiske fejl opgjort i (Teknologisk Institut og Insero, 2017) inkluderer: 

• Mangelfuld eller forkert indregulering af systemet, som forøger 

fremløbstemperaturen unødvendigt og forringer komforten i bygningen  

• Brug af brugsvandcirkulation, som giver et høj-temperaturvarmetab og 

forringer effektiviteten, fordi en varmepumpe er mindre effektiv, når den 

producerer det varme brugsvand  

• Brug af gulvvarmeshunt giver unødvendigt varmetab over shunten  

• Manglende buffertank kan medføre mange start/stop, hvilket forringer 

effektiviteten og levetiden 

• Mangelfuld isolering af rørføring udenfor klimaskærm giver unødvendigt 

varmetab  

• Uhensigtsmæssig placering kan give støjgener 

   

Elektrikere har typisk en rolle i forbindelse med installation af nye anlæg, både store 

og små, da disse anlæg ofte kræver en elinstallation. Dette gælder især eldrevne 

varmeløsninger, fx varmepumper, hvor der forventes at komme en betydelig 

stigning de næste 10 år.  

 



 

41  |  Fremtidens kompetencer til at understøtte grøn omstilling,   
 

Derudover vil der være et stigende behov for intelligent styring af varmeanlæggene. 

Opgaver vedrørende styring kan varetages af enten en VVS-energiuddannet eller en 

elektriker afhængig af opgaven. Opgaver vedrørende styring omfatter fx intelligent 

styring af individuelle anlæg og af flere sammenkoblede installationer. Dette 

omfatter hybride varmeløsninger, BMS-systemer, og anden styring af forskellige 

teknologier.  

 

Før der udføres arbejde med varmepumper og andet udstyr som indeholder 

kølemidler, er det vigtigt at firmaet og den udførende medarbejder har de korrekte 

certificeringer, og i forbindelse med skiftet fra syntetiske til naturlige kølemidler vil 

behovet for certificeringer ændre sig. Regulering omkring kølemidler er kompleks og 

kræver at elektrikeren og firmaer har godt kendskabet til lovgivningen, typen af 

kølemidlet i produkterne og kølemiddelmængden for at sikre de har den korrekte 

certificering til opgaven. I forbindelse med udfasning af syntetiske, fluorholdige 

kølemidler og stigende brug af naturlige kølemidler forventes følgende ændring i 

certificeringsbehov:  

• Som udgangspunkt er almindelige syntetiske kølemidler anvendt i 

varmepumper, fx R410A, kategoriseret som ufarlige (gruppe II). Ved skift til 

naturlige kølemidler, kan der forekomme gruppe I (farlige) kølemidler som 

kræver anden certificering (C- eller D-certifikat). Fx kategoriseres propan 

som gruppe I, mens CO2 kategoriseres som gruppe II. Det kan derfor være 

nødvendigt at opkvalificere medarbejdere som har et A- eller B-certifikat til 

et C- eller D-certifikat.  

• Ved arbejde med kølekredse med under 2,5 kg fluorholdigt kølemiddel hvor 

arbejdet vedrører kølekredsen/-midlet, skal elektrikeren have et Kategori II 

certifikat. Kravet gælder ikke systemer med naturlige kølemidler, og derfor 

vil denne certificering blive mindre relevant i fremtiden.  

Kompetencekrav: 

• Anlægsforståelse for det samlede opvarmningssystem og indeklima 

• Dimensionering og styring af forbrugsinstallationer i husstande og 

virksomheder 

• Komplekse termiske styringsanlæg 

• Viden om støjkrav og lydens bevægelse 

• Sikker datahåndtering og kendskab til GDPR 

• Kølemidler og forståelse for regelsæt og certificeringskrav 

• Retvisende kunderådgivning og vejledning. Forståelse for kundens 

kompetencer 

• Kendskab til fleksibel og intelligent styring af små forbrugsinstallationer for 

at optimere driften af hensyn til elmarked, evt. lokal produktion fra 

solcelleanlæg og lokale netkrav. Hvilke styringslogikker findes på markedet? 
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8 Køling, ventilation og komfortanlæg.  

8.1 Nutidsblik 2021 

En tredjedel af Danmarks CO2-udledning kommer fra bygge- og anlægssektoren. Et 

af fokusområderne til at reducere den væsentlige CO2-udledningsmængde er at 

regulere og implementere moderniserede og integrerede kølings-, ventilations- og 

komfortanlæg, der medvirker til ordentlige indeklimaforhold, samt energi-

effektivisering af bygninger. Teknologierne på området spiller derfor en rolle for, at 

Danmark når sine målsætninger for 2030 og 2050 (Regeringens Klimapartnerskaber, 

2020). 

 

Teknologierne for køling er i dag ikke særligt udbredte grundet relativt milde 

temperaturer om sommeren. Køling af bygninger foregår primært ved anvendelse af 

kølemaskiner, som forbruger strøm. En kølemaskine består af en kompressor, der 

anvender strøm til at komprimere luft eller en væske, hvormed der skabes en 

kølende effekt af kølemidlet.  

 

Nybyggeri etableres og ældre bygninger renoveres med fokus på en høj 

isoleringsgrad og tæthed. Dette sker eksempelvis gennem isolering af vinduer og en 

stor isoleringstykkelse af klimaskærme på bygninger. Formålet med isoleringen er at 

sikre en høj udnyttelsesgrad af naturlig varme fra solen og af den tilførte varme til 

bygninger, særligt om vinteren.  

 

Den høje isoleringsgrad kan derfor også betyde, at der er et kølingsbehov om 

sommeren samt til dels forår og efterår, både for private bygninger og særligt for 

erhvervsbygninger, såsom kontorer (Kjærgaard, 2017). Den stigende tæthedsgrad 

betyder også et stigende behov for ventilation. Formålet med ventilation er at sikre 

et lavt indhold af CO2 og andre uønskede partikler, til fordel for ren luft med et stort 

iltindhold i bygningen, hvilket sikres ved løbende udskiftning af luften i rummet. 

Mekanisk ventilation er en udbredt metode, der foregår ved, at en eldreven 

ventilator trækker luft hhv. ind og ud af bygningen.  

 

I dag benyttes omkring 3.000 GWh strøm til ventilation om året, hvoraf størstedelen 

anvendes i erhvervsbygninger. Investeringer i ventilationsbesparende teknologier 

formodes at have et potentiale på 800 GWh, hvilket samtidigt vil give en besparelse 

på ca. 25 % af de samlede investeringer i ventilationsteknologier (Ea Energianalyse, 

2019). 

Bygningsreglementet fastsætter gennem Energirammen, hvor meget primærenergi 

nybyggeri må tilføres angivet ved kWh/m2. Dette inkluderer blandt andet energi 

anvendt til ventilation og køling. 
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Behovsstyring af et ventilationsanlæg kan reducere bygningens energiforbrug ved at 

undgå unødig ventilation. Styringen skal sikre et energibesparende 

ventilationsniveau, der opretholder et sundt indeklima og muliggør, at 

ventilationsraten kan tilpasses i forhold til brugen af den ventilerede bygning. 

Styringen kan ske på baggrund af koncentrationen af luftbårne forureninger, som 

måles med rumfølere og elektroniske styreenheder. Denne form for styring efter 

behov kaldes for demand controlled ventilation (DCV). 

 

Komfortanlæg har til formål at regulere både bygningens termiske og atmosfæriske 

indeklima. Der differentieres mellem to former for komfortanlæg, der begge er 

styret af en ønsket rumtemperatur. Denne er typisk på 21℃. Den ene er et CAV-

anlæg (constant air volume), hvis formål er at regulere indeklimatemperaturen 

gennem indblæsning af luft, når den ønskede temperatur ikke er til stede i rummet. 

Tilkoblet anlægget er en regulator, der sikrer, at reguleringen foretages ud fra den 

ønskede temperatur. For at undgå trækgener indstilles en nedre grænseværdi for 

temperaturen af indblæsningsluften. Den anden betegnes et VAV-anlæg (variable 

air volume). For denne sikres en konstant rumtemperatur ud fra en ønsket værdi 

ved hele tiden at ændre i volumenstrømmene (Videnscenter for energibesparelser I 

bygninger , 2015). 

 

8.2 Fremtidsblik 2030  

I 2030 forventes en øget udvikling og salg af teknologier og styringssystemer inden 

for køling, ventilation og komfortanlæg. Anlæggene formodes i højere grad at være 

et forventet element i større bygninger. Anlæggene vil også i højere grad være mere 

intelligent styrede, således at brugeren ikke skal fortage manuelle indgreb i 

indeklimaet.  

 

Stigningen skyldes skrappere krav til isoleringsgraden, energiforbruget og 

komfortniveauet af bygninger i henhold til Bygningsreglementet, samt en 

forventning til højere temperaturer om sommeren som konsekvens af 

klimaforandringerne.  

 

Udviklingen af og krav til kølings-, ventilations- og komfortanlæg knytter sig til 

udviklingstendenserne inden for bygningsautomatik, energioptimering, 

opvarmningsløsninger og smarte teknologier i forhold til bygningskomfort og 

forbrugsregulering ved blandt andet IoT (Ea Energianalyse, 2019). 

 

Særligt erhvervslivet efterspørger kølings- og ventilationsteknologier, da disse 

medvirker til et højt produktivitets- og komfortniveau (Ea Energianalyse, 2019). 
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Der forventes et større fokus på at køling i 2030 i højere grad skal indgå i et 

fleksibelt og forbrugsreguleret energisystem for bygninger. Fleksibilitet i 

kølingsanlæggene skal dels sikre reduceret CO2-udledning, samt rentable priser ved 

udjævning af forbruget til perioder med grøn og billig strøm (Regeringens 

Klimapartnerskaber, 2020). 

  

Med den forventede udbredelse af luft-til-luft varmepumper i boliger, formodes 

kølingsbehovet i sommerhalvåret i høj grad at blive dækket af denne vedvarende 

opvarmningsteknologi. Behovet for køling formodes at medføre et mersalg på luft-

til-luft varmepumper med 10 % i 2030 (Ea Energianalyse, 2019). 

 

Potentialet for omkostningseffektive kølingsløsninger vurderes særligt gældende for 

nybyggeri, da løsningerne kan indtænkes i bygningens design. Derfor kræves der 

kompetencer og forståelse for design og integration af kølingsanlæg i nybyggerier 

blandt elektrikere og VVS-energiuddannede (Ea Energianalyse, 2019). 

 

Energieffektive og integrerede kølingsteknologier anvendes både som individuelle 

og fællesløsninger. Et eksempel på en fællesløsning er fjernkøling, der fungerer efter 

samme princip som fjernvarme. Dette har endnu ikke den store udbredelse, men en 

tendens til øget udbud af fjernkøling blandt fjernvarmeselskaber ses i dag, hvorfor 

mængden af udbudt fjernkøling forventes at stige i 2030. I grundlast-timerne 

baseres kølingselementet på enten havvands-, søvands-, jord- eller 

grundvandstemperaturer, hvilket betegnes som en frikøling. I spidslasttimerne 

drives kølingen af el eller overskudsvarme (Ea Energianalyse, 2019). 

 

Kølemidlerne anvendt i køleanlæggene forventes at overgå til naturlige kølemidler, 

herunder CO2 og propan, som erstatning for de syntetiske kølemidler der anvendes i 

dag. De syntetiske kølemidler har meget høj GWP-værdi, og derfor er og bliver disse 

kølemidler skarpt reguleret og udfaset.   

 

Ventilationssystemer er i dag mere udbredte end kølingssystemer. Udviklingen og 

etableringen af ventilationssystemer antages dog ligeledes at være stigende indtil 

2030. Dette følger især af øgede krav til komfortniveauet, potentialet for 

energibesparelser, samt udviklingen af standarder for bygningsautomatik, hvor 

ventilationssystemer indgår (Ea Energianalyse, 2019). 

 

Dertil er det et mål for Regeringens Klimapartnerskaber for bygge- og 

anlægssektoren, at alle bygninger fra før år 2000 energimærkes. Med energimærket 

vil eksisterende energiforbrug fremgå for blandt andet ventilationssystemet, samt 

Køling 

Ventilation 
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forbedringsmuligheder for indeklimaet i bygningerne. Dette forventes at forudsætte 

en øget renovering af eksisterende ventilationssystemer, samt en etablering af 

integrerede ventilationsløsninger for nybyggeri og eksisterende bebyggelse uden 

ventilation, da forbedringspotentialer klarlægges (Regeringens Klimapartnerskaber, 

2020). 

 

Grundlæggende er udviklingen af kølings- og ventilationssystemer styret af et øget 

behov for komfort i bygninger, en tendens til stigende antal af arbejdspladser, 

potentialet for økonomiske og energimæssige besparelser, højere temperaturer og 

en øget interesse i kølingsevnen af varmepumpeteknologien – luft-til-luft 

varmepumper (Ea Energianalyse, 2019). 

 

Interessen for og udviklingen af komfortanlæg i bygninger skal ses i sammenhæng 

med tendenserne for køling og ventilation samt bygningsautomatik. Komfortanlæg 

vil typisk indgå som komponent til at sikre et integreret og fleksibelt system.  

 

8.3 Kompetencer og nuværende uddannelsestilbud 

 

 

Figur 12 Uddannelsestilbud og AMU-kurser der har relevans i forhold til køling, ventilation og 
komfortanlæg 

 

På elektrikeruddannelsen opnår lærlingen grundlæggende forståelse for køle-, 

ventilation- og komfortanlæg samt kendskab til love og regler. Desuden opnås evner 

til at styre og indregulere anlæg til optimalt komfortniveau og energieffektivitet. På 

AMU-kurserne opnår deltageren gennem den lovpligtige kategori 2-

kølecertifikatforløb på fire kurser kompetencer til at udføre indeslutning af anlæg 

med hensyn til klargøring, aftapning, påfyldning og returnering af kølemidler og 

tæthedsprøvning.  

 

Komfortanlæg 
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Derudover kan elektrikeren anskaffe sig en række andre kølecertifikater. Se kapitel 

7.3 for en beskrivelse heraf og hvornår disse kræves.  

8.4 Krav til fremtidige kompetencer  

Kompetencer inden for både køling, ventilation og komfortanlæg er et væsentligt 

område at have fokus på, og skal især indtænkes ved energieffektivisering af 

bygninger. På baggrund af nutids- og fremtidsblikket mod 2030 opstilles 

nedenstående overordnede vurdering af kompetencekravene. Der forventes et skift 

til naturlige kølemidler og kompetencer skal naturligvis tilpasses denne udvikling. 

Der vil fortsat være anlæg med syntetiske kølemidler i drift i mange år, som skal 

vedligeholdes og en dag nedtages. Se kapitel 7.4 for beskrivelse af forventet 

udvikling i certificeringskrav.  

 

• Udskiftning af gamle ventilations- og kølingsanlæg  

• Implementering af forbrugerstyrede systemer for køling og ventilation  

• Optimering af eksisterende systemer for køling og ventilation samt 

identificering af forbedringspotentialer 

• Rådgivning af private boligejere og erhvervsdrivende i, hvorledes de 

regulerer deres kølings- og ventilationssystem manuelt og digitalt 

• Idriftsætning af IoT-teknologier med fokus på køling og ventilation  

• Etablere et integreret system for køling og ventilationsanlæg, blandt andet 

ved brug af en varmeveksler koblet på ventilationsanlægget   

• Idriftsætning og eftersyn af kølingsanlæg  

• Idriftsætning og eftersyn af kølings- og ventilationssystemer i biler  

• Forståelse for korrekt indregulering samt dataanalyse for at opnå korrekt 

drift af anlæg 

• Indblik i regelsæt og certificeringsbehov for arbejde med forskellige 

kølemidler, og kompetencer til at vælge optimal konfiguration. 

• Samlet anlægsforståelse. Forstå termiske systemer, flow-systemer og støj 

som grundlag for effektiv etablering og styring 

• Fejlsøgning og optimering af sammenkoblede anlæg 

• Kendskab til fleksibel og intelligent styring af installationer for at optimere 

driften af hensyn til elmarked, evt. lokal produktion fra solcelleanlæg og 

lokale netkrav og eltariffer. Hvilke styringslogikker findes på markedet? 

• Øget datasikkerhed i forbindelse med implementering af IoT 

• Sikker datahåndtering og kendskab til GDPR 

• Gode kommunikations- og samarbejdsevner og god forståelse for hinandens 

kompetencer 

• Programmering af styring. Klar kommunikation af, hvornår driftsleder skal 

rekvirere bistand 
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9 Energioptimering og bygningsautomatik 

Bygninger og deres drift bliver i stadig højere grad integreret med intelligente 

systemer, der kan optimere driften, samstyre forskellige aspekter af bygningens 

komfort og give detaljeret information om bygningens tilstand og let adgang til at 

justere indeklima o.l. Disse styringssystemer kan også involvere IoT – Internet of 

Things – som er en vision for den totale integration, samspil og styring af 

elektroniske enheder i det bredere samfund og i hjemmet. Enheder skal være 

udstyret med sensorer og målere og være i stand til at sende og modtage data, 

hvilket muliggør et nemt overblik og muligheder for samspil. Der kan realiseres en 

mere effektiv drift og øget komfort gennem overblikket over forbrugsmønstre og 

bygningernes tilstand, ligesom informationen kan bruges til eksempelvis at justere 

opvarmningsgrad efter behov og tidspunkt på døgnet. Bygningsautomatik dækker 

alt fra små enheder til store styringsenheder til sygehuse og universiteter. 

Bygningsautomatik udgør typisk kun 1-3% af den samlede byggesum, men berør 

næsten alle dele af bygningen (Boel, 2021).  

 

I daglig tale anvendes begreber som CTS (Central Tilstandsstyring) og BMS (Building 

Management Systems) oftest som samlende termer for digitale styringsenheder, 

der kan koordinere en bygnings forskelligartede energiforbrug såsom belysning og 

opvarmning. Begreberne bruges i flæng men dækker over det samme, nemlig 

bygningsautomatik. Med IoT tænkes der bredere til også at omfatte elektronik i 

bygningen generelt. Det forventes, at der med etableringen af 5G mobilnetværk vil 

ske en stigning i mulighederne for og anvendelsen af IoT-systemer i bygninger 

(Teknologisk Institut, 2020). 

9.1 Nutidsblik 2021 

Udbredelsen af intelligente styringssystemer til bygningsdrift har typisk fundet mere 

udbredt anvendelse i større bygninger, såsom kontorer og lignende, mens 

udbredelsen endnu er begrænset i de fleste private hjem (Tekniq Arbejdsgiverne, 

2020). Mange nyere boliger udstyres dog i stadig højere grad med disse systemer. 

Bygningsautomatik og energioptimering kan styre og koordinere enheder, der 

leverer såkaldt aktive energibesparelser. I modsætning til passive energibesparelser, 

som fx bedre isolering af vinduer, er aktive energibesparelser nogle, der opnås 

gennem styring og reaktion på baggrund af datainput.  

 

Aktive energibesparende teknologier kan fx være elektriske termostater, der kan 

indstilles til bestemte temperaturniveauer og programmeres til mere detaljerede 

varmeprofiler ift. udetemperatur, tidspunkt på døgnet og ugen, ferie o.l., hvilket kan 

give en mere effektiv opvarmning af bygningen. Eksempler på andre teknologier er 



 

48  |  Fremtidens kompetencer til at understøtte grøn omstilling,   
 

bevægelsessensorer, der kan anvendes til at nedbringe energiforbruget i især større 

bygninger som kontorbygninger ved automatisk at tænde og slukke lys ud fra 

bevægelse, og automatisk vinduesafskærmning, der justerer lysindfaldet gennem 

vinduer for øget komfort og mindsket behov for belysning. Fælles for disse 

teknologier er, at de kan justeres og indstilles automatisk efter behov, og dermed 

levere den efterspurgte ydelse mere effektivt og med større komfort. 

 

Det kan være en udfordring at modtage data fra forsyningsselskaber da der kan 

være uoverensstemmelse mellem format i datasæt, at systemer ikke taler samme 

sprog, og at adgang til data kræver ressourcer. Den indsamlede data skal kunne 

behandles centralt, fremstilles forståeligt og overskueligt for forbrugeren og kunne 

anvendes til en mere detaljeret styring, der kan skabe både øget komfort og lavere 

forbrug ved fx at ændre opvarmningsprofilen efter udetemperaturer, tidspunkt på 

døgnet og antal personer i bygningen. For at opnå en optimal udnyttelse af dette 

potentiale, kræver det at elektrikeren, der installerer enhederne, formår at 

programmerer styringsenheden korrekt. Ifølge Niels Boel kan elektrikere drage 

nytte af en bedre forståelse for sammenhængen mellem varme og ventilation for en 

højere energieffektivitet og komfort. Elektrikerne er dygtige, men programmering af 

styringsenheder er en udfordring som vil kræve efteruddannelse i fremtiden (Boel, 

2021) 

 

Intelligent styring og energirenovering blev ultimo 2020 fremlagt som en af de fem 

byggesten i anbefalingerne til regeringen fra Klimapartnerskabet for bygge- og 

anlægssektoren (Regeringens Klimapartnerskaber, 2020). Vurderingerne af 

energibesparelsespotentialerne ved en styrkelse af intelligent styring og integration 

af energiforbrug varierer i forskellige opgørelser, men vurderes typisk at kunne 

levere ca. 8% energibesparelser i almindelige boliger og op til 14% for liberale 

erhverv. Det er dog afgørende at være opmærksom på, at det i høj grad afhænger 

af, hvordan teknologierne anvendes. De største besparelsespotentialer ligger i 

systemer for større bygninger, men der er også begyndt at komme flere systemer på 

markedet for private forbrugere, der er mere simple og mere tilgængelige (Tekniq 

Arbejdsgiverne, 2020). Disse systemer kan ofte installeres i boliger, hvor der ikke 

allerede er etableret central styring, med relativt lille besvær afhængigt af typen af 

eksisterende systemer og installationer og bygningens alder. 

 

Siden 2006 har energispareordningen forpligtet forsyningsselskaber til at 

gennemføre energibesparende tiltag med støtte fra staten. Der er stadig et 

potentiale for energibesparelser i erhverv og industri: det er tiltag som udskiftning 

af lyskilder, optimeret varmeforsyning, mere effektive pumper, køling, frysning og 

tørring, der vurderes at have det største potentiale for reduktion i energiforbrug. 
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Det er i høj grad elektrikerens rolle at rådgive virksomhederne om det mulige 

besparelsespotentiale, der kan opnås (Energistyrelsen, 2015).  

 

Danmark er et af de lande i verden, som er længst fremme med udbredelsen af IoT-

enheder i forhold til befolkningens størrelse, med 38 IoT-enheder pr. 100 

indbyggere (Kilde: installationsbranchens potentialer). Denne store udbredelse af 

IoT-enheder foregår inden for alle brancher og aktiviteter i samfundet og anvendes 

til at overvåge, styre og koordinere aktiviteter. Sensorerne og informationen, som 

indsamles af disse produkter, kan anvendes på en række forskellige måder, fx til 

energibesparelser som beskrevet ovenfor, men også til fx maskinlæring, 

algoritmeudvikling og automatisering af processer. De store mængder real-time 

data vil med al forventning kunne finde mange anvendelser, og nye ideer og 

applikationer vil blive udviklet i takt med den stigende udbredelse.  

9.2 Fremtidsblik 2030  

I 2030 er vi trådt ind i en virkelighed, hvor lynhurtigt trådløst internet forbinder alle 

vores elektroniske enheder med hinanden med det formål at de fungerer 

gnidningsfrit i samspil. Vejen mod 2030 har dog vist, at der er betydelige 

udfordringer, der stiller store krav til både udstyr og installatører. Derfor får service 

af komplekse systemer øget betydning. 

Det er nu standard for bygninger at have integrerede styringssystemer, der 

koordinerer alt fra lysindfald, opvarmning, og udluftning, til tøjvask og indkøb af 

dagligvarer, og som giver information, oversigt og kontrol over anvendelse og timing 

af funktionerne, samtidig med at der umærkeligt optimeres i baggrunden, så 

forbrugerne sparer penge. Husets hvidevarer er alle koblet på internettet og kan 

indstilles til at udnytte varierende elpriser mere eller mindre proaktivt. Elpriserne 

justeres løbende hvert femte minut og giver mulighed for at spare en betydelig 

mængde penge over et år, ved at lade vaskemaskiner, køleskabe, frysere, 

elbilsopladere mm. udnytte disse fluktuerende priser. Det sparer forbrugerne 

penge, giver samfundsøkonomiske og klimamæssige fordele og sker helt automatisk 

pga. sammenkoblingen og integrationen mellem enheder og smart-grid’et, og det 

hele styres problemfrit og uden tab af komfort via en app på telefonen. De 

forudlavede og brugervenlige profiler gør, at alle kan vælge hvilken grad af 

tilpasning af forbrug de ønsker, når blot enhederne er koblet til nettet. Systemerne 

lærer nu også vores vaner at kende, og er i stand til automatisk at foreslå 

forbedringer og muligheder for optimering af forbrug og give et bud på den 

medfølgende besparelse. Det har aldrig været nemmere for forbrugerne at gøre 

deres forbrug af el mere grønt og samtidig spare penge! 

 

Mere intelligent styring af energiforbruget i bygninger skal hjælpe med at mindske 

energispild og bruge energien, når den er grønnest og billigst. 
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Installationsvirksomhedernes adgang til data fra forbrugsmålere på el, vand og 

varme er styrket ligesom der er blevet adgang til målerdata og andre bygningsdata 

fra offentlige bygninger. Med adgang til data kan installatører erstatte faste 

servicebesøg med målrettede besøg, når data viser, at der er behov. Data kan også 

skabe nye serviceydelser til bygningsejerne ved at bruge data fra energimålere til fx 

at fordele energiforbrug bedre over et døgn, bruge energien, når den er grøn og 

billig samt skræddersy løsninger, der optimerer energiforbruget, fremfor at 

dimensionere og projektere efter behov baseret på estimater og erfaringer.  

 

Den store forskel i forhold til 2020 ligger i omfanget af udbredelsen og hvor nemt 

det er at anvende teknologierne. Allerede i 2020 så man de første tiltag mod en 

total integration af IoT løsninger i bygninger og samfundet generelt, men skalaen, 

brugervenligheden og infrastrukturen til at understøtte integrationen og 

datastrømmen var endnu på et tidligt stade. I takt med at udbredelsen af smarte 

komponenter steg i de tidlige 2020’ere, steg efterspørgslen på dem også dramatisk, 

da de faldt i pris og brugerfladen blev gjort meget nemmere og mere standardiseret, 

og i stand til også at koordinere på tværs af mærker og platforme gennem en 

standardiseret protokol. Fra samfundets side blev der også investeret i udbredelsen 

og standardiseringen af disse teknologier, ud fra et ønske om at opnå de potentielle 

energi- og klimamæssige besparelser, som et smart elforbrug kunne muliggøre. 

Ligeledes kom der undervejs en stor opbakning fra erhvervslivet og producenter af 

elektroniske enheder, som i den udvikling kunne se store nye forretningsmuligheder 

og endda forretningskoncepter opstå. I den digitale tidsalder er data penge, og et 

ønske om en endnu tættere tilkobling til folks forbrugsvaner gennem deres 

elektroniske produkter vil føre til, at producenter af elektroniske produkter, 

hvidevarer mm., vil tilbyde billigere netværksintegrerede produkter, som giver 

forbrugerne mere kontrol og tillader dem at spare penge på deres forbrug, mod at 

få indsigt i deres vaner og forbrugsmønstre.  

 

I erhvervslivet er der i 2030 opnået besparelser på en række områder, hvor det i høj 

grad har været elektrikerens rådgivning af virksomhederne, der har ført til 

besparelserne. Det har i høj grad været udskiftning af aldrende og energiineffektive 

eldrevne forsyningsanlæg som pumper, køl/frys, trykluft og belysning, der har 

drevet energieffektiviseringerne hos produktionserhvervet. Som ny teknologi, der 

tidligere ikke har været brugt til formålet, er det højtemperatursvarmepumper, der 

har drevet reduktionerne. De er vundet ind som erstatning for fossil energi, der 

tidligere har været brugt til eks. tørring, og anden procesvarme op til 150 grader. 

I handelserhvervet er det udskiftning af lyskilder og effektiviseret rumvarme, der har 

drevet reduktionerne. (ViegandMaagøe og Dansk Energi, 2018) 
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9.3 Kompetencer og nuværende uddannelsestilbud 

 

Figur 13 Uddannelsestilbud på elektrikeruddannelsen og efteruddannelsestilbud rettet mod 
energioptimering og bygningsautomatik 

 

En stor del af uddannelsestilbuddene, der omhandler energioptimering og 

bygningsautomatik, målretter sig programmering af forskellige styringsenheder med 

henblik på at skabe energieffektiv udnyttelse af systemerne ved korrekt opsætning 

og kommunikation mellem enhederne. På AMU-kurserne kan elektrikeren lære om 

de samme områder med programmering og energieffektiv udnyttelse af 

systemerne og specialisere sig inden for IoT, og cybersikkerhed  

9.4 Krav til fremtidige kompetencer 
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Installationsvirksomheder vil kunne få en øget rolle ved at bidrage med den tekniske 

installation af IoT-løsninger for producenter, og kan dermed også få en øget rolle i 

den efterfølgende servicering og vedligeholdelse af produktet og servicen.  

 

Installationen kan variere fra produkt til produkt og vil også afhænge af, om der er 

tale om etablering i nybyggeri eller tilpasning af ældre produkter i eksisterende 

bygninger, men vil ikke kræve særlig meget efteruddannelse for elektrikere at 

håndtere. Servicering af infrastrukturen og større systemer kan derimod, afhængig 

af produktets karakter og kompleksitet, godt kræve en betydelig grad af 

efteruddannelse. Dette er for at sikre, at elektrikere er i stand til at håndtere, 

fejlsøge og servicere netværkskomponenter såsom netværksswitches, og 

konfigurere og fordele statiske og dynamiske IP-adresser i større netværk der kan 

forbindes med 4G og 5G (Teknologisk Institut, 2020). Elektrikeres behov for at 

erhverve sig nye kompetencer afhænger derfor af, hvilken rolle de vil komme til at 

spille i processen og om arbejdet i højere grad er rettet mod projektering og 

installation eller servicering og reparation. Udover den nødvendige faglighed når det 

kommer til installation og servicering, er det også vigtigt, at de uddannede er i stand 

til at forklare teknologien til potentielle kunder, og kan gøre mulighederne og 

perspektiverne i at anvende sådanne løsninger klare for dem.  

 

At kunne løse sådanne opgaver kræver selvfølgelig tekniske færdigheder til at kunne 

forestå selve installationen, men kræver også, at teknikeren har kendskab til den 

mest centrale viden om anvendelsesmulighederne for digitale løsninger og deres 

hovedelementer, såsom sensorer, transmissionsteknologi og platforme mv. Som en 

central del af at få det fulde udbytte ud af teknologien, er det vigtigt at elektrikeren 

besidder evnen til at programmere styringsenheden korrekt. 

 

• Anlægsforståelse for det samlede opvarmningssystem, indeklima, luftskifte 

og belysning. Især bedre forståelse for sammenhængen mellem varme og 

ventilation. 

• Kendskab til fleksibel og intelligent styring af installationer for at optimere 

driften af hensyn til elmarked, evt. lokal produktion fra solcelleanlæg og 

lokale netkrav og eltariffer. Hvilke styringslogikker findes på markedet? 

• Komplekse termiske styringsanlæg 

• Sikker datahåndtering og kendskab til GDPR 

• Retvisende kunderådgivning og vejledning. Hvordan vejledes kunden i at 

bruge automatikken bedst muligt og foretage egen fejltolkning? 

• Erhverv: Sammenhæng mellem miljøkrav, procesbegrænsninger og komfort 

• Alle opgaver: Sammenhæng mellem opgavens karakter og nødvendig IoT 

indsigt 
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• Alle opgaver: Overblik over myndighedskrav og overblik over tilgængelige 

produkter 

• Større forståelse for programmering af styringsenheder 

• Kendskab til øget dokumentation og behov for Facility Management ved 

store bygningsejere 

• Data og datasikkerhed  

• Forståelse for korrekt indregulering samt dataanalyse for at opnå korrekt 

drift af anlæg 
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11 Bilag A 

11.1 Beskrivelse af opvarmningsformer 

Herunder beskrives de syv primære kategorier af opvarmningsformer, der ses i 

bygninger i Danmark i dag: 

• Fjernvarme 

• Gasfyr 

• Oliefyr 

• Direkte elvarme 

• Varmepumper 

• Træpiller/biomasse 

• Hybride løsninger 

 

Ved opvarmning med fjernvarme produceres varmen centralt og transporteres vha. 

et varmedistributionsnet til forbrugerne. I bygningerne installeres en 

fjernvarmeunit, som overfører varmen fra fjernvarmenettet via en varmeveksler. De 

centrale anlæg er i dag i høj grad varme- og kraftvarmeanlæg, men fjernvarme 

produceres også på store varmepumpe-, geotermi- og solvarmeanlæg samt som 

overskudsvarme fra eksempelvis industrivirksomheder. Effektiviteten af fjernvarme 

hænger nøje sammen med bebyggelsestætheden og ses derfor, samt som følge af 

de store investeringer i varmeproducerende anlæg og fjernvarmenet, typisk i byerne 

og i tæt bebyggelse. 

 

Gasfyr producerer varme ved at forbrænde metangas, der føres frem via gasnettet. 

Gassen i Danmark er en blanding af fossil naturgas fra Nordsøen og Rusland og 

biogasbaseret metan - bionaturgas. Bionaturgas anses som en vedvarende 

energikilde på samme måde som biomasse, da den CO2, der udledes ved 

forbrænding, er optaget under væksten af den biomasse, der afgasses i 

biogasanlæggene. Gassen i det danske gasnet indeholdt i 2020 gennemsnitligt ca. 

17% biogas (Dansk Gas Forening, 2021). Fordi opvarmning med gas udleder CO2, og 

fremtidig forøgelse af grøn gas forventes prioriteret til andre formål, fokuserer de 

nye klimaaftaler på at reducere brugen heraf til opvarmning. Ca. 400.000 boliger 

opvarmes i dag med gas. (Regeringens Klimapartnerskaber, 2020)  

 

Oliefyr producerer varme ved at forbrænde olie. Olie har en høj CO2-emissionsfaktor 

sammenlignet med fx naturgas. Antallet af oliefyr er faldende, og der estimeres at 
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være ca. 100.000 i brug i dag.5 Olie er en dyr opvarmningsform, hvorfor mange 

boliger med oliefyr typisk har supplerende varmekilder.  

 

Direkte elvarme blev især installeret i 1980’erne, og består af elradiatorer/-ovne og 

en varmtvandsbeholder med elpatron til forsyning af det varme brugsvand. Denne 

opvarmningsform har som den eneste ikke et vandbåret radiatorsystem. I 1994 blev 

elvarmeforbuddet introduceret, hvorefter ny elvarme ikke var tilladt. Lavenergihuse 

er dog nu undtaget forbuddet og dertil er det tilladt at etablere ny vandbåren 

elvarme, hvor en varmtvandsbeholder også forsyner et radiatorsystem.6 Direkte 

elvarme er desuden udbredt i fritidshuse. 

  

Et træpillefyr producerer varme ved at forbrænde træpiller. Anlægget kan typisk 

være en integreret stoker- og kedelenhed eller en træpillebrænder monteret på en 

ældre kedel. Afhængigt af automatiseringsgrad, kan denne opvarmningsform kræve 

mere fysisk arbejde end fossile alternativer, da træpillerne skal påfyldes løbende og 

asken fjernes. Dog er det muligt at have et stort lager med fødesystem som tilfører 

træpillerne automatisk til fyret og hvor leverandører kan levere træpiller, når der er 

ved at være tomt, ligesom askehåndteringen og den øvrige del af driften kan være 

fuldautomatisk og således kunne kræve årligt tilsyn. Et træpillefyr betragtes som en 

vedvarende varmekilde, men som for andre varmekilder, afhænger CO2-

udledningen af forsyningskæden, herunder af træet der anvendes og produktionen 

af træpillerne. Et mindre antal bygninger opvarmes med brænde, træflis, halm eller 

korn mv.  

 

Varmepumper optager varme fra omgivelserne, hvorefter varmen boostes til det 

ønskede temperaturniveau vha. en eldreven kølekreds. Varmepumpers COP 

(effektivitet) afhænger meget af forholdene og temperaturniveauerne, men ligger i 

typisk brug i varmesystemer i størrelsesorden 2-5 (200%-500%).  

Der er tre primære typer af varmepumpe: 1) En luft-luft varmepumpe, der optager 

varme fra udendørsluften og leverer opvarmet luft. 2) En luft-vandvarmepumpe, der 

optager varme fra udendørsluften og leverer opvarmet vand. 3) En væske-vand 

varmepumpe, ofte kaldt jordvarme, som optager varme fra jorden vha. en 

cirkulærende væske i enten vertikale boringer eller et horisontalt slangenetværk.  

Luft-vand varmepumper og jordvarme er centrale varmeanlæg, mens en luft-luft 

varmepumpe er en supplerende varmekilde som ikke kan levere varmt brugsvand.   

 

 
 
5 Anbefalinger til regeringen fra Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren 
6 https://www.rodovrefjernvarme.dk/media/1241/energistyrelsens-elvarmeforbud.pdf 
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Hybride løsninger er et bredt koncept, som beskriver en varmeforsyning sammensat 

af flere opvarmningsformer. Den, der oftest italesættes i dag, er 

gashybridvarmepumpen, som består af et gasfyr og en luft-vand varmepumpe. 

Varmepumpen leverer billig, effektiv varme det meste af året, mens gasfyret 

supplerer, når udetemperaturerne falder og ved produktion af varmt brugsvand. 

Derved opnås et effektivt system. Ofte leverer varmepumpen 80-90% af 

varmebehovet. Andre hybride systemer består af solvarme og en fyret enhed, fx et 

gasfyr, en pilleovn eller et træpillefyr, hvor solvarmen står for varmeforsyningen om 

sommeren og tilskud i fyringssæsonen. 

11.2 Tema om typiske udfordringer med varmepumpeinstallationer 

Varmepumper er en nøgleteknologi i fremtiden til opvarmning af bygningsmassen. 

Varmepumper stiller væsentligt krav til korrekt installation, da deres virkningsgrad, 

levetid og eventuelle støjgener i høj grad afhænger af installationens kvalitet. 

Teknologisk Institut og Ensero Energy undersøgte for Energistyrelsen i 2017 

kvaliteten af varmepumpeinstallationer, hvor de pegede på en række typiske 

problemer som opsummeres herunder.  

 

Mange af problematikkerne kan forbedres ved øget fokus på området samt 

udbredelse af mere viden omkring varmepumper og deres sammenspil med 

varmesystemet.  

 

Analysen er nogle år gammel og derfor har installatører i Danmark som helhed fået 

mere erfaring med varmepumper siden. Dog vurderes det stadig, at de typiske fejl 

beskrevet i rapporten er relevante at have fokus på.  

Korrekt indregulering 

En varmepumpes effektivitet er følsom overfor fremløbstemperaturen, hvor en høj 

fremløbstemperatur vil medføre lavere effektivitet. En tommelfingerregel er, at en 

temperaturreduktion på fem grader sænker energiforbruget med 10-12%. Derfor er 

det vigtigt, at varmekurven tilpasses boligen, således at den laveste, tilstrækkelige 

fremløbstemperatur opnås. Fremløbstemperaturen kan til dels sænkes ved at øge 

flowet i varmesystemet og derved sænke temperaturforskellen mellem fremløb og 

retur. Dette kræver, at systemets flow balanceres og reguleres. Et for højt flow i en 

enkelt kreds/radiator kan betyde for lidt i en anden kreds og deraf manglende 

varme. Hvis dette løses ved at hæve fremløbstemperaturen i stedet for at justere 

flowet, har det en negativ effekt på varmepumpens effektivitet. Hvis et enkelt rum 

kræver særlig høj fremløbstemperatur, bør varmeafgiverens flow og størrelse 

undersøges i stedet for at hæve fremløbstemperaturen.  

Især i gulvvarmesystemer er det vigtigt at flowet er korrekt balanceret mellem 

kredsene. I tilfælde, hvor nogle rum har højere flow end nødvendigt mens andre har 
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for lidt, og derved for lidt varmetilførsel, er der en tendens til at kompensere ved at 

hæve temperaturen indtil rummet med for lavt flow er tilstrækkelig varmt. I stedet 

bør flowet balanceres.   

”Den gode installation af varmepumper” viste, at det ikke er ualmindeligt at kunne 

sænke fremløbstemperaturen med 5-10 grader ved korrekt indregulering af 

fremløbstemperatur og flow. Indregulering og sænkning af fremløbstemperaturen 

kan især være udfordrende i gamle varmesystemer, både fordi ældre 

radiatorsystemer oftere har en eller få strenge, og behovet for lave 

fremløbstemperaturer ikke på samme måde har været et fokus som med 

varmepumper, da varmesystemet blev etableret.  (Teknologisk Institut og Insero, 

2017) 

Brugsvandcirkulation 

Varmt brugsvand kæver relativt høje temperaturer, og i det meste af året vil det 

være i forbindelse med produktionen af varmt brugsvand, at varmepumpens 

effektivitet er lavest. Brugsvandcirkulation kan medføre store varmetab, fordi 

brugsvand cirkuleres i rørene i bygningen i stedet for at blive opbevaret i en 

velisoleret tank. Dette varmetab skal varmepumpen erstatte og der kan derfor være 

en betydelig effekt på dens SCOP. Brugsvandcirkulation er oftest ikke nødvendig i 

almindelige boliger, mens ses alligevel, især i nybyggeri.  

En varmepumpe opvarmer typisk det kolde vand i bunden af 

varmtvandsbeholderen, mens det varme vand tappes fra toppen. Ved opvarmning 

af det varme brugsvand kan varmepumpen derfor starte med en lavere 

fremløbstemperatur og gradvist øge den, indtil den ønskede temperatur er nået, 

hvilket typisk giver en mere effektiv varmeproduktion. En anden problematik med 

brugsvandcirkulation er, at den typisk kobles på koldvandstilslutningen, og derfor 

hæver temperaturen i bunden af tanken og ødelægger lagdelingen. Dette forringer 

varmepumpens effektivitet. Problematikken forværres, hvis temperaturen af det 

varme brugsvand er sat højere end temperaturen som varmepumpen kan levere, 

uden hjælp fra elpatronen. Hvis denne situation er til stede i kombination med 

brugsvandcirkulationen, der pumper det cirkulerede (varme) brugsvand ned i 

bunden af tanken, kan man risikere at temperaturen på vandet i bunden af tanken 

altid er højere end varmepumpen kan levere. Resultatet ville være, at alt brugsvand 

ville blive produceret af elpatronen, resulterende i en dramatisk effekt på systemets 

virkningsgrad.   
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Gulvarmeshunt 

I bygninger med 100% gulvvarme installeres der nogle gange en unødvendig 

gulvvarmeshunt. En shunt sikrer, at det varme vand fra anlægget opblandes med 

koldere vand, da man ikke ønsker en meget høj temperatur i gulvene. Et 

gulvvarmehus kombineret med en varmepumpe kræver ikke en shunt, da man 

indstiller varmepumpens fremløb til den ønskede lavere temperatur. Der er et 

varmetab i en gulvarmeshunt (typisk størrelsesorden 5-10 grader), som skal 

kompenseres af varmepumpen, hvis shunten ikke fjernes. 

Buffertank 

En buffertank er blot en ekstra varmtvandsbeholder, som øger mængden af 

brugsvand til rådighed. Den sikrer færre start/stop på et varmepumpeanlæg, da 

varmepumpen kan opvarme mere vand ved hver opstart. Mange start/stop slider på 

varmepumpen og forringer dens virkningsgrad. 

Isolering af rør 

Det ses, at rørene, der forbinder ude- og indedel, ikke er tilstrækkeligt isoleret, 

hvilket medfører, at fremløbstemperaturen skal hæves for at opnå den ønskede 

temperatur i varmesystemet. 

Placering 

Luft-vand varmepumper producerer noget støj med meget varierende niveau. Det 

er vigtigt at installatøren har kendskab til gældende lovgivning både overfor støj i 

skel, men også regulering omkring afstand til vinduer, døre m.m. Støjen afhænger af 

driftstilstanden, hvor det er vigtigt at installatøren har kendskab til modellens 



 

62  |  Fremtidens kompetencer til at understøtte grøn omstilling,   
 

lydkurve og eventuelle lydreducerende indstillinger til fx natten.  

Det er også vigtigt, at der etableres dræn til afløb for at undgå risiko for at afløbet 

tilstopper samt isdannelser på terrænet omkring varmepumpen.  

 

11.3 Varmesystem i bygninger generelt 

I de danske bygninger findes hovedsageligt tre forskellige vandbårne 

varmesystemer, hvoraf de to har det til fælles, at varmeafgiveren er radiatorer, 

mens den i det sidste system er gulvvarme. Det følgende afsnit vil beskrive de 

forskellige systemer samt fordelene og ulemperne ved systemerne med særligt 

henblik på at omstille til grøn forsyning. 

 

Et vandbåret varmesystem består typisk af to lukkede kredse, der veksler varme 

mellem hinanden. Uanset om boligen opvarmes ved 

fjernvarme, varmepumpe eller et fyr, veksles 

varmen mellem det lukkede system, der cirkulerer i 

bygningens varmekreds, og den varmekreds, hvori 

varmen produceres. Varmen overføres fra den ene 

varmekreds til den anden i en varmeveksler, og 

afgives i bygningen gennem varmeafgiverne, som er 

gulvvarme eller radiatorer, beskrevet nærmere 

senere i afsnittet. Vandet cirkuleres i bygningens 

system ved én eller flere cirkulationspumper. Ældre 

pumper er tændt hele tiden og kan bruge op mod 

10% af husstandens elforbrug, hvorimod nyere pumper tilpasser sig det varierende 

behov og dermed sparer meget el over en sæson. Det kan derfor betale sig at skifte 

de gamle pumper ud, og både VVS-installatører og el-installatører bør oplyse kunder 

om besparelsespotentialet, hvis de opdager gamle pumper.  

 

Figur 14 varmeveksler (Varmt vand 
fra solen, 2017) 
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Foruden varmekredsen i bygningen er der et separat system, der forsyner 

bygningen med brugsvand, som også opvarmes med varmen fra varmekredsen, 

hvor varmen produceres. Varmevekslingen mellem disse to systemer sker typisk i 

varmtvandsbeholderen, hvor varmekredsen, hvori varmen produceres, tilsluttes en 

spiral der snor sig inde i varmtvandsbeholderen og 

afgiver varmen til brugsvandet som omslutter spiralen 

inde i beholderen. Denne konstruktion er illustreret i 

Figur 15. Da vandet i varmtvandsbeholderen er tiltænkt 

vand, der skal konsumeres af mennesker, stilles der høje 

krav til hygiejne, samtidig med der også skal tages 

hensyn til energieffektivitet. Dette gøres ved konstant at 

holde temperaturen mellem 50 og 55 grader, for at 

undgå Legionella-forekomst, som er den største trussel 

mod sundheden. Ved temperaturer højere end 55 

grader sker en øget udfældning af kalk i vandet, som 

sætter sig rundt om spiralen inde i beholderen og virker 

som et isolerende lag, der reducerer effektiviteten af 

varmevekslingen og fører til højere energiforbrug for at 

dække det samme behov. Hvis varmesystemet har et 

bufferlager, kan varmt brugsvand også opvarmes frisk, når behovet melder sig. 

 

I et-strengsradiatorsystemer cirkuleres vandet i en ringledning, og hver radiator 

monteres med både fremløb og returløb til den samme streng. Ved hver radiator 

monteres en hydraulisk modstand, og tryktabet over modstanden driver vandet 

gennem radiatoren. Denne modstand er ventilen, der bruges til at åbne eller lukke 

den enkelte radiator. Et-strengsanlæg er mest almindelige i ældre huse, og årsagen 

hertil er de lave etableringsomkostninger.  

 

Der etableres næsten ikke et-strengssystemer længere, da de ikke egner sig til nyere 

varmeteknologier, specielt varmepumper, fordi et-strengssystemer kræver en høj 

fremløbstemperatur for at levere varme i hele bygningen. Bygningsreglementet 

fastsætter værdier for afkøling i fjernvarmesystemer, og med et-strengssystemer er 

det svært at opnå den krævede returtemperatur. Desuden er der i varmekredsen en 

konstant cirkulation af varmt vand, der giver et stort varmetab, som ikke altid 

udnyttes, ligesom der er et større pumpearbejde forbundet med konstant at 

cirkulere vandet rundt i systemet og med at opnå et højt tryk til at drive vandet over 

modstanden gennem radiatoren. Desuden er korrekt indregulering af 

varmesystemet en udfordring, hvilket resulterer i at fagfolk bliver tilkaldt for igen at 

indregulere korrekt. Det anses for et vigtigt element for den grønne omstilling at et-

Figur 15 Varmtvandsbeholder 
med varmeveksling (Skårup 
fjernvarme, 2021) 
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strengssystemer bliver modificeret eller ombygget til at være mere kompatible med 

ny varmeproduktionsteknologi. 

 

To-strengssystemer er parallelforbundne, hvilket vil sige at der er to separate rør til 

henholdsvis fremløb og returløb i systemet. Alle radiatorer er forbundne til det 

samme fremløbsrør, og da de ikke leverer returvand til det samme rør, kræver det 

et meget mindre pumpearbejde at skabe og opretholde et tryk stort nok til at lede 

vandet gennem ventilen og ind i radiatoren. Ved valg af to-strengssystemer opnås 

en højere varmeafgivelse fra radiatorerne og derved kan systemet levere mere 

varme til boligen og tilbageløbstemperaturen bliver lavere. Dermed kan 

bygningsreglementets krav til tilbageløb ved fjernvarme bedre imødekommes.  

 

For både et-strengssystemer og to-strengssystemer gælder det, at gennemløbet i 

radiatoren typisk styres ved termostatventiler.  

 

 

Figur 16 Et- og to-strengssystemer illustreret (Blik og Rør; Tekniq; Dansk El-forbund, 2019) 

 

Det ses oftere og oftere, at der installeres vandbårne gulvvarmesystemer. 

Gulvvarmesystemer anlægges som to-strengssystemer. Systemerne anlægges typisk 

med to ringledninger, der fører vandet rundt i huset og afgiver varmen gennem 

gulvet ved en lav fremløbstemperatur sammenlignet med radiatorsystemer. Dette 

kan lade sig gøre, fordi varmeafgiverens areal er meget større i gulvvarmeanlæg. 

Årsagen til, at der typisk etableres to ringledninger i anlægget, er at der skelnes 

mellem baderum og opholdsrum, hvor opholdsrum har en lavere 

overfladetemperatur end baderum. Det er vigtigt at forstå forskellene i behov for 

fremløbstemperatur ved de forskellige overfladebelægninger. Opvarmes et rum 

som er belagt med klinker eller fliser, er der ikke behov for lige så høj 

fremløbstemperatur som i rum, der er belagt med træ. Omvendt kan visse trægulve 
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ikke tåle høj fremløbstemperatur, hvilket kan sætte grænser for den effekt, der kan 

leveres.  

 

Den lave fremløbstemperatur gør gulvvarmeanlæg yderst velegnede til 

varmepumper, da de yder ved en højere virkningsgrad ved de lave 

fremløbstemperaturer.  

 

Til styring af vandgennemstrømning i gulvvarmesystemer bruges termoaktuatorer, 

som i hovedtræk fungerer på samme måde som termostatventiler til radiatorer.   

 

Fælles for systemerne er, at de styres med varmekurver, og typisk også med 

vejrkompenseringsanlæg. Et vejrkompenseringsanlæg består af flere komponenter, 

der tilsammen sørger for en effektiv og komfortabel varmeforsyning. Det er i 

bygningsreglementet bestemt, at nye bygninger skal etableres med 

vejrkompenseringsanlæg, da de bidrager med en væsentlig energibesparelse. 

Hovedkomponenterne i anlægget er udetemperaturføler, fremløbstemperaturføler, 

ventiler og pumpe. Tilsammen kan informationerne, der indhentes, bruges til at 

styre varmesystemets drift ved hjælp af en varmekurve. 

 

Varmekurven bruges til at bestemme forholdet mellem udetemperaturen og 

fremløbstemperaturen i varmesystemet, med det formål at holde en konstant 

temperatur i huset hele året uanset udetemperaturen. Varmekurven er 

forudprogrammeret i moderne fyr eller i styringsenheden i en fjernvarmeunit, men 

den kan ændres for at opnå en effektiv og samtidig komfortabel varmeforsyning. I 

nyere huse bør varmekurven indstilles til 

at levere en fremløbstemperatur på 55-

60 grader ved -12 grader 

udetemperatur, og 20-30 grader ved 20 

graders udetemperatur. I ældre huse 

med større varmetab indstilles 

fremløbstemperaturen til 70-75 grader 

ved -12 grader. Som udgangspunkt bør 

kurven indstilles til at levere så lav en 

fremløbstemperatur som muligt, men i 

tilfælde, hvor det kan være svært at 

opretholde en behagelig indendørstemperatur, kan kurven finindstilles til at opnå 

den ønskede temperatur.  

 

Der kan være tilfælde, hvor radiatorer i ydre grene af varmesystemet ikke leverer 

den ønskede varme i alle rum, og dette skyldes oftest forkert indstilling af 

Figur 17 Eksempel på varmekurve (Teknologisk 
institut, 2020) 
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varmesystemet. En af løsningerne, som brugeren selv benytter sig af, er at stille på 

varmekurven så fremløbstemperaturen forøges. Ulempen ved det er et højere 

energiforbrug end nødvendigt. For at få den optimale drift af et anlæg, skal vandet i 

de forskellige dele af systemet være fordelt ligeligt. Når termostatventiler er 

indreguleret og vandgennemstrømningen i radiatorerne er på det ønskede niveau, 

er systemet i balance og en behagelig komforttemperatur kan opnås ved en lav 

fremløbstemperatur. Det er en vigtig opgave for VVS’eren at vejlede kunden om 

korrekt indstilling af varmesystemet og gennemgå systemet ved service. 

 

Specielt i større huse kan det være et komfortproblem, at der går lang tid fra man 

åbner vandhanen til det varme vand fra varmtvandsbeholderen når frem til 

vandhanen. En måde, der anvendes til at omgå dette problem, er ved konstant at 

cirkulere varmt brugsvand. Det kræver naturligvis mere energi at cirkulere varmt 

brugsvand på grund af varmetabet fra det altid varme varmtvandsrør, og det koster 

samtidig mere at anlægge systemerne. En måde at nedsætte energiforbruget til at 

have varmt vand i hanen hurtigt er at installere en gennemstrømningsvandvarmer, 

som varmer vandet op lige inden det kommer ud af hanen.  

 

I forhold til vandbårne systemer, har el-opvarmning systemer, der er noget mere 

simple. Vandvarmeren til brugsvand består af en dypkoger i varmtvandsbeholderen, 

og brugsvandet cirkuleres på samme måde som ved vandbårne systemer. 

Rumopvarmning kan foregå med el-radiatorer, der er nemme at installere og kun 

skal tilsluttes en almindelig stikkontakt. Alternativt kan rumopvarmning foregå med 

eldrevet gulvvarme. En vigtig komponent i et elopvarmningssystem er 

termostaterne, der regulerer temperaturen. Der findes både mekaniske og 

elektroniske termostater, hvor de elektroniske er mere præcise og kan være med til 

at reducere det store elforbrug, der er forbundet med elopvarmning. 

11.4 Ellagerteknologier 

 

Indledning 

I følgende bilagsmateriale indgår en teknisk beskrivelse af tilgængelige 

ellagerteknologier. Et af formålene med ellagerteknologierne er at oplagre el, 

særligt forekommende ved produktionen af el fra fluktuerende, vedvarende 

energikilder i form af sol og vind. I nogle tilfælde lagres overskudselen direkte i et 

batteri og ved andre konverteres og lagres elektriciteten som varme i enten 

flydende- eller gasform. I disse tilfælde kan ellen enten tilbagekonverteres eller 

benyttes til at dække varmebehovet. 

Der indgår i bilagsmaterialet en kortfattet forklaring af de tilgængelige 

ellagerteknologier. Dertil fremgår der et konkret teknologikatalog, der afklarer 

følgende specifikationer relateret til ellagerteknologierne: 
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Beskrivelse af tilgængelige ellagerteknologier 

 

Hydro-pumpet energilager (PHS) 

Et hydro-pumpet energilager består af to bassiner med vand, der er placeret med 

niveauforskel. Teknologien fungerer ved, at el forsyner en pumpe, som pumper 

vand fra det lavest beliggende bassin til det øverst beliggende, hvori det lagres. I 

tilfælde af mangel på el ledes vandet fra det øverst beliggende bassin ned af en 

hældning, hvortil en turbine drives, som er koblet på en generator. (GE Renewable 

Energy, u.d.) Et hydro-pumpet energilager er udbredt i lande, som Schweiz, Norge 

og Østrig, hvor bjergforholdene gør anlægget velegnet.  

 

Energilagring i sten (HT-TES) 

En ny energilagringsteknologi er et storskala termisk energilager, som lagrer 

elektricitet gennem termisk konvertering. Danmarks første anlæg anlægges på 

nuværende tidspunkt af Andel og Stiesdal Storage Technologies i Rødby. El driver en 

specialkonstrueret varmepumpe som leverer varme til ståltanke, der indeholder 

knuste sten. Temperaturen i ståltanken, hvor den termiske energi lagres, kan nå en 

maks. temperatur på 600℃. Ved behov for elektricitet tappes varmen fra tanken i 

form af varm luft til en turbine, som koblet på en generator generer elektricitet. 

Lageret besidder ligeledes potentiale til at forsyne procesvarme til industri. (Andel, 

u.d.) 

Elektrikeren skal indgå i installationen af denne type energilager. Særligt gældende 

ved installationen af en varmepumpe, turbinen og generatoren samt ved 

tilkoblingen af lageret til transmissionsnettet eller direkte til et vindmølle-

/solcelleanlæg. 

 

Komprimeret luftenergilager (CAES) 

Et komprimeret luftenergilager benyttes som et korttidslager på storskala. 

Teknologien bygger på, at overskudselektricitet driver en kompressor, der 

Specifikationer Forklaring 

Input/Lagringsmiddel/Output 
Energitypen konverteret til lageret/ Lagringsmidlet/ 

Energitypen der kan benyttes efter lagring 

Konverteringsteknologi 
Teknologien anvendt til at konvertere inputenergien til 

lagringsmidlet 

Round-trip effektivtet 
Mængden af energi, som er lageret, der kan 

tilbagekonverteres [%] 

Energitab 
Det daglige energitab under energilagringen uden 

påvirkning fra opladning/afladning [%/dag] 

Opladning/afladningseffekt Energi-flowet der kan hhv. oplades/aflades pr. enhed [Watt] 

Installationstid Forventede varighed af installationsperioden [år] 

Levetid Estimeret levetid på lagringsteknologien [år] 
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komprimerer atmosfærisk luft, hvorefter den komprimerede luft lagres i kaverner i 

undergrunden. I forbindelse med komprimeringen af luft, dannes der varme, 

hvorfor et kølingselement er integreret til at nedkøle den komprimerede luft 

tilstrækkeligt, således der sikres en høj energidensitet i lagret. Ved behov for 

produktion af elektricitet, lukkes den komprimerede luft op af kavernen og ind i en 

gasturbine, der driver en generator til at producere strøm. (Elmegaard, 2009) 

Elektrikeren skal kunne opsætte en kompressor tilkoblet transmissionsnettet eller 

direkte tilkoblet et vindmølle-/solcelleanlæg, samt tilkoble en generator i tilkoblet 

en dampturbine.   

 

Storskala flowbatteri (Litium) 

Et storskala batterilager er et korttidslager af elektricitet. Et særligt krav til storskala 

batterier er, at de skal have en kort responstid, idet de skal kunne udligne udsving 

på sekundniveau i produktionen af elektricitet baseret på vedvarende energikilder i 

transmissionsnettet. Den mest almindelige form for batteri er et litium batteri. I et 

litium batteri bevæger den tilførte vekselstrøm elektroder sig fra batteriets katode 

til anoden og lagres som jævnstrøm. Det omvendte vil forekomme ved afladning. 

Batteriet opnår en kortere levetid afhængigt af antallet af opladninger og 

afladninger, idet store udsving herfor reducere batteriets resistans. (Energistyrelsen 

& Energinet, 2018) 

Det er en elektrikers opgave at installere og koble et storskala batteri direkte på 

elektricitetsproducerende enheder og til transmissionsnettet.  

 

Storskala kemisk flowbatteri (Vanadium Redox Batteri) 

Et storskala kemisk flowbatteri besidder samme formål, som et storskala flowbatteri 

af litium. Et kemisk flow-batteri ledes overskudselektricitet ind i en cellestak. I den 

ene side af cellestakken foregår en positiv elektrolyseproces og i den anden en 

negativ. En ionudvekslingsmembran skiller de to processer ad, der fungerer som 

kemiske lagre. Ved opladning ledes elektriciteten til et vanadium elektrolysekar 

(anolyte), hvortil en elektron fra et vanadium 2+-ion udskilles. Elektronen ledes til et 

andet negativt ladet elektrolysekar ved brug af en pumpe, hvortil elektroden i en 

forbindelse med vanadium og brint lagres i en VO2+ forbindelse. Ved afladning 

foregår den omvendte proces. En generator er tilkoblet forbindelsen ved afladning, 

hvormed der generes elektricitet. (Energistyrelsen & Energinet, 2018) 

Det er en elektrikers opgave at installere og koble et storskala batteri direkte på 

elektricitetsproducerende enheder og til transmissionsnettet.  

 

Bilbatteri (Litium) 

Et bilbatteri oplades på vekselstrøm ved brug af en elbillader eller et 230V strømstik 

(Kun i tilfælde af nødkabel eller ved en ladeboks med 1-fase). I batteriet konverteres 
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vekselstrøm til jævnstrøm (DC) gennem en on board charger (OBC). Den oplagrede 

el benyttes i bilens drivlinje (elbilens motor) og i et lavvolts batteri på 12V, der 

forsyner andre funktioner i bilen end motoren. Elbilens motor fungerer som en 

generator, der ved tilførsel af elektricitet generer mekanisk energi, som driver bilen 

fremad. Den mekaniske energi i motorens rotor påvirker magnetfelterne i en stator, 

som omdanner den mekaniske energi til elektricitet (vekselstrøm). En inverter-

/converter er integreret i motoren til at håndtere vekslingen mellem veksel- og 

jævnstrøm. Til at bremse benyttes den elektriske motor ligeledes, hvormed den 

mekaniske energi tilbagekonverteres til jævnstrøm. Af den grund undgås et 

energitab i form af varme og friktion ved bremsning af bilen. (FDM, 2021) 

 

Power Walls (Tesla) 

En Power Wall er et husstandstilkoblet batteri, som fungerer som et litium batteri 

på storskala. Batteriet har størst værdi, hvis husstanden har tilkoblet individuelt 

solcelleanlæg, idet batteriet kan oplagre den producerede elektricitet midt på dagen 

til brug for aftentimerne, hvor forbruget typisk er på sit højeste. En Power Wall 

besidder en kapacitet på 13,5 kWh og kan med fordel tilkobles et elbillader 

tilhørende bygningen. (Tesla, 2021) 

Elektrikerens kompetencer skal benyttes til at sikre korrekt opsætning af en Power 

Wall. Dertil skal batteriet integreres i bygningens interne elsystem gennem en 

inverter og et energimeter.  

 

Hybridanlæg (Solceller) 

Et hydbridanlæg er betegnelsen for et husstandssolcelleanlæg med tilkoblet et 

batteri. Hydbridanlægget består af en hybridinverter koblet på et litium batteri 

(LiFePO4 batteri), et solcelleanlæg, bygningens interne elsystem samt et 

energimeter, der interagerer med det overordnede elnet. Hybridinverteret 

overfører hhv. jævnstrøm fra solcellen og batteriet til vekselstrøm til brug for 

bygningens elbehov eller til at overføre overskudsel til elnettet. (Viva Energi a., u.d.) 

Installationskrav til opsætningen af et hydbridanlæg afhænger af den konkrete 

inverter og batteriet.  

 

Teknologikatalog 

På nedenstående side fremgår et teknologikatalog indeholdende oplysninger 

omkring de beskrevne energilagringsteknologiers specifikationer. Data er indhentet 

fra Energinet og Energistyrelsens Teknologikatalog for energilagring fra 2018. Dette 

er dog med undtagelse for følgende energilagringsteknologier: 

• Gridscale: Energilagring i sten (HT-TES) 

Kilde: (Andel, u.d.) 
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• Bilbatteri (Litium) 

Kilde: (FDM, 2021) 

 

• Power Walls (Tesla) 

Kilde: (Tesla, 2021) 

 

• Hybridanlæg (Solceller) 

Kilde: (Viva Energi b., 2021) 
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a N°: Antallet af dybdeafladninger et batteri kan gennemgå grundet frekvensens belastning ved opladning/afladning. 

 b Afhænger af bilbatteriet og ladekablet, som er karakteriseret ved dets faser og ampere.  

 

Teknologikatalog 

System elektricitetslager 

Termisk energilager 

Lager 

Input/ 

Lagringsmiddel/ 

Output 

Konverterings-

teknologi 

Round-trip 

effektivitet** 

[%] 

Opladning/ 

afladnings- 

effekt 

[MW] 

Installationstid 

[år] 

Levetid 

[År] 

Hydro-

pumpet 

energilager 

(PHS) 

Elektricitet/ 

Vand/ 

Elektricitet 

Pumpe 

Turbine 

Generator 

 

70-80 

 

- 

 

2-3 

 

50 

 

Gridscale: 

Energilagring i 

sten (HT-TES) 

Elektricitet/ 

Termisk energi/ 

Elektricitet eller 

procesvarme 

Varmepumpe 

Dampturbine 

Generator 

 

60  

(Elektricitet) 

 

2  

(Afladning) 

 

1,5 

 

- 

Gaslager 

Compressed 

Air Energy 

Storage 

(CAES) 

Elektricitet/ 

Gas/ 

Elektricitet 

Kompressor 

Turbine 

Generator 

 

60-70 

 

60/300 

 

<3 

 

40 

Batterilager 

Storskala 

Flowbatteri 

(Litium) 

Elektricitet/ 

Kemisk energi/ 

Elektricitet 

 

Inverter 

 

<90 

 

3-4/ 

18-24 

 

0,2 

 

20-30 

𝑁°: 104a 

Storskala 

kemisk flow-

batteri 

(Vanadium 

Redox Batteri) 

Elektricitet/ 

Kemisk energi/ 

Elektricitet 

 

Elektrolyse 

Generator 

 

 

78 

 

0,5/0,5 

 

1 

 

20 

Bilbatteri 

(Litium) 

Elektricitet/ 

Kemisk energi/ 

Elektricitet 

 

Inverter 

 

<90 

[kW] 

1-fase 16A: 3,7  

3-faser 16A: 11 

3-faser 32A: 22 

3-faser 63A: 43b 

Type-2: 120  

 

<0,1 

 

8 

Individuelt/lokalt elektricitetslager 

Lager 

Input/ 

Lagringsmiddel/ 

Output 

Konverterings-

teknologi 

Round-trip 

effektivitet** 

[%] 

Opladning/ 

afladnings-

effekt 

[kW pr. enhed] 

Installationstid 

[år] 

Levetid  

[år] 

Power Walls  

(Tesla) 

Elektricitet/ 

Kemisk energi/ 

Elektricitet 

 

Inverter 

 

90 

 

 

7/7 

 

<0,1 

 

 

10 

(Garanti) 

Hybridanlæg 

(Solceller) 

Elektricitet/ 

Kemisk energi/ 

Elektricitet 

 

Inverter 

 

80 

 

- 

 

<0,1 

18-20 

(Garanti) 

N°: 4,5 ∙

103𝑎  
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Hvilke teknologier kommer vi til at se flere af i fremtiden? 

En større energilagringskapacitet i Danmark skal etableres for at indfri målet om 

øget elektrificering af det danske energisystem baseret på vedvarende, fluktuerende 

energikilder. Storskala batterier er på nuværende tidspunkt økonomisk 

omkostningsfulde, hvorfor udbredelsen af denne energilagerteknologi fortsat er 

usikker på længere sigt. Anvendelsen af overskudselektricitet gennem PTX-

teknologien formodes til gengæld integreret i det danske energisystem inden 2030. 

Hertil særligt med fokus på produktionen af flydende brændsler i form af brint, 

ammoniak eller metanol, til brug for industri- og transportsektoren. 

Overskudselektricitet kan dermed på kort- og langt sigt benyttes til at producere 

bæredygtige brændsler. 

I de danske fjernvarmesystemer vil storskala varmepumper være en udbredt og 

anvendt teknologi grundet deres høje energieffektivitet. Dette er både i forbindelse 

med storskala solfangeranlæg, kraftvarmeværker og termiske energilagre. 

Overskudselektricitet forventes dermed anvendt i sektorkobling til produktionen af 

varme.  

 

Der vil dog også være behov for at kunne tilbagekonvertere elektricitet på stor 

skala. CAES-anlæg og et PTES-anlæg besidder potentialet for at blive anvendt til 

dette. Udbredelsen af CAES-anlæg afhænger dog af de geologiske forhold, hvilke 

undersøges nærmere på nuværende tidspunkt.  

Nye teknologier indenfor smart og effekt ladning af elbiler undersøges også 

nærmer.  
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