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Checkliste for afhjæpning af opvarmningsproblemer. 
 
Afhjælpningen bør udføres struktureret, således at du løser problemet hvor dette findes, uden 
at øge varmeforbruget for hele ejendommen. 
 
Det tilrådes derfor først at udføre en hurtig undersøgelse i varmecentralen for at kontrollere 
om denne fungerer.  
Derefter bør radiatorer m.m. kontrolleres i rummet, hvor der mangler varme. 
 
Først herefter kan varmecentralens indstilling ændres. 
 
Det tilrådes dog også at vurdere, om problemet kan være forårsaget af luft eller snavs i 
stigstrenge, ”pilfingre” som har ændret indstilling af automatik eller pumper, m.v. 
 
Hurtig kontrol af varmecentralen: 
  Hvis ikke?  

Vejledende fremløbs-
temperaturer i forhold til 
udetemperaturen: 
Udetemp. Fremløbstemp 

20˚ 20-30˚ 

10˚ 40-50˚ 

0˚ 55-60˚ 

1 Kontrollér om 
centralvarmeanlæggets 
fremløbstemperatur virker 
rimelig i forhold til 
udetemperaturen? 

1. Fjernvarmeforsyningen er afbrudt 
eller kedelanlæg er i stå. 

2. Varmeautomatik/klimastat er 
defekt. 

3. Snavssamler i varmeforsyning er 
tilstoppet. 

-12˚ 70-80˚ 

2 Kontrollér om 
centralvarmeanlæggets 
returtemperatur virker 
rimelig i forhold til 
fremløbstemperaturen? 

1. Cirkulationspumpe er i stå. 
2. Snavssamler i centralvarmeretur 

er tilstoppet 

Returtemperaturen skal være 
5-30˚ lavere end 
fremløbstemperaturen. 
Forskellen er afhængig af 
udetemperaturen, og om 
radiatoranlægget er ét- eller 
to-strenget. 

 
 

Hurtig undersøgelse af radiatorene i rummet, som mangler varme: 
1 Er samtlige radiatorer i brug? Sørg for at samtlige radiatorer er i 

brug, og at termostaterne er 
indstillet ens. 

Varmeregningen bliver ikke 
mindre af, at man forsøger 
at varme rummet op med få 
radiatorer. 

2 Er radiatorer tildækket af 
møbler eller gardiner? 

Radiatorene kan ikke afgive varme til 
rummet hvis de er tildækket af 
møbler og gardiner. 
 

 

3 Er radiatortermostater 
tildækket af møbler eller 
gardiner? 

Termostaten vil blive opvarmet af 
radiatoren, og vil derfor lukke for 
varmen. 

Sørg for at termostaten 
sidder frit. Termostaten kan 
evt. udskiftes til en type 
med fjernføler. 

4 Er termostaten ”groet” fast? Radiatoren bliver ikke varm til trods 
for at termostaten er skruet helt op. 

Termostathovedet 
demonteres. 
Termostatstiften smøres 
med f.eks WD40, og 
forsøges løsnet ved at 
bevæge  denne forsigtigt ind 
og ud. 

5 Er der luft i radiatoren? Kun den del af radiatorens overside 
er varm, som vender mod 
termostaten. 
 

Termostaten lukkes, og 
radiatoren udluftes ved at 
løsne luftskruen. 

6 Er radiatorer blevet 
demonteret? 

Radiatoren kan f.eks. være 
demonteret af indretningshensyn. 
 

Radiatoren bør retableres 
om muligt, eller øvrige 
radiatorer kan udskiftes til 
større typer. 


