
Så skal vi til det med varme igen 
Det er blevet efterår, og vi trækker indendørs og tænder for varmen. For ikke at 
bruge for meget varme, er her nogle tommelfingerregler til, hvordan du bedst 
udnytter fjernvarmen: 

1. Indstil alle termostater i et rum på det samme. Det giver en 
bedre opvarmning at have 2 radiatorer på 50 % end én, der er 
skruet helt op.  

2. Jo koldere returtemperaturen er (altså jo koldere vandet, der løber 
ud af din radiator er), jo bedre har du udnyttet varmen i 
fjernvarme-vandet. Radiatorernes returrør må kun være lunkent.  

3. Luk døren ind til rum du foretrækker, er køligere end 
resten af boligen. Det kolde rum vil nemlig trække varme 
fra de andre, hvilket kan bevirke, at der bliver fodkoldt, og 
at det trækker. 

4. For de fleste er en stuetemperatur på 21 grader den temperatur, der giver 
velvære. I soveværelset fortrækker de fleste mellem 16 og 18 grader. Vær 
opmærksom på, at for hver grad temperaturen hæves, stiger varmeforbruget 
med 5 % 

5. Luft kraftigt ud med gennemtræk – men gør det i kort tid, så 
undgår du, at vægge, gulve og møbler (der er energikrævende 
at varme op igen) bliver kolde. Et udluftet rum har lav 
luftfugtighed, og luften er derfor hurtig at varme op.  

6. Gem ikke en radiator bag sofaen, eller andre tunge møbler. En radiator skal have 
luft omkring sig. 

7. Hold en temperatur på mindst 16 grader. Er temperaturen 

koldere risikere du at skade bygningen og få problemer med 

fugt. Der er ikke meget at spare ved at sænke temperaturen 

om natten, for så skal du bare varme det mere op om 

morgenen. Men hvis du derimod er væk i længere tid, kan det 

godt betale sig, at skrue ned for temperaturen. 

      Med venlig hilsen Agendacentret 

     www.agendacenter.dk 
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