
Vi gør dig klogere på din bolig



Metode

Interviewperiode & dataindsamlingsmetode

Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov for Videncentret Bolius

Data er indsamlet i perioden den 10. oktober til den 14. oktober 2019 via internettet med udgangspunkt i YouGov Panelet

Målgruppe

Undersøgelsen er gennemført blandt danskere der bor i egen:

- villa, parcelhus, række-, kæde- eller dobbelthus eller gård

Alder: 18+ år

Der er udsendt invitationer via e-mail til personer, der opfylder disse krav i YouGov Panelet

Der er i alt gennemført 1.019 CAWI-interviews

Begreber

Familiens livscyklus

- Før familie: Personen er 18-45 år og har ingen børn

- Ung familie: Personen har hjemmeboende børn hvor yngste barn er 0-6 år

- Voksen familie: Personen har hjemmeboende børn hvor yngste barn er 7 år eller ældre

- Erhvervsaktive uden hjemmeboende børn: Personen er 46 år eller ældre uden hjemmeboende børn og er aktiv på arbejdsmarkedet

- Pensionister/ikke erhvervsaktive uden børn: Personen er 46 år eller ældre uden hjemmeboende børn og er ikke aktiv på arbejdsmarkedet



Opvarmningsformer
Overvejer at udskifte oliefyr og gasfyr



Grøn energi
Hvilken opvarmningsform har din primære bolig?
mulighed for flere svar
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Jord til vand varmepumpe

Luft til vand varmepumpe

Luft til luft varmepumpe

Oliefyr

El-radiator

Træpille-fyr

Brændeovn

Naturgasfyr

Fjernvarme

Fjernvarme er den mest udbredte 

opvarmningsform – mere udbredt i 

Vestdanmark (63%) end i Østdanmark 

(35%)

Naturgasfyr benyttes mere i Østdanmark 

(32%) end i Vestdanmark (11%)

Især i hovedstadsområdet er der en 

mindre andel der benytter fjernvarme 

(40%) – de benytter til gengæld 

naturgasfyr (40%)

Træpille-fyr er mest udbredt i region 

Sjælland (13%) og i landområderne 

(32%)

Især dem under 30 år er storforbrugere 

af el-radiatorer (14%)



Grøn energi
Har du planer om at udskifte dit oliefyr eller gasfyr til en varmepumpe?

Base: Har oliefyr eller gasfyr (248)
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Nej, jeg har ingen planer om at udskifte mit fyr

Ja, men først når det ikke fungerer mere

Ja, jeg vil udskifte mit fyr på et tidspunkt

Ja, jeg vil udskifte mit fyr inden for det næste år

29% har planer om at 

udskifte oliefyr eller gasfyr til 

en varmepumpe

Det er især dem der har 

oliefyr, der er planer (46%) –

på et tidspunkt (25%)
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Opvarmningsformer i kombination

Opvarmningsform …… har også

Træpille-fyr Brændeovn (15%) Andet (20%)

Brændeovn Fjernvarme (43%) Naturgasfyr (21%) El-radiator (16%) Andet (31%)

Fjernvarme Brændeovn (12%) Andet (5%)

Luft til luft varmepumpe Brændeovn (35%) El-radiator (31%) Luft til vand varmepumpe 

(14%)

Andet (33%)

Luft til vand varmepumpe Luft til luft varmepumpe 

(19%)

El-radiator (14%) Brændeovn (11%) Andet (22%)

Jord til vand varmepumpe Brændeovn (17%) Andet (33%)

Naturgasfyr Brændeovn (17%) Andet (10%)

Oliefyr Brændeovn (16%) Andet (23%)

El-radiator Brændeovn (36%) Luft til luft varmepumpe 

(23%)

Fjernvarme (12%) Andet (25%)
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OBS: små stikprøver




