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Hvordan man nemmest sparer på 
energien i boliger 
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        Overskrifter 
 
•Varmetab fra bygninger 
•Opvarmningssystemer 
•Energirenovering 
•Processen 
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        Perspektiv energiforbruget i Europa 
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Passive tiltag kommer før aktive tiltag  

 
Optimer  

de aktive tiltag 

Hold på varmen 

Udnyt de passive tiltag Orientering og Placering 
     Form og Design 

Materialer og konstruktioner 

Installationer varmekilde 

        Bygningers Kyoto pyramide: 



        Videncenter for energibesparelser i bygninger 
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www.byggeriogenergi.dk – se også videoerne med eksempler 
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        Energiklasser energibehov for bolig på 150 m²: 

BR08 -  84,6   kWh/m²/år 
Kl. 2010 -  63,5   kWh/m²/år 
Kl. 2015 -  42,3   kWh/m²/år 
Kl. 2020 -  18,3   kWh/m²/år 
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Passive tiltag kommer før aktive tiltag  

 
Optimer  

de aktive tiltag 

Hold på varmen 

Udnyt de passive tiltag Orientering og Placering 
     Form og Design 

Materialer og konstruktioner 

Installationer varmekilde 

        Bygningens Kyoto pyramide: 
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        Begreber U-værdi og varmebehov 

0,07 W/m²K 

0,07 W/m²K 

0,75 W/m²K 

0,09 W/m²K 

0,06 W/m²K 

•U-værdi… W/m² K 
er størrelsen af varmetabet i Watt 
gennem 1m² af bygningsdelen ved en 
temperaturforskel på 1 Kelvin. 
 

•Varmebehov…kWh/m² pr år 
 

Solvarme 
Internt varmetilskud 

Varmebehov  

Overskudsvarme 

Ventilationstab Transmitionstab 
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        Bygningens udformning  

 
Optimer  

de aktive tiltag 

Hold på varmen 

Udnyt de passive tiltag Orientering og Placering 
     Form og Design 
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        Bygningens udformning placering på grunden: 

Udnyttelse af  den passive varme fra 
solen 
•Orientering mod syd giver gratis 
energi 
•Undgå skygger fra andre bygninger 
eller beplantning 
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        Bygningens udformning bygningskroppen: 
En kompakt form er bedst 
 
•Forskel mellem bedste og værste 
udformning med nutidig 
isoleringsstandard er mere end 8 
kWh/m2/år 
 

Jersie Totalbyg, Herfølge 

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 

Type A Type B Type C Type D 

502m² 390m² 323m² 287m² Klimaskærm  
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        Bygningens udformning bygningskroppen: 

Vælg en effektiv solafskærmning 
Det er dyrt at køle mekanisk 

Køling +3,2 kWh/m² pr år 

 
•Manuel , fast eller automatisk 
•Tænk både i plan og snit 
 
 

 
 
 
 

Sommersol 

Vintersol 

Aandahl og Biosen, Herfølge 

Sommersol  
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        Klimaskærm 

 
Optimer  

de aktive tiltag 

Hold på varmen 

Udnyt de passive tiltag 

Materialer og konstruktioner 



U-værdi Energibehov  Tykkelse af 
isolering 

0,35 W/m²K 82,2 kWh/m² 100 mm 

0,17 W/m²K 73,2 kWh/m² 200 mm 

0,15 W/m²K 71,8 kWh/m² 265 mm 

0,12 W/m²K 69,6 kWh/m² 335 mm  

0,11 W/m²K 68,9 kWh/m² 360 mm  

0,10 W/m²K 68,1 kWh/m² 410 mm  

0,09 W/m²K 67,4 kWh/m² 435 mm 

0,08 W/m²K 66,7 kWh/m² 485 mm  

0,07 W/m²K 65,9 kWh/m² 500 mm 

0,06 W/m²K 65,2 kWh/m² 600 mm 

        Hvor meget skal man så isolere? 
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Isoleringstykkelse mm 
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        Klimaskærm Vinduer: 

U-værdier og g-værdier 
Varmetab og varmegiver 
 
Termovindue: U-værdi = 2,5 - 3 
Energirude: U-værdi = 1 
 
Tætningslister 
 
Varm kant 
 
Ruder: 1.100 kr./m2 
Tætningslister: 15-20 kr./m 
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        Klimaskærm Vinduer/Ruder: 

Vinduer både giver og taber varme 
 
•Udskiftning af gamle termoruder til 
energiruder er en stor forbedring af 
komfort. Reduktion af energiforbruget 
kan være op til 20% 
•Tætningslister har en begrænset 
holdbarhed og hvis de er over 20 år 
skal de skiftes ud med en kvalitetsliste. 
•3 - lags mord nord, øst og vest –        
2 -lags mod syd. 
•Bestil altid med varm kant – ikke med 
almindelig metalspacer! 
 
 
 



        Klimaskærm Isolering 
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Vigtigt at isoleringen slutter til 
 

 
 



Hvor opstår kuldebroer typisk 
 

•Samlinger 
•Gennembrydninger 
 

Strategi for at undgå kuldebroer 
 

•Gennemgå detaljer 
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        Klimaskærm Kuldebroer: 
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        Klimaskærm Lufttæthed: 

Krav til tæthed BR10 7.2.1, stk. 4 
 
…Luftskiftet gennem utætheder i 
klimaskærmen må ikke overstige 1,5 l/s 
pr. m² opvarmet etageareal ved 
trykprøvning med 50 Pa. 
 
 For lavenergibygninger må luftskiftet 
gennem klimaskærmen ikke overstige 
1,0 l/s pr. m²…  
 



        Klimaskærm kuldebroer og linietab  
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Hvad er kuldebroer? 
•Kuldebroer er steder i konstruktionen hvor 
varmen kan slippe ud.  
 

•Kuldebroer kan ikke helt undgås pga. 
nødvendige gennemføringer i klimaskærmen 
med forsyningsledninger og montering af 
vinduer og døre med mere. 
 
 



Hvor opstår kuldebroer? 
•Geometriske 

• Hvor facaden skifter retning 
 

•Materialemæssige 
• Hvor isoleringslaget gennembrydes 
af varmeledende materialer 
 

•Linietab  
•Ved lineære samlinger: 

• gulv og væg  
• om vinduet 

        Klimaskærm kuldebroer og linietab 

Hvordan du kommer i gang i morgen -  februar 2014 -  Janus Hendrichsen - Energirådgiver 



Hvordan du kommer i gang i morgen -  februar 2014 -  Janus Hendrichsen - Energirådgiver 

        Renovering: efterisolering af rør 

Efterisolering af rør kan spare i 
gennemsnit ca. 80 kr. pr. lb m pr år 
(kilde: Rockwool) 
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        Renovering: efterisolering af vægge udefra 

• Ændrer facadeudtrykket på nogle 
huse 

• Tagudhæng! 
• Flytning af vinduer/døre 
• Vindspærre 
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        Renovering: efterisolering af uudnyttet loftsrum 

• Indblæsning – ikke batts 
• Organiske materialer 

anbefales for god 
fugttransport 

• Isolatør 
• Hævning af gangbro 
• 120 m2 – ca. 18-20.000 alt 

inkl. for indblæst isolering 
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        Renovering: efterisolering af vægge indefra 

• Anbefales når man ikke kan 
lave det udefra! 

• Afstand ml indervæg og ny 
konstruktion 

• Afrensning af eksisterende 
væg! 

• Dampspærre! 
• Findes som gipsvæg med 

monteret dampspærre og 
isolering. 

• Lad professionelle lave 
arbejdet og give garantien 
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        Renovering: efterisolering af vægge 

• Nye produkter kommer til 
at gøre dette muligt! 

• Undgå helt problemer med 
dampspærre og lign. 

• Kan udføres i en enkelt 
arbejdsgang uden 
mellemtørring 
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        Isolering: skunkisolering 

• Dampspærre 
• Lemme og luger 
• Dugpunkt og isoleringstykkelser 
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        Isolering: Hulmure 

•Indblæses 
•Forskellige materialer 
•Tætning af fuger 
•Slagregn 
•Uisoleret til isoleret 100 mm – U-
værdi 1,75 – 0,41! 
•KOMFORT! 
•Øget BRUGBARE m2 
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        Isolering: alternative isoleringsmaterialer 

• Fugtoptagelsesegenskaber 
• Passer det ind i konstruktioner? 
• Indblæsning kontra batts 

Træfiber 
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        Installationer 

 
Optimer  

de aktive tiltag 

Hold på varmen 

Udnyt de passive tiltag 

Installationer varmekilde 
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        Installationer Strategi for opvarmning og varmt brugsvand: 

Strategi for opvarmning 
 
•Valg af varmekilde 
 

•Valg af distribution – luft eller vandbåret ? 
 

•Hvad med det varme vand? 
 
 
 

BR80 Ca. 80 kWh/m² pr år Kl. 2010 Ca. 60 kWh/m² pr år Kl. 2015 Ca. 40 kWh/m² pr år 

Varmeinstallation Fjernvarme Fjernvarme + 
solvarme/solceller 

Fjernvarme+ 
solvarme/solceller 

Oliefyr eller gasfyr Olie eller gas + solvarme Varmepumpe 

(Varmepumpe) Varmepumpe Ventilations varmepumpe 

Billede: rockwool.dk 



• Hvordan du kommer i gang i morgen -  februar 2014 -  Janus Hendrichsen - Energirådgiver 

        Installationer Ventilation: 

Kan huset blive for tæt? NEJ… 
Men øget tæthed kræver ventilation 
 
Naturlig >< mekanisk 
•Naturlig ventilation +12,7 kWh/m² pr. år 
•Mekanisk ventilation +2,7 kWh/m² pr. år 
 
•Vælg anlæg med god virkningsgrad, over 85 % 
•Placer rør og anlæg inden for isoleringen. 
•Ved efterisolering er komforten afhængig af 
ventilation 
Prisniveau: 60-80.000 kr. 
 
 
 

 
 
 

Krav til luftskifte BR10 
…I beboelsesrum såvel som i boligen totalt skal 
der være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr. 
m² opvarmede etageareal… 
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        Installationer Solenergi: 

To typer aktiv solenergi 
 
Solfangere varme 
Solceller   strøm 
 
Faktor 2,5 
 
Hvor vælger man hvad? 

Solceller: 15 kr./Wp 
Solvarme: 25.000 + 



        Installationer: Varmepumper 

Hvordan du kommer i gang i morgen -  februar 2014 -  Janus Hendrichsen - Energirådgiver 

Jordvarmepumpe 
Luft/vand varmepumpe 
Hovedpointer: 
•Bedst med gulvvarme 
•Mest effektive ved lavt 
varmeforbrug 
•God kombination med 
solceller 
•Stor investering men ikke 
kun rentabelt ifht. energi 
 

Prisniveau: 120-130.000 



        Hvordan kunne GF komme videre? 

Hvordan du kommer i gang i morgen -  februar 2014 -  Janus Hendrichsen - Energirådgiver 

Typiske varmetab 



        Klimaskærm 

Hvordan du kommer i gang i morgen -  februar 2014 -  Janus Hendrichsen -  Energirådgiver 



        Klimaskærm 
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        Energitiltag i Åbrinken Dette vil virke! 
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•Udskiftning af glas / vinduer / døre – glas: 100 kWh/m2/år, vinduer 120-
180 kWh/m2/år – skønnet besparelse fra termo til energi: 2.000 kWh/år 
•Loftsisolering – min 400 mm – trædefast over gangbro – ca. 1400 kWh/år 
•Efterisolering af remme / lofter over stuer samt afblænding af ventilation 
•Udskiftning af radiatorer i stuer – for små til at levere tilstrækkelig varme 
•Efterisolering af rør i forbindelse med andre projekter – ca. 100 kWh/m/år 
•Ventilationsanlæg, rum for rum decentral ventilation, ventilation med 
vindstop – op til 5.500 kWh/år besparelse + komfort! 
•Overvej brændeovne og pejse godt INDEN installation! 
 

Tiltag er beregnet hver for sig! 
3 faktorer: 
1. Komfort 
2. Vedligeholdelse 
3. Økonomi/besparelse 



        Klimaskærm eksempel på priser 
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•Udskiftning af glas ca. 1.100 kr./m2 glas 
•Loftsisolering ca. 10-12.000 kr. 
•Efterisolering af remme / lofter over stuer samt afblænding af ventilation 
– skøn: 20-25.000 (ikke bekræftet endnu) 
•Udskiftning af radiatorer i stuer – for små til at levere tilstrækkelig varme 
– skøn ca. 12-14.000 kr. 
•Efterisolering af rør i forbindelse med andre projekter – ca. 100 kWh/m/år 
– Kender ikke priserne på udførelse – ca. 40 kr./m for materialet 
•Ventilationsanlæg i hele huset med rør: ca. 60-70.000 kr. 
•Rum for rum decentral ventilation: ca. 5.000 kr. + arb. timer 
•Ventilation med vindstop: ca. 1.000 kr. + elektrikerarbejde 
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        Hvad tilbyder Energitjenesten? 

Energitjenesten er som udgangspunkt 
gratis hvis man ringer eller kommer 
selv – indenfor rimelighedens grænser. 
Hvis vi tager ud koster vi penge. Telefonvejledning 

70 333 777 

Beregninger, termografi, 
input til fælles 
indsatsområder, 
præsentation på fælles 
møde, udarbejdelse af 
udbudsmateriale 
 
Timepris 750 kr. pr. time 
eller faste priser Energitjek – kr. 3.000 uden 

termografering, 3.500 med 
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