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Tema: Indeklima
Krydsfeltet mellem sundhed og bygningsdrift

”Sluk, luk, skru ned”-konceptet
gav os værdifuld viden om de
mange små institutioner, vi ikke
har ressourcer til selv at besøge
løbende. Den lave pris gør, at vi
kan gentage kampagnen med
jævne mellemrum.”
Sune Thelle Krarup
Energiingeniør
Bygningsafdelingen,
Rødovre Kommune

Sluk, luk,
skru ned
Et effektivt energisparekoncept
til kommunale institutioner

Kommunale institutioner ligger typisk spredt og har forskellige tekniske
anlæg. Derfor kan det være svært at koordinere en bred spareindsats.
Med den rette hjælp kan de alligevel sænke deres energiforbrug.
SEAS-NVE tilbyder nu konceptet ”Sluk, luk, skru ned”, der skaber
teknisk overblik og fremmer energirigtig adfærd. Fordelene er:
• praktisk og handlingsorienteret hjælp til selvhjælp
• energibesparelser der ellers kan være vanskelige at opnå
• lav pris per institution
Læs mere på seas-nve.dk/sluk eller kontakt Key Account Manager
Jørgen Bæklund på 70 29 23 91 eller jbd@seas-nve.dk

Få andel i fremtiden | SEAS-NVE.DK

LEDER

Af Niels Boel, Business
Development Manager,
Trend Control Systems
og lokalformand for
Energiforum Danmark
Sjælland

Dårlige byggeprocesser er
en væsentlig årsag til, at vi
oplever dårligt indeklima –
også i nybyggerier.

TIDLIGERE SKYLDTES DÅRLIGT
INDEKLIMA ofte dårligt vedligehold og
for ringe komponenter – som f.eks. et-lags
vinduer og manglende isolering. Efter at flere
og flere bygningerne er blevet renoveret i
større eller mindre grad (hulmursisolering,
lav-energivinduer og installeret ventilationsanlæg), skulle man tro, at indeklimaet er
blevet bedre.
Men nej. Der er fortsat indeklimaproblemer.
I dag skyldes de sjældnere dårligt vedligehold, men snarere en dårlig byggeproces,
sjuskede håndværkere og bygherrer, der ikke
stiller krav. Mest af alt skyldes det, at der

Indeklimaproblemer er
kommet for at
blive
ikke er nogen, der kontrollerer det, som bliver
udført. Det er alt for nemt at slippe af sted
med halve løsninger og ufærdige arbejder.
Og det er ikke kun håndværkeren, der
sjusker.

Et byggeri bliver til
Ethvert byggeprojekt udspringer af et byggeprogram. Byggeprogrammet består oftest af
en masse flotte ord og intentioner, skrevet så
det sandsynligvis er i indbyrdes modstrid.
Dét er grundlaget for hele projektet, og det
er på baggrund af dette, at totalentreprenøren skal lave sit tilbud - selvfølgelig sammen
med et krav om at denne skole til 500 børn
skal bygges for 44 mio. kr.
Allerede her står det klart, at entreprenøren ikke KAN gøre alle de fine intentioner,

som står i byggeprogrammet, til virkelighed
til den krævede pris. Men det gør ikke noget,
for teksten i byggeprogrammet er så ”fluffy”,
at man ikke kan blive hængt op på noget som
helst.
På et tidspunkt dukker en rådgiver op.
Han er hyret af totalentreprenøren og samler
trådene inden licitationen. Rådgiveren er ofte
hyret ind til en fast (meget lav) pris, da man
jo ikke ved, om man vinder sagen. Bygherrens ønsker er han ikke ansat til at tænke på
– det er totalentreprenøren, der er arbejdsgiveren.
Efter licitationen skal der spares for at
vinde sagen, da man helt åbenbart ikke kan
bygge en skole til 44 mio. kroner. Så nu
fjerner man lige lidt: Udsugninger behøver
man ikke styre, de skal jo køre altid. Der står
ikke specifikt, at det skal være et sammenhængende system, så varme og ventilation
behøver ikke arbejde sammen. Det sparer 10
% i opførelsesomkostninger og øger samtidig
energiforbruget med 50 %. Men alle kan jo
forstå, at når man skal spare, så må man
undvære lidt.
Når sagen er vundet og kontrakten i hus,
bliver der indgået en række kompromiser.
Alle vil gerne tjene lidt på sagen, og det er
nu, du har muligheden for at optimere din
pris og øge din indtjening. Det er her, det bliver afgjort, om projektet giver din virksomhed
overskud eller underskud. Det er få procent,
der gør forskellen. Indeklimaet og energiforbruget er der ingen, der tænker på nu.
Når vi kommer til afleveringen, er det, at
installatørens folk sjusker. Men helt ærligt:
Det gør ikke den store forskel, for det hele er
tabt på gulvet længe før.
Nu spørger du nok: Hvor er bygherren i
henne i denne proces? Svaret er, at han er
der slet ikke. Han har overdraget ansvaret til
totalentreprenøren og står nu og venter på at
modtage sin helt nye, super moderne skole
med fokus på indeklima og lavenergi. Det var
jo det, han skrev i byggeprogrammet.
Han bliver skuffet, men det er der ikke
noget at gøre ved. Han har fået det, han
bestilte, og som han ville betale for.
Skulle det ende i retten, vinder bygherren
sjældent, da der ikke er nogle specifikke krav,
og ingen har kontrolleret noget undervejs.
Derfor vil vi fortsat have indeklimaproblemer i danske byggerier. n
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Energiforum Danmarks
AKADEMI – første semester
Velkommen til Energiforum Danmarks Akademi
– vi tilbyder overbliks- og introduktionskurser, der
gør hverdagen lettere for alle, som arbejder professionelt
med energi og energibesparelser.
Første kursus handler om klimasikring af bygninger
– se program og pensum her:
www.energiforumdanmark.dk/kursusoversigt/

10/09/13 14.32

Foto: Carlsberg Byen

KORT NYT

6 / Energiforum Danmark september 2014

Carlsberg Byen får fjernkøling

For at sikre de fremtidige beboere en billig og miljørigtig køleløsning og understøtte visionen om
at skabe et bæredygtigt bykvarter har udviklingsselskabet Carlsberg Byen P/S valgt at anlægge et topmoderne fjernkølingsanlæg, der på sigt skal forsyne hele bykvarteret med komfortkøling. Ifølge beregninger fra Rambøll vil det nye fjernkølingsanlæg reducere miljøbelastningen
i forhold til traditionel køling med op til 23 procent. Desuden har udviklingsselskabet i aftalen
med Frederiksberg Fjernkøling A/S, som skal stå for forsyningen, lagt op til, at al el skal leveres
fra vedvarende energikilder, hvilket vil reducere miljøbelastningen yderligere.
Kilde: Carlsberg Byen

Foto: Charlotte Bæk Poulsen

				Bjørn Lomborg, på Facebook 1. september 2014

Foto: Colourbox

Klimakampen er nu kommet til støvsugeren. Fra og med i dag
må EU-landes virksomheder hverken producere eller importere støvsugere med kapacitet over 1600 watt. Det er nærmest
morsomt, men det er mest af alt et skræmmende eksempel på
en totalt fejlslagen klimapolitik, der fokuserer på symbolske
tiltag, der måske kan få nogle til at føle sig gode og
grønne, men er totalt uden effekt.

Kombinationen
af web
og det
personlige
møde
sparer
energi
En energiberegner,
en rapport, et besøg
og en kop kaffe. Det er
væsentlige elementer
i arbejdet med at få
borgerne til at energioptimere deres
huse. Og det virker.

ALLE HAR EN INTERESSE I, at vi
sparer på energien: Flere kommuner har en
klimaplan, som indeholder specifikke energisparemål, forsyningsselskaberne skal finde
energibesparelser hvert år, og boligejerne
opnår flere gevinster ved at renovere energirigtigt - blandt andet en lavere energiregning,
at boligen med al sandsynlighed stiger i
værdi og et sundere og mere komfortabelt
indeklima.
HusetsEnergi.dk har blandt andet hjulpet
flere kommuner og forsyningsselskaber med
at opfylde deres energispareforpligtelser over
for staten. Men konceptet HusetsEnergi.dk
starter langt fra kommunernes mødelokaler
og forsyningsselskabernes driftskontorer.
Forretningsenhedens omdrejningspunkt er
nemlig borgernes hjem. Konceptet i Husets- Ø

Af Charlotte Bæk
Poulsen, business
coordinator,
HusetsEnergi.dk
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Foto: Colourbox

Tirsdag 19. august havde vi brugt Jordens
ressourcer for i år

Ø

Energi.dk er, at borgere i en given kommune
indtaster data om deres bolig i en energiberegner på hjemmesiden. Forbruget hos
det lokale forsyningsselskab findes allerede i
beregneren.
– Det er det fine ved vores samarbejde
med kommunen og det lokale forsyningsselskab. Det gør det nemt og ligetil for boligejeren, fortæller chef for HusetsEnergi.dk
Rasmus Martens Jakobsen.
Efter beregningen er gennemført, gennemgås de indtastede data af HusetsEnergi.
dk, og boligejeren bliver kontaktet med et
tilbud om et energitjek. Energitjekket er et
uformelt besøg hjemme hos boligejeren, hvor
der over en kop kaffe ved køkkenbordet tales
om beboernes energiforbrug, og ikke mindst
deres energivaner.
Rasmus Martens Jakobsen fortæller:
– Vi oplever ofte under vores besøg hos
boligejeren, at de er klar over, at de ikke
udnytter deres energikilder optimalt, eller
godt ved, at det er tid til at få foretaget en
udskiftning af for eksempel oliefyret eller
efterisoleret oppe på loftet. Men derfra og så
til at gøre noget er der nogle gange et stykke
vej. Og det er her, vi kommer ind i billedet.
Efter energitjekket modtager boligejeren
en Energi- og Økonomirapport, som viser,
hvilke tiltag der er relevante, og økonomien
i at gennemføre dem. Det er meget vigtigt
for os, at boligejeren ser os som en uvildig
sparringspartner igennem hele forløbet – vi
kommer gerne med gode råd undervejs, men
vi prøver ikke at sælge boligejeren noget.
Et stykke tid efter besøget kontakter
HusetsEnergi.dk igen boligejeren for at høre,
om forslagene i rapporten er ført ud i livet.
– Vi vil gerne involvere borgeren så meget
som muligt i processen omkring optimering
af energiforbruget i hjemmet. Derfor følger vi
også op på de individuelle energitjek og den
efterfølgende Energi- og Økonomirapport.
Det gør vi dels for at kunne hjælpe kommunen med at dokumentere, hvor meget af
energiforbruget der er reduceret, men også
for at kunne hjælpe boligejeren. Vi kender
alle til at få gode råd, men det at føre dem ud
i livet bliver nogle gange udfordringen. Derfor
forsøger vi at tage dialogen med boligejeren
og svare på eventuelle spørgsmål, der afholder boligejeren fra at gå i gang med energiforbedringerne. Vores erfaringer viser os, at
boligejerne er motiveret til at udføre energiforbedringer i deres hjem, og hele 56 % af
de boligejere, vi har besøgt, udfører en eller
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En opgørelse fra Global Footprint Network (GFN) - en international bæredygtig tænketank – kaldte
tirsdag den 19. august for Jordens Overskridelsesdag 2014 (Earth Overshoot Day 2014). Med det
menes, at vi har opbrugt de ressourcer, som kloden selv er i stand til at producere for igen at kunne
genopbygge planetens egne ressourcer og absorbere affald - herunder CO2. Ifølge GFN skulle vi
have haft 1,5 planeter til rådighed, for at forbruget af naturressourcer ville være bæredygtigt.
Kilde: eb.dk

– Vi oplever ofte under vores
besøg hos boligejeren, at de
er klar over, at de ikke udnytter
deres energikilder optimalt, eller
godt ved, at det er tid til at få
foretaget en udskiftning af for
eksempel oliefyret eller efterisoleret oppe på loftet. Men derfra
og så til at gøre noget er der
nogle gange et stykke vej. Og det
er her, vi kommer ind i billedet.
Rasmus Martens Jakobsen,
chef for HusetsEnergi.dk

flere af de forslag, vi giver efter energitjekket, fortæller Rasmus Martens Jakobsen.

Værditilbud der virker
Da konceptet HusetsEnergi.dk startede op i
2010 i Ringkøbing-Skjern Kommune, stødte
de flere gange ind i forhindringer som "jeg
ønsker at gøre noget, men jeg ved ikke,
hvilken håndværker jeg skal kontakte” eller
”jeg ved ikke, om jeg kan låne pengene til at
gå i gang med så stor en energirenovering af
mit hus”. Derfor startede HusetsEnergi.dk et
samarbejde op med lokale håndværkere og
lokale banker i de områder, hvor konceptet
foregår.
– Når vi starter i et nyt område, sørger vi
altid for, at kommunen skaber kontakten til
nogle lokale håndværkere, som inviteres til at
høre om og deltage i projektet. På den måde
fastholder vi arbejdet i lokalt regi, og det
betyder noget, at det er en lokal tømrer eller
elektriker, man som boligejer modtager et tilbud fra, fortæller Rasmus Martens Jakobsen.

Det går stærkt
HusetsEnergi.dk har rødder i det midtjyske,
og det var også her, konceptet tog sin form
tilbage i 2010. Men siden er det gået meget
stærkt, og forretningsenheden har udvidet

sine indsatsområder til hele Danmark og
samarbejder i dag med 11 kommuner og dertilhørende forsyningsselskaber.
Også Gladsaxe Kommune samarbejder
med HusetsEnergi.dk:
– Vi vil gerne hjælpe boligejere med at få
overblik over deres energiforbrug og hjælpe
dem på vej med at energirenovere deres
bolig. Samarbejdet med HusetsEnergi.dk
skal hjælpe til med dette. Faktisk ser vi
det som et helt konkret værktøj, fortæller
projektleder i Gladsaxe Kommune, Martin
Rasmussen.

FeriehusEnergi
I 2012 udvidede forretningsenheden med
konceptet FeriehusEnergi, der fokuserer på
energioptimering af feriehuse i Danmark.
Konceptet går hele vejen rundt og belyser
både, hvad ejeren og lejeren kan spare ved
energirenovering, samt hvordan man holder
energiforbruget nede med en fornuftig
adfærd. Det handler ikke kun om at spare
penge, men også om at have et attraktivt
feriehus. Konceptet indeholder derfor et
energistempel, som giver feriehusejer og
-lejer et billede af, hvor energiøkonomisk
feriehuset er. Feriehuslejeren kan bruge
energistemplet til at vælge et feriehus, som
er energi- og økonomivenligt. Udover energistemplet følger også et Energiadfærdsskema
med i pakken. Skemaet henvender sig til
lejeren af feriehuset. Det skal give et overblik
over, hvordan der spares på energien. Det
kan fx være at dække poolen til, når den ikke
bruges, fylde vaskemaskine og opvaskemaskine helt op, korrekt udluftning osv. Skemaet oversættes både til engelsk og tysk, så
lejerne kan læse det.
Line Nørmark, Energirådgiver i HusetsEnergi.dk, var i 2012 med til at udvikle konceptet FeriehusEnergi. Hun fortæller:
– Der er et kæmpe potentiale for energioptimering i feriehuse i Danmark, men det er
et meget komplekst område. Husene bliver
benyttet på meget forskellige måder, både
hvad angår opvarmning i fyringssæsonen, og
det at nogle huse bruges privat, mens andre
lejes ud. Jeg finder stort set altid muligheder for at energiforbedre feriehuset, når jeg
laver energitjekket. Noget, jeg ofte hører fra
ejerne, er, at især de tyske lejere er meget
opmærksomme på energiforbruget i feriehuset, hvorfor ejerne ofte gerne vil gøre en
indsats for at gøre deres feriehuse attraktive
for udlejning. n

Indse dog nu, at skifergas er et no-go i et lille tætbefolket land som Danmark.
(…) Overvej endnu en gang, om I ikke nu bør sige nej til at igangsætte en proces,
der kan ende med, at der spilles hasard med grundvandet, produceres miljøskadeligt spildevand og radioaktivt affald for at indvinde et fossilt brændsel,
der energiforsyningsmæssigt ikke er brug for, og som af klimamæssige grunde
bør blive i undergrunden.
Tarjei Haaland, klima- og energiekspert i Greenpeace Danmark,
i tale ved demonstration mod dansk skifergas i København 27. august
Foto: xxxx
Foto: Colourbox

Mange
energibesparelser
at hente på
kommuners natforbrug
Skoler, børnehaver, ældrecentre og materielgårde – landets kommuner har
mange forskellige bygningstyper, der alle skal driftes mest optimalt for både
brugere og energiforbrug. Mange fokuserer på energiforbedringer via renovering, men ved at holde øjne og ører åbne i natten kan der også findes store besparelser. Det har de oplevet både i Glostrup og Gladsaxe Ø
Energiforum Danmark september 2014 / 9
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Elbilen overhaler benzinbilen på prisen

Elbiler har traditionelt haft ry for at være dårlige for økonomien. Men efter et par års indkøring
i Københavns Kommunes bilpark viser nye beregninger på elbilernes totaløkonomi, at de i dag
er billigere end benzinbilerne. Udviklingen skyldes både, at elbilerne er blevet bedre og dermed
mere funktionelle, og at kommunens medarbejdere er blevet bedre til at udnytte elbilerne og få
dem integreret i vognparken. Endelig har storindkøb været med til at få presset prisen ned.
Kilde: Københavns Kommune
Foto: Colourbox

Fotos: Viegand Maagøe

Natrunderinger
Ø

EN NATRUNDERING ER EN BYGNINGSGENNEMGANG, der foretages
om natten – eller blot når brugerne af bygningen ikke er til stede. Natrunderingen er
et redskab til at spotte energiforbrugende
udstyr som f.eks. lys, computere eller
kaffemaskiner, der ikke er slukket, eller et
ventilationsanlæg der kører unødvendigt
om natten. Via øjne og ører gennemgår
en energirådgiver bygningen med det
formål efterfølgende at give en rapport,

Af Lise-Lotte SchmidtKallesøe, cand.com. og
projektleder i Viegand
Maagøe

10 / Energiforum Danmark september 2014

som vurderer besparelsespotentialet for
bygningen. Og det er ofte stort.
Både Glostrup og Gladsaxe Kommune har haft energirådgiverne Viegand
Maagøe til at gennemføre natrunderinger
som et led i en adfærdskampagne henvendt til de kommunale medarbejdere.
I Glostrup Kommune blev gennemgået
små 21.000 m2 for natforbrug. Det er et
areal, kommunen fortrinsvis anvender til
administration (rådhus). Gennemgangen
viste et besparelsespotentiale på 50.000
kWh pr. år, hvilket svarer til ni parcelhuses årlige elforbrug. Besparelsespotentialet udgjorde 15 % af det samlede elforbrug
i bygningerne.
I Gladsaxe Kommune blev der gennemgået flere forskellige bygninger med
forskellige anvendelsesformål som en
del af CO2-arbejdet i kommunen. Bl.a.
blev Gladsaxe Bibliotek gennemgået, og
her blev opdaget et udsugningsanlæg på
toiletterne, som kørte i døgndrift, da det
ikke var koblet op på CTS-anlægget. Ventilationsanlæg var overordnet i Gladsaxe

Både Glostrup og Gladsaxe Kommune gennemførte natrunderingerne som en del af en overordnet kampagne for kommunens
medarbejdere. Natrunderingerne
blev udført af firmaet Viegand
Maagøe, der arbejder med bæredygtighedsløsninger til private
såvel som offentlige kunder.
Glostrup og Gladsaxe Kommune
betalte 10.000 kr. pr. natrundering. Prisen afhænger af, hvor
mange m2 der ønskes gennemgået. Det anbefales, at natrunderingen gennemføres med en
energiansvarlig på stedet.
Hent gratis adfærdsmateriale,
og læs mere om natrunderinger
på Energistyrelsens hjemmeside
SparEnergi.dk.

Foto: White Arkitekter

Nyt varmeværk i Næstved

Næstved Varmeværks nye flisværk kommer til at omfatte både en
stor kedelhal, værksteder og en undervisningsbro, hvor besøgende kan interagere og lære om biobrændsel. Huset indeholder
desuden nyt domicil og arbejdspladser for varmeværkets medarbejdere og forventes – ifølge den nuværende tidsplan – at stå
klar til at blive taget i drift i slutningen af 2016.

Energistyrelsen
spår, at der i snit er

5-10%
besparelser
at hente ved at fokusere
på medarbejdernes
energiadfærd.

et område, hvor der for kommunen var
noget at hente, viste natrunderingerne.
– Vi er en kommune, der har arbejdet med energitiltag i mange år og har
udarbejdet energiregnskab på vores egne
bygninger siden 1998. Vi har høstet de fleste lavthængende frugter og gennemført
energirenoveringer i mange år. Natrunderingerne er et godt supplement og giver
ny inspiration til det videre arbejde med
energioptimering af vores bygninger. Vi
har f.eks. ud over de konkrete anbefalinger til tiltag også fået et papir, vi kan
gå i dialog omkring med vores tekniske
serviceledere rundt om i kommunen. Det
er dem, som agerer ude på stederne, og
dem, som i høj grad er med til at løfte
vores arbejde med energiforbedringer, fortæller Maria Bukhave, klimamedarbejder
i Gladsaxe Kommune.

hos både medarbejdere og ledelse. Kommunen udnævnte fra første færd en række
nøglemedarbejdere, der undervejs bidrog
til at ændre deres kollegaers adfærd i de
fire uger, kampagnen varede. Inddragelse
af medarbejdere viste sig at være en succes, da der i kampagneperioden kom over
60 ideer til energiforbedringer. Derudover har medarbejdernes engagement
også spredt sig til ledelsen, hvorfor der i
fremtiden vil være mere fokus på, hvordan
kommunen kan forbedre sit forbrug af
energi.
Blandt andet arbejdes på at gå alle de
indkomne forslag igennem for at vurdere,
om ideerne skal gennemføres. n

Billederne fra Viegand
Maagøes natrunderingerne
viser med al tydelighed, at
adfærd har betydning for det
samlede energiforbrug. Den
enkelte medarbejder tænker
måske, at det ikke betyder
noget, om de glemmer at slukke
en lampe eller en computer.
Men det gør det! Derudover
afslører natrunderingerne også
mindre og større strukturelle
uhensigtsmæssigheder, som
halvtomme og tændte køleskabe og ventilationsanlæg, der
kører for fuld styrke om natten
i stedet for at have urstyring.

Fokus giver bonus
Kampagnen og natrunderingerne i Glostrup Kommune har bevirket, at der er
kommet et øget fokus på at spare energi
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Hvad med
dagslys?
Brug dagslys klogt og skab bedre indeklima. Det er et af
de centrale udgangspunkter for vores arbejde med indeklima. Vores forskning og erfaringer viser, at en nuanceret forståelse for dagslys kan optimere trivsel, reducere
energiforbrug og skabe behagelige fysiske rammer i vores bygninger. Det er kvalitative og kvantitative fordele,
der understreger vigtigheden af at tænke dagslys med,
når vi renoverer og bygger nyt. Ø

Af Signe Kongebro,
Arkitekt MAA,
partner og leder af
bæredygtighedsafdelingen,
Henning Larsen
Architects
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DAGSLYS ER EN GRUNDPRÆMIS; ikke bare i arkitekturen, men i menneskets eksistens. Det har en positiv
sundhedsmæssig påvirkning, fordi dagslyset opretholder vores biologiske døgnrytme og lader os op med
D-vitamin. Dets gavnlige effekter kan ikke tilvejebringes
af kunstigt lys. Derfor er det en nødvendig komponent at
medtænke i vores design af bygninger.
En dagslysfaktor på 2 % på skrivebordet i kontorbyggeri er en anbefaling, som lovgivningen er i dag. Et godt
indeklima kan dog ikke sættes på en enkel formel: Det
opleves individuelt, og behovene varierer med arbejdsopgaverne. Derfor skal dagslysniveauet ikke blot være
konstant og jævnt i hele bygningen. Det skal balanceres
og bruges klogt.
Dagslys er en gratis, bæredygtig ressource, der kan
reducere behovet for opvarmning og kunstig belysning.
En klog brug af dagslys kan derfor aflæses direkte på
arbejdspladsens energiforbrug. Samtidig skaber en god
arkitektonisk forståelse af lysforhold den bedste sansede
oplevelse af et rum gennem dagen og årstidernes skiften.

Design med viden
Skal der opføres nyt kontorbyggeri, er det afgørende at
tænke dagslys med fra start og indlejre det i bygningens
hovedgeometri. På den måde får designet indbyggede
fordele, når det kommer til indeklima. Det handler om
faktorer, som hvilken farve vi maler reflekterende vægge,
hvor dybt vi sætter vinduerne i facaden, størrelsen af
vinduerne, og hvilken type glas vi vælger. Når det gode
indeklima er bygget ind i arkitekturen, kan der spares
penge på automatik og drift.
Facaden samt rummets dybde, højde og bredde viser

Den gode løsning opnås,
nårvi har forståelse for dagslysets mange positive effekter
for, hvad der umiddelbart kan
synes at være vidt forskellige
parametre. Bruger vi dagslyset
rigtigt, kan det aflæses både på
det faktiske, målte indeklima og på brugernes
oplevelse af rummene.
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Foto: Kontraframe
sig som nogle af de afgørende værktøjer, vi kan arbejde
med for at sikre gode forhold for lys og luft. Til eksempel
lukker en facadeåbning mod nord 30 % mindre varme
ind, end hvis den vender mod syd. Lyset fra de sydvendte
vinduer kan trækkes dybere ind, hvis der er et stort rum
bagved.
Bygger vi nyt, er der meget at hente ved at tænke
dagslyset ind. Der findes ikke én vej til det gode resultat,
da den gode arkitektur vil variere alt efter beliggenhed
og formålet med bygningen. Det er afgørende at kende
brugerne, så løsningerne er tilpasset lige præcis deres
behov.

Fri leg med dagslys
Forskningen viser, at mangel på dagslys kan resultere i
helbredsmæssige problemer lige fra søvnproblemer til
forringet præstationsevne og depressioner. I dag identificeres dårligt lys inden døre som den underliggende grund
til mange sundheds- og produktivitetsproblemer, også
kaldet ’the ill-lighting syndrome’. Derfor er arbejdet med
dagslys vigtigt. Men det møder også nogle udfordringer,
når dagslys bliver genstand for kvantificeringer – mere lys
er ikke nødvendigvis bedre lys.
Det kommende bygningsreglement anbefaler en
dagslysfaktor på 3 % samt en glasandel på 15 %. Selvom
dagslys er en af de vigtigste faktorer i et godt indeklima,
er problemet med de nye krav, at der ikke tages højde for
mangfoldigheden i f.eks. lysintensitet, farvegengivelse
og dagslysets variation over tid og orientering. Dagslys
vurderes stadig på baggrund af en dagslysfaktorberegning foretaget under en standard overskyet himmel. Det
betyder, at der beregningsteknisk kommer den samme
mængde lys fra nord, syd, øst og vest.
Selvom det teknisk er muligt at skabe facader, der
lukker den anbefalede mængde dagslys ind via store
vinduesbånd og ovenlys, viser dagslysfaktorberegningen en manglende forståelse for, at lysets dynamik har
betydning for vores oplevelse af rum, tid, farver samt lyst
og evne til at tænke kreativt og lære.
Vores bygninger må ikke udelukke sanselige indtryk
– de skal være et sted, hvor vi finder inspiration og mangfoldighed. For at lyset skal give mening - som andet end
en målbar kvantitativ størrelse - bør Bygningsreglementets anbefalinger vedrørende dagslys ændres. Et forslag
kunne være, at der også stilles krav til beskrivelser af den
lysoplevelse, man ønsker for rummet, i stedet for udelukkende at kvalificere det veloplyste rum via beregninger og
komponentkrav.
Arbejdet med dagslys forudsætter, at det ikke opfattes
som kun en ’blød’ eller ’hård’ ressource. Den gode løsning
opnås, når vi har forståelse for dagslysets mange positive
effekter for, hvad der umiddelbart kan synes at være
vidt forskellige parametre. Bruger vi dagslyset rigtigt,
kan det aflæses både på det faktiske, målte indeklima
og på brugernes oplevelse af rummene. Og dét er godt
indeklima. n
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Danske Handicaporganisationers hus
i Høje Taastrup. Kontorbygningen er
opført overholdende krav til Lavenergiklasse 2015 med stor fokus på
termisk indeklima, dagslysforhold og
tilgængelighed.
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Glughuller, svede

Indeklimaet i vores bygninger bestemmes
i høj grad af, hvordan vi bygger – og det
afhænger igen af de rammer og krav, som
Bygningsreglementet stiller op. Se her,
hvilke udfordringer det har givet for indeklimaet gennem tiden

BYGNINGERS UDFORMNING er under konstant udvikling
dikteret af behov fra samfundet i form af f.eks. ændret demografi,
arbejdsforhold og miljø- og energiforhold. Rammerne for byggeri er
givet i Bygningsreglementet, som i perioden fra 1961 og op til i dag har
haft skiftende fokus på løsning af tidsaktuelle problematikker.

Glughulsarkitektur
I forhold til energi, og senere indeklima, skete den første større
ændring med indførelsen af Bygningsreglement 1977, hvis regler
trådte i kraft 1. februar 1979. Isoleringskravene skærpes markant,
og der bliver for første gang udmeldt en øvre grænse for andelen af
vinduer og øvrige glaspartier i forhold til bygningens bruttoetageareal.
Udmeldingen sker for at begrænse varmetabet gennem glasdelene
af bygningerne, idet det er her igennem, at en stor del af varmetabet
foregår. Væggene gøres tykkere, vinduerne gøres mindre, varmen Ø

kasser og lavenergibyggeri
i 00’erne
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Ø

spares - og de bagvedliggende rum bliver
mørkere. Byggeriet opført i perioden efter
1979 får derfor tilnavnet ”Glughulsarkitektur”.
I forhold til indeklima er de største udfordringer for datidens lavenergibyggeri manglen på
tilstrækkelig dagslys.

Svedekasser
Allerede med Bygningsreglement 1982 indføres dog muligheden for at forøge glasarealet, såfremt bygningens samlede varmetab
ikke forøges. Varmetabsrammeberegning
indføres, og senere tilføjes en energibehovsberegning, der ikke må forveksles med den
nuværende energirammeberegning fra Bygningsreglement 2010.
Udvikling i vinduesindustrien muliggør
brug af vinduer med bedre energimæssig
ydeevne.
Byggeriet, der udspringer af de gældende
bestemmelser, er ofte store glaspaladser.
Byggeriet har nu store mængder dagslys,
men der er ofte for varmt om sommeren,
specielt tæt ved facaden. I løbet af vinteren
opleves ofte trækgener ved facadenære
arbejdspladser grundet for lave overfladetemperaturer.

Lavenergibyggeri i 00’erne
Med BR-95 Tillæg 12 og efterfølgende
Bygningsreglement 2008/2010 indføres
den nuværende metode til beregning af
bygningers energibehov (SBi anvisning 213:
Bygningers energibehov). Byggeri - både
lavenergibyggeri og traditionelt - skal nu
leve op til krav om maksimalt energibehov
til opvarmning og elbehov til bygningsdrift.
I bygningens energiramme skal der også
være plads til at håndtere en beregningsmæssig straf for eventuelle høje indetemperaturer. Metodemæssigt fokuseres nu på

Af Claus Rudbeck,
Civilingeniør, Ph.D.
i NIRAS A/S
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at nedsætte bygningers energibehov, uden
at det bliver på bekostning af indeklimaet i
bygningerne.
Skærpede krav til bygningers energibehov og indeklima fører til anvendelse af
nye materialer, komponenter og bygge- og
installationsmetoder.
En række måle- og opfølgningsprojekter
er foretaget i forhold til energiforbrug og
indeklima i lavenergibygninger. Senest har
SBi i foråret 2014 foretaget interviews blandt
370 beboere. De identificerede problemer
koncentrerer sig omkring høje sommertemperaturer, støj fra tekniske installationer,
manglende information omkring tekniske
installationer samt problemer med indregulering af disse. I erhvervssegmentet er der
ofte en mere professionel driftsorganisation
i forhold til tekniske installationer, hvorfor
problemerne med drift ikke er lige så udtalte.
Her er byggeriet dog også ofte præget af
udfordringer med indregulering af disse.

Indeklimamæssige fælder
på vejen fremad
Krav til maksimalt energibehov for byggeri
opført i 2015 og 2020 er allerede udmeldt. For
byggeri i Lavenergiklasse 2015 og Bygningsklasse 2020 er kravene til energibehov suppleret med en række skærpede krav til bl.a.
termisk komfort i sommerperioden, dagslysforhold og CO2-indhold i indeluften; de
to sidstnævnte dog kun for Bygningsklasse
2020. Krav til indetemperatur i sommerperioden er formuleret ens for både boligbyggeri
og erhvervsbyggeri. Men ofte er der stor
forskel i for eksempel personers påklædning,
og derfor kan der rejses tvivl, om disse krav
er rimelige - specielt for boliger. Her kunne
temperaturkravene formodentlig slækkes
uden større ulemper.
Termisk komfort, dagslysforhold og CO2indhold i indeluften lader sig alle vurdere i
design- og projekteringsfasen af en bygning.
Såfremt en bygnings fremtidige brug - dvs.
de forventede belastninger i form af personer
og udstyr mv. - kendes med tilstrækkelig
sikkerhed, vil de beregnede forhold også
forventeligt være valide, og et godt indeklima
kan tilvejebringes. Beregninger af indeklima
kræver dog et betydeligt fokus, og det er
vigtigt, at der afsættes ressourcer til løsning
af de problematikker, der kan opstå. Godt
indeklima kommer ikke gratis.
Med de stadige skærpelser af energikravene til nybyggeri er det forventeligt, at der

skal indbygges flere tekniske installationer
i byggeriet. Passive energibesparelsestiltag, dvs. mere isolering, bedre tæthed,
bedre vinduer etc., kan ikke tilvejebringe
de nødvendige energibesparelser. Fokus
forventes derfor at være på forbedring af
den energimæssige ydeevne af de tekniske
installationer samt udpræget brug af styring
og regulering.
Med flere tekniske komponenter vil der
være et større behov for indregulering samt
drift og vedligehold af dem. En del af den
realiserede energibesparelse i byggeriet vil
derfor blive sat til i forbindelse med produktion af det øgede antal tekniske komponenter
samt et større kørselsbehov for de stadig
flere serviceteknikere, der er nødvendige for
at holde vores bygninger i drift. n

Billige ventilationsløsninger
kan blive en dyr investering
Dårlig luftkvalitet,
koncentrationsbesvær og store
efterregninger. Det
kan være nogle af
konsekvenserne
ved et dårligt
indeklima. Alligevel
vælger flere og
flere at lade bundlinjen diktere valget
af leverandør, når
ventilationsanlæg
skal vedligeholdes

DET KAN VIRKE SOM ET SMERTEFRIT STED at spare. Når institutioner eller
virksomheder står over for udskiftninger eller
reparationer på det ventilationsanlæg, der
skal sikre et godt indeklima, er det fristende
at vælge den billigste service og de billigste
komponenter.
Det mærker medlemmerne hos Foreningen af Ventilationsfirmaer (FAV), som under
krisen har oplevet et markant fald i antallet
af serviceaftaler. I mange tilfælde er årsagen,
at kunderne vælger firmaer, som ikke lever
op til de gængse kvalitetskrav i branchen,
fortæller regionschef Dorthe Bergström på
vegne af FAV.
– Billige løsninger er populære i en tid,
hvor der er stor fokus på økonomien, men vi
har desværre set adskillige eksempler på, at
den billige løsning ender med at blive den
dyreste. De, som skal tage beslutningen om
valget af leverandør, er ofte folk, der ikke har

Kunder klædes på
Foreningen af Ventilationsfirmaer (FAV) vil nu
gøre en aktiv indsats for at klæde kunderne
bedre på fra starten til at vælge den løsning,
som er bedst og billigst på lang sigt.
–Vi må sørge for, at kunder og leverandører får
øjnene op for, at kvaliteten er ved at drukne
i enhedspriser og kortsigtede løsninger. Den
merværdi, en kunde får ved at vælge en professionel leverandør, kan desværre først måles på
lang sigt, siger formand for FAV, direktør Kim
Jørgen Heide Kronby og fortsætter:
– Vi vil meget gerne åbne op for en dialog om
problemet i branchen. Der mangler løsninger på, hvordan vi sikrer kvaliteten internt i
branchen, og hvordan vi sikrer, at kunderne er
velinformerede, inden de vælger en løsning.

fagligheden til at vurdere, hvilken løsning
der er bedst på den lange bane, siger Dorthe
Bergström.

Hovedpine og træthed
FAV får jævnligt henvendelser fra kunder,
som er utilfredse med den løsning, de har
valg, fordi de har valgt et billigt filter med
kort levetid.
– Problemet ved de billigste komponenter
er, at de ofte har en ringe kvalitet. Mange
glemmer at tage højde for, at den billige
komponent med stor sandsynlighed skal
skiftes oftere og har et større energiforbrug,
som i sidste ende gør ondt på pengepungen,
siger Dorthe Bergström.
Den billige løsning risikerer ikke kun at
koste på bundlinjen, men kan også gøre ondt
på den menneskelige konto. Hovedpine,
koncentrationsbesvær og træthed er blandt
de ubehagelige overraskelser, et dårligt indeklima kan give medarbejderne, konkluderer
Teknologisk Institut.
– I værste fald kan de billige løsninger
forværre indeklimaet. Hvis et anlæg ikke
er ordentligt indreguleret, kan det vise sig i
form af dårlig luftkvalitet, skimmelsvamp og
flere sygedage blandt medarbejderne, siger
Dorthe Bergström. n
Artiklen har tidligere været bragt i fagbladet
Dansk VVS, august 2014.

Af Bente Andersen,
servicechef, Caverion
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BedreBolig
giver bedre indeklima
Af Line Kold, fuldmægtig
i Energistyrelsen
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Boligmassen står for en stor del af det danske energiforbrug. Derfor lancerer Energistyrelsen BedreBoligordningen til oktober, som skal sætte gang i energirenovering af boligerne. En boligrenovering udført af en
godkendt BedreBolig-rådgiver har til formål at mindske
boligens energiforbrug og CO2-udledning og kan
samtidig bidrage til et forbedret indeklima, der giver
øget komfort inden døre.

Om BedreBolig
BedreBolig er en ny ordning under Energistyrelsen, der skal gøre det enkelt for boligejere
at energirenovere deres bolig. Gennem BedreBolig uddannes fagfolk inden for byggeriet til
at yde kvalificeret rådgivning fra plan til færdig
renovering. Læs mere om kompetencekrav og tilmelding til uddannelsen på www.bedrebolig.dk.
Rådgivningen tager udgangspunkt i boligejerens egne renoveringsønsker, boligens
arkitektur samt ønsker til forbedret indeklima og
energimærke. Rådgiveren kan desuden lægge
et budget for renoveringen og beregne, hvor
meget boligejeren kan spare på varmeregningen.
Det hjælper boligejeren med at sammenligne
omkostninger og årlig energibesparelse, hvilket
især er nyttigt, hvis boligejeren skal låne penge
til projektet.
BedreBolig lanceres i oktober 2014 med en
national kampagne, der vil køre på TV, online og
i nyhedsmedier. Den nationale kampagne kører
frem til oktober 2015.

EN NY MÅDE AT ENERGIRENOVERE
SIN BOLIG PÅ ser dagens lys, når BedreBolig-ordningen lanceres til oktober. Energistyrelsens nye energirenoveringsordning er
en del af regeringens vækstplan fra sidste
år og skal medvirke til at skabe vækst i den
danske byggebranche gennem investeringer
i grønnere boliger. Kommunerne kan bruge
ordningen til at skabe grønne arbejdspladser,
hæve kvaliteten i boligmassen og styrke den
lokale klimaindsats. Og boligejerne får tilbudt
en nemmere måde at energirenovere deres
bolig på, som gavner boligens energiforbrug
og giver bedre indeklima.
Kernen i ordningen er BedreBolig-rådgiverne, der har gennemført en uddannelse
under Energistyrelsen. Uddannelsen sætter
dem i stand til at rådgive boligejerne om,
hvilke energiforbedringer der bedst betaler
sig i deres bolig og yde helhedsorienteret
rådgivning fra plan til færdig energirenovering, hvor besparelser og budget også er
inddraget. Rådgiverne er fagfolk inden for
byggeriet. BedreBolig-rådgivningen tager
hensyn til boligens arkitektur og boligejerens renoveringsønsker og vurderer samtidig

Rasmus Iversens
gode råd, hvis du vil
spare på energien og
forbedre indeklimaet
n	Luft ud to til tre gange om dagen i fem til ti
minutter
n	Luk for varmen, mens du lufter ud
n	Undgå at tørre tøj indendørs
n	Brug emhætte under madlavning
n	Luft ud efter badning og når du har gjort
rent med vand
n	Sluk lys og elektrisk udstyr, når det ikke
bruges
n	Tjek at boligens automatik for varme, lys og
ventilation er indstillet korrekt

Deltag i netværksmøder om
BedreBolig
I september afholder Energistyrelsen i samarbejde med testkommunerne en række netværksmøder om BedreBolig. Alle kommuner er
velkomne til at deltage, og møderne er for alle,
der finder BedreBolig relevant. På møderne
kan man høre mere om ordningen, komme i
gang med en handlingsplan, skabe netværk og
få gode råd fra de ni testkommuner. Møderne
foregår kl. 10-15 og afholdes:
n	16. september i Odense
n	17. september i Høje-Taastrup
n	18. september i Næstved
n	23. september i Frederikshavn
n	29. september i Esbjerg
Tilmelding til BedreBolig-sekretariatet via
info@bedrebolig.dk

renoveringstiltagene i forhold til indeklimagevinster og boligens energimærke.
Uddannelsen af BedreBolig-rådgiverne
varetages af Byggecentrum, der står for
undervisning og eksaminer.

God energirenovering kræver god
rådgivning
Forud for den nationale udrulning af BedreBolig-ordningen i oktober har der været en
testfase i ni kommuner. Arkitekt Rasmus
Iversen er fra det første hold af uddannede
BedreBolig-rådgivere, som allerede har
afprøvet ordningen. Han ser store fordele for
borgerne i at få tilbudt en helhedsvurdering
af boligen udført af en godkendt BedreBoligrådgiver:
– Ellers kan man risikere at komme galt
afsted. Hvis man f.eks. skifter vinduerne på
et gammelt hus og dermed gør det mere
tæt uden at tage hensyn til eksisterende
kuldebroer andre steder i boligen, kan man
risikere at gøre indeklimaet endnu dårligere,
fordi svampesporer får bedre trivselsvilkår.
Det kan på sigt udvikle sig til skimmelsvamp,
siger Rasmus Iversen og fortsætter:

– BedreBolig-rådgiveren tænker brugen
af boligen og boligens materialer sammen
i sin helhedsvurdering. Nogle gange er det
små ting, der skal justeres, før man eksempelvis eliminerer kuldebroer, der giver et
dårligt indeklima og forhindrer, at man får det
optimale ud af boligen. Andre gange kræver
det større operationer. Det er ikke anderledes end med biler, hvor man skal have de
reservedele, der passer til lige præcis den
bilmodel. Man skal have den energirenovering, der passer til ens specifikke hus. Det
kan vi tilbyde gennem BedreBolig-ordningen,
hvor værdien ligger i rådgivningen. n
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Af Arne Lycke,
Lycke Kommunikation
for MicroShade
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Indeklimaet er et stort problem i byggerier med glasfacader, når solen skinner
ind og varmer lokalerne op.
Det koster dyrt i køling og
produktivitet.

EN NY TYPE VINDUER med integreret
solafskærmning forbedrer regnskabet ved
en energirenovering med tusindvis af kroner
i forhold til de gængse lavenergiruder. Men
også indeklimaet forbedres markant, og
udsynet bevares. Bag solafskærmningen
står MicroShade, der er en dansk greentech
virksomhed.
Det nye vindue har integreret mikro-solafskærmning, der fjerner 90 procent af solens
uønskede opvarmning. Millimeter tynde
metallameller stopper solindfaldet, men

Samtidig er der i mange kontorer en uanvendelig zone langs vinduerne, hvor solen gør
det umuligt at se på computerskærme, og
hvor medarbejderne på det nærmeste bliver
stegt af solen. Med solafskærmning i selve
vinduet kan kontorarealet udnyttes langt
mere fleksibelt uden at gå på kompromis
med indeklimaet.
Det er den tynde mikrolamel-struktur, som
er indlagt i termoruden, der bremser solstrålerne og hindrer, at rummet og medarbejdere
opvarmes. Alligevel er der frit udsyn, og lyset
kommer ind. Undersøgelser har vist, at for
langt de fleste kontoransatte er det vigtigt at
kunne se ud og kunne følge vejrets skiften.
Mikrolamellerne er så små, at de næsten
ikke ses med det blotte øje selv tæt på.

Præcis beregning

Fotos: Peter Jørgensen
lader lyset ind. Det nedsætter væsentligt
udgifterne til driften af bygningens køleanlæg og skaber dermed forretningsmæssig
fornuft – samtidig med en miljømæssig
gevinst.

God investering
I et konkret eksempel fra København viser
beregninger, at vinduer med solafskærmning
alene på energiregningen giver en besparelse
på omkring 150.000 kroner årligt – svarende
til 110 tons CO2. Ejendommen er en gennemsnitlig kontorejendom på seks etager opført
i 1970 med vinduesbånd i hele facadens
længde og en glasandel på 70 procent. Den
er dermed ret typisk for de ejendomme, der i
disse år gennemgår en renovering.
Den nye type vinduer er lidt dyrere at
anskaffe end almindelige lavenergiruder.
Men en større besparelse gør investeringen
god. I ovennævnte eksempel er tilbagebetalingstiden således kun ni år med MicroShade-løsningen, mens den er 20 år med
almindelige lavenergiruder.
Omkostningerne til investering og vedligehold af udvendig solafskærmning er ikke
medregnet. Den kommer oven i og vil blot
forbedre tilbagebetalingstiden yderligere
ved valget af vinduet med den integrerede
solafskærmning.
Alternativet til den indbyggede solafskærmning vil nemlig ofte være at opsætte

udvendig solafskærmning på facaden - enten
mekanisk, der lukker op og ned alt efter
solens stilling, eller fastmonterede vandrette
lameller. Det klarer problemet med uønsket
opvarmning, men skaber andre problemer:
Lyset lukkes ude, og udsigten bliver dårligere. Facadens arkitektur bliver ændret, og
løbende vedligehold og reparationer er en
løbende omkostning, man skal tage højde
for.

Holder hovedet koldt
Store glaspartier giver medarbejderne udsyn
og masser af dagslys. Men når solen står
ind, opvarmes lokalerne og belaster indeklimaet og arbejdsmiljøet på kontorerne.

MicroShade-løsningen kræver ingen vedligeholdelse og stiller ingen krav til justering
og brugeradfærd. Netop brugeradfærden er
normalt den ubekendte faktor, som kan være
svær at beregne, når bygningens energiprofil
og indeklima beregnes. Da den nye solafskærmning er integreret i ruden og uden
bevægelige dele, bliver værdierne konstante
og beregningerne præcise – det gør arbejdet
langt nemmere for ingeniørerne.
Den danske innovationsvirksomhed
MicroShade har arbejdet i en årrække med at
udvikle lamelløsningen. Teknologien har vist
sin værdi i praksis på en række bygninger,
og de store vinduesproducenter kan levere
vinduer i alle størrelser og udformninger med
den integrerede solafskærmning. Det giver
arkitekterne frihed til at designe uden de traditionelle begrænsninger, som solen skaber
for indeklimaet. n

Greentech
hjælper til et bedre
indeklima
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TEMA: INDEKLIMA

Indeklima er krydsfeltet
imellem sundhed,
bygningsdrift og energi.
Göran Wilke, IC-Meter
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Indeklima er
meget mere
end varme
Får vi et bedre indeklima, hvis vi måler på det? Eller kommer vi til at
fokusere så meget på at spare på varmen, at vi opnår et dårligere
indeklima? Energiforum Danmark har stillet spørgsmålene til en række
eksperter
Er det rigtigt, at energimåling får folk til at spare så
meget på varmen, at de nok
får en lav varmeregning, men
samtidig også et dårligere
indeklima?

Foto: Colourbox

– Lad os være helt ærlige. Fordeling af
varme efter radiatortemperatur har fået
en del beboere til at skrue for meget ned
for varmen. Resultatet kender vi: fugt- og
sundhedsproblemer samt skimmelsvamp. Vi
ved også, at nogle stopper ventilationen eller
undlader at lufte ud for at holde varmeregningen nede.
IC-METER

helt har lukket for varmen eller ikke lufter ud i
tilstrækkelig grad.
Brunata
– Nej, det er der ikke belæg for at hævde.
Dårligt indeklima skabes af flere årsager.
Ofte ses kombinationen af lav temperatur
sammen med høj luftfugtighed som én af
flere årsager til dårligt indeklima – i de værste tilfælde med gode livsvilkår for skimmelsvampeangreb som resultat.
ista

Ø
Redigeret af Malene
Dissing

– Det er velkendt og dokumenteret, at
måling og individuel afregning reducerer
ejendommens totale forbrug (varme/vand/
el) med 15-30 procent. Det er naturligvis ikke
meningen, at det skal gå ud over komforten,
hvilket heller ikke er den generelle erfaring.
Men der er jo altid nogle, der går over gevind,
så der er da nogle få eksempler på, at nogle
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TEMA: INDEKLIMA

Ø

Hvad bør man måle på,
ud over varmen, for at
få det gode indeklima?
Suppleres energimålingen med en
visuel temperatur- og luftfugtighedsmåler,
har man et vigtigt værktøj til at kunne ændre
adfærd og på den måde opnå det gode indeklima.
ista
– Hvis man vil fremme et godt indeklima,
skal man som minimum måle temperatur,
fugt og CO2 og bruge dette til afregning i de
enkelte lejemål. Indeklima er det, som beboerne reelt har indflydelse på, mens husejer er
ansvarlig for klimaskærm og tekniske anlæg.
Det er også det, som følgegruppen for Boligministeriets demonstrationsprojekt ’Dynamisk
varmeregnskab med fokus på indeklima’
anbefaler.
IC-Meter
– Der er mange parametre, der er bestemmende for vores velbefindende: temperatur,
luftfugtighed, CO2-indhold, lys og støjniveau.
Brunata

Kan visualisering af
data vedr. indeklima/
varmeforbrug påvirke
brugernes adfærd?
Hvordan?
Ja, med muligheden for visuelt at blive gjort
opmærksom på uhensigtsmæssig temperatur eller luftfugtighed er det muligt for
brugeren at ændre adfærd ved at lufte ud
hyppigere eller indstille temperaturen mere
hensigtsmæssigt.
ista
Boligministeriets projekt ’Dynamisk varmeregning med fokus på indeklima’ har dokumenteret, at brugerne ændrer adfærd, når de
får deres faktiske indeklima og brugsadfærd
dokumenteret! Det, som særlig slog an, var
en månedsrapport med trafiklys (grøn, gul og
rød) for temperatur, fugt og CO2/luftskifte,
der blev omdelt til beboerne hver måned. Let
forståelig og noget, som lejerne selv kunne
påvirke - og rent faktisk reagerede på.
IC-Meter
– Ja i høj grad. I de ejendomme, hvor vi fjernaflæser og visualiserer, er der større fokus på
forbruget og interesse for at spare. Som Galileo Galilei sagde: ”Mål, hvad der er målbart,
og gør det målbart, som ikke er det!”. Det er
med andre ord nødvendigt at måle, hvis man
vil vide, hvor man er, hvor man vil hen, og
hvor langt man er kommet.
Brunata

Kan man overhovedet
måle godt indeklima
og godt komfortniveau
– vi har jo alle forskellige
præferencer, og fru Hansen på 80 år har andre behov
end børnefamilien på 5?
– Vi mennesker har forskellige ønsker til det
meste, det gælder også indeklima. Men det
ændrer jo ikke på, at et indeklima kan beskrives ved nogle fysiske og målbare størrelser,
som er afgørende for vores sundhed og i
øvrigt for bygningen og det afledte energiforbrug. Ønskerne er forskellige, og derfor
er det indlysende, at vi bør afregne efter det
indeklima, vi vælger. Tarifferne skal animere
til en adfærd, der er til gavn for mennesker,
bygning og miljøet, og gøre os opmærksomme på de ting, vi som brugere selv kan
påvirke.
IC-Meter
Der er naturligvis nogle kendte min./maks.værdier, men bortset fra temperatur og evt.
luftfugtighed er det ikke noget, man normalt
måler permanent. Når vi har udviklet en fugtog temperaturmåler, som kan fjernaflæses,
er det mest af hensyn til bygningen – for lave
temperaturer og for høj fugtighed kan medføre skimmelsvamp og skader på bygningen.
Brunata

Mindre skimmelsvamp
Indeklima er ikke blot varme, men
også fugt, frisk luft, lys og støj.
Hvis man vil fremme et godt indeklima, skal man som minimum
måle temperatur, fugt og CO2.
Göran Wilke, IC-Meter
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ista har i det sidste års tid deltaget i projektet ”Synliggørelse af energiforbruget” under ledelse af
AlmenNet temagruppen Energi &Miljø. Som en mindre del af projektet har ista monteret fugtighedsmålere med displayvisning af temperatur og fugt samt symboler, som rådgiver brugeren i et
antal lejligheder. Det er verificeret, at det har været muligt at få rettet beboernes opmærksomhed mod indeklimaet, idet lejligheder, som havde høj luftfugtighed til at begynde med, gennem
projektet er kommet ned på normalt niveau. De fleste beboere sørger nu for at opretholde et godt
indeklima og således aktivt forebygge udvikling af skimmelsvamp.
ista

Hvorfor opnåede vi ikke de energibesparelser, vi troede? Hvorfor blev indeklimaet
dårligere, når vi nu forbedrede bygningen? Mange gange er svaret adfærd, og et godt
”adfærdsprojekt” bør derfor altid være en del af et godt energirenoveringsprojekt

Derfor sætter vi

PRIS

på god energiadfærd

ADFÆRD OG FORBRUGERVANER
medvirker ofte til, at vi ikke når de energibesparelser, vi havde regnet med. Det er rigtig
ærgerligt for både miljøets og økonomiens
skyld, fordi det betyder, at vi skal lave flere
energirenoveringer for at nå den samlede
målsætning. Samtidig giver det energirenovering et blakket ry, som får mange
beslutningstagere til at forholde sig tøvende
overfor energirenoveringsprojekter – for kan
man nu stole på, at de lovede besparelser
kommer i hus?
Da Energiforum Danmarks taskforce for
energirenovering sidste år skulle skitsere,
hvilke udfordringer der er størst, når vi energirenoverer, kom adfærd derfor ind som en
altoverskyggende nummer et.

Vi sætter pris på god energiadfærd
Taskforce Energirenovering besluttede sig
efterfølgende for at samle gode eksempler på, hvordan man ved kampagner og
andre adfærdspåvirkende tiltag kan skabe,

underbygge og fastholde energibesparelser.
Eksemplerne kommer dog ikke af sig selv, og
derfor har taskforcen udskrevet en priskonkurrence om adfærdsprojekter.
Der gives priser til projekter, der formår at
skabe energibesparelser gennem påvirkning
af beboer- eller brugeradfærd. Projekter, hvor
der er synergi mellem tekniske løsninger og
adfærdspåvirkning vil blive foretrukket, men
det er ikke et krav.

Vi uddeler priser i fire kategorier:
n	Projekter i offentlige bygninger/
institutioner
n	Projekter i erhvervsejendomme
n	Projekter i etagehuse/rækkehusbebyggelser
n	Projekter i parcelhuse/villakvarterer

Gade (SF). Vinderne offentliggøres og får
overrakt priser på Building Green-messen 29.
oktober i Forum.
Samtidig er det ambitionen, at de mange
projekter, som deltager i konkurrencen,
beskrives i et temahæfte, som udgives på
Energiforum Danmarks hjemmeside og på
energiwiki.dk.
Vi håber at inspirere til flere og mere holdbare energibesparelser. n
Af Dorte Nørregaard
Larsen, sekretariatsleder,
Energiforum Danmark

Vinderne udpeges af en dommerkomite
bestående af Anders Eldrup fra CLEAN,
SBi-forskerne Ole Michael Jensen og Kirsten
Gram-Hannsen samt folketingspolitiker Sten
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Forsikringsskadedata
– det nye våben i kampen
mod vandskader
DER ER IKKE NOGET, DER ER SÅ
SKIDT, at det ikke er godt for noget! Det
gamle ordsprog passer på et nyt og utraditionelt samarbejde mellem 70 kommuner og
Forsikring & Pension, hvor forsikringsselskaberne stiller skybrudsskadedata til rådighed
til kommunernes klimatilpasningsarbejde.
Der er tale om oplysninger, som naturligvis
skal behandles fortroligt af kommunerne.
Når skybruddene rammer Danmark og de
danske boliger, er forsikringsselskaberne normalt de første, som bliver kontaktet – telefonerne gløder, og kriseramte kunder fortæller
om ødelagte huse og møbler. Forsikringsselskaberne har i mange år haft en tæt dialog
med kunderne og registeret skader efter
oversvømmelser. Men den værdifulde viden
er indtil nu ikke blevet brugt af andre end det
enkelte selskab.
Efter det store skybrud i juli 2011 i København og Frederiksberg - med 90.000 forsikringsskader, forsikringserstatninger på 6,2
mia. kr. og 600 mm regn flere steder i Danmark - opstod idéen om at bruge forsikringsskadedata aktivt i klimatilpasningsindsatsen.
Af Torben Weiss Garne,
underdirektør,
Forsikring & Pension

Når skybruddene
rammer
Danmark og de
danske boliger,
er forsikringsselskaberne
normalt de
første, der
bliver kontaktet.
Nu deler
forsikringsselskaberne
deres viden om
skaderne med
kommunerne,
så de kan forebygge på så
oplyst et
grundlag som
muligt.

En del af planen var at give kommunerne
svar på, hvor skaderne sker, hvorfor skaderne
sker, hvor det bedst betaler sig at klimatilpasse, og hvor mange skader der forhindres ved effektiv forebyggelse.
Idéen blev til virkelighed med hjælp fra
bl.a. Naturstyrelsen og KL. Forsikringsselskaberne stillede herefter gratis skybrudsskadedata fra de seneste 6 år til rådighed
for de kommuner, der ønskede denne viden.
Kun den relevante kommune fik adgang til og
kunne behandle de samlede skadedata for
kommunen. Ikke alt er analyseret endnu om
resultatet for de involverede kommuner, men
der er allerede nogle klare indikationer:
n	Det kan betale sig at forebygge. Forsikringsselskabernes data viser tydeligt, at
de steder, hvor den enkelte boligejer har
været forberedt på oversvømmelserne, er
der sket færre skader.
n	Installering af et højtvandslukke vil kunne
forhindre mange oversvømmelsesskader.
n	Det er meget vigtigt, at alle – både
boligejere og virksomheder – sikrer sig,
så vandet ikke kan komme ind, selv om
vandet står i en højde på 10 cm rundt om
hele bygningen.
n	Skadeserstatningen er ikke meget påvirket af, hvor højt vandet står i bygningen
(2, 10 eller 50 cm). Står der først vand i
boligen, er skaden sket.
Nedbørsprojektet har sat en tyk streg under,
at det er værdifuldt at samarbejde om
data. Den nye viden får det ikke til at regne
mindre, men den samlede viden kan være
værdifuld for kommunerne og hjælpe med til,
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at man kan træffe de samfundsøkonomisk
rigtige beslutninger.
Sidegevinsterne ved at gardere sig mod
det ændrede klima kan – hvis det gribes klogt
an - samtidigt være bedre boliger uden skimmelsvamp og fugtproblemer, stigende huspriser og dermed beskatningsgrundlag m.v.
Og de færre, eller i hvert fald ikke stigende,
antal skader vil komme forsikringstagerne til
gode. Der er endvidere flere selskaber, der
giver rabat på forsikringspræmien, hvis der er
styr på skadesforebyggelsen.

Vi kan blive endnu bedre
Projektet har allerede givet alle parter læring og ny viden. Især viden
om, hvad skadesdata fra forsikringsselskaberne kan bruges
til, og de udfordringer som
følger med. Simple ting
som forskellige forkortelses- og stavemåder for adresser kan
gøre analysearbejdet
tidskrævende. Nogle
data kræver yderligere
undersøgelse for at give
mening. Men projektet
har også vakt interesse
for at vide mere. Der er
f.eks. et eksempel på, at
en kommune har iværksat
en spørgeskemaundersøgelse rettet mod de borgere,
der bor i områder, som viste sig
at være særligt oversvømmelsesramte. Det skete for at få mere viden
om, hvordan vandet helt præcist kom ind,

og hvordan skaden udviklede sig. På ønskelisten fra kommunerne overfor forsikringsbranchen er derfor flere informationer om
skadesårsag og skadetype. Det er sværere
end det lyder, fordi fokus fra selskabernes
skadebehandlere – ikke mindst i spidsbelastninger - er at få håndteret de konkrete skader
hurtigst muligt.
Danmark er frontløber, når det gælder
denne type samarbejde mellem forsikringsbranchen og øvrige klimatilpasningsaktører.
Norge er dog – inspireret af Danmark – efterfølgende gået i gang med lignende samarbejder.
Krigen mod vandmasserne kræver nye
værktøjer og nye alliancer. Utraditionelle
samarbejder er ofte vejen frem, når
der skal findes løsninger på klimaudfordringerne. Forsikringsbranchen
har med dette initiativ og andre
tiltag, herunder klimapartnerskabet med Miljøministeriet, taget
nogle vigtige første skridt. Partnerskabet indebærer bl.a., at
forsikringsbranchen medfinansierer de gratis hydrologiske
kort til brug for kommunernes
klimahandlingsplaner, og at der
er blevet nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på løsninger
for de ejendomme, der er ekstremt udsatte for skybrudsskader.
Men det er en anden historie. n
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Af Dorte Nørregaard
Larsen, sekretariatsleder,
Energiforum Danmark
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Energibesparelse
er en ekstra

Det er svært at sælge en energirenovering til
beslutningstagere, fordi vi sætter fokus på kWh i
stedet for komfort, helhedsorienterede løsninger og
bygningsforbedring. Modernisering og vedligehold
med energifokus derimod er der flere bygningsejere,
der interesserer sig for. Energibesparelserne bliver
en velkommen bonus Ø
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Ø NÅR ZEYNEL PALAMUTCU taler om

energirenovering i boligforeninger, bliver folk
fjerne i blikket, og enkelte skeptiske beboere
spørger, hvorvidt man nu kan garantere de
besparelser som regnestykkerne viser. Hvis
han derimod taler om modernisering, boligforbedring og indeklima, er folk opmærksomme. De vil gerne investere i deres bolig,
og hvis de tilmed får en bonus i form af for
eksempel en 20 procent lavere varmeregning, så bliver de næsten begejstrede.
Zeynel Palamutcu arbejder i det
rådgivende ingeniørfirma Dominia, og
erfaringen her er klar: Folk investerer
gerne i energibesparende tiltag,
men ikke for energibesparelsens
skyld. De kommer med som en del
af en modernisering eller forbedring af
deres bolig.
– Når nu fokus på energibesparelser for
energibesparelsernes skyld betyder så lidt for
folks motivation, er det ærgerligt, at vi bruger
så meget krudt på at tale om tilbagebetalingstid og besparelsesprocenter. I stedet bør
vi fokusere på at udvikle de løsninger, der
sikrer, at boligforbedringer også giver energiforbedringer, siger Zeynel Palamutcu.
Ove Mørck, som gennem 25 år har arbejdet med energirenoveringer i energirådgivningsfirmaet Cenergia, er enig med Zeynel
Palamutcu. Ove Mørck har nemlig erfaret, at
energirenovering ikke altid direkte kan betale
sig, men at øget fokus på energibesparelser,
når man alligevel renoverer og moderniserer,
er en god investering.
– Energiforbedringer betaler sig bedst,
når de indgår som en del af den almindelige
renovering og vedligehold, og set i dén sammenhæng kan man nå rigtig imponerende
besparelser, siger Ove Mørck.

Værdiforøgelse af privatboligen
er et vigtigt argument
Energirenovering skaber værdi i form af
bedre indeklima og komfort, og i mange
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Hvis man som boligejer kan spare
10.000 kr. årligt på sit energiforbrug, så vil man på bare 10 år
have spildt 100.000 kr. til ingen
nytte. Pengene er ovenikøbet
netto, altså efter skat, og modsat
udgifter til renter, hvor man får
en lille rabat på sin skattebillet
i form af rentefradrag, findes
der ikke noget fradrag til disse
meromkostninger.
Lotte Lindgaard Andersen,
afdelingschef i CLEAN.

tilfælde skaber energirenovering også værdi i
kroner og ører. På Toftevænget i Vonsild ved
Kolding er et parcelhus fra 1975 blevet energirenoveret efter alle kunstens regler. Huset
havde før energirenoveringen et forbrug på
115 kWh pr. m2 pr. år. Nu ligger energiforbruget under kravet til et lavenergi klasse 1-hus,
som er ca. 42 kWh pr. m2 pr. år. Energiforbruget er altså sænket med 65 procent.
Samlet set en investering på 800.000 kr.
inkl. moms, som langt fra kan betales af de
sparede energiafgifter. Men energirenoveringen har betydet, at husets værdi er øget med
500.000 kroner. Hvis man tager værdiforøgelsen med i betragtning, er det reelt kun
de 300.000 kroner, som skal hentes hjem

via den årlige energibesparelse. Samtidig er
familien superglad for at bo i et hus, som er
rart at være i, og hvor det ikke længere trækker fra vinduer og er fodkoldt.
Ud over de rent komfortmæssige forbedringer er der altså også en økonomisk pointe
i at se på, hvilke muligheder for energiforbedringer som findes i et klassisk 1970’er
parcelhus.

Det koster penge ikke at gøre noget –
hver måned
Sidst men ikke mindst bør man også kigge
på den mistede værdi, som kommer af
ikke at gøre noget. For hver måned boligejerne undlader at forbedre deres boligs
energimæssige stand, betaler de en unødig
meromkostning til energiforbrug. Som boligejer skal man under alle omstændigheder
vedligeholde sin bolig, og i stedet for at have
fokus på tilbagebetalingstider bør boligejeren
se den økonomiske besparelse på energiregningen som et tilskud til at tilbagebetale
lånet for renoveringen, påpeger Lotte Lindgaard Andersen, der er afdelingschef i CLEAN.
Hvis man som boligejer kan spare 10.000
kr. årligt på sit energiforbrug, så vil man på
bare 10 år have spildt 100.000 kr. til ingen
nytte. Pengene er ovenikøbet netto, altså
efter skat, og modsat udgifter til renter, hvor
man får en lille rabat på sin skattebillet i form
af rentefradrag, findes der ikke noget fradrag
til disse meromkostninger.
– Det er pudsigt, at boligejere har stor
fokus på, hvor langt deres bil kører literen, og
i dag er tendensen, at man skifter den gamle
benzinsluger ud med en mindre og mere
økonomisk bil for at spare på brændstofudgifterne. Hvis der var samme fokus på udgifterne til energiforbrug i de danske boliger, var
der mange, der ville indse det fornuftige i at
tænke energi ind i deres renoveringsplaner af
boligen, siger Lotte Lindgaard Andersen. n

Det energiske udland

Energiforum Danmark vender i 2014 blikket ud over landets grænser og sætter i artikelserien ”Det energiske
udland” fokus på arbejdet med at producere og spare energi under andre forhold end de danske.

Melaka by er
en blanding
af nyt og
gammelt.
Byen er optaget på UNESCOs Verdensarvliste
blandt andet
på grund af
de mange
historiske
bygninger.
Derfor er delstaten meget
optaget af at
sikre, at byen
udvikler sig
i en grøn og
bæredygtig
retning.

Malaysiske Melaka
får dansk hjælp
til at spare på energien
Bygningsreglementet i Malaysia tager ikke højde for energiforbrug, og el har historisk
været utroligt billigt. Men de sidste syv år er elprisen steget med 58 procent, så nu
er der fokus på at spare energi i Malaysia. Danske Henrik Rytter Jensen har arbejdet i
landet siden år 2000 med energi-management Ø
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NI REGERINGSBYGNINGER I DEN
MALAYSISKE DELSTAT MELAKA gennemgik i foråret et energisyn, der pegede
på potentialet for energibesparelser. Målet
er at få nedsat energiforbruget ikke blot i de
ni bygninger, men i 90 regeringsbygninger i
delstaten – og ikke mindst opnå erfaringer,
som kan bruges i resten af Malaysia, i nabolandene Thailand og Indonesien og i resten af
regionen.
Det fortæller Henrik Rytter Jensen, der
arbejder som landechef i Malaysia for Dansk
Energi Management. Han har siden 2000
arbejdet i landet, og opgaverne har ændret
sig noget i perioden. Fra først at handle
om kapacitetsopbygningsprojekter og store
energistrategier var opgaverne i en periode
at være rådgiver for den danske stat omkring
dens opkøb af CO2-kvoter. Nu er fokus på
at lave energiforbedringer og -besparelser i
eksisterende bygninger.
– Vi arbejder på at få lavet et koncept, hvor
vi får samlet flere små projekter og dermed
får en volumen, der gør det attraktivt for
både investorer og leverandører at gå ind i
energibesparelser. Vi skal væk fra spredte
aktiviteter med lidt isolering her og en sparepære der og i stedet definere et større projekt. Vi er naturligvis inspirerede af de danske
kommuners arbejde med energibesparelser
og de mange danske ESCO-projekter. Leverandører er typisk aktive, når der skal bygges
store bygninger som lufthavne og hospitaler,
mens der er en større barriere for at få lavet
de gode tilbud, når vi taler projekter i eksisterende bygninger. Det vil vi gøre op med, siger
Henrik Rytter Jensen.

Pilotprojekt afslører stort potentiale
Dansk Energi Management samarbejder med
delstatsregeringen i Melaka og gennemgan-

Af Malene Dissing,
journalist
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Om Dansk Energi
Management og
projektet i Melaka
Dansk Energi Management, der blev
grundlagt i 1987, er en del af Danish
Management Group.
Firmaet er en rådgivende ingeniørvirksomhed, der arbejder med energibesparelser, vedvarende energi og
energiplanlægning.
Samarbejdet med den malaysiske
delstat Melaka er en del af Melakas
Green City Action-plan.
Dansk Energi Management benytter
en række underkonsulenter i deres
arbejde – mest lokale, men også
danske. Således var medarbejdere fra
Esbensens Rådgivende Ingeniører i
Malaysia i februar.
Pilotprojektets første fase (energisyn
i ni bygninger) er slut, og næste fase
er at få implementeret energibesparende tiltag. Guvernøren og delstatsministeren fra Melaka kommer til
København den 15. september for at
indlede forhandlinger om næste fase.

gen af foreløbig ni regeringsbygninger viser,
at der er noget at komme efter.
– Der er et kæmpe potentiale for at spare
på energien – potentielt 25-30 procent i de
eksisterende bygninger gennemsnitligt,
men i nogle bygninger endnu mere. I en af
de bygninger, vi gennemgik, vurderer vi, at
energisparepotentialet er 45 procent, siger
Henrik Rytter Jensen.
Hvor vi i Danmark bruger energi på at
varme vores bygninger op, så er udfordringen den modsatte i Malaysia, hvor cirka 60
procent af energiforbruget går til køling.
– Her er en gennemsnitstemperatur på 32
grader udenfor, og vi vil gerne have 25 grader
indenfor. Så der skal isoleres for at holde
varmen ude. I forhold til de teknologier, der
findes, bruges der for meget energi. Men
mange teknologier er slet ikke tilgængelige
herude, fortæller Henrik Rytter Jensen.
Han peger på, at der er meget at hente
ved at optimere køleanlæg, motorer og pumper. Samtidig er der stort set ingen styring og
overvågning af forbruget.
– Vi kan se hovedmålerne på bygningerne,
men ved ikke hvor energien bliver brugt.
Forbrugsmålere bruger man ikke. Vi laver de
her projekter efter en dansk måde at gøre

Fotos: Dansk Energi Management
Manglende isolering af tagkonstruktioner betyder, at varmen let slipper ind i
bygningerne og dermed øger kølebehovet fra aircondition.

På trods af store centrale køleanlæg
har man ofte installeret ekstra airconditionanlæg for at få kølet bygningerne
tilstrækkeligt ned.

Der er ikke tradition for at optimere og
udskifte anlæg med mere energirigtige
løsninger. Manglende vedligeholdelse
og udslidte anlæg fører ofte til, at elforbruget løber løbsk.

tingene på, men naturligvis inden for de
rammer, der er her i landet. VI kan ikke gøre
helt det samme som i Danmark. Her dropper
man for eksempel noget styring og automatisering, fordi de lave lønninger gør, at det
er fint at have en mand til at gå og dreje på
ventilerne, siger landechefen.
Han fortæller også, at Bygningsreglementet i Malaysia endnu ikke tager højde
for bygningers energiforbrug, selvom det har
været undervejs i 10 år.

energien, men det har ændret sig, i takt
med at elpriserne stiger. I januar kom der en
prisstigning på hele 16-17 procent, og over de
sidste syv år er prisen gennemsnitligt steget
med 58 procent.
– De begynder at kunne mærke, at energi
koster. Og dem, der er fanget af prisstigningerne, er dem i de gamle bygninger, slår
Henrik Rytter Jensen fast.
For at få energiforbruget ned, hjælper Henrik
Rytter Jensen og
hans kolleger
med den
viden, de sidder inde med:
– Vi vil handle
ind med den viden,
vi har. Det vil sige, at
vi ser på hele livscyklussen af et produkt og ikke bare på
købsprisen. Vi regner med, at når vores
periode hernede er slut, så er det blevet
en del af deres kultur også at tænke på den
måde. n

Elpriserne stiger
Historisk set har elpriserne været lave i
Malaysia - og elproduktionen statsstøttet. Det har ikke motiveret til at spare på
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Det Økologiske
Råd kommer
med 10 gode
råd i ny
publikation

Energibesparelser i
små og
mellemstore
virksomheder
skal i fokus
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Typisk kan en tredjedel af energiregningen spares væk med overkommelige
investeringer, som tilmed kan sænke sygefraværet og øge produktiviteten,
men der skal tages nogle initiativer for at få realiseret dette potentiale.

MANGE STØRRE VIRKSOMHEDER har
opdaget, at energibesparende investeringer
har ganske korte tilbagebetalingstider, og at
det giver både innovation og bedre konkurrenceevne at reducere sit energitab. Derimod
kniber det med at få de små og mellemstore
virksomheder, der kan være alt en lille butik
til en fremstillingsvirksomhed med op til et
par hundrede ansatte, til at investere i energibesparelser.
Energiselskaber og andre energispareaktører har hidtil ikke haft noget videre fokus
på de små og mellemstore virksomheder
(SMV) i deres energispareindsats – måske
fordi individuel rådgivning er for dyrt i forhold
til de besparelser, der kan opnås i de enkelte
virksomheder. Samtidig er virksomhederne
for små til selv at opbygge de nødvendige
energimæssige kompetencer.

få realiseret dette potentiale. Derfor er det
vigtigt, at installatører og andre håndværkere
bliver uddannet til at rådgive kunderne om
de nye energiteknologier. De skal også kunne
støtte sig til standardløsninger, kende til
finansieringsmulighederne og formidle tilskud
fra energiselskaberne. Det skal være enkelt
og overskueligt både for håndværkeren og
virksomheden at identificere sparepotentialet og se, hvordan det bedst og billigst kan
realiseres.
Det Økologiske Råd foreslår derfor, at der
oprettes et videncenter for energibesparelser i SMV. Videncenteret kan bl.a. stå for
at udvikle nye energiløsninger, standardværdikataloger og andre værktøjer, som
håndværkere, leverandører m.m. kan benytte
i forbindelse med rådgivningen af virksomhederne.

Brug for bedre rådgivning

Kommunerne bør være katalysator

Energiforbruget i små og mellemstore
virksomheder går primært til almindelige
formål som opvarmning, belysning, ventilation og køling, og inden for de områder er
teknologierne til energibesparelse allerede
veludviklede og enkle at tage i brug. Alligevel
bliver potentialet ikke udnyttet, fordi det
er svært for de mindre virksomheder at
overskue og planlægge energispareindsatsen
og finansieringen, og fordi de mangler den
fornødne rådgivning. Typisk kan en tredjedel
af energiregningen spares væk med overkommelige investeringer, som tilmed kan
sænke sygefraværet og øge produktiviteten,
men der skal tages nogle initiativer for at

En forstærket energispareindsats i SMV’er
vil selvsagt give økonomiske fordele for
den enkelte virksomhed, der får mindre
energiudgifter, men derudover vil det også
give innovation, jobskabelse og økonomiske
fordele for virksomhederne, håndværkerne
og kommunerne. Et forsigtigt skøn er, at der
kan skabes i alt ca. 900-1000 jobs ved energieffektivisering i SMV’er.
Kommunerne bør derfor overveje, om ikke
denne økonomiske fordel kan og skal udmøntes i udvikling af kommunale programmer for,
hvordan kommunen selv eller via partnerskab
med andre aktører kan fremme indsatsen for
energibesparelser i SMV’erne. n

Ny publikation
Det Økologiske Råd kommer i en ny publikation
med 10 anbefalinger til, hvilke tiltag der kan
tages for at få gennemført flere rentable energibesparelser i SMV’erne.
”Energibesparelser i små og mellemstore
virksomheder” er udgivet som e-publikation
med støtte fra Energifonden. Den kan downloades gratis fra webshoppen på
www.ecocouncil.dk

Af Chr. Jarby, klimaog energipolitisk
medarbejder,
Det Økologiske Råd
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Nye medlemmer
Bestyrelse og sekretariat byder velkommen til
følgende nye medlemmer:
Henning Markvart
Kuben Management
Finn Boysen
Ingeniørteam
Margrethe Angel
Jyllands-Posten
Michael Kiel Baagø
Eadania
Lars Roupé
Det Kongelige Bibliotek

Vidste du...
at du på vores hjemmeside har mulighed
for at sende en besked fra medlem til
medlem? Log ind, vælg beskeder, skriv
din besked og vær med til at holde dine
kollegaer i netværket opdateret

Christian Bruun
Det Kongelige Bibliotek
Mette Jørgensen
Solrød Kommune
Thomas B Nielsen
Brøndby Kommune

Formand: Mads Bo Bojesen
Næstformand: Susanne Kuehn
Næstformand: Karen Marie Pagh Nielsen

35 31 35 31
45 56 16 16
49 28 25 61

Bestyrelsessuppleanter:
Henrik Offendal
Karina Dalgaard Müller

38 14 64 02
21 72 41 34

Bestyrelsesmedlemmer:
Jacob Steen Harbo
Poul Schoelzer
Flemming Kehr
John Kepny Rasmussen
Christian Trollo
Lars Thygesen

36
44
21
38
77
24

Lokalafdelinger:
Nordjylland: John Esbech
Midtjylland: Jacob Worm
Sydjylland: Søren Vinding
Fyn: Jørgen Halkjær
Hovedstadsområdet: Sekretariatet
Bornholm: Hans-Aage Steenberg
Region Sjælland: Niels Boel

99
87
72
40
38
56
20
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39 35 45
43 42 95
24 36 12
38 18 90
77 70 00
98 86 69

36 77 00
44 11 39
16 27 61
16 50 74
34 30 40
95 53 30
63 86 85

Få en fugtalarm og pas på beboer, bygninger og økonomi
•

Holder dagligt øje for administrator

•

Giver en ramme for dialog om gode vaner med beboerne

•

Forebygger fugtskader fremfor at man skal udbedre skaden

"Fugtalarmen er genial. Den er nem at sætte op og giver et hurtigt
overblik, så jeg kan se, om der er noget, jeg skal have fat i," siger
driftsleder i Ikast Andelsboligforening, Erik Nielsen.
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Det nye, professionelle
valg, når der skal
energirenoveres
Interessen for vedvarende energiløsninger er stigende. Og eftersom en investering i
vedvarende energi ofte er en stor investering, stiger boligejernes efterspørgsel efter
holdbare løsninger og kompetent rådgivning
Kontakt altid en godkendt VE-installatør – så er du sikker på at få den rette løsning.
Læs mere på veinstallatør.dk
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Brunata er klar til at hjælpe jer
med råd og vejledning.
Ring på 77 77 70 70
mandag-fredag kl. 9-15
I kan også skrive til
salg@brunata.dk
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IC-Meter
Indeklima og energi
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Onlinemåling og web-visning af temperatur, fugt, CO2 og støj
Med GPS eller WIFI
IC-Meter - plug ’n’ play koncept til professionel vurdering af indeklima
Anvendelsesområder
Mennesker og sundhed
• Skoler, børnehaver, sundhedssektoren, kontorer
og boliger
Bygninger og bygningsdrift
• CTS og ventilation, fugt, syn & skøn samt
varmeregnskab
Energirenovering og aftaler
• Fjerndiagnose, rådgivning og kontraktopfølgning

www.ic-meter.com

