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Et stærkt team 
som er indbyrdes afstemt

 [ Luft ]

 [ Vand ]
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 [ Buderus ]

Varme er vort element
        

Buderus - en stærk partner 
Byggeindustriens fagfolk såsom ingeniører, entreprenører, og installatører, 
har brug for en stærk partner med anerkendt varmeteknisk ekspertise. De 
har brug for en innovativ og pålidelig partner, hvis „know-how“ og produk-
ter opfylder de strengeste krav til kvalitet, design og effektivitet, og som 
tilbyder moderne og brugerorienterede løsninger, der tager særligt hensyn 
til miljøet og naturens ressourcer. Buderus er denne partner!

Energibesparende  
systemløsninger

Bosch Termoteknik, Telegrafvej 1, 2750 Ballerup, Tlf. 44 89 84 70 
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LEDER Af Petter Møller, 
APconsult, medlem af 
Energiforum Danmarks 
bestyrelse

eU’s energieffektiviseringsdirektiv  
– et ok udgangspunkt
EU’s EnErgiEffEktivisEringsdirEk-
tiv blev vedtaget i EU’s ministerråd lige før 
sommerferien i år. Der var store forventnin-
ger til direktivets indhold op til det danske 
formandskab, men direktivet fik ikke helt de 
målsætninger og det indhold, som nogle af os 
havde håbet på.

Et bindende mål for energibesparelses-
indsatsen i Europa på 20 procent kom for 
eksempel ikke med. Der blev dog fastslået 
bindende mål for besparelsesindsatsen for  
energiselskaberne, herunder de store euro-
pæiske mastodonter, og for dele af den offent-
lige sektor. Men der er ingen bindende mål 
for andre offentlige instanser, herunder lokale 
myndigheder som kommuner, for slet ikke 
at tale om mål for den private sektor. Her er 
ingen krav til yderligere besparelser, selv om 
privatsektoren står for cirka 30-40 procent af 
energiforbruget, og vi notorisk ved, at der er 
noget at komme efter.

Argumentet for at udelade den private sek-
tor i direktivet er, at den private sektor selv 
klarer det – eller rettere at markedet vil klare 
disse besparelser, fordi det kan betale sig at 
gøre det. Erfaringen er bare at markedet ikke 
klarer det. Virksomhederne investerer ikke nok 
i energibesparelser og slet ikke i krisetider. 
Det selv om erfaringerne også siger, at tilba-
gebetalingstiderne på disse energibesparelser  
typisk er relativt korte.

Forklaringen er selvfølgelig, at virksomhe-
derne ikke i tilstrækkelig grad er bevidste om 
de fordele, de kan høste ved at energibespare. 
De har nok at gøre med at trimme til fremtiden 
i høj søgang. 

Resultatet er altså, at den private sektor 
ikke er kommet tilstrækkeligt med i det ved-
tagne direktiv, selv om det ud fra et økonomisk 
og klimamæssigt perspektiv ville have været 

fornuftigt. Modet hos de europæiske politikere 
stod ikke distancen. 

Jeg hører alligevel til dem, der mener, at det 
danske formandskab kendte sin besøgstid og 
fik vedtaget et direktiv, der nu omsættes i na-
tional lovgivning i hele Europa. Med dette fik vi 
etableret en besparelses-startbane i Europa, 
der vil øge bevidstheden om energibesparel-
ser.

Ja, ambitionerne var højere i udgangspunk-
tet. Vi fik en 17 procents reduktion i stedet for 
20 procent. Og selvfølgelig kan energiselska-
bernes centrale rolle i besparelsesindsatsen 
diskuteres, selv om mit indtryk for Danmarks 
vedkommende i det mindste er, at energisel-
skaberne rent faktisk gør en helhjertet indsats 
for besparelser.

Energiforum Danmark og foreningens med-
lemmer har med direktivet fået nogle rammer 
at arbejde ud fra. Vores medlemmer kan bruge 
og udnytte de kompetencer, de har, og som 
der bliver endnu større efterspørgsel efter.

Derfor, lad os nu samle vores viden og kræf-
ter på at få så store energibesparelser ud af  
direktivet som muligt, også i industrien, og 
vise det øvrige Europa, at det kan lade sig 
gøre. Samtidig får vi muligheden for at løfte 
dansk eksport inden for energi- og klimatek-
nologi til gavn for et lille land i et stort Europa, 
nemlig Danmark. 

Danmark og danske virksomheder og rådgi-
vere har teknologisk viden, hardware og erfa-
ringer blandt andet når det gælder kraftvarme-
fjernkøling og alskens udstyr inden for styring, 
regulering og overvågning mv. Hvis vi får det 
ind på det europæiske marked med 450 mil-
lioner mennesker, er det godt – både for opfyl-
delsen af de europæiske klimamål og for den 
danske økonomi midt i en krisetid. n
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Fælles facitliste 
for bæredygtigt 
byggeri

De senere år har ’bæredygtigt byggeri’ været meget om-
talt. Et stigende antal bygherrer har efterspurgt det, og 
rådgivere har på forskellig vis søgt at opfylde ønsket. Der 
har imidlertid manglet klarhed om, hvad en bæredygtig 
bygning reelt er. I Danmark er en samlet byggebranche 
nu blevet enige om en fælles, dansk certificeringsord-
ning for bæredygtigt byggeri. Green Building Council 
Denmark lancerede i maj det nye system

Af Susanne Kuehn, 
chefkonsulent, Rockwool

KoRt Nyt

Skærpede klimakrav
Planloven er pr. 1. juli blevet ændret, så landets kommuner nu kan kræve særlige klimakrav opfyldt i forbin-
delse med nyt byggeri eller udarbejdelse af nye lokalplaner. Med ændringen får kommunerne blandt andet 
mulighed for at kræve græs på taget af nye bygninger, og der er også åbnet mulighed for at pålægge husejere, 
at de selv skal håndtere det regnvand, som falder på deres egen grund, så det ikke belaster det offentlige 
spildevandsanlæg.

Kilde: Fagbladet Dansk VVS
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Kort nyt

intErnationalt findes en række for-
skellige certificeringsordninger for bygninger, 
som hver især har hævdet at være garant 
for et bæredygtigt resultat. Mest kendt har  
været det engelske system BREEAM samt 
det amerikanske system LEED. Derudover har 
man i nogle år kunnet få Svanemærket visse 
typer bygninger, for eksempel daginstitu- 
tioner, og endelig har man også i Danmark set 
eksempler på EU's Green Building-mærkat. 
Siden maj 2012 har der i Danmark dog været 
enighed om én fælles certificeringsordning. 

Den danske certificeringsordning for bære-
dygtigt byggeri er baseret på den tyske ord-
ning DGNB, som er tilpasset dansk lovgiv-
ning. Ordningen er fremtidssikret, idet den 
stort set er i overensstemmelse med den nye 
europæiske standard for bæredygtigt byggeri, 
som er færdiggjort i år.

Bæredygtighed tolkes forskelligt i de man-
ge forskellige certificeringssystemer. Som  
hovedtendens er der dog i alle systemer fokus 
på miljøaspektet. Bæredygtighed er imidler-
tid mere end miljø. I henhold til den definition, 

AtP Ejendomme har modtaget en præ-
certificering i sølv med den helt nye 
danske ordning DGNB Denmark, der 
gives til bæredygtigt byggeri. Certi-
ficeringen er givet for et kommende 
kontorhus på Langelinie i København. 
Kontorbyggeriet skal i dets endelige 
udgave i 2014 slut-certificeres. 

El-busser på Københavns gader
De er 12 meter lange og gule – men ellers ligner de to nye busser, 
som Trafikselskabet Movia har bestilt i Kina, ikke de andre bybus-
ser. De kører nemlig på el. Busserne skal indsættes i den kollektive 
trafik i to år som et forsøg, hvor det skal vurderes, om teknologien 
bag store elektriske busser er klar til drift. Busserne, der forurener 
og støjer væsentligt mindre end traditionelle dieselbusser, kan være 
svaret på fremtidens kollektive bustrafik.

Værdier i forhold til klimaet har betydning for de 
unge, ikke viden om Co2-udledning. Derfor tror 
jeg, at politikere og andre vil kunne få en helt 
anden dialog med unge, hvis de tog mere fat på 
de store spørgsmål om, hvilket samfund det er, vi 
ønsker i fremtiden. 
Peter Gundelach, professor i sociologi ved Københavns Universitet
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der i sin tid blev lanceret med Brundtland-
rapporten, indeholder begrebet tre søjler – en 
miljømæssig, en social og en økonomisk.

I Danmark har vi en tradition for et stærkt 
fokus på miljøaspektet, særligt energiforbru-
get og udledningen af CO2, men med den nye 
ordning skal vi have en mere holistisk tilgang 
til bygningen. 

De tre søjler
Hvad betyder det, at en bygnings grad af  
bæredygtighed skal måles på et miljømæs-
sigt, socialt og økonomisk aspekt? 

Det miljømæssige er, ud over energiforbru-
get, forhold som materialers toksicitet samt 
vandforbrug.

Det økonomiske aspekt er forhold som to-
taløkonomi (hvad koster opførelse og bort-
skaffelse i forhold til driftsomkostninger?), 
fleksibilitet i bygningens anvendelse og byg-
ningens langsigtede værdi. 

Social kvalitet er indeklima, tilgængelig-
hed, udearealer, forhold for cyklister, sikker-
hed og arkitektur. 

Derudover vurderes bygningen også på 
to andre parametre: nemlig teknisk kvalitet 
(brandsikkerhed, klimaskærm, rengøring og 
vedligeholdelse, lydisolering, samt genan-
vendelse af byggematerialer) og procesmæs-
sig kvalitet (projektstyring, forundersøgelser,  
bæredygtighed i udbud, kvalifikation af  
designholdet, byggepladsen, commissioning).

Kvantificering
En ting er at opstille listen over de elementer, 
som man bør tage stilling til, når man vil opfø-
re et bæredygtigt byggeri, men hvordan skal 
det måles og vejes? De tre søjler i bæredyg-
tighedsbegrebet vægtes i den samlede score 
for bygningen med hver 22,5 procent. Teknisk 
kvalitet vægtes ligeledes med 22,5 procent, 
og proceskvalitet tæller 10 procent.

Guld, sølv og bronze
Der kan opnås tre forskellige klassificeringer 
for graden af en bygnings bæredygtighed: 
guld, som kræver, at mere end 80 procent af 
kravene er opfyldt; sølv som forudsætter, at 
65 procent af kravene er opfyldt; samt bronze, 
hvor man skal opfylde 50 procent af kravene. 
Opnåelse af de nødvendige point til en af de 
tre klasser skal være ligeligt fordelt mellem 
de forskellige kvalitetsområder.

Danske resultater indtil nu
Som et led i tilpasningen af det tyske system 
til danske forhold er syv bygninger blevet  
testet: Fire færdigopførte bygninger er blevet 
certificeret, og tre bygninger i projekterings- 
eller opførelsesfasen er blevet præcertificeret. 
Bygningerne er projekteret uden forudgående 
kendskab til indholdet i certificeringsordnin-
gen.

Blandt de fire opførte bygninger opnåede 



Vægtning i den danske certificeringsordning

Miljømæssig 
kvalitet
22,5 %

Økonomisk 
kvalitet
22,5 %

Sociokulturel og 
funktionel kvalitet

22,5 %

teknisk kvalitet 22,5 %

Proceskvalitet 10,0 %

Kilde: Green Building Council Denmark, Harpa Birgisdottir

Europæisk biodiesel skuffer
Tyske forskere har påvist, at den europæisk producere-
de biodiesel ikke lever op til de mål for bæredygtighed, 
som Bruxelles selv har fastsat. To eksperter fra Friedrich 
Schiller Universität siger, at i otte ud af ti test af rapsfrø-
biodiesel blev den lovede reduktion på 35 procent i driv-
husgasudledningen ikke realiseret. I de fleste tilfælde var 
reduktionen under 30 procent.

Kilde: Information  

KoRt Nyt

Ligegyldigt hvordan man ellers ser på klimaindsatsen, så 
kan vi bare konstatere, at 2011 blev året med den største 
Co2-udledning nogensinde. Ikke nok med det, så oplevede 
vi også den største stigning i Co2-udledning på et enkelt år.

Connie Hedegaard, EU's klimakommissær i Information
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Kort nyt

Kan det betale sig?

Får man som bygherre mere for 
pengene ved at få en certificeret 
bygning frem for bare at følge reg-
lerne i bygningsreglementet? En af 
de præcertificerede bygninger til-
hører ATP ejendomme, og herfra er 
svaret klart: For ATP er forrentning 
et must, og bygningers bæredyg-
tighed vurderes at blive en konkur-
renceparameter i fremtiden. 

to bronze og to sølv, mens alle de bygninger, 
som endnu ikke er færdigbyggede, opnåede 
sølv.

Overordnet dokumenterede pilotprojekter-
ne, at vi i Danmark er i front, når det gælder 
om at spare på energi og vand, men at det 
kniber med fokus på vedligehold. En forkla-
ring kunne være, at man for ofte ser anlæg 
og drift adskilt. 

Læs mere om certificeringsordningen, og 
se præsentationen af en række af de certi-
ficerede- og præcertificerede bygninger på  
www.dk-gbc.dk/ n

Det kommende kontorhus på Langeli-
niespidsen, Kontorhuset, bliver til dag-
lig kun omtalt som Pakhuset. Under-
direktør Christian hartmann fra AtP 
Ejendomme siger, at DGNB Denmark er 
et overordentligt brugbart pejlemærke 
til at se, om et byggeri bevæger sig i 
den rigtige retning.

Solcelle-boom 
Ved årets begyndelse var der i alt 2.681 solcelleanlæg registre-
ret i Danmark, og det tal voksede i juni til mere end det firedob-
belte, nemlig 11.027 anlæg. I samlet ydelse svarer det til en 
stigning fra knap 11 megawatt til næsten 52 megawatt. Hvis 
udviklingen fortsætter resten af året, er der tale om en stigning 
på over 900 procent i antallet af registrerede anlæg sammen-
lignet med sidste år. Det viser en opgørelse over udviklingen 
frem til 15. juni i år, som Spar Nord har lavet i samarbejde med 
Energinet.dk

Illustration: ATP Ejendomme



10 / energiforum Danmark september 2012

Klimaklogt forbrug
HvEr danskEr UdlEdEr i gennemsnit 19 tons CO2 om året 
via forbruget af energi, mad, produkter, rejser og serviceydelser. 
Inden 2050 skal denne udledning reduceres til to tons per person, 
og det kan kun lade sig gøre, hvis vi forandrer vores forbrugsmøn-
stre radikalt. Et klimavenligt forbrug handler om at være lige så 
prisbevidst i forhold til forbrugets omkostninger for klimaet, som 
mange af os er, når vi går på tilbudsjagt i supermarkedet. Men det 
kræver selvfølgelig, at vi kender varernes klimapris.

– Klimavenlig adfærd handler om meget andet end at køre min-
dre i bil, spare på varmen og huske at slukke lyset. Vores forbrug 
af mad udleder næsten lige så meget drivhusgas som vores direkte 
forbrug af energi, og hovedparten af drivhusgasudledningen stam-
mer fra vores forbrug af produkter, rejser og serviceydelser. Der-
for bør vi være mere bevidste om varernes klimapris, siger Torben 
Chrintz, som er videnschef i CONCITO.

CONCITO står bag CONTANT, som er et oplysningsprojekt, der 
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sætter fokus på forbrugets klimaeffekter. Alle 
CO2-priser er udregnet på grundlag af forenk-
lede carbon footprint-opgørelser og skal give 
forbrugere, indkøbere og beslutningstagere 
en bedre fornemmelse af forskellige varegrup-
pers og serviceydelsers klimabelastning. 

Læs mere på www.concito.dk/contant n

Produkter, rejser og service

65 %

17 %

18 %
El, 
ernvarme, olie og benzin

Mad

Danskernes globale udslip  
af drivhusgasser

Klimavenlig adfærd handler om meget andet end at køre  

mindre i bil, spare på varmen og huske at slukke lyset. 

Danskernes forbrug af mad udleder næsten lige så meget 

drivhusgas som vores direkte forbrug af energi.
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Vask med omtanke, 
tør med blæsten

3 gode råd

De gode råd, som de fem butikker gav 
videre til deres kunder, var blandt andet 
baseret på Go’ Energis vaskeguide, Så 
gør vi sådan…

Kunderne blev blandt andet opfor-
dret til at:
n  bruge tørresnoren udenfor så 

ofte som muligt. Fravælges tør-
retumbling tre gange om ugen i 
sommerhalvåret og én gang om 
ugen i vinterhalvåret, kan man 
spare mere end 300 kWh om året.

n  centrifugere tøjet grundigt, hvis 
det skal videre i tørretumbleren. 
Centrifugering giver mindre vand i 
tøjet, og dermed kortere tørretid.

n  tænke lidt mere over, om tøjet vir-
kelig allerede er beskidt, eller om 
det evt. kan nøjes med en luftetur.

Af Christina Meyer, 
projektleder, groconsult Co2-udledning fra vask og 

tørring af tøj

CO2-belastningen fra en T-shirt er størst i brugsfasens vask og tørring. Vælger 
man at tørretumble sin T-shirt, vil CO2-udledningen fra tørretumblingen ud-
gøre hele 53 procent af den samlede CO2-udledning fra T-shirtens fulde livs-
cyklus. Det viser en livscyklusanalyse af en række tekstiler fra Miljøstyrelsen.
Kan brugernes vaner påvirkes, kan klimaet således spares for ganske meget 
CO2. 

Tøjsælgere kan give råd om mere end mode. I Vanløse har kunderne i en periode 
fået gode råd om vask og tørring. Målet er, at vi passer godt på tøjet og klimaet på 
én gang

fEm vanløsE-bUtikkEr, der alle 
handler med tekstiler i form af tøj, garn eller 
stof og tidligere har haft fokus på deres eget 
energiforbrug i Miljøpunkt Vanløses Clima-
te Street projekt, har nu valgt at gå skridtet  
videre og involvere medarbejdere og kunder 
i en indsats for at reducere energiforbruget i 
forbindelse med vask og tørring af tøj ude hos 
kunderne. 

De fem butikker gennemførte i marts i år 
en kampagne om vask og tørring af tekstiler. 
I alt fik 330 kunder udleveret vaske- og tør-
reråd, og de besvarede et spørgeskema om  
deres vaske- og tørrevaner. Efterfølgende 
deltog 20 procent af kunderne i en evaluering 
af, om dialogen om vask og tørring af tøj og 
de udleverede råd havde medvirket til ændret 
adfærd. 88 procent af dem, der deltog i eva-
lueringen, har tørretumbler, og 42 procent af 
dem svarede, at de havde ændret vaner.

Indehaver af tøjbutikken Stella og Pedro, 
Ulla Rasmussen, siger om sin deltagelse i 
kampagnen:

– Det var sjovt og anderledes at tale med 
kunderne om energiforbrug i de uger, kam-
pagnen forløb. Rigtig mange er allerede op-
mærksomme på energiforbruget i forbindelse 

med tørretumbling, men kampagnen var lige 
en god reminder.

Resultatet fra Stella og Pedro viser, at 67 
procent af dem, der deltog i evalueringen, har 
taget dele af kampagnerådene til sig. 

– Det er skønt, at kunderne bruger rådene 
aktivt. Samtidig gav kampagnen os lejlighed 
til at fortælle kunderne om andre miljøtiltag, vi 
har gang i hos os selv, siger Ulla Rasmussen. 

Hos Stella og Pedro er alle elpærer skiftet 
til sparepærer, der er sat timer på både uden-
dørs- og indendørsbelysning, og alt standby-
forbrug er fjernet ved hjælp af elspareskinner. 
Det har resulteret i en elbesparelse på 2.600 
kWh om året – eller 33 procent i forhold til ud-
gangspunktet. Derudover har medarbejderne 
nu meget større fokus på affaldssortering, og 
de har reduceret udleveringen af plasticposer 
til kunderne.

De fem tekstilbutikker deltager sammen 
med fire andre Vanløse-virksomheder i projek-
tet Carbon20, hvor målet er at reducere CO2-
udledningen med 20 procent over projektpe-
rioden. Carbon20 er et treårigt EU-finansieret 
projekt i regi af Green Cities-samarbejdet. Læs 
mere om Carbon20 på www.carbon20.dk n
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Kontorbyggeri fra 60’erne og 70’erne er en over-
set bygningskategori, når det gælder energireno-
vering. Der er ikke mange eksempler på, hvordan 
man kan bringe energiforbruget ned i denne 
bygningstype. ROCKWOOL gik i starten af året 
etapevis til værks i egne bygninger

Af Hans Henrik  
Ter-Borch, product  
manager, ROCKWOOL

ElEmEntbyggEri fra dEn tid, hvor 
energien ikke kostede alverden, og hvor man 
troede, at der var tale om en uudtømmelig 
energiressource, er nu efter 40 år mere end 
nogensinde klar til et skridt ind i det nye årtu-
sinde – energimæssigt. 

ROCKWOOLs kontorbygning i Hedehusene 
taler sit tydelige sprog, når det gælder den tids 
løsninger: En varmefotografering af bygnin-
gen har dokumenteret den dårlige isolerings-
tykkelse i betonelementerne og kuldebroer. 
De ansatte har i mange år kunnet mærke, at 
der er tale om et meget stort, naturligt luft-
skifte – eller sagt mere direkte: Bygningen var 
meget utæt med deraf følgende energitab. Ud 
over ydervægge og vinduer har taget været af 
sølle energistandard, indtil det blev efterisole-
ret for nogle år siden. 

Step by step
I nogle tilfælde er det naturligvis muligt at 
energimodernisere en bygning i én omgang. I 

mange andre tilfælde vil det være mere hen-
sigtsmæssigt at forbedre bygningskomponen-
terne hen ad vejen for at minimere udgifter 
til genhusning, mindske gener for beboerne i 
byggeperioden og reducere behovet for inve-
steringer, idet man naturligvis skal sikre, at 
den ene forbedring ikke spænder ben for den 
næste – vinduesudskiftning bør for eksempel 
ske efter efterisolering af facaden. 

I ROCKWOOL kontorbygningen sker energi-
moderniseringen af facaden i etaper. I første 
omgang er halvdelen af facaden, dvs. 350 m²,  

energi-
renovering 
af en 70’er 
kontorbygning

StEP

StEP
By



Tema: 

I byggerIeT
tæthED



14 / energiforum Danmark september 2012

efterisoleret, og der er sat nye vinduer i.  
Senere energirenoveres resten af facaden. 

Energirenovering mens bygningen 
bruges
Det koster, hvis bygningens brugere skal flyt-
tes, mens en energirenovering foregår. Det kan 
man se adskillige eksempler på i den almene 
boligsektor, og det samme gør sig naturligvis 
gældende, når der er tale om en arbejdsplads. 
Udvendig isolering betyder umiddelbart, at 
man ikke behøver at tømme en bygning, men 

udskiftning af vinduer skal naturligvis tilpasses 
medarbejdernes arbejdsvilkår. 

I boliger vil man oftest have den fordel, at 
renoveringen kan foregå i dagtimerne, mens 
beboerne er på arbejde. På en arbejdsplads 
kolliderer medarbejdernes arbejdstid umid-
delbart med håndværkernes arbejdstid. Hos 
ROCKWOOL blev udfordringen løst ved, at 
håndværkerne arbejdede på energirenoverin-
gen fra kl. 4 om morgenen, da det var aftalt 
med ROCKWOOL, at kontorpersonalet så vidt 
muligt ikke måtte forstyrres af boring efter kl. 
8. I alt 86 vinduer skulle udskiftes, og det blev 
gjort uden at genhuse kontormedarbejderne. 
De ansatte skulle allerhøjest flytte lidt rundt, 
da et kontor ikke blev okkuperet af håndvær-
kere mere end en enkelt dag.

Nye løsninger
Projektet har afprøvet en ny kombinations-
løsning fra ROCKWOOL: Facaden blev isole-
ret med Flexsystem, et isoleringssystem, der 
monteres uden på den eksisterende betonkon-
struktion. Systemet kan skaleres i tykkelsen, 

alt efter hvilke krav efterisoleringen skal op-
fylde. 

Dertil kommer et kompositvindue, hvor kar-
men er en kombination af armeret glasfiber og 
højkomprimeret ROCKWOOL. Vinduet giver 
en god nettotilførsel af energi til bygningens 
opvarmning og opfylder rent faktisk allerede 
de krav, man forventer vil optræde i bygnings-
reglementet i år 2020.

Inderst i lysningen er der ligeledes afprø-
vet nye veje inden for energirenovering. En 
præfabrikeret lysning lavet af højkomprime-
ret ROCKWOOL har vist vejen frem for en 
ny måde at skabe tæthed omkring et vindue. 
Lysningen er fremstillet med en belægning, 
der er damptæt, og dermed bliver den kendte 
løsning med en plastmembran, der ofte ska-
ber problemer med opnåelse af en kontrolleret 
tæthed, overflødig.

Tidligere har det at rykke vinduet ud i den 
efterisolerede facade efterladt et gab, hvortil 
der har manglet en industriel løsning. Den løs-
ning, tror vi nu, er fundet.



Facaden inden energirenoveringen. 
tidstypisk 70’er kontorbygning med 
sandwich betonelementer. Byggeriet er 
opført i en tid, hvor opfattelsen var, at 
energi kom fra en uudtømmelig kilde.
til højre: Fase 2 af energirenoveringen 
er med til at give et æstetisk løft til 
bygningens udseende og samtidig en 80 
procent besparelse på energiregningen. 
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tid er penge
Selvom mange godt ved, at bygningens kli-
maskærm ikke lever op til nutidens energikrav, 
er økonomien i denne type energirenoveringer 
ofte en barriere. I udviklingen af isolerings-
løsningen har der derfor været stort fokus på 
at gøre arbejdsgangene hurtigere og enklere. 
Montagen af den færdige lysning er for eksem-
pel meget enkel; den sættes sammen med et 
kliksystem, og lim og en håndskruetrækker er 
det eneste værktøj, der skal anvendes.

Energibesparelser og forskønnelse 
går hånd i hånd
Formålet med energirenoveringen har ikke kun 
været at nedbringe energibehovet i bygnin-
gen, selvom det er et vigtigt mål. Det har også 
været et ønske at give bygningen en tiltrængt 
ansigtsløftning, der er med til at forøge vær-
dien af bygningen både æstetisk, arbejdsmil-
jømæssigt og ikke mindst i forhold til en øget 
ejendomsværdi. n

Besparelser

Figuren viser forventede årlige besparelser på varme og varmt vand.
Investeringen er i RoCKWooLs tilfælde lidt atypisk, da virksomheden bruger 
forholdsvis mange penge på at afprøve og udvikle nye løsninger og produkter 
i ombygningen. Derfor vil investeringen først være tilbagebetalt om 40 år. 
Det skyldes udelukkende, at udvikling koster.

Fase 3 og 4 er de resterende facader omkring bygningen, hvor RoCKWooL 
afprøver yderligere nye systemer og metoder. De forventes at blive sat i gang 
næste år. 

Fase 1 (er gennemført) 4.600 19

Fase 2 (i gang) 54.000 21

Fase 3 +4 10.000 40

Besparelser i alt 20.000 79

Besparelse  % besparelse i det samlede 
(euro)  forbrug af varme og varmt vand

Illustration: ROCKWOOL
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Foto: Tine Steen Larsen
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Lav-
energi-
huse med 
børne-
sygdomme

Der er fortsat ting, der 
skal læres, ikke mindst 
når det gælder styringen 
af forskellige, integrerede 
installationsenheder i 
fremtidens tætte lav- 
energibyggeri 

For at imødegå overophedning i lav-
energibyggeri vil det i mange tilfælde 
være effektivt at installere udendørs 
solafskærmning, som styres automa-
tisk. Men også aktiv brug af naturlig 
ventilation er vigtig for fremtidens 
lavenergibyggeri. 
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ovEropHEdning om sommErEn, 
problemer med utilstrækkelig opvarmning i 
særligt kolde perioder, styringssystemer, som 
ikke taler sammen, manglende mulighed for 
naturlig ventilation og installationer, som vir-
ker støjende inde i boligen.

Udfordringer er der nok af, når forskerne 
forsøger at gøre status over de første ti år 
med lavenergibyggeri i Danmark.

For samtidig med at husene er blevet tæt-
tere og opført med en bedre isoleret klima-
skærm for at skabe energibesparelser, er nye 
problemer stødt til, når det gælder indekli-
maet, for eksempel indendørstemperaturer i 
sommerperioden på op til 30 grader.

– I de undersøgelser, vi har gennemført, har 
der været store problemer med høje tempe-

Af Klaus A. Jensen 

Politisk  
målsætning 

n  Boligområdet står for cirka 30 
procent af Danmarks samlede 
energiforbrug.

n  I den energipolitiske aftale fra 
2008 er det bestemt, at ener-
giforbruget i nyt boligbyggeri 
skal reduceres med 25 procent 
i 2010, 25 procent i 2015 og 25 
procent i 2020.

n  Med BR10, som trådte i kraft i 
juni 2010, blev den første stram-
ning af energikravene med 25 
procent gennemført.

at der også kan opstå problemer om vinteren:
– Man skal sikre sig, at varmeanlægget har 

en tilstrækkelig kapacitet til at kunne klare 
ekstreme situationer eller behov. Vinteren kan 
for eksempel være ekstra streng, og folk har 
i praksis næsten altid mere end de 20 grader, 
der er idealet.

Det bekræfter Tine Steen Larsens rapport 
til Erhvervs- og Byggestyrelsen. I målinger 
foretaget i en gruppe af de såkaldte Komfort-
huse i Skibet ved Vejle, lå temperaturen typisk 
på 23 grader, og dermed er energiforbruget 
også højere end de oprindelige beregninger, 
som var baseret på en indetemperatur på 20 
grader og et luftskifte på en halv gang i timen.

Den samme erfaring har seniorforsker 
Torben Valdbjørn Rasmussen, Statens Byg-
geforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Uni-
versitet, gjort i en undersøgelse af en gruppe 
nyopførte lavenergihuse i Herfølge.

Både han og Tine Steen Larsen bekræfter, 
at mekanisk ventilation er en nødvendig in-
stallation at lægge ind i lavenergiboliger, både 
for at skabe et fornuftigt indeklima, og for at 
få energiregnskabet til at hænge sammen.

Samordnet styring
De peger begge på, at styringen af de forskel-
lige installationsenheder er afgørende for at 
opnå de ønskede resultater.

– Lavenergiboliger har gadgets som for 
eksempel cirkulationspumper til gulvvarme, 
solvarmeanlæg eller ventilation med gen-
veksling, men de enkelte styresystemer er 
ikke nødvendigvis hverken selvstændigt opti-
meret eller optimeret i forhold til hinanden, og 
det kan blandt andet være svært at styre en 
vandbaseret gulvvarme, som er træg i forhold 
til solindfald, siger Torben Valdbjørn Rasmus-
sen, der efterlyser en fælles styring af de for-
skellige installationsdele.

– Billedligt talt bør der kun være én knap, 
som lyser, hvis der skal reguleres på noget 
af hensyn til indeklimaet eller energiforbru-
get. I øjeblikket afleverer hver leverandør sin 
brugervejledning, som oftest er svært til-
gængelig, og som folk skal forholde sig til og 
regulere efter. Vi har teknikken, men den er 
avanceret og desværre ikke samordnet, siger 
Torben Valdbjørn Rasmussen.

Installatørens nye rolle
Han mener, at installatørerne i højere grad 
end ved traditionelt byggeri skal involveres og 
involvere sig, når det handler om lavenergibo-
liger:

raturer om sommeren, hvor det meget hur-
tigt bliver for varmt i nogle af de huse, der er 
opført som lavenergibyggeri. Det kan både 
skyldes store sydvendte vinduespartier, som i 
mange tilfælde er dårligt afskærmede fra sol-
indfald, og manglende muligheder for naturlig 
ventilation. Overophedning kan også være et 
problem i traditionelt byggeri, men her sker 
det ikke så hurtigt, siger konsulent Tine Steen 
Larsen fra Center for Byggeri og Business på 
University College Nordjylland.

Flere muligheder
Hun udarbejdede sidste år rapporten ”Vurde-
ring af indeklimaet i hidtidigt lavenergibyg-
geri” for den daværende Erhvervs- og Bygge-
styrelsen.

For at imødegå overophedning i lavenergi-
byggeriet vil det i mange tilfælde være effek-
tivt at installere udendørs solafskærmning, 
som styres automatisk. Men et aktivt brug af 
naturlig ventilation er ifølge Tine Steen Lar-
sen endnu mere vigtig i fremtidens lavener-
gibyggeri.

– Også i dagtimerne, hvor boligen står tom, 
eller om natten, skal det være muligt at ven-
tilere ved hjælp af åbne vinduer, som styres 
mekanisk. Men disse åbninger i boligen skal 
placeres og tænkes ind fra designfasens start, 
så man ikke risikerer indbrud, siger hun og til-
føjer:

– Det er en erfaring fra nutidigt lavenergi-
byggeri, at der i designfasen lægges stor 
vægt på dokumentation af bygningens ener-
giforbrug, hvorimod indeklimaet i huset ikke 
vurderes og dokumenteres. Det er dog senest 
blevet et lovkrav, at man skal dokumentere 
indeklimaet i såkaldt kritiske rum, typisk de 
sydvendte, allerede i lavenergiklasse 2015.

Mekanisk ventilation
Civilingeniør Klaus Ellehauge, Ekolab, er enig 
i, at der kan opstå problemer om sommeren, 
hvis lavenergiboligen er utilstrækkeligt solaf-
skærmet og mangler naturlige ventilations-
muligheder.

– Men det er en myte, at man ikke kan 
undgå overophedning. Problemet er, firkantet 
betragtet, ikke større end i almindeligt byg-
geri. Der findes mange fordomme omkring 
lavenergibyggeri, som for eksempel at det 
er alt for tætte huse uden ventilation, men i 
min optik vil passiv- eller lavenergihuse altid 
skulle forsynes med et mekanisk ventilations-
system med varmegenvinding på ventilati-
onsluften, siger Klaus Ellehauge og peger på, 
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– En bil bliver jo efterset regelmæssigt. 
Det samme burde være tilfældet i bygge-
riet. Men her er holdningen mest den, at når  
noget er afleveret, fungerer det omtrent til 
evig tid. Derfor vil det være en god ide, at eje-
re af lavenergiboliger laver serviceaftaler med 
installationsvirksomheder og på en måde, så 
der kun kommer én mand, som kan klare det 
hele. Det er trættende at skulle have forskel-
lige leverandørers folk rendende, siger Torben 
Valdbjørn Rasmussen.

Tine Steen Larsen er enig:
– Bare det at få skiftet filtre på lavenergi-

boligens ventilationsanlæg sejler. Derfor kan  
faste serviceaftaler være en god ting. Men det 
forudsætter, at installatørerne bruger medar-
bejdere, som har forstand på de nye, integre-

rede anlæg, og det kræver efteruddannelse.
Civilingeniør Klaus Ellehauge mener over-

ordnet, at mulighederne for at skabe et godt 
indeklima i fremtidens lavenergibyggeri er 
bedre end i traditionelle boliger.

– Den styrede, mekaniske ventilation gi-
ver klare fordele, og i de nye byggerier und-
går man kuldenedfald fra kolde vinduer og 
vægge. Varmegenvindingen er også et plus, 
fordi der ikke blæser kold ventilationsluft ind i 
huset, siger han. n

Artiklen har tidligere været bragt i 
fagbladet Dansk VVS 8 – 2012

Energiforbruget 
ligger i mange 
passivhuse 
højere, end de 
teoretiske bereg-
ninger har forud-
sagt. Det gælder 
også Komfort-
bebyggelsen i 
Skibet ved Vejle, 
som sidste år 
blev testet for 
Erhvervs- og 
Byggestyrelsen. 
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hullerne skal være 
mindre fremover
Seks år efter at det første tæthedskrav trådte i kraft i 
bygningsreglementet, gør Lars Due status. Kravene vil 
fremover blive skærpet, og det kræver uddannelse og 
nye løsninger, skriver han her

Af Lars Due, bygnings-
ingeniør, itc level III 
termograf og instruktør, 
ISOLINK
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Hvor tæt kan Et parcElHUs værE? Det blev 
diskuteret meget forud for indførelsen af det første tæt-
hedskrav i bygningsreglementet, der trådte i kraft den 1. 
april 2006.

Dansk Byggeri og ISOLINK lavede i høringsfasen en 
række målinger af huse, der viste meget stor spredning i 
resultaterne. Nogle af de tætteste huse og dermed bedste 
måling lå under 0,4 l/s pr. m², en del lå over 5,0 l/s pr. m², 
mens en større del lå omkring 2 l/s pr. m². Det virkede ud 
fra disse resultater muligt at nå en værdi på 1,5 l/s pr. m², 
og det blev den værdi, der blev skrevet ind i bygningsreg-
lementet som et decideret tæthedskrav. 



Illustrationen 
viser, hvor store 
huller der må 
være i et hus på 
150 kvadratme-
ter efter for-
skellige regler. 
Største hul er på 
16,1 X 16,1 cm 
efter gældende 
lovkrav. Fra 2015 
er lovkravet 
skærpet, så hul-
let maksimalt må 
være 13,4 X 13,4 
cm. Dernæst 
2020 kravet 
og passivhus-
kravet på 8,9 X 
8,9 cm.

Ved almindelig 
god opsætning 
af folk, der har 
gennemgået et 
dampspærrekur-
sus på Roskilde 
tekniske Skole, 
er arealet ca. 8,5 
X 8,5 cm (blåt 
areal), og vælges 
nogle af de mest 
tætte materialer, 
kan dette bidrag 
komme ned på 
4 X 4 cm (grønt 
areal i figuren).

Med det værdikrav var der nogle aktører på byggemarkedet, 
der helt klart skulle tage sig meget sammen og levere noget 
helt andet end det, de hidtil havde leveret.

I dag står vi over for nye stramninger i bygningsreglementet, 
der betyder, at der atter er nogle i byggebranchen, der skal tage  
sig meget sammen for at leve op til de kommende krav.

Ser vi på konsekvenserne af de kommende krav, så kan det 
illustreres ved, hvor store huller i klimaskærmen, der må være 
i et hus på 150 kvadratmeter:
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n  Lovkravet i dag tillader, at der i klimaskærmen er 16,1 X 16,1 cm hul. 
Huset vil stadig bestå lovkravet. 

n  Fra 2015 er kravet på 1,0 l/s pr. m², svarende til en samlet åbning i 
klimaskærmen på 13,4 X 13,4 cm. 

n  2020 kravet er yderligere skærpet til 0,5 l/s pr. m², svarende til en 
samlet åbning i klimaskærmen på 9,5 X 9,5 cm. 

n  Passivhuskravet, som er det skrappeste, er defineret ud fra husets 
volumen med et luftskifte på 0,6 h-1. Omregnes denne værdi til den 
normalt anvendte danske enhed, bliver værdien ca. 0,4 l/s pr. m², 
svarende til en samlet åbning på 8,9 X 8,9 cm. 

Nye løsninger er vejen til tættere bygninger
Hvor tæt vi kan bygge, afhænger i høj grad af de materialer, vi benyt-
ter til at sikre tætheden. Og alle materialer har deres egen grænse. 
Men også udførelsen af arbejdet har stor betydning for tætheden. For 
eksempel vil folder i membranen i en PE-folie mindske tætheden,  
ligesom også huller ved hæfteklammer og skruehuller gør det. Det vil 
sige, at alene valget af en PE-folie til tæthedsplanet gør, at vi ikke får 
et helt tæt hus. 

Ved almindelig god opsætning af PE-folie udført af folk, der har gen-

nemgået et dampspærrekursus på Roskilde Tekniske Skole, er arealet 
af åbningen ca. 8,5 X 8,5 cm, og vælges nogle af de mest tætte mate-
rialer, kan dette bidrag komme ned på 4 X 4 cm. 

Det er tydeligt, at korrekt udført opsætning er alfa og omega. Men 
det viser også, at der i dag er masser af plads til mindre fejl og mang-
lende omhu med detaljerne. Men fortsætter man med at udvise mang-
lende omhu og begå fejl, bliver det ikke muligt at nå 2020 kravet.

Jeg hører ofte om virksomheder, der melder ud, at de nu har styr på 
tæthedskravet, så fokus på bedre løsninger ikke er nødvendig. Jeg ser 
virksomheder, der stædigt holder fast i gamle løsninger og detaljer og 
blot sikrer overholdelse af tæthedskravet ved stor omhu ved udførel-
sen, og disse virksomheder har svært ved at ligge stabilt under 1,0 l/s 
pr. m². Og så ser jeg andre virksomheder, der konsekvent smider alle 
kendte detaljer, praksis og materialer ud og revurderer, hvordan vi byg-
ger huse, får indarbejdet nye bygbare detaljer og løsninger i byggeriet 
og ligger stabilt nede på 0,06 l/s pr. m².

Hvem klarer sig bedst i fremtidens byggeri? De første tager fejl, 
mens de andre står stærkt!

Behov for styring
Fra brancheforeningen KLIMASKÆRMs side ser vi også behovet for 
mere styring af området, idet vi har set mange uheldige episoder i for-
hold til dokumentation af tæthedskravet, ligesom vi har set kommuner, 
der har bevilget ibrugtagningstilladelse på baggrund af en måling/Blo-
wer Door-test, der dumper bygningen. Det er ikke godt nok, at kom-
munen blot tager målingen og lægger den ind i sagsmappen uden at 
se på resultatet. Vi har set målinger på en hel vej, hvor resultatet har 
været 100 procent ens med samme tolerancer osv. Det er selvfølgelig 
ikke praktisk muligt. Andre eksempler er boligbyggeri målt med mange 
målinger, der dumper de fleste lejligheder undtagen to. Da ingen har 
defineret, hvilke lejligheder der skal måles, får bygherren kun forevist 
de målinger, der viser ”bestået”.

Alle disse eksempler viser med alt tydelighed, at der er behov for 
mere styring af hvem, hvor og hvordan tæthedskravet dokumenteres. 
n

Denne lysningsfolie slipper lidt i monteringen mod vinduet 
og giver små huller. Løsningen giver i dag ingen problemer, 
men med 2020 kravet vil bygningen ikke bestå med huller 
som disse. 

om KLIMASKæRM

Foreningen KLIMASKÆRM er en brancheforening, der 
arbejder med bygningstermografering og tæthedsmå-
ling/Blower Door-test. Virksomheder, der er medlem af 
foreningen og udfører Blower Door-test, skal være i gang 
med certificering. Målsætningen er, at alle virksomhe-
der, der er medlem af foreningen, vil være certificeret til 
Blower Door-test til vinter, da en certificering er eneste 
mulighed for at få rettet op på seriøsiteten på området. 

Lars Due var foreningens første formand.
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Fejl giver utætheder  
– uddannelse er løsningen

Med tæthedsplanet 
menes den konstruk-
tionsdel, der sikrer, 
at bygningen er tæt. 
Det kan være en 
dampspærre i loftet, 
gasbetonbagmuren i 
ydervæggen og beton-
dækket i gulvet. 

Hvis ikkE dE rEttE anvisningEr 
på materialer følges, så kan der forekomme 
store ændringer i tæthedsplanet den første 
uge i et nybygget hus. Forsøgsopstillinger 
har givetvis et tæthedstab på 0,41 l/s pr. m² 
umiddelbart efter færdiggørelse, mens en 
tæthedsmåling blot en uge senere viste et 
tab på 1,25 l/s pr. m². Årsagen var, at der var 
benyttet fleksibel tape, hvor der burde have 
været benyttet en ufleksibel tape. Benyttes 
en fleksibel tape, hvor der burde have været 
brugt en ufleksibel, kan bygningens tæthed 
ændre sig med 205 procent.

Reglerne for, hvilke materialer der kan be-
nyttes hvor, er relativt simple. Men det kræ-

Illustration: Lars Due

Af Lars Due, bygningsingeniør, 
itc level III termograf og instruktør, ISOLINK

ver, at de udførende har kendskab til dem. 
Manglende viden giver forkerte løsninger og 
dermed nye bygninger, der ikke kan bestå 
tæthedskravene. 

I dag kan man opgradere sin viden om, 
hvordan man får det tættest mulige tætheds-
plan ved at gå på kursus koordineret af Ros-
kilde Tekniske Skole. Skolen har mange års 
erfaring med efteruddannelse inden for områ-
det og indgår jævnligt i forskning på området 
og er derved den skole, der kan tilbyde det 
højeste niveau af viden inden for både energi-
restaurering og tæthed i nybyggeri. 

Hos ISOLINK mener vi, at efteruddannelse 
burde være et krav for alle i byggebranchen og 

i særdeleshed for den projekterende del, der i 
alt for høj grad overlader det at sikre bygnin-
gen tæt til de udførende. n
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KoRt Nyt

Strategi for energi   renoveringer på vej
En vigtig del af energi-
forliget fra marts 2012 
er udarbejdelsen af en 
strategi for energi-
renovering af eksisterende 
byggeri; strategien skal 
fremlægges for forligs-
parterne inden 
udgangen af 2013

dEr Er rigtig mangE intErEssEr 
i spil, når energiforbruget i den eksisterende 
bygningsmasse skal reduceres. Bygningsejer-
ne er mange og dækker alt fra store professi-
onelle ejendomsselskaber til den almindelige 
parcelhusejer, og de tekniske tiltag rækker fra 
bygningsautomatik til hulmursisolering. Det 
betyder, at kredsen af aktører og interesser er 
enorm, og det er i dette minefelt, at strate-
gien for energirenovering skal udarbejdes.

Strategien må ikke blive en sylte-
krukke
Energiforliget, der blev indgået 22. marts 
mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkepar-
ti, Enhedslisten og De Konservative, dækker  
perioden frem til 2020, og målet er blandt 
andet en 12 procent reduktion af bruttoener-
giforbruget og 35 procent vedvarende energi 

i energisystemet. Et mere langsigtet og am-
bitiøst mål i Energiforliget er nemlig, at ener-
giforsyningen i 2050 dækkes af vedvarende 
energi. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi sam-
tidig nedsætter energiforbruget væsentligt. 
Op mod 40 procent af energiforbruget finder 
sted i bygninger, og energibesparelser i byg-
ninger er bedst og billigst, hvis de gennemfø-
res i forbindelse med almindelig renovering. 
Derfor er der behov for, at de næste mange 
års renoveringer bliver energirenoveringer.

Af Energiforliget fremgår det, at vi skal 
have en national strategi for energirenovering. 
Før en sådan kan fastlægges, skal potentialet 
for besparelser i forskellige typer af bygninger 
kortlægges, og en analyse af incitamenter og 
barrierer skal gennemføres, så man fra poli-
tisk hold kan sammensætte en bred palet af 
initiativer, der sikrer, at energirenoveringer 

Det mener Energiforum Danmark

Det er svært at være uenig i ideen om en strategi for energirenovering, og i 
Energiforum Danmark ser vi frem til en bred, varieret og målrettet indsats. 
Men ligesom Det Økologiske Råd er vi også bekymrede for, at den nuværende 
udvikling af indsatsen bliver sat på standby frem til udgangen af 2013. Derfor 
bør der meget hurtigt udpeges en række initiativer, der er bred enighed om, så 
disse kan iværksættes og opretholde fremdriften i indsatsen. Det kunne for 
eksempel være en revision af lånebekendtgørelsen for kommuner og regioner, 
så de mere langsigtede energiinvesteringer også kan medtages i forbindelse 
med bygningsrenovering eller krav om etablering af energiregistrering og 
energistyring i forbindelse med større renoveringer.

fremmes. Det er ikke længere nok med enkel-
te initiativer; der er behov for en massiv men 
differentieret indsats. Strategien skal være 
klar til fremlæggelse for forligsparterne inden 
udgangen af 2013.

Hos Det Økologiske Råd er man meget 
enige i nødvendigheden af en strategi for 
energirenovering, men også bekymrede for, 
at udarbejdelsen af strategien skal forsinke 
indsatsen. Søren Dyck-Madsen fra Det Øko-
logiske Råd udtaler:

– Det er vigtigt, at alle initiativer ikke sæt-
tes på standby indtil udgangen af 2013. Gry-
den skal holdes i kog, og mange kendte initia-
tiver behøver ikke at vente på, at den samlede 
rapport ligger trykt og klar.

Søren Dyck-Madsen peger bl.a. på, at byg-
ningsreglementets krav til komponenter og 
regler for, hvornår en renovering skal leve op 

Klimastrategi og solceller i Region Syddanmark 
Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog i juni en klima-
strategi, der skal mindske CO2-udledningen i regionen med 
40 procent inden 2020 i forhold til 1990. Ud over målet for 
regionen som geografisk område har Region Syddanmark også 
forpligtet sig til at skære 40 procent af virksomheden Region 
Syddanmarks CO2-udledning i forhold til 2004. På regions-
rådsmødet blev det også vedtaget, at regionen skal bruge 82 
millioner kroner på Danmarks største enkeltinvestering i sol-
celleanlæg. 

Det er let at sige ordene ”bæredygtig udvik-
ling”, men for at realisere den må vi være 
klar til at foretage store omstillinger – i 
vores livstil, vore økonomiske modeller, vor 
sociale organisering og vort politiske liv.

Ban Ki-moon, FN’s Generalsekretær, 28. januar 2011. 
Set i Jørgen Steen Nielsens bog ”Den store omstilling”
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KoRt Nyt

Strategi for energi   renoveringer på vej

Af Dorte Nørregaard 
Larsen, sekretariatsleder, 
Energiforum Danmark

Kort om strategi for energirenovering

Når det gælder energibesparelser, er en af hovedhjørnestenene i energifor-
liget ”udarbejdelse af en samlet strategi for energirenovering af den eksi-
sterende bygningsmasse”. Strategien skal diskuteres i forligskredsen inden 
udgangen af 2013 og skal bl.a. indeholde stramning af krav til bygningskom-
ponenter og anvendelse af ESCO-modeller, men også en analyse af besparel-
sespotentialerne og hvor man henter de bedste og mest omkostningseffektive 
energibesparelser.

til reglementets skærpede energikrav, allere-
de nu bør forenkles OG gøres mere ambitiøse.

Ingredienser til en strategi
Et vigtigt element i udarbejdelsen af strate-
gien bliver inddragelsen af de mange interes-
senter. Derfor nedsætter regeringen en net-
værksgruppe med en bred kreds af aktører på 
området. Netværksgruppens opgave bliver at 
udvikle et katalog over forslag til nye initiati-
ver, der kan fremme energirenovering. Derud-
over skal strategien hvile på et solidt videns-
grundlag, hvilket forudsætter en lang række 
analyser. Renato Ezban fra Energistyrelsen 
beskriver analysen som todelt. Del 1 omhand-
ler potentialet for energirenovering i forskelli-
ge bygninger belyst ud fra statistisk materiale 
og erfaringer fra konkrete energirenoveringer. 
Del 2 er en kortlægning af barrierer og incita-
menter med henblik på at identificere, hvilke 
virkemidler der skal bruges for at fremme 
energirenoveringer. 

Konkret skal der blandt andet kigges på:
n Kan vi stramme BR10´s komponentkrav?
n Kan vi sikre en bedre efterlevelse af BR10?
n Kan vi anvende ESCO-modeller?

Sidst men ikke mindst skal strategien målret-
tes de mest omkostningseffektive indsatser.

Hos Dansk Byggeri er man begejstrede for 
den tidlige inddragelse af aktørerne, fortæller 
chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen:

– Martin Lidegaard skal have stor ros for en 
omfattende involvering af interessenter i stra-
tegiarbejdet.

Men samtidig udtrykker Camilla Damsø 
Pedersen også en hvis bekymring for, at kom-
missoriet for strategien er lidt for snævert: 

– Der er lagt op til, at nye forslag ikke må 
kræve direkte statslig finansiering, hvilket kan 
blive en begrænsning i forhold til nytænkning 
af forslag på området, ligesom afgifter og ta-
rifstrukturer desværre heller ikke indgår i stra-
tegiarbejdet. n

Det er vigtigt, at alle initiativer 
ikke sættes på standby indtil 
udgangen af 2013. Gryden skal 
holdes i kog, og mange kendte 
initiativer behøver ikke at vente 
på, at den samlede rapport 
ligger trykt og klar.

Søren Dyck-Madsen fra 
Det Økologiske Råd

Klimatjek sætter skub i privat energirenovering 
Et besøg af en energivejleder er vejen frem for at få energiforbruget ned i de dan-
ske husstande. Det viser resultater fra Næstved Kommune, hvor 226 husejere har 
benyttet sig af kommunens støtteordning, der betaler 50 procent af udgifterne til et 
klimatjek med termografibilleder af huset. De tilmeldte har haft besøg af en vejleder 
fra Energitjenesten. En efterfølgende evaluering viser, at 46 procent har sat gang 
i energirenoveringerne, allerede tre måneder efter de modtog Klimatjek-rapporten. 
Af dem, der endnu ikke har igangsat energispareprojekter, afventer 23 procent hånd-
værkertilbud, mens 68 procent er i gang med at vurdere økonomien.
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Spisestuen i De 
Buhlske Stuer, 
hvor der endnu 
ikke kan findes 
alternativer til 
de mange spe-
cielle glødelam-
pepærer.
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pærer 
klar 

til at 
komme 

på museum

Kulturhuset i Randers har 
udskiftet glødepærer og 
halogenpærer til LED- 
pærer som en del af et 
storstilet spareprojekt i 
Randers Kommune. 
Læs om udfordringer og 
erfaringer her

L
eD
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Et mUsEUm har en række opgaver, det er 
forpligtet til at varetage, nemlig: indsamling, 
registrering, bevaring, forskning og formid-
ling. Som konservator har man fokus på be-
varing.

Fra det minut en genstand bliver skabt, vil 
faktorer som temperatur, fugtighed, luftkva-
litet, mikro- og makroorganismer, mekaniske 
påvirkninger og bestråling fra blandt andet lys 
være med til at nedbryde genstanden igen. 
En lille del af energien fra lys absorberes i 
genstanden og kan bevirke, at kemiske bin-
dinger brydes, hvilket langsomt men sikkert 
nedbryder materialerne. Dette kaldes fotoke-
misk nedbrydning. Et godt eksempel er gar-
diner, der har hængt i årevis i et solbeskinnet 
vindue – de kan blive ganske møre og vil rev-
ne og falde fra hinanden ved nedtagning eller 
vask. Det er især organiske materialer som 
tekstiler, papir, læder og rav, der er følsomme 
for fotokemisk nedbrydning.

Som konservator uddannes man til at forstå 
de basale lysbegreber, så man kan være med 
til at sætte et godt museumslys og bevare 
museets genstande bedst muligt. Museums-
lys er med andre ord noget, vi tager ganske 
alvorligt, og som museets arkitekt og jeg ar-
bejder en del med ved hver eneste udstilling, 
hvor vi sammen søger at finde et kompromis 
mellem bevaring og formidling.

Derfor var der mange hensyn at tage, da 
Randers Kommune i vinteren 2011/2012 sø-
satte et storstilet energispareprojekt, hvor 
en stor sum penge blev givet til at udskifte 
glødepærer og halogenpærer til LED-pærer i 
bygninger, som kommunen støtter driften af. 
Kulturhuset i Randers, der både rummer bib-
liotek, kunstmuseum og kulturhistorisk mu-
seum, er én af disse bygninger. Vi har også 
et meget stort elforbrug, både på grund af 
et ventilationsanlæg, men også på grund af 

de ting, lyset falder på. Hidtil har det været 
sådan, at lysstofrør, sparepærer og LED- 
lyspærer kun udsendte lys i et begrænset an-
tal bølgelængder, og de belyste genstande fik 
derfor ikke alle farvenuancer med. Alle ken-
der nok de første relativt billige sparepærer på 
markedet, hvor omgivelserne blev badet i et 
grågult, gustent og ubehageligt lys. Sådan en 
belysning vil ikke være acceptabel i en udstil-
ling. De senere år er der imidlertid kommet 
LED-pærer med langt bedre farvegengivelse 
end før.

Man benytter en såkaldt RA-værdi for far-
vegengivelse, og står man for at udskifte glø-
depærer og halogenpærer til LED-pærer, bør 
man benytte LED-pærer med samme høje 
RA-værdier som glødepærer, hvilket sikrer de 
gode farvegengivelser. Philips oplyser dog, at 
man endnu ikke kan sammenligne RA-vær-
dier mellem de to lyskilder. På samme måde 
med farvetemperaturer, hvor en 2700 Kelvin 
LED-pære vil give et mere hvidt lys end en 
2700 Kelvin halogen- eller glødepære. Man 
må se sig for, lave prøveopstillinger med lys-
kilderne og subjektivt vurdere, om forskellen 
er acceptabel, hvilket også var det, vi gjorde 
på museet forud for udskiftningen til LED-
pærer.

Det tredje og åbenbare krav til museumslys 
er, at det skal være æstetisk tilfredsstillende. 
Lyset er med til at understøtte eventuelle 
stemninger, man prøver at skabe i udstillin-
gerne, og lyskilderne må kunne levere både 
stor og lille spredning af lyset.

Skepsis overvundet via små skridt
Da vi fik den første henvendelse om udskift-
ningen af vores, synes vi, gode halogenpærer 
til LED-pærer, var vi skeptiske. Projektleder 
Frants Thaning (Thaning Miljø- og Energiråd-
givning F.R.I.) og hans hold af elektrikere blev 
derfor fulgt nøje under hele forløbet, og lux-
måleren og uv-måleren blev fundet frem og 
taget i brug.

Til at begynde med blev der udskiftet pærer 
på et enkelt udsnit af udstillingen, og muse-
ets arkitekt og jeg fik mulighed for at måle på 
lysstyrken og vurdere farvegengivelsen. Til 
vores overraskelse viste LED-prøveafsnittet 
sig at se pænt og naturligt ud. Hvad der over-
raskede mest, var nok, at farverne ikke så 
nævneværdigt anderledes ud end før. 

Lux-værdierne var i starten lidt for høje, 
hvilket dog hurtigt kunne reguleres, og uv’en 
var helt væk. Alt i alt var lyset på prøvestykket 
absolut acceptabelt. Da LED-pærerne tillige 

Af Anne Rostgaard 
Nielsen, konservator på 
Museum Østjylland

mange lamper, da Museum Østjyllands ud-
stillingslokaler er uden vinduer. 

Lyset nedbryder materialerne
Det første krav til museumslys handler om, 
at lyset skal være så tilpas svagt, at det ikke 
skader genstandene – eller i hvert fald skader 
dem så lidt som muligt – og at lyset skal være 
med så lidt ultraviolet stråling (uv) som mu-
ligt, da uv-stråling er meget energiholdig og 
dermed skadelig for genstandene.

Det ville være optimalt for bevaringen af 
genstandene, at de henlå i mørke, og det er 
også tilfældet for genstandene på magasi-
nerne, men det er ikke en mulighed i udstil-
lingerne. Imidlertid kan man sørge for, at 
genstandene belyses så lidt som muligt. Det 
laveste, man kan gå ned af hensyn til øjets 
farveopfattelse, er 50 lux. For de sarte orga-
niske genstande betyder det i praksis, at man 
holder lyset nede på ca. 50 lux i permanente 
udstillinger. For mindre sarte genstande i ma-
terialer som keramik, sten og metaller kan 
man gå op til 150 lux. I særudstillingerne, der 
står i kortere tid, skruer vi som regel lidt mere 
op for lyset, og genstandene bliver her be-
lyst med 70-200 lux. På museet findes også 
rum med bevægelsessensorer, hvor lyset kun 
tænder, når der er besøgende.

Det andet krav til museumslys er, at det 
skal formidle genstanden, så det bliver muligt 
for betragteren at se farver og form tydeligt og 
korrekt. Sollys, glødelampelys og halogenpæ-
rer udsender synligt lys i alle bølgelængder, 
og det giver en rigtig god farvegengivelse af 

Da vi fik den første henvendelse 
om udskiftningen af vores, synes 
vi, gode halogenpærer til LED-
pærer, var vi skeptiske.

Anne Rostgaard Nielsen, konservator på  
Museum Østjylland
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kunne fås med forskellige spredninger, var vi 
med på at begynde udskiftningen af pærerne.

Lamperne i vores udstilling er af varierende 
alder og temmelig forskelligartede. Det har 
derfor været nødvendigt at gå skridtvis frem 
med udskiftningen af halogenpærerne. De 
fleste steder er det gået nemt med udskift-
ningen, men der har dog også været nogle 
problematiske steder, for eksempel hvor 
lamperne hænger tæt på genstandene. LED-
pærerne lyser simpelthen for kraftigt. Den 
mindste duelige størrelse, elektrikerne har 
kunnet finde, har været 4 W, og den var sta-
dig for kraftig til vores behov. I gangen nær 
særudstillingen, hvor alle lamper hænger tæt 
på genstandene, har man derfor været nødt 
til at bygge en lysdæmper ind i skinnen for 
at løse problemet samlet. I andre grænsetil-
fælde, hvor LED-pæren kan dæmpes af lam-
pen, men hvor niveauet stadig er en smule for 
højt, kan vi gå ind og tage de sidste lux af ved 
at anvende et filter direkte på lampen. Vi kan 
håbe, at man i fremtiden opfinder et større 
udvalg af de svageste LED-pærer.

Et andet problematisk sted er ved De Buhl-
ske Stuer, der rummer en kunstsamling på 
internationalt niveau af dansk og udenlandsk 
billedkunst udstillet i det originale interiør. 
Der er både spisestue, dagligstue og herre-
værelse, og de originale lamper i disse stuer 
er med specielle gammeldags glødelampe-
pærer, der ikke findes alternativer til. Stuerne 
fremstår med dæmpet aftenbelysning. Væg-
gene omkring stuerne belyses med dæmpede 
halogenspots, og her måtte vi droppe at skifte 
pærerne ud til LED. I første omgang blev et 
par prøvepærer sat op, men lyset blev alt for 
hvidt og fersk. Når vi taler om belysning af 
kunst, vil vi ikke gå på kompromis, og der er 
også stadig lidt farveforskel mellem LED-pæ-
rer og halogenlys. Her har vi aftalt med Frants 
Thaning, at den dag, han kan skaffe nogle 
LED-pærer med en varmere farvetemperatur 
og en bedre farvegengivelse, prøver vi igen i 
De Buhlske Stuer. 

Siden udskiftningen af halogenpærerne her 
på vores museum har vi erfaret, at der andre 
steder i museumsverdenen skiftes til LED, og 
brugen af LED diskuteres og følges. LED er 
naturligvis en fremragende løsning til gang-
arealer, mødelokaler, kontorer mv. Det ser 
ud til, at andre museer også skifter til LED i 
de kulturhistoriske udstillinger med blandede 
genstande, hvorimod kunstmuseerne endnu 
er tilbageholdende. Udviklingen af LED-pærer 
sker imidlertid med raske skridt, og farvegen-

givelserne bliver fortsat bedre. De første LED-
pærer havde det problem, at farvegengivelsen 
blev forringet henover pærernes levetid. Det 
bliver interessant at se, hvor godt farvegen-
givelsen fra LED-pærerne holder her i huset. 
Det er formodentlig også et felt, der løbende 
udvikles og forbedres fra producenternes side.

Økonomisk og energimæssig  
gevinst
Det har været noget af en overraskelse, at 
halogenpærerne i en stor del af udstillingen 
godt kunne udskiftes, uden at det gik ud over 
lyskvaliteten. Det betyder jo også, at energi-
besparelsen for hele huset nu virkelig bliver 
af en størrelse, der er til at få øje på. Ifølge 

husets betjent Thorkild Christensen spares 
hele 10 procent af husets energiudgifter eller 
ca. 100.000 kroner om året. LED-pærerne er 
godt nok dyrere end andre pærer, men ifølge 
Frants Thaning har investeringen allerede 
tjent sig ind efter 2-3 år, og LED-pærernes 
levetid er meget lang i forhold til glødepærer-
nes. Heri ligger jo også sparet tid i forhold til 
at skulle vedligeholde og udskifte sprungne 
pærer i udstillingen. 

En anden glædelig ting er selvfølgelig, at vi 
nu har en lyskilde, der slet ikke udsender uv-
lys. LED-pærer udsender heller ikke en masse 
overskudsvarme, så hvis brugen af LED-pærer 
kan hjælpe med at holde temperaturen nede 
i vore udstillinger, vil det også være godt. n

Billederne viser 
en del af ud-
stillingen, før 
pærerne blev 
udskiftet til LED 
– og det tilsva-
rende udsnit, 
da pærerne var 
blevet skiftet. 
Indtrykket 
var meget det 
samme, men 
farverne er en 
anelse forskel-
lige. Dog stadig 
acceptable i en 
genstandsbase-
ret kulturhisto-
risk udstilling.

Foto: Anne Rostgaard Nielsen



MEDLEMSSIDEN

Nye medlemmer

Bestyrelse og sekretariat byder velkommen til  
følgende nye medlemmer:

Energiforum Danmark – bestyrelse og lokalafdelinger

Formand: Mads Bo Bojesen  35  31  35 31
Næstformand: Susanne Kuehn  45  56  16  16
Næstformand: Karen Marie Pagh Nielsen 49  28  25 61

Bestyrelsesmedlemmer:
Jacob Steen Harbo 36  39  35 45
Poul Schoelzer  44  43  42  95
Flemming Kehr 21  24  36  12
John Kepny Rasmussen 38  38  18  90
Christian Trollo 77 77  70  00
Petter Møller 43  48  45  71

Bestyrelsessuppleanter:
Henrik Offendal  81  14  64  02
Karina Dalgaard Müller  21  72  41  34       

Lokalafdelinger:
Nordjylland: John Esbech 99  36  77  00
Midtjylland: Jacob Worm 87  44  11  39
Vestjylland: Flemming Madsen 78 43 88 21
Sydjylland: Søren Vinding 72 16 27 61
Fyn: Jørgen Halkjær 40  16  50  74
Hovedstadsområdet: Lajla Stjernström  43  28  24  46
Bornholm: Hans-Aage Steenberg  56  95  53  30
Region Sjælland: Niels Boel  20  63  86  85

Eske thøgersen
Studerende

Jonas Lassen
Johnson Controls
Building Efficiency

Kim Valbum
AKB
Autoriserede Kølefirmaers  
Brancheforening

Morten Dahlmann
SE Big Blue

Peter Noye
NIRAS A/S

Preben thye
Maskinmester

toni Jønsson
Schneider Electric Buildings  
Denmark A/S

Medlemskaber og priser

Der er fire typer af medlemskaber 

1 kontaktperson, 1 stemme:
Adgang for 1 medarbejder på 
medlemsvilkår ved foreningens 
arrangementer. Deltageren behø-
ver ikke være kontaktpersonen. 
Virksomheden har 1 stemme ved 
generalforsamlingen. Foreningens 
udsendelser sendes til kontaktper-
sonen i 1 eksemplar.
Årskontingent kr. 2.500 ekskl. 
moms.  

3 kontaktpersoner, 
3 stemmer:
Adgang for et ubegrænset antal 
medarbejdere på medlemsvilkår 
ved foreningens arrangementer  
under forudsætning af, at medar-
bejderne kommer fra den samme 
virksomheds eller institutions 
adresser. Foreningens udsendelser 
modtages i 3 eksemplarer.
Årskontingent kr. 5.000 ekskl. 
moms. 

1 privatperson, 1 stemme:
Giver adgang til personlig delta-
gelse i foreningens arrangementer. 
Medlemmet har 1 stemme ved 
generalforsamlingen og modta-
ger foreningens udsendelser i 1 
eksemplar på privatadressen.
Årskontingent kr.  1.070 ekskl. 
moms. 

Junior/senior-medlemskab,
1 stemme:
For personer under grunduddan-
nelse, som er relevante for forenin-
gens formål eller for personer, der 
ikke længere er erhvervsaktive. 
Medlemskabet giver adgang til gra-
tis personlig deltagelse i forenin-
gens arrangementer, dog må udgif-
ter til fortæring og hotelophold 
betales. Medlemmet har 1 stemme 
ved generalforsamlingen og mod-
tager foreningens udsendelser i 1 
eksemplar på privatadressen.
Årskontingent kr. 100 ekskl. moms.
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Den 11. oktober inviterer Energiforum 
Danmark til en spændende konference 
om energi, klima og energibesparelser 
i den offentlige sektor.

 
Arrangementet finder sted i Dipylon-
salen hos Carlsberg og byder bl.a. på:
n  Energiforliget – hvad betyder det i 

praksis?
n  Hvilken model skal jeg vælge – 

ESCO, Partnerskab, IN-HOUSE?
n  Solcelleudbud – hvordan gør jeg?
n  Smart grid
n  Renovering af ventilationsanlæg 

spar mindst 30% og meget mere

Forbrugsovervågning på smartphone
Med istas app kan beboere let holde energiforbruget nede 

Forbrugsovervågning 24/7
Hurtige her og nu statusbilleder
Detailvisning af forbrug pr. lokale
Sammenligning af perioder for vurdering af 
forbrugsniveau
Let at opdage unaturligt forbrug
Sparer penge og skåner miljøet

Kontakt ista på 77 32 33 00 for mere information.

NYHED

ista Danmark A/S
Brydehusvej 13  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk

Energi-
besparelser 
i det 
offentlige 
– Ny politik eller business as usual?

Se programmet 
her:

www.
energiforumdanmark.dk/ 
arrangementer/kalender/
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Just for you Mr. Harbo
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Schuntermann transformatoren GmbH

cleancost

we deliver savings on electrical energy
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