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”Renovation wave”

En øget energirenoveringsindsats er et politisk 

håndtag med gode jobeffekter. Et vigtigt element i en 

grøn genopretning af økonomien efter Corona. 
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• Bygninger står for ca. 40 % af EU's 

samlede energiforbrug og 36 % af dets 

drivhusgasemissioner

• 85 % af EU's bygningsmasse (220 mio. 

bygninger), blev bygget før 2001. 

• 85-95 % af de bygninger, der findes i dag, 

vil stadig stå i 2050

• 75 % af bygningsmassen energiineffektiv

• Kun 1 % af bygningerne gennemgår 

energieffektiv renovering hvert år

• Fordobling af renoveringsgraden inden 

2030

• Fremme gennemgribende 

energirenoveringer

• EU-finansiering - flere tilskud, teknisk 

bistand, støtte til projektudvikling og lån 

• Respekt for æstetisk og arkitektonisk 

kvalitet



• Spare omkostninger til udbygning af infrastruktur inden for el og varme1

• Temperaturkrav til vandet i radiatorerne sænkes, hvilket giver muligheder for at bruge vedvarende energikilder1

• Produktionen af energianlæg udleder også drivhusgasser, såvel som i produktionen af materialer til brug for energirenoveringer1
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Bygningstype Forskningsresultater

Bolig:

Non-Energy-Benefits

Atmosfærisk indeklima

NEB (indeklima og brand) udgør mindst samme værdi som energibesparelsen

Bedre IAQ giver giver bedre søvn, og dermed mere friske næste dag (op til 3 % 

bedre performance)

Børnehaver:

Atmosfærisk indeklima 7 % mindre syge med et fald på 100 ppm

12 % mindre syge, hvis luftskiftet øges med en gang i timen

Skoler:

Termisk indeklima

Atmosfærisk indeklima

1C under 25C = øges præstationen 2 - 4 % = bedre karakterer

Fordobling af ventilationsrate kan give en stigning på 14 % i indlæringsevnen 

= bedre karakterer

Butik:

Dagslys Op til 40 % forøgelse i salg ved godt dagslys
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Bygningstype: Kontor Forskningsresultater

Termisk og atmosfærisk indeklima 1 - 11 % stigning i produktivitet (ved god ventilation)

Dagslys 6,5 % mindre sygefravær ved bedre udsigt og dagslys forhold

Akustik 66 % drop i performance, hvis udsat for distraherende støj

Øget lejeindtægt 0,9 - 17 % International undersøgelse bæredygtig certificering

Øget gensalgsværdi 5,5 - 35 % International undersøgelse bæredygtig certificering

Højere udlejningsrate 2 - 18 % International undersøgelse bæredygtig certificering

Lavere driftsomkostninger 9,8 - 30 % International undersøgelse bæredygtig certificering



• Direkte energibesparelser (mindre varmeregning) 1

• Energirenoveringer er betydeligt billigere at foretage, 

når bygninger i forvejen renoveres eller forbedres3

• Værdistigning ejendom 4

• Fastholdelse af lejere

8

Kilde: 

4) SBI 2013:06  Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris

2

1

3



HOLISTISK RENOVERING/
ENERGIFORUM 10. MARTS 2021

Ole Hornbek

Partner og Kreativ direktør 
JJW ARKITEKTER



JJW ARKITEKTER/

Etableret i 1986

75 ansatte - arkitekter, kon-
struktører, landskabsarkitek- ter, 
indretningsarkitekter, byg-
herrerådgivere

By og Bolig, Læring og Kultur, 
Erhverv og Sundhed

Renovering af næsten 10 000 
boliger i Landsbyggefondsregi

B Corp certificeret i 2020



BYGGERIETS ANSVAR/

40 % af det samlede CO2 udslip i 
Europa stammer fra byggeri og 
bygningers drift.

Byggeriet står for 30 % af Europas
samlede forbrug af jordens res-
sourcer.

Byggeri (nedrivning især) står for 30
% af al Danmarks affald.

Kilde: Trafik- og Byggestyrelsen



Kilde: LCAbyg

TOTALØKONOMI/

Livs Cyklus Analyse (LCA)

Life-Cycle Costing (LCC)



Stewart Brand

HUSETS PERFOMANCE/



URBANPLANEN/

Opført 1965-1971 / 1980 boliger / 60 000 m2 friareal

Helhedsplan og Byggeskaderenovering 2007 - 2012



URBANPLANEN/
Ny identitet til slidt boligområde - i samarbejde med beboerne



URBANPLANEN/
Nye facader løfter kvarteret arkitektonisk - skaber identitet



URBANPLANEN/
Attraktive udearealer - tryghed og plads til sociale aktiviteter



Opført 1956-1966 / 1235 boliger

Helhedsplan og Byggeskaderenovering 2010 - 2019

STADIONKVARTERET/



STADIONKVARTERET/
Fremtidssikring - 50 år mere



STADIONKVARTERET/
Utidssvarende boliger med højt energiforbrug



STADIONKVARTERET/
Optimering af klimaskærm



STADIONKVARTERET/
Optimering af klimaskærm



STADIONKVARTERET/
Attraktive boliger - unge, børnefamilier og ældre



STADIONKVARTERET/
Attraktive boliger - tilgængelighed



STADIONKVARTERET/ Attraktive uderum



STADIONKVARTERET/
Materialer af høj kvalitet - 50 år mere efter renovering



FARUM MIDTPUNKT/

Opført 1970 - 1974 / 1600 boliger

Renovering og transformation 2012 - 2015



FARUM MIDTPUNKT/
Tilpasset børnefamilier - hvad nu med de gamle?



FARUM MIDTPUNKT/
Transformation giver ældre beboere mulighed for at blive



FARUM MIDTPUNKT/
Transformation - større mangfoldighed og tryghed



FARUM MIDTPUNKT/
Bearbejdning af facader - forbindelse mellem ude og inde



FARUM MIDTPUNKT/
Bedre forbindelser - tilgængelighed



FARUM MIDTPUNKT/
Transformation - nye funktioner og økonomisk sikkerhed



RENOVERING

TRANSFORMATION  

GENANVENDELSE

MILJØ

ØKONOMI  

SOCIALT

HOLISTISK RENOVERING/
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R E_N O_V A_R E/ EN BOG OM AT RENOVERE ALMENE BOLIGER
JJW ARKITEKTER erfaringsopsamling/ November 2019

JJW PUBLIKATION OM RENOVERING/ RE_NO_VA_RE

JJW.DK
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