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Udgangspunktet 

Energistyrelsen udbød en opgave med 
klart afgrænsede spørgsmål, krav til 
metoden og en besvarelse indenfor 4 
måneder

En problemstilling vores forskning har 
kredset om i mange år

Vi bød på opgaven, fik den, afleverede 
rapporten og jeg præsenterer resultaterne 
her
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Opgaven formuleret af 
Energistyrelsen
• Tekniske beregninger angiver, at man kan 

spare 30% af bygningers energiforbrug ved 
renovering

• Kortlægge årsager og omfang af faktorer 
som adfærdsændringer mm, der reducerer 
realiseringen af det teoretiske potentiale. 

• Angive et realistisk potentiale ved 
renovering, samt hvad der yderligere kan 
opnås ved at iværksætte yderligere tiltag



Hvor kommer de 30% fra?

Beregnede før forbrug – som er justeret 
temperaturmæssigt, så de passer med faktisk 
samlet DK forbrug

Beregnede efterforbrug, med standardiseret 
temperatur og luftskifte samt 
varmtvandsforbrug

Økonomiske overvejelser om rentabilitet og 
hvornår bygningsdele trænger til renovering 



Vores konklusioner

Fremfor at for at regne med et 
besparelsespotentiale på 30% ved 
renovering af bygninger skal der kun regnes 
med ca. 15%

Yderligere tiltag, fx kommunikation og smart 
styring kan hæve dette op til ca. 20%

Yderligere besparelser kan opnås ved at 
arbejde med sufficiency, i sammenhæng 
med efficiency
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Det perfekte studie til at svare på 
problemstilingen… …eksisterer ikke 

Repræsentativt antal boliger af forskellige typer, der skal renoveres

Detaljerede målinger af temperaturer, luftskifte, rumopvarmning og forbrug af varmt vand i en 
længere periode både før og efter en renovering

Teoretiske beregninger af energiforbrug før og efter renoveringen

Reelle målte forbrug før og efter renovering 

Detaljerede interviews og spørgeskemaundersøgelser med beboerne om deres vaner og brug 
af boligen – både før og efter renovering. 

At der i perioden før og efter renovering, hvor forbrug og vaner sammenlignes, ikke sker andre 
ændringer i beboersammensætningen i de pågældende ejendomme og i energipriser m.m



Metodiske krav og 
vores tilgange 

Et litteratur review blandt danske og internationale 
studier

Et særskilt fokus på etageejendomme, 
(almennyttige og andre ejerformer) – beskrevne 
og målte case studier blandt renoveringer samt  
opfølgende interview

Et særskilt fokus på parcelhuse – brug af en 
repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 
parcelhusejere

Sammendrage konklusioner og diskutere i forhold 
til yderligere tiltag



Teoretiske og faktiske forbrug - anskueligøre problemet

SBi – 12.06.2020

Fra SBi 
rapport 
2016:09
(Figur baseret 
på data om ca. 
135.000 
parcelhuse)
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Konklusioner fra 
review

Case baserede analyser

Register og survey baserede analyser

Forskellige måder at forholde sig til begreberne

Bred enighed om at de teoretisk beregnede 
besparelser ikke nås

Store usikkerheder i resultater i alle studier



Analyse blandt 
parcelhuse 

Vi kigger ikke på før/efter renovering, men 
sammenligner energiforbrug og adfærd i 
sammenlignelige huse, hvor der er 
renoveret/ikke renoveret

Repræsentativ survey blandt parcelhusejere i 
Århus, incl viden om beboere, boliger, 
renovering og adfærd i forhold til varme og 
varmt vand



Varmeforbrug i ældre huse med nye 
vinduer 

To forskellige metoder 
angiver, at ca halvdelen af 
det tekniske potentiale 
realiseres



Sammenligning af parcelhuse i 
forskellige aldre, henholdsvis med 
udskiftning af vinduer og efterisolering 
af loft



Årsager til forskelle mellem teoretisk og 
faktisk besparelse i parcelhuse?

I renoverede huse har beboerne en tendens til at

– Have mindre varm påklædning på

– Lufte mere ud

– Regulere termostater mindre

– Have højere temperaturer

Men datamaterialet kan ikke bruges til at kvantificere 
årsagerne yderlige



Casestudier i etagebyggerier 

Opsamling på renoveringsprojekter der 
inkluderer målinger og analyser

Gå i dybden med de mest relevante cases

Supplere måleprojekterne med interview med 
beboere og bygningsansvarlige





Beregnede og reelle besparelser i de 9 
ejendomme



Indetemperaturer før og efter renovering



Årsager til forskelle mellem teoretisk og 
faktisk besparelse i etageejendomme?

Højere indetemperaturer

Ændrede badevaner

Uændrede udluftningsvaner på trods af nye 
ventilationsanlæg

Fejl og manglende indregulering af 
ventilationsanlæg

Tændt for varmen om sommeren (med 
vilje)

Fejl i beregninger og ændringer i byggeriet 



Sammenfattende: Hvor mange af de 30% 
realiseres?

40-60% af de teoretiske 
besparelser opnås ikke

Vi skal kun regne med et 
besparelsespotentiale på 
12-18 %, fremfor 30%



Årsager til, at det teoretiske potentialet 
ikke realiseres
…. skønnet procentvis fordeling

Bemærk at det langt fra summerer til 100%



Hvilke af disse ting kan/skal der arbejdes 
med?

Fejl, mangler og dårlig indregulering skal der 
åbenlyst sættes ind over for 

Hvad er en ”rimelig” indetemperatur?

Hvad er et ”rimeligt” arealforbrug?

Er sommeropvarmning ”nødvendigt”?

Skruer beboerne op efter en renovering, eller 
bliver bygningerne bare lettere varme?



Hvad er potentialet for smart styring?

Feedback om forbrug: 2-3 % besparelse generelt 

Kendt teknologi til styring: 2%
Kan også give øget forbrug

Nat- og dagsænkning giver uønskede peaks i forbrug 

Fejlfinding ved dårligt indregulerede anlæg

Fremtidigt perspektiv (2050) vurderet til 11% 
(Viegand Maangø, 2018)

Besparelser ved smart styring hænger sammen med 
ønsker til komfort og dermed spørgsmål om sufficiency



Sufficiency til at supplere efficiency?

Forholde sig til hvornår noget er nok for, at vi 
har velfærd?

For nogle renoveringer er det godt, at der bliver 
højere indetemperatur efter renovering

Udgå at ”sælge” energieffektivitet på, at man 
kan få mere komfort

Det stigende arealforbrug per person bør være 
med i klimaplanerne 



Yderlige tiltag

Hvis yderligere tiltag iværksættes er det er op til 14-
20 % af det nuværende energiforbrug til 
boligopvarmning, som kan forventes sparet ved 
energirenoveringer

Kommunikation og smart teknologi til styring og 
regulering af opvarmningen skal tænkes sammen



Vi skal 
energirenovere 
boliger  -

men vi skal gøre 
mere end blot at 
renovere dem



Tak for  opmærksomheden 
Spørgsmål og kommentarer?
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