ENERGIOPTIMERING OG KLIMAPÅVIRKNING FOR BOLIGEJERE

Overvejer du isolering
af dit loft og tag?
Dette faktablad vedrører efterisolering af lofter og tage for de
væsentligste kategorier af lofts- og tagkonstruktioner:
uopvarmede loftsrum, flade tage og skrålofter.

Samlet konklusion
Den klimamæssige gevinst ved at efterisolere et uopvarmet loftsrum og et fladt tag vil altid være større
end de tilsvarende klimamæssige konsekvenser ved
at producere isoleringsmateriale etc. Klimagevinsterne er størst, når den anvendte opvarmningsform
er baseret på naturgas.
For huse med skrålofter er det klimamæssigt fordelagtigt at efterisolere, hvis enten den eksisterende
isoleringstykkelse er lille, eller hvis huset opvarmes
med naturgasfyr. Efterisolering har generelt den mest
gavnlige effekt på klimaet, hvis huset er opvarmet
med naturgas.

Set i forhold til energibesparelsen, er det relativt dyrt
at efterisolere lofter og tage. Der er dog en række
fordele ved at efterisolere, som f.eks.:
•
•
•

Forøgelse af husets værdi som følge af forbedret
energimærke
Lavere varmeregning
Forbedret indeklima og øget komfort som følge af
varmere overflader

Den bedste økonomi opnås ved efterisolering af huse
med uopvarmede loftsrum, hvor isoleringen ligger frit
tilgængelig og der nemt kan isoleres. Efterisolering af
flade tage og huse med skrålofter bør indtænkes, hvis
tagkonstruktionen skal renoveres af anden årsag.

Fakta om isolering af lofter og tage
Her ses eksempler på lofts- og tagkonstruktioner.

SKRÅLOFT

UOPVARMEDE LOFTSRUM

Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

FLADE TAGE

Klimapåvirkning – livscyklusvurdering
Energiforbrug til opvarmning er forbundet med udledning af drivhusgasser (CO2 ækvivalenter). I tabel
1 ses den nuværende og den forventede udledning af

drivhusgasser for henholdsvis naturgas, el og fjernvarme for produktion af 1 kWh varme.

Tabel 1 – Forventet udvikling i udledning af drivhusgasser ved opvarmning med henholdsvis naturgas, el og
fjernvarme i perioden 2020-2040.
Naturgas
[kg CO2-ækv./kWh]

Fjernvarme
[kg CO2-ækv./kWh]

Elektricitet
[kg CO2-ækv./kWh]

2020

0,236

0,1314

0,2640

2025

0,236

0,0878

0,1350

2030

0,236

0,0713

0,0470

2035

0,236

0,0688

0,0414

2040

0,236

0,0680

0,0403

Kilde: [1]. Data for elektricitet og fjernvarme er fra COWI (2020), data for naturgas er fra Ökobau[2] og omfatter ikke nogen udvikling (dvs. de er konstante værdier over hele den undersøgte periode).
[1] Opdaterede emissionsfaktorer for el og fjernvarme, COWI 2020.
[2] Thermal energy from natural gas , Ökobau 2018

Det ses, at udledningen af drivhusgasser forventes at
falde for el og fjernvarme. Det skyldes, at energisystemet i fremtiden forventes at være mere grønt med
mere vedvarende energi end i dag. Udledningen af
drivhusgasser fra forbrænding af naturgas forventes

derimod ikke at ændre sig. Det får betydning for isoleringsløsningerne, da det set over en 50-årig periode
er naturgas, der har det største CO2-ækv.-aftryk, og
dermed er klimamæssigt mest fordelagtigt at reducere forbruget af.

“Den samlede årlige drivhusudledning var i 2018 på i
alt 9,74 ton CO2 ækvivalenter per dansker.”
Kilde: https://di.unfccc.int/time_series

Figurerne herunder viser klimabelastningen såvel
som klimagevinsten ved at efterisolere. Klimabelastningen er knyttet til at producere og eventuelt bortskaffe byggematerialer, der skal bruges i forbindelse
med efterisoleringen. Klimagevinsten er forbundet
med energibesparelsen ved den aktuelle opvarmningsform (naturgas, el eller fjernvarme).

Figurerne viser den samlede klimamæssige gevinst
over en periode på 50 år. I figurerne ses belastningen
henholdsvis gevinsten ved forskellige isoleringstykkelser, idet ”100 -> 300 mm” f.eks. betyder, at den
nuværende isoleringstykkelse er 100 mm, og at der
isoleres til en ny, samlet isoleringstykkelse på 300
mm.

Figur 1 – Konsekvenser for klimapåvirkning ved at efterisolere et uopvarmet loftsrum.

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Figur 2 – Konsekvenser for klimapåvirkning ved at efterisolere et fladt tag.

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Figur 3 – Konsekvenser for klimapåvirkning ved at efterisolere et skråloft med loft til kip.

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Figur 4 – Konsekvenser for klimapåvirkning ved at efterisolere et skråloft med hanebåndsloft.

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Den klimamæssige gevinst ved at efterisolere et uopvarmet loftsrum samt et fladt tag vil altid være større
end de tilsvarende klimamæssige konsekvenser ved
at producere isoleringsmateriale etc. Det fremgår af
figur 1 og 2. Klimagevinsterne er størst, når den anvendte opvarmningsform er baseret på naturgas.
Den klimamæssige gevinst ved at efterisolere

skrålofter er generelt fordelagtigt, hvis enten den
eksisterende isoleringstykkelse er lille (100 mm eller
mindre), eller hvis huset opvarmes med naturgasfyr.
Hvis det ikke er tilfældet, vil klimabelastningen ved
fremstilling og bortskaffelse af byggematerialerne
overstige gevinsten ved at efterisolere. Det fremgår af
figur 3 og 4.

Energibesparelse
I tabel 2-5 er den årlige energibesparelse ved at
efterisolere vist for et hus, der er 140 m2 i grundplan,

hvilket svarer til et gennemsnitligt parcelhus. Tabellerne repræsenterer forskellige typer lofter og tage.

“Det gennemsnitlige årlige varmeforbrug for et hus
opført i perioden 1960-1980 er ca. 20.000 kWh.”

Tabel 2 - Årlig nettoenergibesparelse ved efterisolering af uopvarmet loftsrum.
Eksisterende isoleringstykkelse

100 mm
150 mm
200 mm

Ny samlet isoleringstykkelse
300 mm

400 mm

Energibesparelse
[kWh/år]

Energibesparelse
[kWh/år]

3.539
2.000
923

3.847
2.308
1.231

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Tabel 3 - Årlig nettoenergibesparelse ved efterisolering af fladt tag.
Eksisterende isoleringstykkelse

100 mm
150 mm

Ny samlet isoleringstykkelse
300 mm

400 mm

Energibesparelse
[kWh/år]

Energibesparelse
[kWh/år]

3.693
-

4.030
2.353

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut
Tabel 4 - Årlig nettoenergibesparelse ved efterisolering af skråloft med loft til kip.
Eksisterende isoleringstykkelse

100 mm
150 mm
200 mm

Ny samlet isoleringstykkelse
300 mm

400 mm

Energibesparelse
[kWh/år]

Energibesparelse
[kWh/år]

5.688
3.215
1.484

6.183
3.710
1.978

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Tabel 5 - Årlig nettoenergibesparelse ved efterisolering af skråloft med hanebåndsloft.
Eksisterende isoleringstykkelse

100 mm
150 mm
200 mm

Ny samlet isoleringstykkelse
300 mm

400 mm

Energibesparelse
[kWh/år]

Energibesparelse
[kWh/år]

5.107
2.886
1.332

5.551
3.330
1.776

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut
Energibesparelserne vist i tabel 2-5 er nettobesparelsen, dvs. uden at effektiviteten af varmeinstallationen er indregnet. Ved naturgasfyr og ved
fjernvarmeanlæg er der hen over året et varmetab
gennem skorsten/fjernvarmeveksler på henholdsvis

ca. 7% og ca. 3%, dvs. at den faktiske energibesparelse ved naturgas eller fjernvarme er en anelse højere
end vist i tabellerne, hvorimod energibesparelsen
ved elvarme er som vist.

Økonomisk rentabilitet
Afhængig af hvor meget isoleringsmateriale der
tilføjes loftet eller taget, er investeringen i efterisolering jf. Molio Prisdata for renoveringsprojekter skønsmæssigt:
Uopvarmede loftsrum: 35.000 – 60.000 kr.
Flade tage:		
190.000 – 210.000 kr.
Skråloft til kip:		
125.000 – 170.000 kr.
Skråloft m. hanebåndsloft: 115.000 – 155.000 kr.
når der tages udgangspunkt i et hus på 140 m2 i
grundplan.

I tabel 6 på næste side er der vist en oversigt over
den økonomiske rentabilitet ved at efterisolere lofter
og tage. Rentabiliteten er vist som simple tilbagebetalingstider (investeringen divideret med værdien
af den årlige energibesparelse). Investeringerne er
beregnet ud fra Molio Prisdata for renoveringsprojekter, og energipriserne er fra Energitilsynet og Forsyningstilsynet.

Efterisolering af uopvarmede loftsrum har generelt
den korteste tilbagebetalingstid. De øvrige muligheder har lange tilbagebetalingstider, og er ikke rentable,

medmindre de indtænkes, når lofterne eller tagkonstruktionerne skal renoveres af anden årsag.

Tabel 6 - Simpel tilbagebetalingstid i år for efterisolering af lofter og tage.
Eksisterende
isoleringstykkelse

Ny samlet isoleringstykkelse
300 mm

400 mm

Simpel tilbagebetalingstid [år]

Simpel tilbagebetalingstid [år]

Fjernvarme

Naturgas

El

Fjernvarme

Naturgas

El

Uopvarmet loftsrum
100 mm
150 mm
200 mm

24
36
70

15
23
45

10
14
28

31
42
69

20
27
44

12
17
27

Fladt tag
100 mm
150 mm

101

65

40

101
167

65
107

40
66

Skråloft til kip
100 mm
150 mm
200 mm

49
80
166

31
51
106

19
32
66

54
80
140

34
51
89

21
32
55

49
80
165

31
51
106

19
32
66

54
80
139

34
51
87

21
32
55

Skråloft m. hanebåndsloft
100 mm
150 mm
200 mm

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

*De beregningsmæssige forudsætninger for resultaterne i dette faktablad fremgår af
rapporten ”Energieffektivisering – Vurdering af konsekvenser for energi, økonomi og
miljø i et livscyklusperspektiv” udført af Teknologisk Institut for Forenet Kredit.
De anvendte forudsætninger er væsentlige for resultaterne.*

