
Overvejer du at få 
skiftet vinduer?
Dette faktablad vedrører udskiftning af vinduer eller ruder i ek-
sisterende huse, hvor den nuværende varmeforsyning er baseret 
på naturgasfyr, fjernvarme eller elvarme.

ENERGIOPTIMERING OG KLIMAPÅVIRKNING FOR BOLIGEJERE



Den klimamæssige gevinst ved at udskifte vinduer 
afhænger af alderen af de eksisterende vinduer samt 
hvilken opvarmningsform, der anvendes. For vindu-
er produceret før 1995, er der altid en klimamæssig 
gevinst forbundet med at udskifte vinduerne. For 
vinduer produceret efter 1995 er det kun klimamæs-
sigt fordelagtigt at udskifte vinduer, hvis den anvend-
te opvarmningsform er baseret på naturgas. Det er 
altid klimamæssigt fordelagtigt at udskifte ældre 
termoruder med nye lavenergiruder.

Energibesparelsen er størst for huse med ældre vin-
duer og ruder, der er produceret før ca. 1995, hvilket 
skyldes, at ruderne i nyere vinduer fra efter ca. 1995 
har et forholdsvist lille varmetab. Der er en række 
andre fordele ved at udskifte vinduer eller ruder, som 
f.eks.:

• Lavere varmeregning
• Varmere overflader og mindre risiko for indvendig 

kondens
• Øget komfort og bedre indeklima pga. mindre 

træk
• Nye vinduer eller ruder forøger husets værdi

Det er ikke økonomisk rentabelt at udskifte eksister-
ende vinduer alene med udgangspunkt i værdien af 
energibesparelsen. Normalt er situationen også den, 
at der udskiftes vinduer, fordi vinduerne er udtjente, 
eller fordi der ønskes nye vinduer af anden årsag. 

Med hensyn til udskiftning af ruder i eksisterende vin-
duesrammer med nye lavenergiruder er situationen 
lidt anderledes, idet udskiftningen i dette tilfælde 
ofte udføres med udgangspunkt i energibesparelsen. 
Hvis huset har vinduer med én ramme, er udskiftning 
af ældre termoruder fra før ca. 1995 det, som bedst 
kan betale sig. Det er særligt fordelagtigt i huse med 
elvarme. Hvis ruderne er fra efter ca. 1995, er det 
ikke rentabelt af udskifte ruderne. 

Samlet konklusion

Energiforbrug til opvarmning er forbundet med ud-
Denne beskrivelse vedrører udskiftning af vinduer, 
hvor hele vinduet inklusiv ramme og rude udskiftes 
med nye lavenergivinduer. Desuden vedrører beskriv-
elsen udskiftning af ruder, hvor de eksisterende ram-
mer bibeholdes, og de eksisterende ruder erstattes 
med nye lavenergiruder. Der findes et utal af forskel-
lige vindueskonstruktioner, og i denne beskrivelse er 
der taget udgangspunkt i de mest almindelige, som er 
vinduer med én oplukkelig ramme (én rude) og vindu-
er med flere oplukkelige rammer (to eller flere ruder). 
Og i begge tilfælde er det forudsat, at vinduerne er 
monteret med ældre termoruder. 

Udskiftning af vinduer med forsatsruder, koblede 
rammer etc. er der ikke regnet på i nedenstående, da 

de udgør en mindre andel af de vinduer, der udskiftes. 
Udskiftning af vinduer med forsatsruder, koblede ram-
mer mv., vil resultere i mindst samme energimæssige 
besparelse som udskiftning af vinduer med termorud-
er.

Vinduer, som er begyndt at rådne eller viser andre 
tegn på nedbrydning, bør udskiftes til nye vinduer. I 
nogle tilfælde kan vinduesrammerne med tiden blive 
så skæve, at de ikke længere slutter tæt mod karmen, 
så der trænger udeluft ind.

Hvis vinduerne er i god stand og slutter tæt, anbefales 
det blot at udskifte den nuværende termorude med en 
lavenergirude, og kun i tilfælde af at den eksisterende 
termorude er af ældre type fra før ca. 1995.

Fakta om udskiftning af vinduer



Energiforbrug til opvarmning er forbundet med ud-
ledning af drivhusgasser (CO2 ækvivalenter). I tabel 
1 ses den nuværende og den forventede udledning af 

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

Klimapåvirkning – livscyklusvurdering

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

Tabel 1 – Forventet udvikling i udledningen af drivhusgasser ved opvarmning med henholdsvis naturgas, fjern-
varme og el 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 omfat-
ter 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 energisys-
temet 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.  

Nedenstående figurer viser klimabelastningen såvel 
som klimagevinsten ved at udskifte eksisterende vin-
duer og ruder og erstatte dem med lavenergivinduer 
eller lavenergiruder i huse der opvarmes med enten 

naturgas, el eller fjernvarme.  
Klimabelastningen (blå søjle) er knyttet til at pro-
ducere nye vinduer og ruder og bortskaffe de eksis-
terende vinduer og ruder. Der anvendes en betragt-
ningsperiode på 50 år, og dermed medregnes også 
eventuelle udskiftninger af materialer i perioden. 
Klimagevinsten (orange, grå eller gul afhængig af den 
aktuelle opvarmningsform) er forbundet med den en-
ergibesparelse, som nye vinduer og ruder medfører 
over en periode på 50 år. 



Figur 1 Konsekvenser for klimapåvirkning ved udskiftning af vinduer med én oplukkelig ramme

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

I figurerne er det taget udgangspunkt i et eksister-
ende vindue eller en eksisterende rude med én eller 
flere oplukkelige rammer, der er produceret før eller 
efter 1995 (for ruders vedkommende er kun medtag-
et ruder produceret før 1995). Vinduet eller ruden 

udskiftes til enten to- eller trelags lavenergirude. De 
forskellige muligheder fremgår af figurerne, idet ”før 
1995 -> tolags” f.eks. betyder, at det nuværende vin-
due er produceret før 1995, og at det udskiftes med 
et nyt vindue med tolags lavenergirude.

Figur 2 Konsekvenser for klimapåvirkning ved udskiftning af vinduer med flere oplukkelige rammer

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut



Det ses af figur 1 og 2, at den klimamæssige gevinst 
ved at udskifte vinduer med én eller flere oplukke-
lige rammer afhænger af alderen af de eksisterende 
vinduer samt hvilken opvarmningsform, der an-
vendes. For vinduer produceret før 1995, er der altid 
en klimamæssig gevinst forbundet med at udskifte 
vinduerne, idet den driftsmæssige besparelse i form 
af reduceret varmebehov er væsentligt større end 
belastningen forbundet med at udskifte vinduerne. 
For vinduer produceret efter 1995 er det kun kli-
mamæssigt fordelagtigt at udskifte vinduer, hvis den 

anvendte opvarmningsform er baseret på naturgas. 
Den samlede gevinst forbundet med at udskifte vin-
duer er lidt mindre for vinduer med flere oplukkelige 
rammer sammenlignet med vinduer med én oplukke-
lig ramme.

Der er en klimamæssig gevinst forbundet med at ud-
skifte ælder ruder uanset hvilken opvarmningsform, 
der er installeret. Klimagevinsten er dog størst, når 
der anvendes naturgas.

Der er taget udgangspunkt i et 1. planshus på 140 m2, 
der svarer til et parcelhus i gennemsnits-størrelse. 
Der er regnet på udskiftning af vinduer med ældre 
termoruder (produceret før ca. 1995) og på vinduer 
med nyere termoruder (produceret efter ca. 1995). I 
begge tilfælde erstattes vinduerne med lavenergivin-

duer. Desuden er der regnet på udskiftning af ældre 
tolags ruder til lavenergiruder. Termoruder produc-
eret før 1995 er typisk almindelige termoruder, mens 
ruder produceret efter 1995 er energiruder. Det er 
ikke rentabelt at udskifte nyere ruder. 

Energibesparelse

Figur 3 Konsekvenser for klimapåvirkning ved udskiftning af ældre termoruder

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut



Investeringen i nye vinduer afhænger af, hvor mange 
vinduer der udskiftes og hvilken type der vælges. In-
vesteringen i udskiftning af vinduer i et hus på 140 m2 

i grundplan (i alt ca. 32 m2 vinduer) til træ/alu-vindu-
er, som er de mest almindelige i dag, er skønsmæs-
sigt:

Økonomisk rentabilitet

Vinduernes/
rudernes 
årgang

Udskiftning af vinduer med 
én oplukkelig ramme

Udskiftning af vinduer med 
flere oplukkelige rammer

Udskiftning af ruder

Vinduer med 
2’lags lav-
energirude
[kWh/år]

Vinduer med 
3’lags lav-
energirude
[kWh/år]

Vinduer med 
2’lags lav-
energirude
[kWh/år]

Vinduer med 
3’lags lav-
energirude
[kWh/år]

Vinduer med 
én ramme
[kWh/år]

Vinduer med 
flere rammer
[kWh/år]

Før 1995
Efter 1995

5.116
902

5.794
1.580

4.277
902

5.081
1.705

4.474
-

3.421
-

Energibesparelserne vist i tabel 2 er nettobespar-
elsen, dvs. uden at effektiviteten af varmeinstalla-
tionen er indregnet. Ved opvarmning af huset med 
naturgasfyr eller fjernvarmeanlæg er der hen over 
året et varmetab gennem skorsten/fjernvarmeveksler 

på henholdsvis ca. 7% og ca. 3%. Den faktiske energ-
ibesparelse ved naturgas eller fjernvarme er dermed 
en anelse højere end vist i tabellen, hvorimod energ-
ibesparelsen ved elvarme er som vist.

Tabel 2 – Årlig energibesparelse ved udskiftning af vinduer og ruder

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Udskiftning af vinduer
Vinduer med én ramme, tolags lavenergiruder: 195.000 kr.
Vinduer med én ramme, trelags lavenergiruder: 216.000 kr.
Vinduer med flere rammer, tolags lavenergiruder: 200.000 kr.
Vinduer med flere rammer, trelags lavenergiruder: 224.000 kr.

Investeringen i udskiftning af ældre tolags termo-
ruder fra før 1995 med nye tolags lavenergiruder er 

skønsmæssigt:

Udskiftning af ruder
Vinduer med én ramme, tolags lavenergiruder:   85.000 kr.
Vinduer med flere rammer, tolags lavenergiruder: 103.000 kr.



Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Vinduernes 
type / årgang

Nye vinduer med 2’lags lavenergiruder Nye vinduer med 3’lags lavenergiruder

Simpel tilbagebetalingstid
[år]

Naturgas Fjernvarme Elvarme Naturgas Fjernvarme Elvarme

Før 1995
Efter 1995

50,4
286

74,0
420

29,4
167

49,2
181

72,3
265

28,9
105

Vinduernes 
type / årgang

Nye vinduer med 2’lags lavenergiruder Nye vinduer med 3’lags lavenergiruder

Simpel tilbagebetalingstid
[år]

Naturgas Fjernvarme Elvarme Naturgas Fjernvarme Elvarme

Før 1995
Efter 1995

61,8
293

90,8
431

36,0
171

58,3
174

85,7
255

34,0
101

Vinduernes type Nye 2’lags lavenergiruder

Simpel tilbagebetalingstid [år]

Naturgas Fjernvarme Elvarme

Èn ramme
Flere rammer

25,1
39,9

37,0
58,7

14,7
23,3

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Tabel 3 - Simpel tilbagebetalingstid i år ved udskiftning af vinduer med én oplukkelig ramme

Tabel 4 - Simpel tilbagebetalingstid i år ved udskiftning af vinduer med flere oplukkelige rammer

Tabel 5 - Simpel tilbagebetalingstid i år ved udskiftning af ældre tolags termoruder i eksisterende vinduer

*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.*


