
Overvejer du at få 
udskiftet yderdøre?
Dette faktablad vedrører udskiftning af yderdøre i eksisterende 
huse, hvor den nuværende varmeforsyning er baseret på natur-
gasfyr, fjernvarme eller elvarme.

ENERGIOPTIMERING OG KLIMAPÅVIRKNING FOR BOLIGEJERE



Det er altid en klimamæssig gevinst at udskifte 
yderdøre. Gevinsten er størst, hvis opvarmningen af 
huset er med naturgas. Men hvis opvarmningsformen 
er el eller fjernvarme, er der ligeledes en klimamæs-
sig gevinst forbundet med udskiftningen, om end ikke 
lige så stor. 

Det er kun en energimæssig fordel af udskifte ældre 
massive yderdøre, dvs. døre der er isat før 1980. Hvis 
dørene er isat efter 1980, har de isolerede træpartier, 
og dermed et forholdsvist lavt varmetab. Energibe-
sparelsen er størst for yderdøre, der har ruder med 
1-lags glas.

Såfremt yderdørene med tiden er blevet så skæve, 
at de ikke længere slutter tæt mod karmen, så der 
trænger udeluft ind, bør de skiftes under alle om-
stændigheder. Der er også andre fordele ved at ud-
skifte yderdøre, som f.eks.:

• Lavere varmeregning
• Nye yderdøre forøger husets værdi

Det kan økonomisk ikke betale sig at udskifte 
yderdøre alene med udgangspunkt i energibespar-
elsen, hvis dørene ellers slutter tæt og er i god stand. 
Normalt er situationen også den, at der udskiftes 
yderdøre, fordi de er udtjente.

Samlet konklusion

“Den samlede årlige drivhusudledning var i 2018 på i alt 
9,74 ton CO2 ækvivalenter per dansker.” 

Kilde: https://di.unfccc.int/time_series

Der findes et utal af forskellige yderdøre, der kan 
være med eller uden glaspartier. Det er dog kun 
en energimæssig fordel af udskifte ældre massive 
yderdøre. Såfremt yderdørene er begyndt at rådne, 
vise andre tegn på nedbrydning eller ikke længere 

slutter tæt mod karmen, bør de dog udskiftes under 
alle omstændigheder.
Hvis yderdørene er fra efter 1980 og er i god stand 
samt slutter tæt anbefales ikke at udskifte dørene.

Fakta om yderdøre



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

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

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 figur viser klimabelastningen såvel 
som klimagevinsten ved at udskifte eksisterende 
yderdøre i huse, der opvarmes med enten naturgas, 
el eller fjernvarme.  

Klimabelastningen (den beige søjle, der ikke er så fre-
mtrædende) er knyttet til at producere nye yderdøre, 
og bortskaffe de eksisterende døre. Der anvendes en 
betragtningsperiode på 50 år, og dermed medregnes 
også eventuelle udskiftninger af materialer i peri-
oden. Klimagevinsten (lilla, lyseblå eller grøn afhæn-
gig af den aktuelle opvarmningsform)  er forbundet 

med den energibesparelse, som nye yderdøre med-
fører over en periode på 50 år. 
I figuren er det taget udgangspunkt i en eksisteren-
de yderdør med eller uden ruder. De eksisterende 
ruder består af enten 1-lags ruder eller termoruder af 
forskellig størrelse. Alle yderdøre udskiftes til isol-
erede døre med 3-lags energiruder. De forskellige 
muligheder fremgår af figuren, idet ”1-lags, rudeareal 
< 20 %” f.eks. betyder, at den eksisterende yderdør 
har en 1-lags rude, hvis areal udgør mindre end 20 % 
af dørarealet.

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



I nedenstående tabel er den årlige energibesparelse 
ved udskiftning af én dør fremstillet før 1980 angivet. 
Den nye dør har 3-lags energirude. I tabellen er der 
taget udgangspunkt i døre med forskelligt glasareal 

med henholdsvis ruder med 1-lags glas eller ter-
moruder. Hvis der udskiftes mere end én dør lægges 
energibesparelsen for hver enkelt dør sammen.

Energibesparelse

Figur 1 Konsekvenser for klimapåvirkning ved udskiftning af yderdøre

Det ses af figur 1, at der altid er en klimamæssig 
gevinstforbundet med at udskifte yderdøre. Gevin-
sten er størst, hvis den anvendte opvarmningsform 
er baseret på naturgas. Men hvis opvarmningsfor-
men er el eller fjernvarme, er der ligeledes en kli-
mamæssig gevinst forbundet med udskiftningen, 
om end ikke lige så stor. De største gevinster opnås, 
hvis de eksisterende døre er med 1-lags ruder, og jo 

større rudeareal, jo større gevinst. Hvis de eksister-
ende døre er med termoruder, er den klimamæssige 
gevinst mindre, og rudearealet ikke så afgørende for 
resultatet på grund af rudernes bedre isoleringsevne. 
Gevinsten ved udskiftning af en dør uden rude er 
sammenlignelig med gevinsten ved udskiftning af en 
dør med termorude med et rudeareal < 20%.

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut



Investeringen i udskiftning af yderdøre er ca. kr. 13.000,- pr. dør uanset om døren er med eller uden ruder.

Økonomisk rentabilitet

Tabel 3 - Simpel tilbagebetalingstid i år ved udskiftning af yderdøre fra før 1980

Tabel 2 – Årlig energibesparelse ved udskiftning af en yderdør fra før 1980

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Kilde: Udregninger af Teknologisk Institut

Type af eksisterende dør Simpel tilbagebetalingstid [år]

Naturgas Fjernvarme Elvarme

Dør med under 20 % rudeareal med 1 lag glas
Dør med 20 - 50 % rudeareal med 1 lag glas
Dør med 51 - 80 % rudeareal med 1 lag glas
Dør med under 20 % rudeareal med termorude
Dør med 20 - 50 % rudeareal med termorude
Dør med 51 - 80 % rudeareal med termorude
Pladedør uden rude

66,2
49,0
38,9
81,3
77,2
71,6
89,7

100,3
74,3
59,0
123,2
117,0
108,4
135,9

38,6
28,6
22,7
47,4
45,0
41,7
52,3

Type af eksisterende dør Udskiftning til ny yderdør 
med 3-lags lavenergiruder
[kWh/år]

Dør med under 20 % rudeareal med 1 lag glas
Dør med 20 - 50 % rudeareal med 1 lag glas
Dør med 51 - 80 % rudeareal med 1 lag glas
Dør med under 20 % rudeareal med termorude
Dør med 20 - 50 % rudeareal med termorude
Dør med 51 - 80 % rudeareal med termorude
Pladedør uden rude

334
451
568
272
287
309
247

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.

*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.*


