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Forord
Denne rapport er udarbejdet af Teknologisk Institut for Forenet Kredit, som har ønsket at få belyst de miljømæssige konsekvenser af en række gængse energieffektiviseringstiltag, herunder
også konsekvenserne for energi og økonomi. De energieffektiviseringstiltag, der indgår i rapporten, er udvalgt i samråd mellem Forenet Kredit og Teknologisk Institut med udgangspunkt i en
undersøgelse af hvilke tiltag, der er mest efterspurgte blandt Nykredits kunder.
Rapporten er udarbejdet af Teknologisk Instituts specialister inden for energi og livscyklusvurderinger, og foruden rapporten er der udarbejdet en række faktablade, som Forenet Kredit kan
bruge i kommunikationsøjemed.
Rapporten er udarbejdet i perioden november 2020 – juni 2021.
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1. Sammenfatning
Indledning
Nærværende rapport er udarbejdet som en del af Forenet Kredits klimastrategi, der bl.a. har til formål
at fremme husejeres interesse for at energieffektivisere deres boliger. For at kvalificere og målrette
hvilke energieffektiviseringstiltag, der ud fra en klimamæssig betragtning mest hensigtsmæssigt støttes, har Forenet Kredit ønsket at få belyst de energi- og klimamæssige samt økonomiske konsekvenser
af en række gængse energieffektiviseringstiltag, der udføres på huse og beboelsesejendomme. Der er
taget udgangspunkt i de tiltag, der er mest efterspurgt blandt Nykredits kunder i forbindelse med långivning sammenholdt med energibesparelsespotentialet for de enkelte tiltag. Der er udført analyser af
følgende tiltag:
•

Efterisolering af lofter og tage

•

Konvertering til luft/vand-varmepumpe

•

Udskiftning af vinduer og ruder

•

Udskiftning af yderdøre

•

Hulmursisolering

•

Etablering af solcelleanlæg

Materialet i denne rapport er anvendt til at udarbejde en række letlæste faktablade, der kan anvendes
i formidlingen af projektets resultater og til at fremme energieffektiviseringsindsatsen blandt kunderne
i Nykredit og Totalkredit.
Metode
Analyserne tager udgangspunkt i et 1. planshus, der er 140 m2 i grundplan svarende til et gennemsnitligt parcelhus.
Analysen af de energimæssige konsekvenser (i rapporten benævnt energibesparelser i brugsfasen)
afspejler nettoenergibesparelsen ved de omfattede tiltag. Analysen er baseret på energiberegningsmodeller udviklet af SBi (Statens Byggeforsknings Institut - nu BUILD) og Teknologisk Institut.
Analysen af de klimamæssige konsekvenser af de valgte tiltag er baseret på livscyklusvurderinger (LCA)
udført med baggrund i de internationale standarder ISO14040 og ISO14044. LCA’en opgør konsekvenserne ved at producere og evt. bortskaffe de byggematerialer, der indgår i eller berøres af de valgte
tiltag sammenholdt med de energibesparelser, som det pågældende tiltag medfører over en betragtningsperiode på 50 år.
LCAbyg 5.1.0.5 er anvendt til klassificering og karakterisering af input- og output flows. Den primære
kilde til miljødata er den tyske Ökobau-database og miljøvaredeklarationer (EPD’er), i det omfang de er
tilgængelige.
Foruden de klimamæssige konsekvenser er konsekvenserne for en række andre miljøpåvirkningskategorier, f.eks. forsuring og næringssaltbelastning, opgjort. Denne rapport præsenterer udelukkende
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resultaterne for klimamæssige effekter, mens resultaterne for de øvrige kategorier kan tilgås i rapportens bagvedliggende materiale.
De økonomiske konsekvenser er opgjort som tiltagenes simple tilbagebetalingstid.

Resultater
Alle de omfattede energieffektiviseringstiltag resulterer – i større eller mindre grad - i energibesparelser
i brugsfasen. De klimamæssige konsekvenser opgjort i et livscyklusperspektiv er imidlertid ikke altid
positive. Det skyldes, at den klimamæssige belastning forbundet med at producere og evt. bortskaffe
de materialer, der indgår i et givent tiltag, i visse tilfælde er større end den klimamæssige besparelse
forbundet med det reducerede energibehov. Etablering af luft/vand-varmepumper, udskiftning af
yderdøre og hulmursisolering resulterer – under de anvendte beregningsmæssige forudsætninger –
altid i en samlet klimamæssig gevinst. For de øvrige tiltag afhænger den klimamæssige gevinst af en
række forskellige parametre, f.eks. husets opvarmningsform og den nuværende isoleringstykkelse.
En afgørende faktor for de klimamæssige konsekvenser er den anvendte fremskrivning af emissionsfaktorerne i det fremtidige danske energisystem, da der forudses en gradvis overgang til fossilfri energiforsyning i løbet af de kommende årtier. Det betyder, at udledningen af drivhusgasser forventes at
falde for el og fjernvarme, hvorimod udledning af drivhusgasser fra forbrænding af naturgas og olie
ikke forventes at ændre sig. Derfor ses der for de tiltag, hvor der er regnet med naturgas eller olie som
opvarmningsform altid en samlet klimamæssig gevinst, hvorimod dette ikke altid er tilfældet, når opvarmningsformen er el eller fjernvarme.
Det er i mange tilfælde bekosteligt at energirenovere huse, og når værdien af energibesparelsen i
mange tilfælde er beskeden, så er tilbagebetalingstiden for en række af de analyserede energieffektiviseringstiltag meget lang. Energirenovering af huse udføres da ofte med det sigte at holde huset vedlige, forbedre indeklimaet og/eller forøge værdien, mens det reducerede energiforbrug er sekundært.
Generelt har de energieffektiviseringstiltag med den bedste økonomiske rentabilitet ligeledes de mest
fordelagtige klimamæssige konsekvenser.
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2. Baggrund og formål
Baggrund
Forenet Kredit har i 2020 vedtaget en klimastrategi, der bl.a. skal fremme husejeres interesse for at
energieffektivisere deres boliger. I den forbindelse ydes der (af Nykredit-koncernen) f.eks. lån på særlige favorable vilkår til en række energieffektiviseringstiltag, som boligejerne kan få udført på deres
bolig. For at kvalificere og målrette hvilke energieffektiviseringstiltag, der ud fra en klimamæssig betragtning mest hensigtsmæssigt støttes, har Forenet Kredit ønsket at få belyst de energi- og miljømæssige konsekvenser af en række gængse energieffektiviseringstiltag, der udføres på huse og beboelsesejendomme. Den økonomiske rentabilitet af tiltagene er ligeledes ønsket belyst.
Der findes ca. 1,6 mio. parcelhuse inklusiv række- og dobbelthuse i Danmark. Størstedelen af disse er
opført i perioden 1960 – 2000, hvoraf hovedparten er fra 1960-1970. Husene opvarmes primært med
fjernvarme (43%), naturgas (23%) og olie (13%). Resten opvarmes med el (14 %) (elvarme eller varmepumper) eller andet (7%). Opvarmning med olie vil forsvinde om nogle år, da det ikke længere er muligt
udskifte et udtjent oliefyr med et nyt. Da oliefyr primært anvendes i områder uden kollektiv energiforsyning (fjernvarme, naturgas) vil udtjente oliefyr i stor udstrækning blive erstattet med varmepumper.
I første omgang skal det udviklede materiale anvendes af Forenet Kredit til internt brug, men sidenhen
skal materialet måske kunne anvendes af bygningsejere til at vurdere mulige energieffektiviseringstiltag, med udgangspunkt i bæredygtighed, idet der tages udgangspunkt i energi- og materialeforbrug
samt kendskab til forventningerne til den fremtidige danske energiforsyning. Materialet, der udvikles i
dette projekt, består af nærværende rapport, som beskriver forudsætningerne for beregningerne,
samt en række letlæselige faktablade for de enkelte energieffektiviseringstiltag.

Formål
Formålet med projektet er at opgøre konsekvenser for energi og miljø, samt den økonomiske rentabilitet af en række gængse energieffektiviseringstiltag. Det er valgt at fokusere på nedenstående tiltag,
der er valgt ud fra en samlet vurdering af, hvilke produkter Nykredit koncernens kunder efterspørger,
sammenholdt med energibesparelsespotentialet for det enkelte tiltag:
•

Efterisolering af lofter og tage

•

Udskiftning af vinduer og ruder

•

Konvertering til luft/vand-varmepumpe

•

Udskiftning af yderdøre

•

Hulmursisolering

•

Etablering af solcelleanlæg
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3. Metode
Energibesparelser og økonomisk rentabilitet
Energirenovering af bygninger har til formål at sikre et lavere energiforbrug i bygningens restlevetid
eller lavere energiforbrug i tiltagets levetid. I langt de fleste tilfælde vil bygningens restlevetid overstige
levetiden af det gennemførte energibesparende tiltag, hvorfor der er regnet med de enkelte tiltags
tekniske levetid ved opgørelserne af energibesparelserne. De beregningsmodeller, der er udviklet, baserer sig på data for varmetab fra bygningskonstruktioner, fastsat af SBi (Statens Byggeforsknings Institut - nu BUILD). Datagrundlaget opdateres løbende, og der er i dette projekt anvendt data fra 2019,
der er de seneste tilgængelige.
Den beregnede nettoenergibesparelse ved at gennemføre et givent tiltag, er i sagens natur den samme
uanset hvilken energikilde (olie- eller gasfyr, fjernvarme, elvarme eller varmepumpe) der er installeret,
men de afledte økonomiske og miljømæssige konsekvenser er meget forskellige. I dette projekt er der
taget udgangspunkt i henholdsvis naturgas, fjernvarme og elvarme, der udgør langt størstedelen af
energiforsyningen af den danske boligmasse. For et enkelt tiltag, etablering af luft/vand-varmepumper,
er der også taget udgangspunkt i opvarmning med oliefyr.
Ved beregningerne af rentabilitet af de undersøgte energibesparende tiltag, er der taget udgangspunkt
i de nuværende priser for de ovennævnte energikilder, idet forventningen er, at energipriserne set
over tid, vil være uændrede i forhold til det nuværende niveau, som det hidtil har været tilfældet set
over tid.

Miljømæssige konsekvenser i et livscyklusperspektiv
Beskrivelse af LCA som metode
De miljømæssige konsekvenser af de valgte energieffektiviseringstiltag bestemmes med udgangspunkt
i en livscyklusvurdering (LCA), som er en metode til at opgøre og vurdere de miljømæssige påvirkninger
af et produkt eller et system gennem hele dets levetid. Livscyklusvurderinger udarbejdes på baggrund
af de internationale standarder ISO14040 og ISO14044, og benytter en referenceenhed (såkaldt funktionel enhed) baseret på produktet eller systemets ydeevne/service (f.eks. produktion af ét vindue af
en bestemt størrelse med en bestemt isoleringsevne).
Livscyklusvurderingen begynder med en kortlægning, hvor alle input og output, der indgår i livscyklus
af produktet/systemet, kvantificeres. Det drejer sig om råmaterialer, hjælpemidler, kemikalier, energi,
vand samt udledning til luft, vand og jord og produktion af affald. Ved hjælp af karakteriseringsfaktorer
omregnes de enkelte poster (f.eks. mængden af metangas udledt til luft) til den pågældende påvirkningskategoris fælles enhed (f.eks. kg CO2-ækvivalenter for miljøpåvirkningskategorien ”global opvarmning”). Denne omregning kaldes for karakterisering.
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For en byggevare eller bygning omfatter livscyklussen typisk produktion (af byggevaren/-varer), byggeproces, driftsfase, endt levetid (nedrivning eller renovering), genbrug/genanvendelse/endelig bortskaffelse (jf. Figur 3.1 og Tabel 3.1), som beskrevet i EPD-standarden EN 15804:2012.

Figur 3.1 - LCA-faser og -moduler for en bygning (Kilde: Rasmussen & Birgisdóttir, 2015).
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Tabel 3.1 - LCA-Faser og -moduler, som angivet i EPD standarden EN15804:2012+A1:2013.
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anvendelse

Udvinding af råstoffer

stem

Selvom en LCA pr. definition omfatter hele produktets/systemets livscyklus (dvs. en vugge-til-grav analyse), kan det i nogle tilfælde være relevant at begrænse systemgrænserne til:

•

En vugge-til-port analyse (f.eks. ved fremstilling af et produkt: Fra anskaffelse af råvarer til
produktet er færdigt og køres ud af fabrikken).

•

En port-til-port analyse (f.eks. kun fremstillingsprocessen eller behandlingsprocessen, uden
anskaffelse af råvarer).

•

Eller en port-til-grav analyse (f.eks. produktets brugsfase og bortskaffelse, inkl. transport fra
fabrikkens port og transport af affald efter brug).

LCA er en relativ vurdering, dvs. at man typisk er interesseret i at sammenligne LCA-resultater for alternative scenarier (f.eks. alternative produkter, eller alternative produktionsmetoder eller affaldshåndteringsløsninger). Dette forudsætter, at de scenarier som skal sammenlignes, leverer den samme
funktion/service (f.eks. for byggevarer: samme styrke, holdbarhed, levetid, isoleringsevne m.m.).
Metodemæssig tilgang anvendt i nærværende undersøgelse
I nærværende LCA-modellering tages der udgangspunkt i anbefalingerne i følgende publikationer:
•

Branchevejledning i LCA ved renovering, udarbejdet af Teknologisk Institut og SBI / BUILD
(Worm et al., 2016)

•

Vejledning om LCA i den Frivillige Bæredygtighedsklasse, lanceret af Transport- og Boligministeriet i maj 2020 (Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen, 2020)

Ovennævnte publikationer følger standarderne EN15978 og EN15804.
Til beregning af LCA-resultaterne er der anvendt LCAbyg 5.1.0.4 software til klassificering og karakterisering af input- og output flows. LCA-resultaterne er angivet som karakteriserede resultater.
LCA-beregningerne udføres for en betragtningsperiode på 50 år. LCA-beregningerne udføres for de
miljøpåvirkningskategorier og ressourceforbrugsparametre, som er listet i Tabel 3.2. Disse repræsenterer hovedparten af de kategorier og parametre, der er omfattet af EPD-standarden
(EN15804:2012+A1:2013). LCA-resultaterne præsenteres dog udelukkende for miljøpåvirkningskategorien global opvarmning (Global Warming Potential, eller GWP, på engelsk). Resultater for de øvrige
påvirkningskategorier kan tilgås i det bagvedliggende materiale.
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Miljøpåvirknings

Forkortelse

Enhed

Konsekvens for miljøet

Global opvarm-

GWP (Global War-

kg CO2-ækv.

For høje mængde af drivhusgasser i atmosfæren er med

ning

ming Potential)

kategori
til at opvarme de jordnære luftlag med klimaændringer
til følge.
Ozonlagsned-

ODP (Ozone Deple-

kg CFC-11-

Nogle kemiske forbindelser nedbryder det stratosfæri-

brydning

tion Potential)

ækv.

ske ozonlag, som beskytter planter, dyr og mennesker
mod solens skadelige UV-A og UV-B-stråler.

Forsuring

AP (Acidification Po-

kg SO2-ækv.

tential)

Nogle kemiske forbindelser i luften reagerer med regnvand og falder som ”sur regn”, der bl.a. medvirker til at
nedbryde rodsystemer og udvaske planternes næringsstoffer.

Næringssaltbe-

EP (Eutrophication

kg PO4

lastning/

Potential)

ækv.

3--

eutrofiering

Når mængden af næringsstoffer i sarte vandmiljøer
øges, fremmes uønsket plantevækst, f.eks. algevækst
med fiskedød til følge.

Fotokemisk

POCP (Photochemi-

kg Ethene-

Nogle kemiske forbindelser reagerer med UV-stråler og

ozondannelse

cal Ozone Creation

ækv.

danner jordnær ozon (sommersmog) som bl.a. er ska-

Potential)
Udtynding af

ADP-elements (Abi-

abiotiske ikke-

otic Resource De-

fossile ressour-

pletion

cer

Potential for non-

delig for luftvejene.
kg Sb-ækv.

Et højt forbrug af ressourcer som mineraler og metaller
kan bidrage til ressourceknaphed.

fossil resources)
Udtynding af

ADP-fossil fuels

abiotiske

(Abiotic depletion

fossile ressour-

potential for

cer

fossil resources)

Forbrug af ved-

PERT (Total use of

værende pri-

renewable primary

mær energi

energy resources)

Forbrug af ikke-

PENRT (Total use of

vedværende pri-

non-renewable pri-

mær energi

mary energy re-

MJ

Et højt forbrug af ressourcer som fossile brændsler kan
bidrage til ressourceknaphed.

MJ

Et højt forbrug af fornybare energikilder kan bidrage til
ressourceknaphed.

MJ

Et højt forbrug af fossile energikilder kan bidrage til ressourceknaphed.

sources)
Tabel 3.2 - Liste over de miljøpåvirkningskategorier, samt to ressourceforbrugsparametre (PERT og PENRT), som er medtaget i LCA-beregningerne, samt en kort beskrivelse af deres konsekvens for miljøet. Miljøpåvirkningskategorierne samt de
to ressourceforbrugsparametre er omfattet af EPD-standarden EN15804:2012+A1:2013.

Baggrunden for udvælgelsen af miljøpåvirkningskategorien global opvarmning som hovedfokus for
den udførte LCA er at fremme overskueligheden i præsentationen af resultaterne, da erfaringen viser,
at det kan være svært at forholde sig til mange forskellige miljøpåvirkninger. Dette valg afspejler dog
også den større politiske fokus på, samt forståelse af, parameteren global opvarmning, i forhold til de
øvrige LCA-miljøpåvirkningskategorier på samfundsniveau. Global opvarmning er en miljøbelastning,
som de fleste efterhånden kan forholde sig til, og ser betydningen af. Forenet Kredit har netop også
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fokus på global opvarmning i sin nyligt vedtagne klimastrategi. Som følge af det er det besluttet at
begrænse præsentationen af LCA-resultater til kun at omfatte klimabelastning.
Systemgrænser
For nye byggematerialer/-varer, der indgår i de undersøgte energirenoveringstiltag, omfatter LCA’en
følgende livscyklusmoduler:
•

A1-A3 (produktfase: fremstilling af de relevante byggevarer/-materialer, inkl. udvinding af råvarer og deres transport til produktionsanlægget)

•

B4 (brugsfase – udskiftning: fremstilling af de ekstra byggevarer/-materialer, der skal udskiftes
inden for betragtningsperioden på 50 år)

•

B6 (brugsfase – energibesparelser, som det pågældende energitiltag fører til inden for betragtningsperioden på 50 år)

•

C3-C4 (endt levetid – affaldsbehandling og deponering af de byggevarer/-materialer, der indgår i det pågældende energirenoveringstiltag)

For eksisterede materialer, som fjernes eller rives ned i forbindelse med de undersøgte energirenoveringstiltag, omfatter LCA’en følgende livscyklusmoduler:
•

C3-C4 (endt levetid – affaldsbehandling og deponering af de byggevarer/-materialer, der fjernes eller rives ned i forbindelse med de undersøgte energirenoveringstiltag)

Funktionel enhed
Den valgte funktionelle enhed for det undersøgte system svarer til energirenoveringen af et enfamilieshus med 140 m2 i grundplan ved seks forskellige energirenoveringstiltag nævnt i kapitel 2.2.
En detaljeret beskrivelse af den specifikke funktionelle enhed for hvert energirenoveringstiltag (f.eks.
arealet af de efterisolerede konstruktioner, arealet af udskiftede vinduer eller hele husets areal, alt
afhængig af hvilket tiltag, der er tale om) er vist i Bilag A, Tabel A-1.
Energidata
Energibesparelser under driftsfasen omregnes til besparelser for hver af de undersøgte tiltag, ved
hjælp af de emissionsfaktorer for energifremskrivning, som er udgivet i rapporten “Opdaterede emissionsfaktorer for el og fjernvarme” udarbejdet af COWI for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (COWI,
2020). Emissionsfaktorerne afspejler, at den danske energiforsyning vil være under forandring frem
mod år 2050. Den nuværende strategi for dekarbonisering af energiforsyningen lægger op til, at den
danske elforsyning i år 2035 udelukkende er baseret på vedvarende energikilder, og i år 2050 er den
danske energiforsyning helt fossilfri.
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Faktorerne, som er angivet for både strøm og fjernvarme, er fremskrevet i henhold til den forventede
udvikling af energiforsyningen i Danmark for 2020, 2025, 2030, 2035 og 2040. Datapunkterne mellem
de angivne værdier beregnes med lineær interpolation, mens emissionsfaktorer fremadrettet efter
2040 holdes konstante. Emissionsfaktorerne for naturgas og olie er baseret på Ökobau data (Ökobau,
2018) og baseres ikke på en fremskrivningsmodel, men tværtimod på nogle faste emissionsværdier for
afbrænding af naturgas og olie. Det fremgår af Tabel 3.3, at emissionsfaktorerne for henholdsvis naturgas og olie er uændret i fremtiden, da den kemiske sammensætning af disse brændsler vil være
uændret. Til gengæld ses, at emissionsfaktorerne for både elektricitet og fjernvarme ændres i takt med
at andelen af fossilt brændsel i energiforsyningen reduceres til fordel for vedvarende energikilder, der
er CO2 neutrale.
Den anvendte fremskrivning af emissionsfaktorerne har stor indflydelse på de miljømæssige konsekvenser af energirenoveringstiltag, da energiforbruget til fremstilling og eventuel bortskaffelse af byggemateriale er baseret på den nuværende energiforsyning, mens energibesparelsen i tiltagets levetid
er baseret på den gradvise overgang til fossilfri energiforsyning.

Naturgas

Olie

Elektricitet

Fjernvarme

[kg CO2-ækv./kWh]

[kg CO2-ækv./kWh]

[kg CO2-ækv./kWh]

[kg CO2-ækv./kWh]

2020

0,236

0,314

0,2640

0,1314

2025

0,236

0,314

0,1350

0,0878

2030

0,236

0,314

0,0470

0,0713

2035

0,236

0,314

0,0414

0,0688

2040

0,236

0,314

0,0403

0,0680

Tabel 3.3 - Fremskrivning af emissionsfaktorer for forskellige energikilder i periode 2020-20401. Data for elektricitet og
fjernvarme er fra COWI (2020), data for naturgas og olie er fra Ökobau2 og omfatter ikke nogen udvikling (dvs. de er
konstante værdier over hele den undersøgte periode).

Miljødata
I forbindelse med LCA-modellering er der brug for en række miljødata, der beskriver miljøbelastningen
af de enkelte byggevarer/-materialer for de relevante livscyklusfaser. I denne opgave er den primære
kilde for disse miljødata den tyske Ökobau-database, som indeholder en række datasæt for generiske
byggevarer, og som er anbefalet af Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen (2020) ifm. udførelse af bygningsLCA i Danmark.

Opdaterede emissionsfaktorer for el og fjernvarme, COWI 2020.
https://oekobaudat.de/OEKOBAU.DAT/datasetdetail/process.xhtml?uuid=b0ab4c94-268d-40a8-9a46-ba0606c647d1&version=20.19.120&stock=OBD_2020_II&lang=en
1
2
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Når konkrete byggeprodukter fra specifikke producenter anvendes, er der dog anvendt miljødata fra
miljøvaredeklarationer (EPD’er), når disse er tilgængelige. EPD-resultater for modulerne A1-A3 er blevet
anvendt som datagrundlag, og når der er resultater for modulerne C3/C4 i EPD’en, er disse ligeledes
anvendt.
En liste af de anvendte miljødata er vist i Bilag A, Tabel A-2.
Levetiderne for de relevante byggematerialer er fundet i Sbi 2013:30 (Aagaard et al., 2013) eller alternativt hentet fra EPD’erne.
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4. Resultater
I det følgende beskrives resultaterne af undersøgelsen. Hvert underafsnit indledes med en kort beskrivelse af det enkelte energieffektiviseringstiltag, herefter vises resultaterne for beregning af hhv. energibesparelser i brugsfasen, økonomisk rentabilitet og de klimamæssige konsekvenser i et livscyklusperspektiv.

Isolering af lofter og tage
Denne beskrivelse vedrører efterisolering af lofter og tage, idet der i det følgende er illustreret hvorledes efterisolering udføres for de tre væsentligste kategorier af lofts- og tagkonstruktioner: uopvarmede
loftsrum, flade tage og skrålofter med og uden hanebåndsloft. Energibesparelsen og de andre gavnlige
effekter ved at efterisolere, vil være de samme ved f.eks. isolering af mansardtage, skunke etc., såfremt
der efterisoleres i samme omfang.
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I nedenstående tabel ses eksempler på de tre lofts- og tagkonstruktioner.
Lofts- og tagkonstruktion

Skitse

Uopvarmede loftsrum

Flade tage

Skrålofter

Tabel 4.1 - Eksempler på de tre lofts- og tagkonstruktioner. Kilde: Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.
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Generelt vil det være således, hvis den nuværende tykkelse af loftets / tagets isolering er mindre end:

Uopvarmede loftsrum:

250 mm

Flade tage:

100 mm

Skrålofter:

100 mm

bør der efterisoleres til nedenstående minimumsanbefaling eller endnu bedre til lavenerginiveau:
Minimum:

300 mm

Lavenergi:

400 mm

Der opnås 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

Energibesparelser i brugsfasen
Til beregning af den energibesparelse, der er knyttet til bygningens brugsfase, er der taget udgangspunkt i et hus, der er 140 m2 i grundplan. Det svarer til et gennemsnitligt parcelhus. Der er regnet på
forskellige isoleringstykkelser, både i forhold til den eksisterende isoleringstykkelse og en ny samlet
tykkelse af isolering.
Efterisolering af loft i hus med uopvarmet loftsrum
Eksisterende
isoleringstyk-

Ny samlet isoleringstykkelse
300 mm

400 mm

Energibesparelse

Energibesparelse

[kWh/år]

[kWh/år]

100 mm

3.539

3.847

150 mm

2.000

2.308

200 mm

923

1.231

kelse

Tabel 4.2 - Oversigt over de gennemsnitlige årlige energibesparelser i brugsfasen, som opnås ved energirenovering af
etplanshus med uopvarmet loftsrum på 140 m2.
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Efterisolering af fladt tag
Eksisterende
isoleringstyk-

Ny samlet isoleringstykkelse
300 mm

400 mm

Energibesparelse

Energibesparelse

[kWh/år]

[kWh/år]

100 mm

3.693

4.030

150 mm

-

2.353

kelse

Tabel 4.3 - Oversigt over de gennemsnitlige årlige energibesparelser i brugsfasen, som opnås ved energirenovering af
etplanshus med fladt tag på 140 m2.

Efterisolering af skrålofter i 1½ plans hus med loft til kip
Eksisterende
isoleringstyk-

Ny samlet isoleringstykkelse
300 mm

400 mm

Energibesparelse

Energibesparelse

[kWh/år]

[kWh/år]

100 mm

5.688

6.183

150 mm

3.215

3.710

200 mm

1.484

1.978

kelse

Tabel 4.4 - Oversigt over de gennemsnitlige årlige energibesparelser i brugsfasen, som opnås ved energirenovering af 1½
planshus på 140 m2 i grundplan med skrålofter og skunke samt loft til kip.

Efterisolering af skrålofter i 1½ plans hus med hanebåndsloft
Eksisterende
isoleringstyk-

Ny samlet isoleringstykkelse
300 mm

400 mm

Energibesparelse

Energibesparelse

[kWh/år]

[kWh/år]

100 mm

5.107

5.551

150 mm

2.886

3.330

200 mm

1.332

1.776

kelse

Tabel 4.5 - Oversigt over de gennemsnitlige årlige energibesparelser i brugsfasen, som opnås ved energirenovering af 1½
planshus på 140 m2 i grundplan med skrålofter og skunke samt hanebåndsloft

Energibesparelserne er der vist i Tabel 4.2 til Tabel 4.5 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.
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Økonomisk rentabilitet
I Tabel 4.6 er der vist en oversigt over den økonomiske rentabilitet ved at efterisolere lofter og tage.
Rentabiliteten er vist som simple tilbagebetalingstider (investeringen3 divideret med værdien af den
årlige energibesparelse4). For at vurdere om projektet er økonomisk rentabelt, er der anvendt samme
kriterie, som anvendes i Bygningsreglementet BR18. I BR18 defineres rentable projekter som projekter,
der har en simpel tilbagebetalingstid på 75% af den tekniske levetid eller kortere. Den tekniske levetid
af efterisolering er jf. Bygningsreglementet BR18 på 40 år. Derfor er de løsninger, der har en tilbagebetalingstid på mindre end 20 år, markeret med grønt for at vise, at det vurderes at være et godt
projekt. Tilsvarende er værdier mellem 20-30 år markeret med gult, da det vurderes at være et acceptabelt projekt. Hvis den simple tilbagebetalingstid overstiger 30 år, vurderes det, at projektet ikke er
økonomisk rentabelt.

3
4

Investeringerne er beregnet ud fra Molio Prisdata 2020 for renoveringsprojekter.
Energipriser fra Energitilsynet og Forsyningstilsynet 2019.
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Eksisterende isoleringstykkelse

Ny samlet isoleringstykkelse
300 mm

400 mm

Simpel tilbagebetalingstid

Simpel tilbagebetalingstid

[år]

[år]

Fjernvarme

Naturgas

El

Fjernvarme

Naturgas

El

100 mm

24

15

10

31

20

12

150 mm

36

23

14

42

27

17

200 mm

70

45

28

69

44

27

101

65

40

101

65

40

167

107

66

Uopvarmet loftsrum

Fladt tag
100 mm
150 mm

Skråloft til kip
100 mm

49

31

19

54

34

21

150 mm

80

51

32

80

51

32

200 mm

166

106

66

140

89

55

100 mm

49

31

19

54

34

21

150 mm

80

51

32

80

51

32

200 mm

165

106

66

139

87

55

Skråloft m. hanebåndsloft

Tabel 4.6 - Simpel tilbagebetalingstid i år for de enkelte løsninger under forudsætning af uændrede energipriser (prisstigning er lig inflation).

Det ses, at efterisolering af uopvarmede loftsrum generelt har kort tilbagebetalingstid, mens de øvrige
muligheder har ret lange tilbagebetalingstider.
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Afhængig af hvor meget isoleringsmateriale der tilføjes konstruktionerne, er investeringerne 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.

Klimamæssige konsekvenser i et livscyklusperspektiv
I nedenstående figurer er klimabelastningen ved at producere og eventuelt bortskaffe byggematerialer
vist (blå søjle) sammen med den klimamæssige gevinst (energibesparelsen) over hele betragtningsperioden på 50 år med den aktuelle energiforsyning (naturgas, fjernvarme, el).
I figurerne er der taget udgangspunkt i en eksisterende isoleringstykkelse på henholdsvis enten 100
mm, 150 mm eller 200 mm, og at der efterisoleres op til en ny samlet isoleringstykkelse på enten 300
mm (minimum) eller 400 mm (lavenergi). De forskellige muligheder fremgår af figurerne, 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.

Efterisolering af uopvarmet loftsrum

Klimapåvirkning
60

[ton CO2-ækv.]

50
40
30
20
10
0
-10

100-->300 mm

100-->400 mm

150-->300 mm

150-->400 mm

200-->400 mm

200-->400 mm

Forøgelse af isoleringstykkelse
Belastning ifm. energirenovering

Besparelse drift - Naturgas

Besparelse drift - El

Besparelse drift - Fjernvarme

Figur 4.1 - Klimamæssige konsekvenser ved efterisolering af et uopvarmet loftsrum på 140 m2 ved forskellige isoleringstykkelser og opvarmningsformer over en periode på 50 år
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Det ses af Figur 4.1, at den klimamæssige gevinst ved at efterisolere et loftsrum er langt større end de
tilsvarende klimamæssige konsekvenser ved at producere isoleringsmateriale etc. Det gælder, uanset
hvor meget der efterisoleres.

Efterisolering af flade tage

Klimapåvirkning
60

[ton CO2-ækv.]

50
40
30
20
10
0
-10
-20

100-->300 mm

100-->400 mm

150-->400 mm

Forøgelse af isoleringstykkelse
Belastning ifm. energirenovering

Besparelse drift - Naturgas

Besparelse drift - El

Besparelse drift - Fjernvarme

Figur 4.2 - Klimamæssige konsekvenser ved efterisolering af et fladt tag på 140 m2 ved forskellige isoleringstykkelser og
opvarmningsformer over en periode på 50 år.

Det ses af Figur 4.2, at den klimamæssige gevinst ved at efterisolere et fladt tag er større end de tilsvarende klimamæssige konsekvenser ved at producere isoleringsmateriale etc. Klimagevinsterne er
størst, når den anvendte opvarmningsform er baseret på naturgas. Det skyldes, at forbrænding af naturgas er forbundet med en højere udledning af drivhusgasser sammenlignet med produktion af el og
fjernvarme, set over den valgte betragtningsperiode på 50 år, jf. Tabel 3.3. Det gælder, uanset hvor
meget der efterisoleres. Når den anvendte opvarmningsform er baseret på enten el eller fjernvarme,
er klimagevinsterne ikke betydeligt større end klimabelastningerne, især når den oprindelig isoleringstykkelse er 150 mm eller større.
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Efterisolering af skrålofter med loft til kip

[ton CO2-ækv.]

Klimapåvirkning
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20

100-->300 mm 100-->400 mm 150-->300 mm 150-->400 mm 200-->400 mm 200-->400 mm

Forøgelse af isoleringstykkelse
Belastning ifm. energirenovering

Besparelse drift - Naturgas

Besparelse drift - El

Besparelse drift - Fjernvarme

Figur 4.3 - Klimamæssige konsekvenser ved efterisolering af skråvægge med loft til kip i et hus på 140 m2 i grundplan
over en periode på 50 år.

Det ses af Figur 4.3, at den klimamæssige gevinst ved at efterisolere skrålofter med loft til kip er generelt fordelagtig, hvis enten den eksisterende isoleringstykkelse er lille (100 mm eller mindre), eller hvis
huset opvarmes med naturgas. Det skyldes, at forbrænding af naturgas er forbundet med en højere
udledning af drivhusgasser sammenlignet med produktion af el og fjernvarme set over den valgte betragtningsperiode på 50 år, jf. Tabel 3.3. Hvis det ikke er tilfældet, vil klimabelastningen ved fremstilling
og bortskaffelse af byggematerialerne være lige så stor eller overstige gevinsten ved at efterisolere.
Efterisolering af skrålofter indebærer bl.a., at spærhøjden skal forøges og i den forbindelse anvendes
træ til at forhøje spærrerne og nye lægter, hvilket er årsagen til at de klimamæssige konsekvenser ved
etableringen udgør en større del af den efterfølgende gevinst, hvis der f.eks. sammenlignes med efterisolering af loftsrum eller flade tage.
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Efterisolering af skrålofter med hanebåndsloft

[ton CO2-ækv.]

Klimapåvirkning
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
-20

100-->300 mm 100-->400 mm 150-->300 mm 150-->400 mm 200-->400 mm 200-->400 mm

Forøgelse af isoleringstykkelse

Belastning ifm. energirenovering

Besparelse drift - Naturgas

Besparelse drift - El

Besparelse drift - Fjernvarme

Figur 4.4 - Klimamæssige konsekvenser ved efterisolering af skrålofter med hanebåndsloft i et hus på 140 m2 i grundplan over en periode på 50 år.

Det ses af Figur 4.4, at den klimamæssige gevinst ved at efterisolere skrålofter med hanebåndsloft er
fordelagtig, hvis enten den eksisterende isoleringstykkelse er lille (100 mm eller mindre), eller hvis huset opvarmes med naturgas. Det skyldes, at forbrænding af naturgas er forbundet med en højere udledning af drivhusgasser sammenlignet med produktion af el og fjernvarme set over den valgte betragtningsperiode på 50 år, jf. Tabel 3.3. Hvis det ikke er tilfældet, vil klimabelastningen ved fremstilling
og eventuel bortskaffelse af byggematerialerne være lige så stor eller overstige gevinsten ved at efterisolere.
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Etablering af luft/vand-varmepumpe
Denne beskrivelse vedrører etablering af luft/vand-varmepumpe til erstatning af en eksisterende varmeinstallation baseret på oliefyr, naturgasfyr eller elvarme.
Nedenstående ses et par eksempler på en luft/vand-varmepumpe beregnet til et én-familiehus.

Figur 4.5 - Eksempler på to luft/vand-varmepumper.

I huse med olie- og naturgaskedler eller elvarme og udenfor områder med fjernvarme, er det en god
idé at erstatte kedlen eller elvarmen med en luft/vand-varmepumpe. En luft/vand-varmepumpe består
af en udedel og en indedel. Udedelen optager varmeenergi fra luften. Denne varmeenergi løftes i varmepumpen til et højere temperaturniveau til brug for opvarmning og varmt brugsvand. Ved temperaturløftet bruges el, og temperaturløftet skal være så lavt som muligt for at opnå god driftsøkonomi. Der
bør i den enkelte bygning foretages en konkret vurdering af, om der skal efterisoleres eller udføres
andre energibesparende tiltag, før varmepumpen dimensioneres.
En luft/vand-varmepumpe giver den bedste energieffektivitet i et hus med lavtemperaturvarmeanlæg,
som f.eks. gulvvarme eller store radiatorflader. Den bør ikke installeres i huse med varmesystemer, der
kræver fremløbstemperaturer på over 65 °C på de koldeste dage. Varmesystemer, der ikke lever op til
dette, skal forbedres først. I udgangspunktet bør varmesystemet være dimensioneret, så det kan opvarme huset ved et temperatursæt på Tfrem/Tretur: 55/40˚C. Husets varmesystem (radiatorer og eller
gulvvarme) skal altid vurderes, inden valget af varmepumpe træffes. For hver grad fremløbstemperaturen hæves, falder varmepumpens effektivitet med 1−3 %. Det betyder i praksis, at en stigning fra 45
til 55°C kan give et fald i årsnyttevirkningsgraden på ca. 25 %. Med andre ord skal det sikres, at radiatorerne er tilstrækkeligt store til at kunne sikre lav fremløbstemperatur.
Udedelen indeholder som regel hele varmepumpen, dvs. kompressor, varmeveksler etc. og kan have
en svag brummen, der kan virke generende på nogle mennesker. Derfor bør den ikke monteres for
tæt på en terrasse, vinduer i opholdsrum eller tæt på skel til naboer. Indedelen, der som regel indeholder en varmtvandsbeholder, forbindes til eksisterende varmerør og varmtvandsrør.
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Det anbefales, at der vælges en luft/vand-varmepumpe, der som minimum er A++-mærket. Vælg en
frekvensreguleret varmepumpe, der kan køre i dellast med længere driftsperioder. Herved opnås
størst effektivitet og længst levetid.
Der opnås en række fordele ved at etablere en varmepumpe, som f.eks.:
•

Lavere varmeregning

•

Bedre udnyttelse af den stigende andel af vind- og solenergi i elproduktionen

Energibesparelse i brugsfasen
Der er taget udgangspunkt i et 1. planshus på 140 m2, der svarer til et parcelhus i gennemsnitsstørrelse. Der er regnet på fire opførelsestidspunkter for huset. Husets klimaskærm, dvs. facader, vinduer,
døre etc. er, som de var standard på opførelsestidspunktet, hvilket er vist nedenstående.

Isolering

Vinduer

1930-1959

1960-1979

1980-1999

2000-2005

Gulv: 50 mm

Gulv: 50 mm

Gulv: 150 mm

Gulv: 200 mm

Hulmur: ingen

Hulmur: 75 mm

Hulmur 100 mm

Hulmur 125 mm

Loft: 30 mm

Loft: 100 mm

Loft: 200 mm

Loft: 250 mm

Forsatsruder/kob-

Termoruder

Termoruder

Energiruder

lede rammer

Hvis huset er blevet energirenoveret og husets nuværende energitilstand kendes, kan tallene for et
hus (af nyere årgang) vælges i nedenstående tabel. Det kan f.eks. være, at vinduerne er skiftet, at der
er hulmursisoleret eller lagt yderligere isolering på loftet, svarende til et hus af nyere årgang. Alternativt
kan det være at husets olie- eller naturgasforbrug kendes. Disse forbrug omregnes til kWh/år ved at
gange forbruget i liter olie eller Nm3 naturgas med henholdsvis 10 eller 11. Elforbrug til elvarme kan
umiddelbart anvendes.
I Tabel 4.7 - Oversigt over de årlige energiforbrug til opvarmning ved etablering af en luft/vand-varmepumpe i et hus på 140 m2.er det nuværende, årlige energiforbrug til opvarmning (rumvarme og varmt
vand) for huse med olie- og naturgasfyr samt elvarme vist. Desuden er det fremtidige energiforbrug til
opvarmning (elektricitet) til luft/vand-varmepumpen vist.
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Etablering af luft/vand-varmepumpe
Nuværende energiforbrug til opvarmning
Huset årgang

[kWh/år]

Fremtidigt energiforbrug til
opvarmning
[kWh/år]

Olie

Naturgas

Elvarme

El

[kWh/år]

[kWh/år]

[kWh]

[kWh/år]

1930-59

30.034

29.066

27.031

9.723

1960-79

23.553

22.793

21.198

7.625

1980-99

13.831

13.384

12.448

4.478

2000-05

8.472

8.199

7.625

2.743

Tabel 4.7 - Oversigt over de årlige energiforbrug til opvarmning ved etablering af en luft/vand-varmepumpe i et hus på
140 m2.

Økonomisk rentabilitet
I Tabel 4.8 er der vist en oversigt over den økonomiske rentabilitet ved at etablere en luft/vand-varmepumpe. Rentabiliteten er vist som simpel tilbagebetalingstid (investeringen5 divideret med værdien af
den årlige energibesparelse6), idet det er dette kriterie der anvendes i Bygningsreglementet BR18. I
BR18 er det defineret, at rentable projekter i forhold til reglementet har en simpel tilbagebetalingstid
på 75% af den tekniske levetid eller kortere. Den tekniske levetid af varmepumper er jf. Bygningsreglementet BR18 sat til 20 år, idet det er den tekniske for varmeanlæg. Derfor er de muligheder, der har
en tilbagebetalingstid på mindre end 10 år, markeret med grønt for at vise, at det vurderes at være et
godt projekt. Tilsvarende er værdier mellem 10-15 år markeret med gult, da det vurderes at være et
acceptabelt projekt. Hvis den simple tilbagebetalingstid overstiger 15 år, vurderes det, at projektet ikke
er økonomisk rentabelt.

Simpel tilbagebetalingstid
Huset årgang

[år]
Olie

Naturgas

Elvarme

1930-59

6,3

17,4

15,0

1960-79

7,1

19,6

18,1

1980-99

9,7

26,9

28,1

2000-05

13,8

38,0

43,4

Tabel 4.8 - Simpel tilbagebetalingstid for etablering af en luft/vand-varmepumpe under forudsætning af uændrede energipriser (prisstigning er lig inflation).

5
6

Investeringerne er beregnet ud fra Molio Prisdata 2020 for renoveringsprojekter.
Energipriser fra Energitilsynet og Forsyningstilsynet 2019.
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Det ses, at etablering af en luft/vand-varmepumpe har en kort tilbagebetalingstid, hvis huset har oliefyr,
hvilket skyldes at olie er relativt dyrt. Varmepumper har længere tilbagebetalingstid, hvis huset har
naturgas eller elvarme.
Investeringen i en luft/vand-varmepumpe afhænger af den installerede varmeeffekt. Investeringen er
skønsmæssigt:
5 kW:

100.000 kr.

(hus fra ca. 2000-05)

10 kW:

116.000 kr.

(hus fra ca. 1980-99)

15 kW:

144.000 kr.

(hus fra ca. 1960-79)

20 kW:

163.000 kr.

(hus fra ca. 1930-59)

Hvis huset har elvarme, er det foruden varmepumpen nødvendigt at etablere et vandbåret radiatorsystem, hvilket vil have en investering på skønsmæssigt kr. 175.000.
Klimamæssige konsekvenser i et livscyklusperspektiv
Figur 4.6 viser klimabelastningen såvel som klimagevinsten ved at etablere luft/vand-varmepumpe og
erstatte henholdsvis oliekedel, naturgaskedel eller elvarme.
Klimabelastningen er knyttet til at producere luft/vand-varmepumpen og de materialer, der bruges i
forbindelse med etableringen, herunder også bortskaffelse af den eksisterende varmeinstallation. Der
anvendes en betragtningsperiode på 50 år, og dermed medregnes også eventuelle udskiftninger af
materialer i perioden. Klimagevinsten er forbundet med den energibesparelse, som konvertering fra
den nuværende opvarmningsform til en luft/vand-varmepumpe medfører. Figuren viser den samlede
klimamæssige gevinst over en periode på 50 år.
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Udskiftning af oliekedel

Udskiftning af gaskedel

Hus fra 2000-2005

Hus fra 1980-1999

Hus fra 1960-1979

Hus fra 1930-1959

Hus fra 2000-2005

Hus fra 1980-1999

Hus fra 1960-1979

Hus fra 1930-1959

Hus fra 2000-2005

Hus fra 1980-1999

Hus fra 1960-1979
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Hus fra 1930-1959

[ton CO2-ækv.]

Klimapåvirkning

Udskiftning af elvarme

Installation af varmepumpe
Belastning ifm. udskiftning

Besparelse drift

Figur 4.6 - Klimamæssige konsekvenser ved installation af varmepumpe i et hus på 140 m2 i grundplan over en periode
på 50 år.

Det fremgår af Figur 4.6, at klimabelastningen knyttet til udskiftningen er så lille i forhold til gevinsterne,
at belastningen ikke er synlig på grafen.
I forhold til de klimamæssige gevinster fremgår det af figuren, at en konvertering til luft/vand-varmepumpe resulterer i en stor besparelse, især når den nuværende opvarmningsform er baseret på olie
eller naturgas. Når den nuværende opvarmningsform er baseret på el, er besparelsen mindre, hvilket
skyldes, at forbrænding af naturgas og olie er forbundet med en højere udledning af drivhusgasser,
sammenlignet med produktion af el set over den valgte betragtningsperiode på 50 år, jf. Tabel 3.3.
Besparelserne er størst for de ældste årgange af huse og lavest for de nyeste, hvilket skyldes, at nyere
huse er bedre isoleret end gamle huse.
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Udskiftning af vinduer og ruder
Denne beskrivelse vedrører udskiftning af vinduer, hvor hele vinduet inklusiv ramme og rude udskiftes
med nye lavenergivinduer. Desuden vedrører beskrivelsen udskiftning af ruder, hvor de eksisterende
rammer bibeholdes og de eksisterende ruder erstattes med nye lavenergiruder. Der findes et utal af
forskellige vindueskonstruktioner, og i denne beskrivelse er der taget udgangspunkt i de mest almindelige, som er vinduer med én oplukkelig ramme (én rude) og vinduer 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 rammer mv., vil resultere i mindst samme energimæssige besparelse som udskiftning af vinduer med termoruder.
Nedenstående ses eksempler på de mest almindelige vinduer i én-familiehuse.

Vindue med én oplukkelig ramme

Vinduer med flere oplukkelige rammer

Figur 4.7 - Eksempler på vinduer i én-familiehuse. Kilde: Vinduesindustrien og Luxvinduer.

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 for ca.
1995.
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Der opnås en række 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

•

Nye vinduer eller ruder forøger husets værdi

Energibesparelse i brugsfasen
Der er taget udgangspunkt i et 1. planshus på 140 m2, der svarer til et parcelhus i gennemsnitsstørrelse. 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
lavenergivinduer. Desuden er der regnet på udskiftning af ældre 2-lags ruder til lavenergiruder. Termoruder produceret før 1995 er typisk almindelige termoruder, mens ruder produceret efter 1995 er
energiruder. Det er ikke rentabelt at udskifte nyere ruder.
Udskiftning af vinduer og ruder
Udskiftning af vinduer med én op-

Udskiftning af vinduer med flere op-

lukkelig ramme

lukkelige rammer

Vinduernes/rudernes årgang

Før 1995
Efter 1995

Udskiftning af ruder

Vinduer med

Vinduer med

Vinduer med

Vinduer med

Vinduer med

Vinduer med

2’lags lavenergi-

3’lags lavenergi-

2’lags lavenergi-

3’lags lavenergi-

én ramme

flere ramme

rude

rude

rude

rude

[kWh/år]

[kWh/år]

[kWh/år]

[kWh/år]

[kWh/år]

[kWh/år]

5.116

5.794

4.277

5.081

4.474

3.421

902

1.580

902

1.705

-

-

Tabel 4.9 - Oversigt over den årlige energibesparelse ved at udskifte vinduer og ruder til lavenergivinduer/-ruder i et hus
på 140 m2, dvs. med ca. 32 m2 vinduesareal.

Energibesparelserne vist i Tabel 4.9 er nettobesparelsen, dvs. uden at effektiviteten af varmeinstallationen 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
energibesparelse ved naturgas eller fjernvarme er dermed en anelse højere end vist i tabellen, hvorimod energibesparelsen ved elvarme er som vist.
Økonomisk rentabilitet
I Tabel 4.10 og Tabel 4.11 er der vist en oversigt over den økonomiske rentabilitet ved at udskifte eksisterende vinduer med enten ældre termoruder eller nyere energiruder med lavenergivinduer. Desuden er rentabiliteten ved at udskifte ældre 2-lags termoruder med nye 2-lags lavenergiruder vist i
Tabel 4.12, dvs. de eksisterende vinduesrammer bibeholdes.
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Rentabiliteten er vist som simpel tilbagebetalingstid (investeringen7 divideret med værdien af den årlige energibesparelse8), idet det er dette kriterie, der anvendes i Bygningsreglementet BR18. I BR18 er
det defineret, at rentable projekter i forhold til reglementet har en simpel tilbagebetalingstid på 75%
af den tekniske levetid eller kortere. Den tekniske levetid af vinduer og ruder er jf. Bygningsreglementet BR18 sat til 30 år. Det ses, at det således ikke er rentabelt at udskifte vinduer alene med udgangspunkt i energibesparelsen. Normalt er situationen også den, at der udskiftes vinduer, fordi vinduerne
er udtjente.
Med hensyn til udskiftning af ruder i eksisterende vinduesrammer er situationen lidt anderledes, idet
udskiftningen i dette tilfælde udføres med udgangspunkt i energibesparelsen. Det ses, at hvis huset
har vinduer med én ramme, er udskiftning af ældre termoruder rentabelt. Det er særligt fordelagtigt i
huse med elvarme.
Investeringen i udskiftning af vinduer i et hus på 140 m2 i grundplan (i alt ca. 32 m2 vinduer) er skønsmæssigt:
Vinduer med én ramme, 2-lags lavenergiruder:

195.000 kr.

Vinduer med én ramme, 3-lags lavenergiruder:

216.000 kr.

Vinduer med flere rammer, 2-lags lavenergiruder:

200.000 kr.

Vinduer med flere rammer, 3-lags lavenergiruder:

224.000 kr.

Ovenstående overslagspriser er for udskiftning til træ/alu-vinduer, som er de mest almindelige i dag.
Investeringen i udskiftning af ældre 2-lags termoruder med nye 2-lags lavenergiruder er skønsmæssigt:
Vinduer med én ramme, 2-lags lavenergiruder:

85.000 kr.

Vinduer med flere rammer, 2-lags lavenergiruder:

103.000 kr.

Udskiftning af vinduer med én oplukkelig ramme
Nye vinduer med 2-lags lavenergiruder
Vinduernes type / årgang

Nye vinduer med 3-lags lavenergiruder

Simpel tilbagebetalingstid
[år]
Naturgas

Fjernvarme

Elvarme

Naturgas

Fjernvarme

Elvarme

Før 1995

50,4

74,0

29,4

49,2

72,3

28,9

Efter 1995

286

420

167

181

265

105

Tabel 4.10 - Simpel tilbagebetalingstid for udskiftning af vinduer med én oplukkelig ramme under forudsætning af uændrede energipriser (prisstigning er lig inflation).

7
8

Investeringerne er beregnet ud fra Molio Prisdata 2020 for renoveringsprojekter.
Energipriser fra Energitilsynet og Forsyningstilsynet 2019.
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Udskiftning af vinduer med flere oplukkelige rammer
Nye vinduer med 2-lags lavenergiruder
Vinduernes type / årgang

Nye vinduer med 3-lags lavenergiruder

Simpel tilbagebetalingstid
[år]
Naturgas

Fjernvarme

Elvarme

Naturgas

Fjernvarme

Elvarme

Før 1995

61,8

90,8

36,0

58,3

85,7

34,0

Efter 1995

293

431

171

174

255

101

Tabel 4.11 - Simpel tilbagebetalingstid for udskiftning af vinduer med flere oplukkelige rammer under forudsætning af
uændrede energipriser (prisstigning er lig inflation).

Udskiftning af ældre 2-lags termoruder i eksisterende vinduer
Nye 2-lags lavenergiruder
Vinduernes type

Simpel tilbagebetalingstid
[år]
Naturgas

Fjernvarme

Elvarme

Èn ramme

25,1

37,0

14,7

Flere rammer

39,9

58,7

23,3

Tabel 4.12 - Simpel tilbagebetalingstid for udskiftning af ruder fra før ca. 1995 i vinduer med én ramme eller flere rammer
under forudsætning af uændrede energipriser (prisstigning er lig inflation).

Klimamæssige konsekvenser i et livscyklusperspektiv
I nedenstående figurer er klimabelastningen ved at producere og eventuelt bortskaffe byggematerialer
vist (blå søjle) sammen med den klimamæssige gevinst (energibesparelsen) over hele betragtningsperioden på 50 år med den aktuelle energiforsyning (naturgas, fjernvarme, el).
I figurerne er der taget udgangspunkt i et eksisterende vindue eller en eksisterende rude med én eller
flere rammer, der er produceret før eller efter 1995 (for ruders vedkommende er kun medtaget ruder
produceret før 1995). Vinduet eller ruden udskiftes til enten to- eller 3-lags lavenergirude. De forskellige muligheder fremgår af figurerne, idet ”før 1995 → 2-lags” f.eks. betyder, at det nuværende vindue
er produceret før 1995, og at det udskiftes med et nyt vindue med 2-lags lavenergirude.
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Udskiftning af vinduer – én oplukkelig ramme

[ton CO2-ækv.]
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Før 1995 -> 2-lags

Før 1995 -> 3-lags Efter 1995 -> 2-lags Efter 1995 -> 3-lags

Udskiftning af vinduer - Én oplukkelig ramme
Belastning ifm. energirenovering

Besparelse drift - Naturgas

Besparelse drift - El

Besparelse drift - Fjernvarme

Figur 4.8 - Klimamæssige konsekvenser ved udskiftning af vinduer med én oplukkelig ramme i et hus på 140 m2 ved
forskellige opvarmningsformer over en periode på 50 år.

Det ses af Figur 4.8, at den klimamæssige gevinst ved at udskifte vinduer med én oplukkelig ramme
afhænger af alderen af de eksisterende vinduer, samt hvilken opvarmningsform der anvendes. 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 klimamæssigt fordelagtigt at udskifte vinduer, hvis den
anvendte opvarmningsform er baseret på naturgas. Det skyldes, at den driftsmæssige besparelse forbundet med at udskifte nyere vinduer er betydelig mindre end for ældre vinduer, jf. Tabel 4.9, kombineret med det faktum, at forbrænding af naturgas er forbundet med en højere udledning af drivhusgasser sammenlignet med produktion af el og fjernvarme set over den valgte betragtningsperiode på
50 år, jf. Tabel 3.3.
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Udskiftning af vinduer – flere oplukkelige rammer
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Figur 4.9 - Klimamæssige konsekvenser ved udskiftning af vinduer med flere oplukkelige rammer i et hus på 140 m2 ved
forskellige opvarmningsformer over en periode på 50 år.

Det fremgår af Figur 4.9, at resultaterne for udskiftning af vinduer med flere oplukkelige rammer er
sammenlignelige med resultaterne for udskiftning af vinduer med én oplukkelig ramme. Forskellen
består i, at belastningen forbundet med at energirenovere er lidt større for vinduer med flere oplukkelige rammer og besparelsen lidt mindre. Det medfører, at den samlede gevinst forbundet med at
energirenovere er lidt mindre for vinduer med flere oplukkelige rammer, sammenlignet med vinduer
med én oplukkelig ramme.
Som det var tilfældet for vinduer med én oplukkelig ramme, afhænger den klimamæssige gevinst af
alderen af de eksisterende vinduer, samt hvilken opvarmningsform der anvendes. 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 klimamæssigt fordelagtigt at udskifte vinduer, hvis den
anvendte opvarmningsform er baseret på naturgas. Det skyldes, at den driftsmæssige besparelse forbundet med at udskifte nyere vinduer er betydelig mindre end for ældre vinduer, jf. Tabel 4.9, kombineret med det faktum, at forbrænding af naturgas er forbundet med en højere udledning af drivhusgasser sammenlignet med produktion af el og fjernvarme set over den valgte betragtningsperiode på
50 år, jf. Tabel 3.3.

Side 36

FORENET KREDIT

Udskiftning af ruder

Klimapåvirkning
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Figur 4.10 - Klimamæssige konsekvenser ved udskiftning af ruder i et hus på 140 m2 ved forskellige opvarmningsformer
over en periode på 50 år.

De klimamæssige konsekvenser ved at udskifte ruder fremgår af Figur 4.10. I modsætning til udskiftning af vinduer er der kun regnet på ruder produceret før 1995, da den energimæssige gevinst forbundet med at skifte nyere ruder (produceret efter 1995) er begrænset.
Det fremgår af figuren, at der uanset opvarmningsform er en klimamæssig gevinst forbundet med at
udskifte ruder, idet den driftsmæssige besparelse i form af reduceret varmebehov er væsentligt større
end belastningen forbundet med at udskifte ruderne. Klimagevinsterne er størst, når den anvendte
opvarmningsform er baseret på naturgas. Det skyldes, at forbrænding af naturgas er forbundet med
en højere udledning af drivhusgasser sammenlignet med produktion af el og fjernvarme set over den
valgte betragtningsperiode på 50 år, jf. Tabel 3.3.
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Udskiftning af yderdøre
Denne beskrivelse vedrører udskiftning af yderdøre, hvor hele yderdøren inklusiv karm udskiftes. Der
findes et utal af forskellige yderdøre, der kan være med eller uden glaspartier. Det er dog kun en energimæssig fordel at udskifte ældre massive yderdøre, dvs. døre der er isat før 1980. Såfremt yderdørene
er begyndt at rådne eller viser andre tegn på nedbrydning, bør de dog udskiftes under alle omstændigheder. I nogle tilfælde kan dørene med tiden være blevet så skæve, at de ikke længere slutter tæt
mod karmen, så der trænger udeluft ind og dermed medfører et betydeligt varmetab.
Nedenstående ses eksempler på yderdøre.

Figur 4.11 - Eksempler på yderdøre til én-familiehuse. Kilde: Rational Vinduer A/S.

Hvis yderdørene er fra efter 1980 og er i god stand samt slutter tæt anbefales ikke at udskifte dørene.
Der opnås en række fordele ved at udskifte yderdøre, som f.eks.:
•

Lavere varmeregning

•

Nye yderdørene forøger husets værdi

Energibesparelse i brugsfasen
Der er taget udgangspunkt i et 1. planhus på 140 m2, der svarer til et parcelhus i gennemsnitsstørrelse. Der er regnet på udskiftning af yderdøre i massivt træ enten uden ruder eller med ruder i forskellig størrelse. Yderdørene udskiftes til isolerede døre med 3-lags energiruder. Tallene i nedenstående tabel er for én dør. Hvis der udskiftes mere end en dør, lægges energibesparelsen for hver enkelt dør sammen.
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Udskiftning af yderdøre (massive trædøre fra før 1980)
Udskiftning til ny yderdør
Type af eksisterende dør

med 3-lags lavenergiruder
[kWh/år]

Dør med under 20 % rudeareal med 1 lag glas

334

Dør med 20 - 50 % rudeareal med 1 lag glas

451

Dør med 51 - 80 % rudeareal med 1 lag glas

568

Dør med under 20 % rudeareal med termorude

272

Dør med 20 - 50 % rudeareal med termorude

287

Dør med 51 - 80 % rudeareal med termorude

309

Pladedør uden rude

247

Tabel 4.13 - Oversigt over den årlige energibesparelse ved at udskifte én yderdør.

Energibesparelserne vist i Tabel 4.13 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 tabellen, hvorimod energibesparelsen ved elvarme er som vist.
Økonomisk rentabilitet
I tabel 4.14 er der vist en oversigt over den økonomiske rentabilitet ved at udskifte en eksisterende
yderdør med en ny isoleret dør. I døre med ruder er disse 3-lags lavenergiruder. Rentabiliteten er vist
som simpel tilbagebetalingstid (investeringen9 divideret med værdien af den årlige energibesparelse10), idet det er dette kriterie der anvendes i Bygningsreglementet BR18. I BR18 er det defineret,
at rentable projekter i forhold til reglementet har en simpel tilbagebetalingstid på 75% af den tekniske levetid eller kortere. Der er ikke angivet en teknisk levetid for yderdøre i Bygningsreglementet
BR18. Derfor anvendes den tekniske levetid af vinduer og ruder, der jf. Bygningsreglementet er 30 år.
Det ses, at det er således, at det ikke er rentabelt at udskifte yderdøre alene med udgangspunkt i
energibesparelsen, da tilbagebetalingstiden overstiger levetiden af nye yderdøre. Normalt er situationen også den, at der udskiftes yderdøre, fordi de er udtjente.
Investeringen i udskiftning af yderdøre er skønsmæssigt ca. kr. 13.000,- uanset om døren er med eller uden ruder.

9

Investeringerne er beregnet ud fra Molio Prisdata 2020 for renoveringsprojekter.
Energipriser fra Energitilsynet og Forsyningstilsynet 2019.

10
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Udskiftning af yderdøre
Simpel tilbagebetalingstid
Type af eksisterende dør

[år]
Naturgas

Fjernvarme

Elvarme

Dør med under 20 % rudeareal med 1 lag glas

66,2

100,3

38,6

Dør med 20 - 50 % rudeareal med 1 lag glas

49,0

74,3

28,6

Dør med 51 - 80 % rudeareal med 1 lag glas

38,9

59,0

22,7

Dør med under 20 % rudeareal med termorude

81,3

123,2

47,4

Dør med 20 - 50 % rudeareal med termorude

77,2

117,0

45,0

Dør med 51 - 80 % rudeareal med termorude

71,6

108,4

41,7

Pladedør uden rude

89,7

135,9

52,3

Tabel 4.14 - Simpel tilbagebetalingstid for udskiftning af en eksisterende massiv yderdør (fra før 1980) til en ny yderdør
med eller uden 3-lags lavenergiruder under forudsætning af uændrede energipriser (prisstigning er lig inflation).

Klimamæssige konsekvenser i et livscyklusperspektiv
I nedenstående figur er klimabelastningen ved at producere og eventuelt bortskaffe byggematerialer
vist (blå søjle) sammen med den klimamæssige gevinst (energibesparelsen) over hele betragtningsperioden på 50 år med den aktuelle energiforsyning (naturgas, fjernvarme, el).
I figuren er det taget udgangspunkt i en eksisterende yderdør med eller uden ruder. De eksisterende
ruder består af enten 1-lags ruder eller termoruder af forskellig størrelse. Alle yderdøre udskiftes til
isolerede 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.
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Udskiftning af yderdøre
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Figur 4.12 - Klimamæssige konsekvenser ved udskiftning af yderdøren i et hus på 140 m2 ved forskellige opvarmningsformer over en periode på 50 år.

Det ses af Figur 4.12, at der altid er en klimamæssig gevinst forbundet med at udskifte yderdøre. Gevinsten er størst, hvis den anvendte opvarmningsform er baseret på naturgas. Men hvis opvarmningsformen er el eller fjernvarme, er der ligeledes en klimamæssig 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 eksisterende 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 %.
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Hulmursisolering
Denne beskrivelse vedrører hulmursisolering, hvor der indblæses isoleringsgranulat i mellemrummet
mellem yder- og indermuren, så varmetabet gennem facaderne reduceres. Der blev opført huse med
hulmure uden isolering i perioden ca. 1900-1970. Huse opført før år 1900 har massive ydervægge og
huse opført efter 1970 har hulmure med isolering (lecanødder, mineraluld, polystyrenkugler etc.). Dog
var der huse der blev opført i 1960’erne, der fik isoleret ydermurene, selvom det ikke var et krav. Det
er ikke rentabelt at erstatte eksisterende, ældre hulmursisolering med ny isolering, men det kan være
aktuelt at efterfylde hulmuren med isolering, hvis den eksisterende isolering er ”faldet sammen”. Dette
kan undersøges ved termografering (måling af overfladetemperaturen på ydersiden af facaden). Det
kan ligeledes undersøges om hulmuren allerede er hulmursisoleret ved at udføre en termografering.
Hulmure kan være udført med enten yder- og indermurene i mursten, eller med ydermurene i mursten
og indermuren i gasbeton.
Hulmursisolering udføres ved at bore et hul i en fuge øverst og nederst i ydermuren med passende
mellemrum for at kunne blæse isoleringsgranulatet ind.

Figur 4.13 - Eksempel på hulmursisolering. Kilde: Papirisolering ApS.

Udover en reduceret varmeregning opnås en række fordele ved at hulmursisolere, som f.eks.:
•

Lavere varmeregning

•

Øget komfort og bedre indeklima

•

Hulmursisolering forøger husets værdi som følge af forbedret energimærke

Energibesparelse i brugsfasen
Der er taget udgangspunkt i et 1. planshus på 140 m2, der svarer til et parcelhus i gennemsnitsstørrelse. Der er regnet på hulmursisolering af hulmure med en tykkelse på henholdsvis 30 cm og 36 cm,
som er tykkelsen på hulmure for huse opført i perioden 1900-1970. Tallene i nedenstående tabel er
for isolering af alle hulmurene med indblæst mineraluldsgranulat.
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Efterisolering af hulmure
Årlig varmebesparelse
Type af mur
Mursten / mursten – 30 cm hulmur
Mursten / gasbeton – 30 cm hulmur
Mursten / mursten – 36 cm hulmur
Mursten / gasbeton – 36 cm hulmur

[kWh/år]
6.989
4.566
9.132
6.709

Tabel 4.15 - Oversigt over den årlige energibesparelse ved isolering af hulmure.

Det ses, at varmebesparelsen ved hulmursisolering er mindre, hvis indermuren er i gasbeton. Det skyldes, at gasbeton har en bedre isoleringsevne end mursten. Desuden ses, at der kan opnås større
varmebesparelse for 36 cm tykke hulmure end ved 30 cm tykke mure, da afstanden mellem yder- og
indermur er større og giver plads til mere isolering.
Energibesparelserne vist i Tabel 4.15 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 tabellen, hvorimod energibesparelsen ved elvarme er som vist.
Økonomisk rentabilitet
I Tabel 4.16 er der vist en oversigt over den økonomiske rentabilitet ved at isolere hulmure. Rentabiliteten er vist som simpel tilbagebetalingstid (investeringen11 divideret med værdien af den årlige energibesparelse12), idet det er dette kriterie der anvendes i Bygningsreglementet BR18. I BR18 er det defineret, at rentable projekter i forhold til reglementet har en simpel tilbagebetalingstid på 75% af den
tekniske levetid eller kortere. Den tekniske levetid af efterisolering er jf. Bygningsreglementet BR18 sat
til 40 år.
Det ses, at det altid er rentabelt at efterisolere en uisoleret hulmur.
Investeringen i efterisolering er skønsmæssigt ca. kr. 12-15.000,- for et étplanshus på 140 m2.

11
12

Investeringerne er beregnet ud fra Molio Prisdata 2020 for renoveringsprojekter.
Energipriser fra Energitilsynet og Forsyningstilsynet 2019.
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Efterisolering af hulmure
Simpel tilbagebetalingstid
Type af mur

Mursten / mursten – 30 cm hulmur
Mursten / gasbeton – 30 cm hulmur
Mursten / mursten – 36 cm hulmur
Mursten / gasbeton – 36 cm hulmur

[år]
Naturgas

Fjernvarme

Elvarme

1,9

3,0

1,2

3,0

4,7

1,8

2,0

3,1

1,2

2,7

4,2

1,7

Tabel 4.16 - Simpel tilbagebetalingstid for isolering af hulmure på et étplanshus på 140 m2 under forudsætning af uændrede energipriser (prisstigning er lig inflation).

Klimamæssige konsekvenser i et livscyklusperspektiv
I Figur 4.14 er klimabelastningen ved at producere og eventuelt bortskaffe byggematerialer vist (blå
søjle, næsten usynlig på figuren) sammen med den klimamæssige gevinst (energibesparelsen) over
hele betragtningsperioden på 50 år, med den aktuelle energiforsyning (naturgas, fjernvarme, el).
I figuren er der taget udgangspunkt i hulmursisolering af hulmure med en tykkelse på henholdsvis 30
cm og 36 cm. Ydermuren består i alle tilfælde af mursten, mens indermuren består af enten mursten
eller gasbeton. De forskellige muligheder fremgår af figuren, idet ”Mursten/mursten, 30 cm” f.eks. betyder, at både yder- og indermur består af mursten, og at ydermurens tykkelse er 30 cm.
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Hulmursisolering
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Figur 4.14 - Klimamæssige konsekvenser ved hulmursisolering i et hus på 140 m2 ved forskellige opvarmningsformer
over en perio-de på 50 år.

Det fremgår af Figur 4.14, at den klimamæssige gevinst ved at hulmursisolere er langt større end de
tilsvarende klimamæssige konsekvenser ved at producere isoleringsmateriale etc. Det gælder, uanset
hvor meget der efterisoleres.
Det fremgår af figuren, at de største besparelser opnås, når husets opvarmningsform er baseret på
naturgas. Det skyldes, at forbrænding af naturgas er forbundet med en højere udledning af drivhusgasser sammenlignet med produktion af el og fjernvarme set over den valgte betragtningsperiode på
50 år, jf. Tabel 3.3.
Hvis husets indermure består af mursten, er den klimamæssige besparelse større, end hvis indermurene er fremstillet af gasbeton. Endeligt fremgår det af figuren, at den klimamæssige besparelse er
større, når hulmuren er 36 cm tyk fremfor 30 cm.
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Etablering af solceller
Denne beskrivelse vedrører etablering af solceller som supplement til den eksisterende elforsyning.
Nedenstående er vist et eksempel på et tagmonteret solcelleanlæg beregnet til et én-familiehus. Foruden tagmonterede solcelleanlæg regnes der i dette afsnit også på integrerede solcelleanlæg.

Figur 4.15 - Eksempel på solcelleanlæg [kilde: Solcelle.dk].

Solcelleanlæg er mest velegnede til huse, der har en tagflade, som vender tilnærmelsesvist mod syd, −
særligt hvis de ikke er udsat for nævneværdig skygge fra træer eller andet fra midt på formiddagen til
sen eftermiddag. Det er især oplagt at etablere solcelleanlægget i sammenhæng med reparation eller
udskiftning af tagbelægningen. Solceller placeret på taget er med til at reducere det årlige nettoelforbrug fra elnettet. Desuden kan solceller være en fornuftig løsning til at forbedre husets energiklasse.
Et solcelleanlæg producerer elektricitet, når solen skinner. Elproduktionen er størst, når solen skinner,
men solcellerne er aktive, selv når det er overskyet. Solceller har ingen bevægelige dele og er derfor
helt lydløse. Solcelleanlægget er koblet til det offentlige elnet via en elektronisk vekselretter, som automatisk sørger for at tilpasse elproduktionen fra solcellerne til elnettets spænding og frekvens. Når solcelleanlægget producerer elektricitet, tæller husets elmåler langsommere, eller anlægget eksporterer
ligefrem til nettet, hvis elproduktionen fra solcellerne overstiger husets elforbrug. På den måde spares
penge på den årlige elregning. Solceller er robuste og har forventede levetider i størrelsesordenen 25
år. Et solcelleanlæg kræver stort set ingen vedligehold.
Hvis man ikke kan aftage elektriciteten i samme time, som den produceres, sælges den til elnettet til
den til enhver tid værende elpris for elproduktion. Da denne pris er ret lav, anbefales det at vælge en
størrelse på solcelleanlægget, hvor produktionen ikke bliver alt for stor i forhold til forbruget. Det skal
dog tages med i betragtning, at meget små anlæg er dyrere pr. kW end store. For at få endnu mere ud
af sit anlæg kan man tilrette elforbruget, så det passer bedre med de lyse timer. Det kan f.eks. være
ved at installere en varmepumpe, hvis huset har natur- eller oliefyr.
Elforbruget for en familie med to voksne og to børn i et hus på 140 m2 er i gennemsnit ca. 5.100 kWh
årligt (hus uden elvarme eller varmepumpe). Tabel 4.17 kan bruges til at få en fornemmelse af, hvor
meget el en typisk husstand selv kan bruge direkte fra en given anlægsstørrelse.
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Andel af solcelleanlæggets produktion der anvendes til egetforbrug
Anlægsstørrelse
Årligt elforbrug [kWh]

2 kWp

4 kWp

6 kWp

8 kWp

10 kWp

Andel af solcelleanlæggets produktion der anvendes af husstanden
[%]
2.000

36

22

17

10

8

3.000

48

30

22

15

13

4.000

59

36

27

18

16

5.000

70

43

32

21

18

6.000

79

48

36

25

21

1.900

3.800

5.700

7.600

9.500

Årsproduktion [kWh]

Tabel 4.17 - Andel af solcelleanlæggets elproduktion der anvendes til egetforbrug set i forhold til solanlæggets størrelse
og husets elforbrug (huse uden elvarme eller varmepumpe). kWp er solcelleanlæggets maksimale afgivne eleffekt. [Kilde:
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger).

Der opnås en række fordele ved at etablere et solcelleanlæg, som f.eks.:
•

Lavere elregning

•

Bidrag til den grønne omstilling

•

Generelt øget bevidsthed om energiforbrug
Energibesparelse i brugsfasen

Der er taget udgangspunkt i et hus på 140 m2, der bebos af en familie med to voksne og to teenagebørn, som i gennemsnit har et årligt elforbrug på ca. 5.100 kWh.
Årlig elbesparelse
Anlægsstørrelse

Årlig elbesparelse [kWh]

2 kWp

4 kWp

6 kWp

8 kWp

10 kWp

1.023

1.419

1.561

1.646

1.748

Tabel 4.18 - Årlig reduktion i køb af el fra det offentlige elnet.
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Økonomisk rentabilitet
I Tabel 4.19 er der vist en oversigt over den økonomiske rentabilitet ved at etablere et tagmonteret
solcelleanlæg. Rentabiliteten er vist som simpel tilbagebetalingstid (investeringen13 divideret med værdien af den årlige energibesparelse14), idet det er dette kriterie der anvendes i Bygningsreglementet
BR18. I BR18 er det defineret, at rentable projekter i forhold til reglementet har en simpel tilbagebetalingstid på 75% af den tekniske levetid eller kortere. Den tekniske levetid af solceller er ikke defineret i
Bygningsreglementet, men vurderes at være omkring 25 år.
Investeringen i et solcelleanlæg afhænger af den installerede eleffekt. Investeringen er skønsmæssigt:
2 kWp:

36.000 kr.

4 kWp:

52.000 kr.

6 kWp:

68.000 kr.

8 kWp:

83.000 kr.

10 kWp:

99.000 kr.

Etablering af tagmonterede solcelleanlæg
Anlægsstørrelse

Simpel tilbagebetalingstid [år]

2 kWp

4 kWp

6 kWp

8 kWp

10 kWp

26,3

20,2

20,6

21,5

21,9

Tabel 4.19 - Simpel tilbagebetalingstid for tagmonterede solcelleanlæg med et egetforbrug på 5.100 kWh årligt.

Det ses, at den simple tilbagebetalingstid for etablering af et tagmonteret solcelleanlæg er ca. 20 år for
et anlæg med en effekt på enten 4 kWp eller 6 kWp, der er de mest almindelige størrelser på de solcelleanlæg, der installeres. Den simple tilbagebetalingstid er derved sammenlignelig med den forventede
tekniske levetid.
Hvis tagbeklædningen alligevel skal udskiftes, kan det være en mulighed at etablere et solcelleanlæg,
som en integreret del af den nye tagbeklædning. Denne type solcelleanlæg er dyrere end tagmonterede solcelleanlæg, - se nedenstående, men idet løsningen udgør en del af den nye tagbeklædning, er
meromkostningen begrænset. Når et solcelleanlæg integreres i tagbeklædningen, vil der normalt blive
anvendt en ny tagbeklædning (inaktive celler), der har samme udseende som solcellerne (aktive celler),
så det nye tag har et ensartet udseende over hele tagfladen. Investeringen i et solcelleanlæg, der er
integreret i tagbeklædningen, er skønsmæssig, idet omkostningen for både solcelleanlæggets aktive
celler (selve solcelleanlægget) og de inaktive celler (tagbeklædning) er vist:
2 kWp:

174.000 kr. (solceller, aktive celler: 15.000 kr., tagbeklædning, inaktive celler: 159.000 kr.)

4 kWp:

176.000 kr. (solceller, aktive celler: 26.000 kr., tagbeklædning, inaktive celler: 150.000 kr.)

13
14

Investeringerne er oplyst af fa. Klimaenergi (https://klimaenergi.dk/solcelleanlaeg).
Energipriser fra Energitilsynet og Forsyningstilsynet 2019 samt fa. Vindstød A/S.
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6 kWp:

179.000 kr. (solceller, aktive celler: 39.000 kr., tagbeklædning, inaktive celler: 140.000 kr.)

8 kWp:

182.000 kr. (solceller, aktive celler: 52.000 kr., tagbeklædning, inaktive celler: 130.000 kr.)

10 kWp:

185.000 kr. (solceller, aktive celler: 64.000 kr., tagbeklædning, inaktive celler: 121.000 kr.)

Der er i ovenstående omkostninger regnet med udskiftning af tagbeklædningen på et hus med skiferlignende tag.
Etablering af integrerede solcelleanlæg
Anlægsstørrelse
2 kWp

4 kWp

6 kWp

8 kWp

10 kWp

Simpel tilbagebetalingstid, total [år]

78,0

51,7

43,4

38,5

34,5

Simpel tilbagebetalingstid, merudgift [år]

0,7

1,3

1,7

2,1

2,4

Tabel 4.2020 - Simpel tilbagebetalingstid for integrerede solcelleanlæg med et egetforbrug på 5.100 kWh årligt.

Det ses af tabel 4.20, at det er helt afgørende for tilbagebetalingstiden for etablering af et integreret
solcelleanlæg, at tagbeklædningen alligevel skal udskiftes. Hvis dette ikke er tilfældet, vil den simple
tilbagebetalingstid overstige solcelleanlæggets tekniske levetid.
Klimamæssige konsekvenser i et livscyklusperspektiv
Miljødata for solcelleanlæg er forbundet med en betydelig usikkerhed og under løbende drøftelse internationalt. Det skyldes blandt andet, at solcelleområdet er under konstant og hurtig udvikling. Specielt er selve solcellerne blevet tyndere, og der anvendes derfor færre materialer for samme ydelse.
Derfor kan data, som stammer fra forskellige år spænde bredt. En anden afgørende parameter er den
geografiske lokalitet for fremstilling af solcelleanlæg, idet de energikilder, der anvendes til elproduktion,
har stor betydning for elektricitetens miljøprofil og dermed for hvor miljøbelastende det er at fremstille
solcelleanlæg.
Derfor er beregningerne af de miljømæssige konsekvenser af etablering af tagmonterede solcelleanlæg foretaget med udgangspunkt i to scenarier: et worst-case scenarie, hvor konservative miljødata er
brugt (inkl. en levetid for solcelleanlægget på 20 år), og et best-case scenarie, hvor data, der afspejler
et mere optimeret solcelleanlæg er anvendt (inkl. en levetid på 30 år).
Figur 4.16 viser klimabelastningen såvel som klimagevinsten ved at etablere tagmonterede solcelleanlæg og reducere sit forbrug af el fra elnettet. Klimabelastningen er knyttet til at producere solcelleanlægget og de materialer, der bruges i forbindelse med etableringen. Der anvendes en betragtningsperiode på 50 år, og dermed medregnes også eventuelle udskiftninger af materialer i perioden. Klimagevinsten er forbundet med reduktionen af forbrug af el fra elnettet og er på figuren benævnt den driftsmæssige besparelse.
Figuren viser, for både worst-case og best-case scenariet, resultaterne for fem forskellige størrelser af
solcelleanlæg, fra en eleffekt på 2 kWP til 10 kWP.
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Figur 4.16 - Klimamæssige konsekvenser ved etablering af et tagmonteret solcelleanlæg på et hus på 140 m2 over en
periode på 50 år.

Det fremgår af Figur 4.16, at for worst-case scenariet er den klimamæssige gevinst ved at etablere et
tagmonteret solcelleanlæg mindre end de tilsvarende klimamæssige konsekvenser ved at producere
solcelleanlægget. Det gælder, uanset størrelsen af solcelleanlægget. Den klimamæssige belastning er
over en periode på 50 år næsten dobbelt så stor som besparelsen. For best-case scenariet er den
klimamæssige gevinst ved at etablere tagmonterede solcelleanlæg til gengæld større end de tilsvarende klimamæssige konsekvenser ved at producere solcelleanlægget. Det gælder også, uanset størrelsen af solcelleanlægget.
Sammenlignet med de øvrige energiforbedringstiltag, der indgår i nærværende rapport, er de miljømæssige konsekvenser forbundet med etablering af tagmonterede solcelleanlæg langt mere usikre.
De samlede resultater i forhold til klimapåvirkning spænder bredt fra belastning til gevinst, alt afhængigt af hvilke miljødata, der anvendes, og den ofte manglende transparens i data gør det vanskeligt
at vurdere årsagen til de store variationer. Den hurtige udvikling indenfor solcelleteknologi er formentlig hovedårsagen til de store spænd, der ses i resultaterne. Det betyder, at man som forbruger skal
vælge et solcelleanlæg med en lang levetid og af høj kvalitet, og om muligt vælge et anlæg, hvor den
miljømæssige profil er dokumenteret af fabrikanten.
Nedenstående er der ligeledes set på de klimamæssige konsekvenser af tagintegrerede solcelleanlæg.
Miljødata for tagintegrerede solcelleanlæg er kun tilgængelige fra én kilde, og derfor har det ikke være
muligt at foretage en vurdering baseret på både et worst-case og et best-case scenarie. Der er regnet
med en levetid for solcelleanlægget på 30 år.

Side 50

FORENET KREDIT

Figur 4.17 viser klimabelastningen såvel som klimagevinsten ved at etablere tagintegrerede solcelleanlæg og reducere sit forbrug af el fra elnettet. Den beregnede klimabelastning er udelukkende knyttet
til at producere de aktive tagplader, da klimabelastningen forbundet med at producere de inaktive
tagplader samt fjerne de gamle tagplader allokeres til den almindelige tagrenovering. Der anvendes en
betragtningsperiode på 50 år, og dermed medregnes også eventuelle udskiftninger af materialer i perioden. Klimagevinsten er forbundet med reduktionen af forbrug af el fra elnettet og er på figuren
benævnt den driftsmæssige besparelse.
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Figur 4.17 - Klimamæssige konsekvenser ved etablering af tagintegreret solcelleanlæg på et hus på 140 m2 over en periode på 50 år.

Figuren viser resultaterne for fem forskellige størrelser af solcelleanlæg, fra en eleffekt på 2 kW P til 10
kWP.
Det fremgår af Figur 4.17, at den klimamæssige gevinst ved at etablere et tagintegreret solcelleanlæg
er mindre end de tilsvarende klimamæssige konsekvenser ved at producere solcelleanlægget. Det gælder uanset størrelsen af solcelleanlægget. Den klimamæssige belastning er over en periode på 50 år
11 % større end besparelsen.
Ligesom for almindelige solcelleanlæg, så er de miljømæssige konsekvenser forbundet med etablering
af tagintegrerede solcelleanlæg langt mere usikre end de øvrige energiforbedringstiltag, der indgår i
nærværende rapport.
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Bilag A
Tabel A-1 Detaljeret beskrivelse af den specifikke funktionelle enhed for de seks undersøgte energirenoveringstiltag og de
forskellige variationer af tiltaget
Energirenoveringstiltag og beskrivelse af de undersøgte variatioFunktionel enhed
ner
1.

Efterisolering af loft og tage

Efterisolering i uopvarmet loftsrum – hus med 140 m2 grund-

Efterisolering af uopvarmet loftsrum på

plan – fra 100 mm til 300 mm isolering

140 m2

Efterisolering i uopvarmet loftsrum – hus med 140 m2 grund-

Efterisolering af uopvarmet loftsrum på

plan – fra 100 mm til 400 mm isolering

140 m2

Efterisolering i uopvarmet loftsrum – hus med 140

m2

grund-

plan – fra 150 mm til 300 mm isolering
Efterisolering i uopvarmet loftsrum – hus med 140

Efterisolering af uopvarmet loftsrum på
140 m2

m2

grund-

Efterisolering af uopvarmet loftsrum på

plan – fra 150 mm til 400 mm isolering

140 m2

Efterisolering i uopvarmet loftsrum – hus med 140 m2 grund-

Efterisolering af uopvarmet loftsrum på

plan – fra 200 mm til 300 mm isolering

140 m2

Efterisolering i uopvarmet loftsrum – hus med 140 m2 grund-

Efterisolering af uopvarmet loftsrum på

plan – fra 200 mm til 400 mm isolering

140 m2

Efterisolering af fladt tag – hus med 140 m2 grundplan – fra 100
mm til 300 mm isolering
Efterisolering af fladt tag – hus med 140 m2 grundplan – fra 100
mm til 400 mm isolering
Efterisolering af fladt tag – hus med 140 m2 grundplan – fra 150
mm til 400 mm isolering

Efterisolering af fladt tag på 140 m2
Efterisolering af fladt tag på 140 m2
Efterisolering af fladt tag på 140 m2

Efterisolering af skråvægge med loft til kip – hus med 140 m2

Efterisolering af skråvægge med loft til kip

grundplan – fra 100 mm til 300 mm isolering

på 225 m2

Efterisolering af skråvægge med loft til kip – hus med 140 m2

Efterisolering af skråvægge med loft til kip

grundplan – fra 100 mm til 400 mm isolering

på 225 m2

Efterisolering af skråvægge med loft til kip – hus med 140 m2

Efterisolering af skråvægge med loft til kip

grundplan – fra 150 mm til 300 mm isolering

på 225 m2

Efterisolering af skråvægge med loft til kip – hus med 140 m2

Efterisolering af skråvægge med loft til kip

grundplan – fra 150 mm til 400 mm isolering

på 225 m2

Efterisolering af skråvægge med loft til kip – hus med 140

m2

grundplan – fra 200 mm til 300 mm isolering
Efterisolering af skråvægge med loft til kip – hus med 140

Efterisolering af skråvægge med loft til kip
på 225 m2

m2

Efterisolering af skråvægge med loft til kip

grundplan – fra 200 mm til 400 mm isolering

på 225 m2

Efterisolering af skråvægge med hanebåndsloft – hus med 140

Efterisolering af skråvægge med hane-

m2

båndsloft på 202 m2

grundplan – fra 100 mm til 300 mm isolering

Efterisolering af skråvægge med hanebåndsloft – hus med 140

Efterisolering af skråvægge med hane-

m2

båndsloft på 202 m2

grundplan – fra 100 mm til 400 mm isolering

Efterisolering af skråvægge med hanebåndsloft – hus med 140

Efterisolering af skråvægge med hane-

m2 grundplan – fra 150 mm til 300 mm isolering

båndsloft på 202 m2

Efterisolering af skråvægge med hanebåndsloft – hus med 140

Efterisolering af skråvægge med hane-

m2 grundplan – fra 150 mm til 400 mm isolering

båndsloft på 202 m2
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Efterisolering af skråvægge med hanebåndsloft – hus med 140

Efterisolering af skråvægge med hane-

m2 grundplan – fra 200 mm til 300 mm isolering

båndsloft på 202 m2

Efterisolering af skråvægge med hanebåndsloft – hus med 140

Efterisolering af skråvægge med hane-

m2

båndsloft på 202 m2

2.

grundplan – fra 200 mm til 400 mm isolering
Etablering af luft/vand-varmepumpe

Etablering af luft/vand-varmepumpe i hus fra 1930-1959 opvar-

Hus på 140 m2 med et årligt varmeforbrug

met med oliekedel – hus med 140 m2 grundplan

på 30.034 kWh/år fra olie

Etablering af luft/vand-varmepumpe i hus fra 1960-1979 opvar-

Hus på 140 m2 med et årligt varmeforbrug

met med oliekedel – hus med 140 m2 grundplan

på 23.553 kWh/år fra olie

Etablering af luft/vand-varmepumpe i hus fra 1980-1999 opvar-

Hus på 140 m2 med et årligt varmeforbrug

met med oliekedel – hus med 140

m2

grundplan

Etablering af luft/vand-varmepumpe i hus fra 2000-2005 opvarmet med oliekedel – hus med 140

m2

grundplan

Etablering af luft/vand-varmepumpe i hus fra 1930-1959 opvarmet med gaskedel – hus med 140

m2

grundplan

på 13.831 kWh/år fra olie
Hus på 140 m2 med et årligt varmeforbrug
på 8.472 kWh/år fra olie
Hus på 140 m2 med et årligt varmeforbrug
på 29.066 kWh/år fra naturgas

Etablering af luft/vand-varmepumpe i hus fra 1960-1979 opvar-

Hus på 140 m2 med et årligt varmeforbrug

met med gaskedel – hus med 140 m2 grundplan

på 22.793 kWh/år fra naturgas

Etablering af luft/vand-varmepumpe i hus fra 1980-1999 opvar-

Hus på 140 m2 med et årligt varmeforbrug

met med gaskedel – hus med 140 m2 grundplan

på 13.384 kWh/år fra naturgas

Etablering af luft/vand-varmepumpe i hus fra 2000-2005 opvar-

Hus på 140 m2 med et årligt varmeforbrug

met med gaskedel – hus med 140 m2 grundplan

på 8.199 kWh/år fra naturgas

Etablering af luft/vand-varmepumpe i hus fra 1930-1959 opvar-

Hus på 140 m2 med et årligt varmeforbrug

met med elvarme – hus med 140

m2

grundplan

Etablering af luft/vand-varmepumpe i hus fra 1960-1979 opvarmet med elvarme – hus med 140

m2

grundplan

Etablering af luft/vand-varmepumpe i hus fra 1980-1999 opvarmet med elvarme – hus med 140

m2

grundplan

på 27.034 kWh/år fra elvarme
Hus på 140 m2 med et årligt varmeforbrug
på 21.198 kWh/år fra elvarme
Hus på 140 m2 med et årligt varmeforbrug
på 12.448 kWh/år fra elvarme

Etablering af luft/vand-varmepumpe i hus fra 2000-2005 opvar-

Hus på 140 m2 med et årligt varmeforbrug

met med elvarme – hus med 140 m2 grundplan

på 7.625 kWh/år fra elvarme

3a.

Udskiftning af vinduer

Udskiftning af vinduer med én fast og én oplukkelig ramme i
hus med 140 m2 grundplan - 2-lags termorude med kold kant,

Udskiftning af 32,5 m2 vinduer med én fast

træramme udskiftes til 2-lags energirude, varm kant, høj g-værdi

og én oplukkelig ramme

(B-mærket), træ-alu ramme
Udskiftning af vinduer med én fast og én oplukkelig ramme i
hus med 140 m2 grundplan - 2-lags termorude med kold kant,

Udskiftning af 32,5 m2 vinduer med én fast

træramme udskiftes til 3-lags energirude (BR20 vindue, EREF > 0

og én oplukkelig ramme

kWh/m2), træ-alu ramme
Udskiftning af vinduer med én fast og én oplukkelig ramme i
hus med 140 m2 grundplan - 2-lags energirude med kold kant,

Udskiftning af 32,5 m2 vinduer med én fast

træramme udskiftes til 2-lags energirude, varm kant, høj g-værdi

og én oplukkelig ramme

(B-mærket), træ-alu ramme
Udskiftning af vinduer med én fast og én oplukkelig ramme i
hus med 140
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træramme udskiftes til 3-lags energirude (BR20 vindue, EREF > 0
kWh/m2), træ-alu ramme
Udskiftning af vinduer med flere oplukkelige rammer i hus med
140 m2 grundplan - 2-lags termorude med kold kant, træramme

Udskiftning af 32,5 m2 vinduer med flere

udskiftes til 2-lags energirude, varm kant, høj g-værdi (B-mær-

oplukkelige rammer

ket), træ-alu ramme
Udskiftning af vinduer med flere oplukkelige rammer i hus med
140 m2 grundplan - 2-lags termorude med kold kant, træramme

Udskiftning af 32,5 m2 vinduer med flere

udskiftes til 3-lags energirude (BR20 vindue, EREF > 0 kWh/m2),

oplukkelige rammer

træ-alu ramme
Udskiftning af vinduer med flere oplukkelige rammer i hus med
140 m2 grundplan - 2-lags energirude med kold kant, træ-

Udskiftning af 32,5 m2 vinduer med flere

ramme udskiftes til 2-lags energirude, varm kant, høj g-værdi (B-

oplukkelige rammer

mærket), træ-alu ramme
Udskiftning af vinduer med flere oplukkelige rammer i hus med
140 m2 grundplan - 2-lags energirude med kold kant, træ-

Udskiftning af 32,5 m2 vinduer med flere

ramme udskiftes til 3-lags energirude (BR20 vindue, EREF > 0

oplukkelige rammer

kWh/m2), træ-alu ramme
3b.

Udskiftning af ruder

Udskiftning af ruder i vinduer med én fast og én oplukkelig
ramme i hus med 140 m2 grundplan - 2-lags termorude med

Udskiftning af 32,5 m2 ruder i vinduer med

kold kant udskiftes til 2-lags energirude, varm kant i gamle ram-

én fast og én oplukkelig ramme

mer
Udskiftning af ruder i vinduer med flere oplukkelige rammer i
hus med 140 m2 grundplan - 2-lags termorude med kold kant
udskiftes til 2-lags energirude, varm kant i gamle rammer
4.

Udskiftning af 32,5 m2 ruder i vinduer med
flere oplukkelige rammer

Udskiftning af yderdør

Udskiftning af yderdør uden rude i hus med 140 m2 grundplan
Udskiftning af yderdør med under 20 % rudeareal med 1-lags
rude i hus med 140 m2 grundplan – udskiftes til ny dør med 3lags energirude
Udskiftning af yderdør med 20-50 % rudeareal med 1-lags rude
i hus med 140 m2 grundplan– udskiftes til ny dør med 3-lags
energirude
Udskiftning af yderdør med 50-80 % rudeareal med 1-lags rude
i hus med 140 m2 grundplan– udskiftes til ny dør med 3-lags
energirude
Udskiftning af yderdør med under 20 % rudeareal med 2-lags
termorude i hus med 140 m2 grundplan– udskiftes til ny dør
med 3-lags energirude
Udskiftning af yderdør med 20-50 % rudeareal med 2-lags termorude i hus med 140 m2 grundplan– udskiftes til ny dør med
3-lags energirude
Udskiftning af yderdør med 50-80 % rudeareal med 2-lags termorude i hus med 140 m2 grundplan– udskiftes til ny dør med
3-lags energirude
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Udskiftning af 1 dør (2,1 m2)
Udskiftning af 1 dør (2,1 m2) med 20 % rudeareal
Udskiftning af 1 dør (2,1 m2) med 50 % rudeareal
Udskiftning af 1 dør (2,1 m2) med 80 % rudeareal
Udskiftning af 1 dør (2,1 m2) med 20 % rudeareal
Udskiftning af 1 dør (2,1 m2) med 50 % rudeareal
Udskiftning af 1 dør (2,1 m2) med 80 % rudeareal
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5.

Hulmursisolering

Hulmursisolering af hus med 140 m2 i grundplan – uisoleret 30
cm tyk, mursten-mursten ydervæg
Hulmursisolering af hus med 140 m2 i grundplan – uisoleret 30
cm tyk, mursten-beton ydervæg
Hulmursisolering af hus med 140 m2 i grundplan – uisoleret 36
cm tyk, mursten-mursten ydervæg
Hulmursisolering af hus med 140 m2 i grundplan – uisoleret 36
cm tyk, mursten-beton ydervæg
6.

Isolering af 93,3 m2 ydervæg
Isolering af 93,3 m2 ydervæg
Isolering af 72,6 m2 ydervæg
Isolering af 72,6 m2 ydervæg

Etablering af solcelleanlæg (både tagmonteret og tagintegreret)

Etablering af solcelleanlæg på 2 kWP i hus på 140 m2 i grundplan med et årligt el-forbrug på 5.100 kWh - familie med to

Etablering af solcelleanlæg på 11,7 m2.

voksne og to teenagebørn
Etablering af solcelleanlæg på 4 kWP i hus på 140 m2 i grundplan med et årligt el-forbrug på 5.100 kWh - familie med to

Etablering af solcelleanlæg på 23,3 m2.

voksne og to teenagebørn
Etablering af solcelleanlæg på 6 kWP i hus på 140 m2 i grundplan med et årligt el-forbrug på 5.100 kWh - familie med to

Etablering af solcelleanlæg på 35 m2.

voksne og to teenagebørn
Etablering af solcelleanlæg på 8 kWP i hus på 140 m2 i grundplan med et årligt el-forbrug på 5.100 kWh - familie med to

Etablering af solcelleanlæg på 46,7 m2.

voksne og to teenagebørn
Etablering af solcelleanlæg på 10 kWP i hus på 140 m2 i grundplan med et årligt el-forbrug på 5.100 kWh - familie med to

Etablering af solcelleanlæg på 58,3 m2.

voksne og to teenagebørn
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Tabel A-2 Byggevarer, der indgår i de undersøgte energirenoveringstiltag, samt kilde for de anvendte miljødata. N= nye
byggevarer, der installeres ved energirenoveringstiltaget. F= eksisterende byggevarer, der fjernes ved energirenoveringstiltaget.
Energirenove-

Materiale/byggevare

Kilde til miljødata

Mængder/Funktionel enhed

ringstiltag
1.

Efterisolering af loft og tage
1.212 kg/hus (isoleringstykkelse 100→300 mm)
1.818 kg/hus (isoleringstykkelse 100→400 mm)
909 kg/hus (isoleringstykkelse

Efterisolering
af uopvarmet

Flexibatt l 37 (N)

loftsrum

EPD: Rockwool Fle-

150→300 mm)

xibatt

1.515 kg/hus (isoleringstykkelse 150→400 mm)
606 kg/hus (isoleringstykkelse
200→300 mm)
1.212 kg/hus (isoleringstykkelse 200→400 mm)

Ökobau: DampDampspærre PE (N)

Hardkile (N)
Efterisolering
af fladt tag

spærre PE (tyk-

27 kg/hus (gælder alle isole-

kelse 0,0002 m)

ringstykkelser)

EPD: Rockwool

797 kg/hus (gælder alle isole-

Hardkile

ringstykkelser)

Ökobau: Tagpap,
Tagpap (N)

bitumen toplag,
skiferbestrøet

1.176 kg/hus (gælder alle isoleringstykkelser)
2.051 kg/hus (isoleringstykkelse 100→300 mm)

Underlag Energy (N)

EPD: Rockwool Un-

3.353 kg/hus (isoleringstyk-

derlag Energy

kelse 100→400 mm)
2.702 kg/hus (isoleringstykkelse 150→400 mm)
1.350 kg/hus (isoleringstykkelse 100→300 mm)
2.025 kg/hus (isoleringstykkelse 100→400 mm)

Efterisolering
af skråvægge
med loft til kip

Flexibatt l 37 (N)

EPD: Rockwool Flexibatt

1.013 kg/hus (isoleringstykkelse 150→300 mm)
1.688 kg/hus (isoleringstykkelse 150→400 mm)
675 kg/hus (isoleringstykkelse
200→300 mm)
1.350 kg/hus (isoleringstykkelse 200→400 mm)
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Energirenove-

Materiale/byggevare

Kilde til miljødata

Mængder/Funktionel enhed

ringstiltag
Spærforøger – fyrretræ 50x200 mm
(N)

Ökobau: Træ, fyrretræ (12% fugt,
10,7% H2O)

900 kg/hus (gælder alle isoleringstykkelser)
1.212 kg/hus (isoleringstykkelse 100→300 mm)
1.818 kg/hus (isoleringstykkelse 100→400 mm)

Efterisolering

Flexibatt l 37 (N)

EPD: Rockwool Flexibatt

af skråvægge

909 kg/hus (isoleringstykkelse
150→300 mm)
1.515 kg/hus (isoleringstykkelse 150→400 mm)

med hane-

606 kg/hus (isoleringstykkelse

båndsloft

200→300 mm)
1.212 kg/hus (isoleringstykkelse 200→400 mm)
Spærforøger – fyrretræ 50x200 mm
(N)

2.

Ökobau: Træ, fyrretræ (12% fugt,
10,7% H2O)

900 kg/hus (gælder alle isoleringstykkelser)

Etablering af luft/vand-varmepumpe
PUR-skum (N)
HDPE-rør (N)

Etablering af
luft/vand-var-

Oliekedel, kondenserende (F) – dæk-

huse fra

ker huse opvarmede med oliekedel

2000-2005)
Gaskedel, kondenserende (F) – dækker huse opvarmede med gaskedel

Electric heat pump

1 stk./hus

Ökobau: Oil low T
boiler <20kW up-

1 stk./hus

right
Ökobau: Gas low T
boiler <20kW up-

1 stk./hus

right
15 stk./hus (svarende til 97,5

opvarmede med elvarme

stål

kg/hus)

HDPE-rør (N)

Ökobau: PUR
skum
EcoInvent: HDPE
granulate

6,02 kg/hus
12,7 kg/hus

Ökobau datasæt
Varmepumpe (luft-vand) (N)

huse fra

Electric heat pump

1 stk./hus

(air-water), 10 kW
Oliekedel, kondenserende (F) – dækker huse opvarmede med oliekedel

Side 58

12,7 kg/hus

Ökobau: Radiator i

mepumpe 10

1980-1999)

granulate

Radiator, stålplade (F)– dækker huse

PUR-skum (N)

kW (dækker

EcoInvent: HDPE

6,02 kg/hus

(air-water), 7kW

kW (dækker

luft/vand-var-

skum

Ökobau datasæt
Varmepumpe (luft-vand) (N)

mepumpe 7

Etablering af

Ökobau: PUR

Ökobau: Oil low T
boiler <20kW up-

1 stk./hus

right
FORENET KREDIT

Energirenove-

Materiale/byggevare

Kilde til miljødata

Mængder/Funktionel enhed

ringstiltag
Gaskedel, kondenserende (F) – dækker huse opvarmede med gaskedel

Ökobau: Radiator i

15 stk./hus (svarende til 97,5

stål

kg/hus)

Varmepumpe (luft-vand) (N)

1960-1979)

Oliekedel, kondenserende (F) – dækker huse opvarmede med oliekedel
Gaskedel, kondenserende (F) – dækker huse opvarmede med gaskedel

3a.

skum
EcoInvent: HDPE
granulate

12,7 kg/hus

Electric heat pump

1 stk./hus

Ökobau: Oil low T
boiler <20kW up-

1 stk./hus

right
Ökobau: Gas low T
boiler <20kW up-

1 stk./hus

right

Radiator, stålplade (F)– dækker huse

Ökobau: Radiator i

15 stk./hus (svarende til 97,5

opvarmede med elvarme

stål

kg/hus)

Udskiftning af vinduer
Termorude 2x4 mm, argonfyldt (F) –

Ökobau: Insulated

gælder både 2-lags termorude og 2-

glazing, double

lags energirude

pane; double glass

vinduer med

Vindueskarm, træ (F)

frame (spruce);
Ökobau: Window

oplukkelig
Vinduesramme, træ (F)

sash (spruce); 2,14

ker udskift-

kg/m

ning af både

Ökobau: EPDM

2-lags termorude og 2-lags

89,7 m/hus

1,30 kg/m

én fast og én
ramme (dæk-

32,5 m2/hus

Ökobau: Window

Udskiftning af

EPDM-tætning til aluminiumsprofil (F)

energirude til

sealing for aluminium section; 0,18

93,3 m/hus

375,4 m/hus

kg/m

både 2-lags

Ökobau: Insulated

energirude og

3-lags-rude (N) – dækker udskiftning

glazing, triple pane

3-lags energi-

til 3-lags energirude

(thickness: 0.036

rude)

Side 59

6,02 kg/hus

(air-water), 14 kW

mepumpe 14

1930-1959 og

Ökobau: PUR

Ökobau datasæt

Etablering af

huse fra

1 stk./hus

right

opvarmede med elvarme

HDPE-rør (N)

kW (dækker

boiler <20kW up-

Radiator, stålplade (F)– dækker huse

PUR-skum (N)

luft/vand-var-

Ökobau: Gas low T

32,5 m2/hus

m); 31 kg/m2
Termorude 2x4 mm, argonfyldt (N) –

Ökobau: Insulated

dækker udskiftning til 2-lags energi-

glazing, double

rude

pane; double glass

32,5 m2/hus

FORENET KREDIT

Energirenove-

Materiale/byggevare

Kilde til miljødata

Mængder/Funktionel enhed

ringstiltag
Ökobau: Window
Vindueskarm, træ (N)

frame (spruce);

89,7 m/hus

1,30 kg/m
Ökobau: Window
Vinduesramme, træ (N)

sash (spruce); 2,14

93,3 m/hus

kg/m
Ökobau: EPDM
EPDM-tætning til aluminiumsprofil

sealing for alumin-

(N)

ium section; 0,18

375,4 m/hus

kg/m
Ökobau: Aluminium frame section,
Vindueskarm, aluminium (N)

thermally sepa-

26,9 m/hus

rated, powder
coated; 1,43 kg/m
Ökobau: Aluminium casement
Vinduesramme, aluminium (N)

frame section,
thermally sepa-

28,0 m/hus

rated, powder
coated; 1,51 kg/m
Termorude 2x4 mm, argonfyldt (F) –

Ökobau: Insulated

gælder både 2-lags termorude og 2-

glazing, double

lags energirude

pane; double glass

32,5 m2/hus

Ökobau: Window
Vindueskarm, træ (F)

frame (spruce);

Udskiftning af

1,30 kg/m

vinduer med

Ökobau: Window

flere oplukke-

Vinduesramme, træ (F)

sash (spruce); 2,14

lige rammer

kg/m

(dækker ud-

Ökobau: EPDM

skiftning af
både 2-lags

EPDM-tætning til aluminiumsprofil (F)

sealing for aluminium section; 0,18

termorude og

kg/m

2-lags energi-

Ökobau: Insulated

rude til både

3-lags-rude (N) – dækker udskiftning

glazing, triple pane

2-lags energi-

til 3-lags energirude

(thickness: 0.036

rude og 3-lags
energirude)

112,1 m/hus

116,6 m/hus

469,2 m/hus

32,5 m2/hus

m); 31 kg/m2
Termorude 2x4 mm, argonfyldt (N) –

Ökobau: Insulated

dækker udskiftning til 2-lags energi-

glazing, double

rude

pane; double glass

32,5 m2/hus

Ökobau: Window
Vindueskarm, træ (N)

frame (spruce);

112,1 m/hus

1,30 kg/m
Side 60
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Energirenove-

Materiale/byggevare

Kilde til miljødata

Mængder/Funktionel enhed

ringstiltag
Ökobau: Window
Vinduesramme, træ (N)

sash (spruce); 2,14

116,6 m/hus

kg/m
Ökobau: EPDM
EPDM-tætning til aluminiumsprofil

sealing for alumin-

(N)

ium section; 0,18

469,2 m/hus

kg/m
Ökobau: Aluminium frame section,
Vindueskarm, aluminium (N)

thermally sepa-

33,6 m/hus

rated, powder
coated; 1,43 kg/m
Ökobau: Aluminium casement
Vinduesramme, aluminium (N)

frame section,
thermally sepa-

35,0 m/hus

rated, powder
coated; 1,51 kg/m
3b.

Udskiftning af ruder

Udskiftning af
ruder – dæk-

Ökobau: Insulated
Termorude 2x4 mm, argonfyldt (F)

ker både i vin-

glazing, double

32,5 m2/hus

pane; double glass

duer med én
fast og én oplukkelig
ramme og

Ökobau: Insulated
Termorude 2x4 mm, argonfyldt (N)

med flere op-

glazing, double

32,5 m2/hus

pane; double glass

lukkelige rammer
4.

Udskiftning af yderdør
Ökobau: EPDM
EPDM-tætning til aluminiumsprofil (F)

sealing for aluminium section; 0,18

6,2 m/hus

kg/m
Beslag, stålvindue (F)
Udskiftning af

dow fitting; 2,63

1 kg/hus

kg/piece

yderdør uden
rude

Ökobau: Steel win-

Træ, fyrretræ (F)

Ökobau: Timber
pine (12% fugt /

1,36E-01 m3/hus

10,7% H2O);
EPDM-tætning til aluminiumsprofil
(N)

Ökobau: EPDM
sealing for aluminium section; 0,18

6,2 m/hus

kg/m
Side 61
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Energirenove-

Materiale/byggevare

Kilde til miljødata

Mængder/Funktionel enhed

ringstiltag
Beslag, stålvindue (N)

Ökobau: Steel window fitting; 2,63

1 kg/hus

kg/piece
Træ, fyrretræ (N)

Ökobau: Timber
pine (12% fugt /

6,98E-02 m3/hus

10,7% H2O);
Flexibatt 37 (N)

EPD: Rockwool
Flexibatt

1,65 kg/hus
4,20E-01 m2/hus (rudeareal 20

Glas 3 mm (F)

Ökobau: Window

%)

glass, single; 10

1,05E+00 m2/hus (rudeareal

kg/m2

50 %)
1,68E+00 m2/hus (rudeareal
80 %)

Ökobau: EPDM
EPDM-tætning til aluminiumsprofil (F)

sealing for aluminium section; 0,18

6,2 m/hus

kg/m
Beslag, stålvindue (F)

Ökobau: Steel window fitting; 2,63

1 kg/hus

kg/piece
1,15E-01 m3/hus (rudeareal 20

Udskiftning af
yderdør med
1-lags rude

Træ, fyrretræ (F)

(dækker dør

Ökobau: Timber
pine (12% fugt /
10,7% H2O);

med under 20

%)
8,45E-02 m3/hus (rudeareal 50
%)
5,36E-02 m3/hus (rudeareal 80

% rudeareal,

%)

med 20 - 50 %

4,20E-01 m2/hus (rudeareal 20

rudeareal og

Ökobau: Insulated

%)

med 50 - 80 %

glazing, triple pane

1,05E+00 m2/hus (rudeareal

(thickness: 0.036

50 %)

m); 31 kg/m2

1,68E+00 m2/hus (rudeareal

rudeareal)

3-lags-rude (N)

80 %)
EPDM-tætning til aluminiumsprofil
(N)

Ökobau: EPDM
sealing for aluminium section; 0,18

6,2 m/hus

kg/m
Beslag, stålvindue (N)

Ökobau: Steel window fitting; 2,63

1 kg/hus

kg/piece
Træ, fyrretræ (N)

Ökobau: Timber
pine (12% fugt /
10,7% H2O);

Side 62

6,39E-02 m3/hus (rudeareal 20
%)
5,51E-02 m3/hus (rudeareal 50
%)
FORENET KREDIT

Energirenove-

Materiale/byggevare

Kilde til miljødata

Mængder/Funktionel enhed

ringstiltag
4,62E-02 m3/hus (rudeareal 80
%)
1,29E+00 kg/hus (rudeareal 20
%)
Flexibatt 37 (N)

EPD: Rockwool

7,35E-01 kg/hus (rudeareal 50

Flexibatt

%)
1,84E-01 kg/hus (rudeareal 80
%)
4,20E-01 m2/hus (rudeareal 20

Termorude 2x4 mm, argonfyldt
(F)

Ökobau: Insulated
glazing, double
pane; double glass

%)
1,05E+00 m2/hus (rudeareal
50 %)
1,68E+00 m2/hus (rudeareal
80 %)

Ökobau: EPDM
EPDM-tætning til aluminiumsprofil (F)

sealing for aluminium section; 0,18

6,2 m/hus

kg/m
Beslag, stålvindue (F)

Ökobau: Steel window fitting; 2,63

1 kg/hus

kg/piece
1,15E-01 m3/hus (rudeareal 20

Udskiftning af
yderdør med
2-lags rude

Træ, fyrretræ (F)

(dækker dør

Ökobau: Timber
pine (12% fugt /
10,7% H2O);

med under 20

%)
8,45E-02 m3/hus (rudeareal 50
%)
5,36E-02 m3/hus (rudeareal 80

% rudeareal,

%)

med 20 - 50 %

4,20E-01 m2/hus (rudeareal 20

rudeareal og

Ökobau: Insulated

%)

med 50 - 80 %

glazing, triple pane

1,05E+00 m2/hus (rudeareal

(thickness: 0.036

50 %)

m); 31 kg/m2

1,68E+00 m2/hus (rudeareal

rudeareal)

3-lags-rude (N)

80 %)
EPDM-tætning til aluminiumsprofil
(N)

Ökobau: EPDM
sealing for aluminium section; 0,18

6,2 m/hus

kg/m
Beslag, stålvindue (N)

Ökobau: Steel window fitting; 2,63

1 kg/hus

kg/piece
Træ, fyrretræ (N)

Ökobau: Timber
pine (12% fugt /
10,7% H2O);

Side 63

6,39E-02 m3/hus (rudeareal 20
%)
5,51E-02 m3/hus (rudeareal 50
%)
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Energirenove-

Materiale/byggevare

Kilde til miljødata

Mængder/Funktionel enhed

ringstiltag
4,62E-02 m3/hus (rudeareal 80
%)
1,29E+00 kg/hus (rudeareal 20
%)
Flexibatt 37 (N)

EPD: Rockwool

7,35E-01 kg/hus (rudeareal 50

Flexibatt

%)
1,84E-01 kg/hus (rudeareal 80
%)

5.

Hulmursisolering

Hulmurisolering, 30 cm,
mursten-mur-

EPD: Rockwool
Rockwool, stenuld

Granulate Multi
(densitet 60

sten
Hulmurisolering, 30 cm,
mursten-be-

EPD: Rockwool
Rockwool, stenuld

Granulate Multi

Hulmurisolemursten-mur-

EPD: Rockwool
Rockwool, stenuld

Granulate Multi

Hulmurisolemursten-be-

EPD: Rockwool
Rockwool, stenuld

Granulate Multi
(densitet 60

ton
6.

609,9 kg/hus

(densitet 60 kg/m3)

sten
ring, 36 cm,

503,8 kg/hus

(densitet 60 kg/m3)

ton
ring, 36 cm,

447,8 kg/hus

kg/m3)

653,5 kg/hus

kg/m3)

Etablering af solcelleanlæg
- Worst-case scenarie: Ökobau:
Photovoltaic sys- Tagmonteret solcelleanlæg. Enten:
Generisk solcelleanlæg 1000

solcelleanlæg,
2 kWP

Eller: Trina Solar mono-krystallinsk silicium solcelleanlæg (Best-case scenarie)
- Tagintegreret

solcelleanlæg:

Üs-

erHuus Multi-coloured Glass-Glass
Photovoltaic Module for Building
Integration

kWh/m²*a (no
electricity credits)

kWh/m2*a (Worst-case scenarie)
Etablering af

tem 1000

-Best-case scenarie: EPD: TSMDE15M(II) Trina

11,7 m2/hus

Solar
- For tagintegreret
solcelleanlæg:
EPD ÜserHuus
Multi-coloured
Glass-Glass
Photovoltaic
Module for

Side 64
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Energirenove-

Materiale/byggevare

Kilde til miljødata

Mængder/Funktionel enhed

ringstiltag
Building
Integration
- Worst-case scenarie: Ökobau:
Photovoltaic system 1000
- Tagmonteret solcelleanlæg. Enten:
Generisk solcelleanlæg 1000
kWh/m2*a (Worst-case scenarie)
Etablering af
solcelleanlæg,
4 kWP

kWh/m²*a (no
electricity credits)
-Best-case sce-

- Eller: Trina Solar mono-krystallinsk

narie: EPD: TSM-

silicium solcelleanlæg (Best-case sce-

DE15M(II) Trina So-

narie)

lar

- Tagintegreret solcelleanlæg: Üs-

- For tagintegreret

erHuus Multi-coloured Glass-Glass

solcelleanlæg: EPD

Photovoltaic Module for Building

ÜserHuus Multi-

Integration

coloured Glass-

23,3 m2/hus

Glass Photovoltaic
Module for
Building
Integration
- Worst-case scenarie: Ökobau:
Photovoltaic system 1000
- Tagmonteret solcelleanlæg. Enten:
Generisk solcelleanlæg 1000
kWh/m2*a (Worst-case scenarie)
Etablering af
solcelleanlæg,
6 kWP

- Eller: Trina Solar mono-krystallinsk
silicium solcelleanlæg (Best-case
scenarie)
- Tagintegreret solcelleanlæg: ÜserHuus Multi-coloured Glass-Glass
Photovoltaic Module for Building
Integration

kWh/m²*a (no
electricity credits)
- Best-case scenarie: EPD: TSMDE15M(II) Trina
Solar

35 m2/hus

- For tagintegreret
solcelleanlæg:
EPD ÜserHuus
Multi-coloured
Glass-Glass
Photovoltaic
Module for
Building
Integration

Etablering af

- Tagmonteret solcelleanlæg. Enten:

- Worst-case sce-

solcelleanlæg,

Generisk solcelleanlæg 1000

narie: Ökobau:

8 kWP

kWh/m2*a (Worst-case scenarie)

Photovoltaic sys-

46,7 m2/hus

tem 1000
Side 65
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Energirenove-

Materiale/byggevare

Kilde til miljødata

Mængder/Funktionel enhed

ringstiltag
- Eller: Trina Solar mono-krystallinsk
silicium solcelleanlæg (Best-case
scenarie)
- Tagintegreret solcelleanlæg: ÜserHuus Multi-coloured Glass-Glass
Photovoltaic Module for Building
Integration

kWh/m²*a (no
electricity credits)
- Best-case scenarie: EPD: TSMDE15M(II) Trina
Solar
- For tagintegreret
solcelleanlæg:
EPD ÜserHuus
Multi-coloured
Glass-Glass
Photovoltaic
Module for
Building
Integration
- Worst-case scenarie: Ökobau:
Photovoltaic system 1000

- Tagmonteret solcelleanlæg. Enten:
Generisk solcelleanlæg 1000
kWh/m2*a (Worst-case scenarie)
Etablering af
solcelleanlæg,
10 kWP

- Eller: Trina Solar mono-krystallinsk
silicium solcelleanlæg (Best-case
scenarie)
- Tagintegreret solcelleanlæg: ÜserHuus Multi-coloured Glass-Glass
Photovoltaic Module for Building
Integration

kWh/m²*a (no
electricity credits)
- Best-case scenarie: EPD: TSMDE15M(II) Trina
Solar

58,3 m2/hus

- For tagintegreret
solcelleanlæg:
EPD ÜserHuus
Multi-coloured
Glass-Glass
Photovoltaic
Module for
Building
Integration
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