
Energirenovering af et hus
Roslev 



Baggrund –projektet 
 I forbindelse med projektet Grønbolig samarbejder Skive Kommune, Videncenter for Energibesparelser i 

Bygninger og Skive College om at lave en Green Challenge som en del af Green Innovation Makers 2022. 

 d. 12. maj sætter vi  fokus på energirenoveringer af private boliger, og formidle viden om konkrete og 
praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.  

 Renovering af huse er bæredygtigt, og det er et håndværk, som kræver viden og øvelse 

 På et lokalt renoveringsmodent hus fra 1963 skal tømrerlærlinge på hovedforløb 2 bruge Videncentrets 
materialer til at finde de rigtige renoveringsløsninger, energimæssigt, fugtteknisk og lovgivningsmæssigt. 

 Under supervision af lærer Søren Madsen, Skive College og Iben Østergaard fra Videncentret finder 
lærlingene – efter undersøgelser i huset - frem til hvordan tag, facade, vinduer og terrændæk kan 
renoveres, og hvor meget der spares i både energi, kroner og CO2. 

 Læs mere om projektet Grønbolig.nu på www.grønbolig.nu 

 Læs mere om Green Innovation Makers på  www.giw.dk 





Opgave
1. Hvor stort vil I tro, at energiforbruget er i huset?
2. Hvor meget isolering er der i de forskellige bygningsdele?
3. Er der et energimærke? 
4. Er der mon energirenoveret? 
5. Er det bæredygtigt at ”genbruge” huset i stedet for at rive det 

ned og bygge et nyt?

6. Hvilke bygningsdele vil I renovere

7. Se opgaven i slutningen



Først gennemgang af beregning af energiforbrug

Udregning af husets energinøgletal
Skriv det oplyste areal og forbrug i skemaet

A, Opvarmet areal [m2]
B, Olieforbrug (liter pr. år)
C, Naturgasforbrug [m3 pr. år)
D, Fjernvarmeforbrug [MWh pr. år]
E, Elforbrug [kWh pr. år]
F, Brænde,træpiller
G, Omregning �l kWh fra olie, gas eller�ernvarme
H, Energinøgletal for opvarmning kWh/m2pr. år

1 liter olie svarer �l 10 kWh , 1 m3 gas svarer �l 11 kWh, 
1 rummeter brænde svarer �l 1000 kWh – 1500 (20% fugt) a�ængig af 
brændeovn og stakning , 
1 kg træpiller svarer �l 3,9 kWh (i 80% effek�v forbrænding)
1 MWh = 1000 kWh



Energimærker

https://boligejer.dk/ejendomsdata?knr=0779&enr=136482&esr
=3710374&kategori=ENERGI

https://boligejer.dk/ejendomsdata?knr=0779&enr=136482&esr=3710374&kategori=ENERGI


Men først må vi vide lidt om: 
Effekt og energi 

 Effekt er en ydeevne
 Energi er et mål for det, der bliver ydet 

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Effekt er en ydeevne, mens energi er et mål for det, der bliver ydet. Et kraftværk har en elektrisk effekt på 1.000 MW (megawatt), som er værkets maksimale elektriske ydeevne, mens den maksimale totale varmeudvikling er 2-3 gange større. Hvis et kraftværk på 1.000 MW køres med fuld effekt i et helt år (8.760 timer), ville det i løbet af denne tid have givet en elektrisk energimængde på 8,76 TWh (terawatt-timer) eller 8,76 milliarder kWh (kilowatt-timer). Energien, som en maskine yder (hvis det er et kraftværk) eller bruger, findes ved at gange ydelsen (effekten) med de timer, som maskinen er i drift. En ventilator, som har en motor på 1 kW, kører 10 timer i døgnet. Den bruger 1 kW * 10 timer = 10 kilowatt-timer i døgnet. Omvendt har et køleanlæg, der bruger 24 kWh på et døgn, en gennemsnitlig effekt på 24 kWh/24 timer = 1 kW.Man kan sammenlignes effekten med en vandstråle, og energien med det vand, der opsamles, når vandstrålen har løbet en vis tid. 



Energi og effekt

• Energi er effekt ganget 
med tid

• Joule og kWh er enheder 
for energi

• Watt er enhed for effekt 

1 Wh er den energi, der 
bruges af effekten af 1 
Watt på 1 time



Træpiller: 3,9 kWh/kg

Bøgebrænde: 2,9 kWh/kg

Halm: 2,8 kWh/kg 

I biobrændsler er 
indregnet  
virkningsgrad





Byggekrav dengang og nu

https://historisk.bygningsreglementet.dk/tidligerebygreg/0/40

https://historisk.bygningsreglementet.dk/tidligerebygreg/0/40


 https://krav.byggeriogenergi.dk/

 Lad os tjekke ydervæggen,,,

 BR 18 kvik-guide

 https://byggeriogenergi.dk/media/2236/br18_kvikguide_juli18.pdf

https://krav.byggeriogenergi.dk/
https://byggeriogenergi.dk/media/2236/br18_kvikguide_juli18.pdf


Ydervæg - nu

https://krav.byggeriogenergi.dk/altan

https://krav.byggeriogenergi.dk/altan


Sådan finder vi energibesparelserne vha. energiløsningerne

Når vi har fundet de steder, vi gerne vil renovere: 

 Sådan finder vi energibesparelserne

 Se energiløsningerne på: 

https://byggeriogenergi.dk/om/energiloesninger-oversigt/

https://byggeriogenergi.dk/om/energiloesninger-oversigt/




Facaden og terrændæk

 https://byggeriogenergi.dk/media/2054/
murede_ydervaegge_enfamiliehuse_ok.
pdf

https://byggeriogenergi.dk/om/energiloesninger-
oversigt/#1390,1394,1404

https://byggeriogenergi.dk/media/2054/murede_ydervaegge_enfamiliehuse_ok.pdf
https://byggeriogenergi.dk/om/energiloesninger-oversigt/#1394.%201404


Eller prøv besparelsesberegneren

 http://www.besparelsesberegner.sbi.dk/

http://www.besparelsesberegner.sbi.dk/


Ude i huset

• Er der energirenoveret?
o Hvad
o Hvor meget

• Hvordan er isoleringsstandarden nu?

• Og hvilke vinduer er der?

• Hvilken varmeforsyning er der?

• Er der klimamæssige problemer – fugt?

• Hvilket varmefordelingsanlæg er der

 Ude på huset må I godt gøre jer overvejelser omkring, hvad I vil foreslå at gøre ved huset 
energimæssigt. Men først når I kommer tilbage til skolen skal I finde ud af hvordan I vil gøre, og hvor 
meget man vil spare ved at energirenovere.



 Tjekliste for indeklima
 Tjekliste for klimaskærm
 Tjekliste for varmeanlæg

og andre varmeinstallationer
 Tjekliste for belysning

Hjælpemiddel - tjeklister

https://byggeriogenergi.dk/enfamiliehuse/klimaskaerm/tjekliste
r-og-noegletal/klimaskaermen-tjekliste/

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Ved at benytte de 4 lister, kan man få et hurtigt overblik over husets energimæssige tilstand. Når  tjeklisterne kombineres med energiløsningerne (næste modul), kan man også finde størrelsen på energibesparelserne

https://byggeriogenergi.dk/enfamiliehuse/klimaskaerm/tjeklister-og-noegletal/klimaskaermen-tjekliste/




 Inspiration

Loft 100 m2

isoleret med 
125 mm

20 m2 ældre 2-
lags 
termovinduer

80 m2 uisoleret hulmur 
–mursten - mursten–
80 mm -hulrum

5 m2 døre
Terrændæk m. 50 
mm isolering-
trædæk på strøer på 
beton

Hvad kan der spares på klimaskærm på 
dette hus fra 1969, som bruger 2500 liter 
olie/år?

24 m uisoleret tag-
rem – 25 cm høj

Gammel oliekedel –

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Lav evt. selv  også eksempel med fjernvarmeHvor meget fjernvarme vil de 2500 liter olie svare til?2500 liter olie indeholder – som det ses på senere slide – 25.000 kWh. Men en gammel oliekedel udnytter typisk kun 8 kWh pr. –liter, så de 2500 liter olie svarer  omtrent til 20.000 kWh



 Inspiration

Loft 100 m2

isoleret med 
125 mm

20 m2 ældre 2-
lags 
termovinduer

80 m2 uisoleret hulmur 
–mursten - mursten–
80 mm -hulrum

5 m2 døre
Terrændæk m. 50 
mm isolering-
trædæk på strøer på 
beton

Hvad kan der spares på klimaskærm på 
dette hus fra 1969, som bruger 20.000 
kWh fjernvarme årligt

24 m uisoleret tag-
rem – 25 cm høj

Fjernvarme–

Præsentationsnoter
Præsentationsnoter
Lav evt. selv  også eksempel med fjernvarmeHvor meget fjernvarme vil de 2500 liter olie svare til?2500 liter olie indeholder – som det ses på senere slide – 25.000 kWh. Men en gammel oliekedel udnytter typisk kun 8 kWh pr. –liter, så de 2500 liter olie svarer  omtrent til 20.000 kWh



Hjemme på skolen - i grupper

• Hvilke bygningsdele vil I renovere/udskifte

o Glem ikke opvarmningskilden

• Hvor meget sparer man årligt ved de enkelte tiltag i 

o kWh, 

o kroner 

o CO2 

• Hvor meget skal man gøre i henhold til bygningsreglementet, hvis man er i gang med at ombygge eller udskifte de 
enkelte bygningsdele?

• Har I spørgsmål eller kommentarer til, hvordan arbejdet udføres?

• Har I en ide om, hvad tiltagene koster i kroner?

• Lav rentabilitetsberegning, hvor det er påkrævet.

• Evt. Er der valgmuligheder mellem materialer  – hvilke er så mest bæredygtige
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