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Emner

• Historik

• Energiforsyninger og bygninger

• Tiltagene i energiomstillingen 

• Fokusområder

• Løse ender

• Aktører og kompetencer

• Bygningsejere og marked 



Der er sket meget siden 1972



Miljø, forsyningssikkerhed og 

uafhængighed





½



Bygninger og energiforsyning er 

hinandens forudsætninger



Energiomstillingen - løsningerne

• Et gennemeffektiviseret energiforbrug

• Elektrificering af varme, proces og transport

• Mere el fra vindkraft

• Effektiv udnyttelse af biomasseressourcer

• Udnyttelse af biogassen

• Solceller og evt. bølgekraft som supplement

• Udbredelse af VE-baseret fjernvarme og 

individuel opvarmning

• Intelligente bygninger og energisystem

• Energilagring



Energibehovet i nye bygninger frem mod 

2050

Fokus på klimaskærm eller installationer ?

• 2020 ?

• 2035 ?

• 2050 ?



Udfordringen ligger i den eksisterende 

bygningsmasse

• Størst potentiale i 

bygninger opført før 1980

• Bygningerne integreres 

med energiforsyningen i 

takt med at de renoveres

• Energibehovet i 

eksisterende bygninger 

skal reduceres i takt med 

udbygningen af VE



Kombinerede varmegiversystemer og 

lagring

• Hybridsystemer, gas hybrid varmepumper 

• Gas/flis/varmepumper/solvarme i fjernvarmen

• Batterilagre / termiske lagre 

• Fjernvarme og -køling









Andre aktører end de 

sædvanlige…



Intelligente bygninger

Intelligente komponenter, systemer, drift og styring

Adfærd - Brugerens interaktion med energiforbrug og 

energiydelse

Forsyning - Kobling af bygningens og forsyningens 

informationer



Udviklingsområder og plads til forbedring

• Håndtering af store datamængder

• Data sikkerhed

• Analyser (relevante)

• Intelligente styringer CTS er ikke nok..

• Pris og brugervenlighed

• Adfærd og autonome styringer, hvor er 

grænsen?



Kompetencer for (energi)effektiv 

bygningsdrift og vedligehold fremadrettet

Behov:

Centralisering eller decentralisering af viden ?

Rollefordelinger i den daglige  bygningsdrift 

Bygninger skal kunne performanceteste sig selv



Er Byggebranchen klar ?



Er bygningsejerne klar ?



Tekniske overvejelser
• Ligger boligen i et kollektivt forsyningsområde med fjernvarmeforsyning eller gasforsyning?

• Ligger boligen i nærheden af et kollektivt forsyningsområde, og har kommunen planer om at udbygge gas- eller fjernvarmenettet, og er der evt. 

tilslutningspligt?

• Kan husejeren gøre noget for at nedbringe boligens varmebehov fx ved at efterisolere loft og udskifte døre og vinduer?

• Hvilken varmekilde passer bedst til boligens eksisterende varmeanlæg, så der opnås en høj energieffektivitet?

• Et hus med gulvvarme kan ofte med fordel anvende solvarme til rumopvarmning – specielt i overgangsperioderne forår og efterår. Giver forbruget af 

varmt brugsvand og/eller den eksisterende varmeinstallation et godt grundlag for solvarme?

Økonomiske overvejelser
• Hvor stor bliver investeringen?

• Skal der retableres fliser, have eller andet efterfølgende?

• Findes der tilskudsordninger?

• Hvor stor er den årlige energibesparelse i kr.?

• Hvor meget vil energiprisen stige indenfor anlæggets levetid?

• Er der lovkrav til service på anlægget?

• Hvad er de årlige omkostninger til vedligeholdelse og serviceeftersyn?

• Er der garanti på installationen?

• Hvor lang er levetiden på anlægget?

• Hvor store er finansieringsomkostningerne og den månedlige ydelse?

• Bliver boligen mere attraktiv både for ejer og eventuelle

købere?

Komfortmæssige overvejelser
• Sker der en ændring i komforten ved skift af varmekilde?

• Skal husejeren bruge tid dagligt for at passe varmekilden?

• Er der ekstra rengøring i forbindelse med varmekilden?

• Er der lugt eller støj fra varmekilden?

• Opnår husejeren mere plads og et mere velordnet

fyr rum, hvis varmekilden udskiftes?

Miljømæssige overvejelser
Ønsker husejeren at bidrage til at nedbringe CO2 udslippet?

• Vil husejeren ”signalere” en grøn profil? 

• Vil husejeren bidrage til, at Danmark får mere vedvarende energi?
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