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Der er et varmebehov, 

men skal være

væsentligt mindre
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Klimakommissionen 2010

Danskerne skal bruge mindre energi - 25 % mindre i 2050.

60 % varmebesparelser

IDAs energivision 2050

Markante besparelser for slutbrugerne i private husholdninger, industri og virksomheder, 

En væsentlig reduktion af varmebehovet i bygninger er altafgørende for fremtidens smarte energisystem.

Lavtemperaturdrift

Varmebehovet i de eksisterende bygninger i 2050: ca. 80 kWh/m2

Reduktion på 40 % sammenlignet med i dag
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Grøn omstilling forudsætter varmebesparelser 
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De nye bygninger er på sporet – lavt energibehov



De skræpede energikrav betyder, at varmebehovet er lavt  (2015 er rammen ca. 35-40 kWh/m2/år)

Varmt brugsvand er efterhånden den største energisluger: 20-25 kWh/m2/år
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Varmt vand er den store post



Men vi har stadig en udfordring

2050 som sigtepunkt: uafhængig af fossile

brændsler

I dag bruger bygninger 40 % af energien

Størstedelen af bygningsmassen i 2050 er

allerede opført – 80%

Bygninger fra en tid uden fokus på

energibesparelser

Energibehovet i disse bygninger skal ned:
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Hvad har vi lært? 

Når vi bygger/renoverer låser vi energiforbruget 

og adfærden i bygningen mange år ud i 

fremtiden 

Vi låser energiforsyningen mange år ud i 

fremtiden 

- lavtemperaturdrift

En god klimaskærm er en indbygget, langsigtet 

kvalitet

Levetid for energibesparelse vs. forsyning

Vi skal tænke os om - få skud i bøssen

 både nybyg og renovering 
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Vælg

energi-

kilde

Følg og

kontroler

Udnyt solen

Minimer elbehovet

Minimer varmebehovet 



Forskellig tilgang til besparelser 
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Målrettet indsats

Energibesparelsestiltag skal ske i forbindelse 

med almindelig vedligeholdelse

Renoveringen låser bygningens  energiforbrug  

og dermed energiforsyningen mange år frem. 

Få chancher – lange levetider

Alle bygninger skal energioptimeres – uanset 

kvote- eller ikke-kvotebelagt sektor

Gode regler – frivillige lavenergiklasser

Regler skal overholdes og vi har brug for  

incitamenter
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Tak for opmærksomheden


