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Forskellen mellem målt 

og beregnet energiforbrug 

i bygninger

- når energirenovering går galt



En introduktion til emnet

• Fejl i beregningerne

• Fejl i forudsætningerne

• Praktiske/fysiske fejl
Hvor og hvorfor går det galt i udførelsen

• Fysiske fejl i bygningsdele

• Fysiske fejl ved installationer



Og hvem er så jeg…

Morten K. Mathiasen

Diplombygningsingeniør, tømrer og energikonsulent

Termografør

Syn og skønsmand, (Voldgiftsnævnet, TI og IDA)

Bygherrerådgiver for private boligejere og boligforeninger

Bestyrelsesmedlem og Næstformand i IDA Bygningsfysik

Tidligere Energiansvarlig Fagekspert i Bolius, Boligejernes Videncenter



Erfaringer
”Forkert brugeradfærd”

Skruer op for varmen, smider tøjet… 

For højt varmeforbrug

Energirenoveringen lever ikke op til de lovede besparelser.

Ingen besparelsen, eller endda øget energiforbrug.

Man oplever ikke en forbedring af varmekomfort

Man skifter ikke energimærke, man får ikke et bedre energimærke…

Det er rent faktisk værre end før man renoverede (!)

Mange oplever øget trækgener, øget kuldenedfald, at de ikke kan varme huset 

tilstrækkeligt op, (støjgener) og generelt dårligere indeklima

- byggefejl og skader, fugt og skimmelsvampe

Energimærke

Man skifter ikke energimærke, man får ikke et bedre energimærke.



Forkert brugeradfærd
Erfaringer fra SBi.

Undersøgelser viser, at man da bare skruer op

for varmen.

Andre peger på, at det også handler om fejl på det

beregnede samt fejl og mangler, og ikke kun brugeradfærd.

Men for hver gang man skruer op for den generelle 

rumtemperatur i huset, så stiger varmeforbruget med mellem 

5 – 8 % pr. grad.

Læg hertil manglende kendskab til korrekt brug af 

installationer, (ventilation, gulvvarme, varmepumper mv.).

Det bliver mere og mere teknisk.



Fejl i forudsætningerne
Mere banale fejl

I forhold til forrige slide skal der reelt ikke mere til, end at man 

regner med 21° C i huset. Men hvis kunderne er vant til 24° C (måske 

pga. brændeovn) så allerede dér er man bagud med 15-24 %.

Arealer

Lægger man de forkerte arealer til grund for ens beregning, kan det 

også hurtigt give fejlberegninger.

Isoleringsegenskaber

Antager man at eksisterende isoleringsniveauer er værre end de er, er 

den nye isolering bagud på point fra start.

Optimistiske beregninger

Energivejledere og rådgivere er ikke altid de mest uvildige 

”rådgivere”, og der bliver måske regnet til den gode side…
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Fysiske fejl / udførelsesfejl

SBi-anvisning 239 – Efterisolering af småhuse energibesparelser og planlægning.



Fysiske fejl / udførelsesfejl
Bygningsdele

• Meget ofte 1. sals renoveringer og nye tage

• Meget ofte problemer med træk og kulde

• Meget ofte klager over nye vinduer, (kuldenedfald, lydgener, træk)

Skader

• Fugt og skimmel i lofter og tagrum

• Fugt og skimmel i gulve

• Overisolering

Indeklima

• Manglende ventilation, (kondens og dårlig luft).



Fysiske fejl / udførelsesfejl

Bygningsdele

• Fejl på tæthedsplanet, (dampspærre)

• Træk og kulde

• Fugt og skimmel

• Fejl i isoleringen, (huller, ”slæbebatts”)

• Forkert isolering

• Skulle have været klasse 32 eller deslige, man fik en standard klasse 37

• Overventilering, (tag)

• Manglende vindbræt

• Kolde skunke, som skulle have været varme skunke



Praktiske erfaringer

Renovering

Svære løsninger…



Praktiske erfaringer

Renovering

Ren sjusk, og sløsethed

- det er ofte på dårlige og utilgængelige steder, men alligevel.

• Manglende forståelse for materialets brug

• Ikke mindst for tape og fuger/klæber.

• ”Blandingsmisbrug”

• For store isoleringstykkelser, 200-300 mm med dårlig dampspærre eller 

mangel på samme.



Praktiske erfaringer

Konsekvenser

• Kondens i tagrum

• Træk og utilsigtede luftstrømninger

• Underafkøling

• Skimmelsvampe



Fysiske fejl / udførelsesfejl

Installationer

• Varmepumper

• Underdimensioneret

• Varmeanlægget kan ikke følge, (for små radiatorer)

• Fejl på ventilationsanlæg

• Udsugning på ”trin 3” kronisk.

• Trækgener

• Manglende isolering af varmerør mv.

• Uisolerede føringsveje i kolde skunke

• Fugtproblemer



Fysiske fejl / udførelsesfejl
Installationer

• Fejl på gulvvarme (hyppig)

• Gulvvarme på dårligt isolerede gulve, (klaplag/strøgulve, kældergulve)

• (Fugtproblemer)

• Fejlvurdering af gulvvarmens varmetilskud

• Især vedr. kuldenedfald fra store vinduespartier, (nye som gamle)

• Og skruer man op, kan man ødelægge trægulvet

• ”Støtteradiator”

• Gulvvarmeslanger der ligger for langt nede i betonen

• Kortslutning af gulvvarme via varmegenvinding

• Regulære fejl på varmeslanger

• For lange kredse

• Luftbobler, skidt i varmeslanger



Anbefalinger herfra

Langt større opmærksomhed til tæthedsplanet

• Rådgiveren skal anvise og beskrive dampspærreløsningerne!

• Skab fokus på emnet

• Forventningsafstem med bygherre

• Sæt mål for renoveringen!

• Førregistrering og mål på utæthederne FØR igangsætning

• Forventningsafstem med entreprenøren

• Mål på det efterfølgende

• Få efteruddannelse indenfor tæthedsplanet.



Spørgsmål?

Og har du lyst til at fortsætte debatten, så husk:

IDA Bygningsfysik på LinkedIN og Facebook

Husk at meld dig ind i IDA Bygningsfysik

Fagligt Netværk for Byggesagkyndige på LinkedIN

Byggefaglige debatter og diskussioner


