
www.greenlab-brugerinnovation.dk, va@greenlab-brugerinnovation.dk, +45 28 88 52 66, CVR 32 80 10 80
  1 

 

Præsentation og opsamling af erfaring og læring 

Case: Solceller, nye døre og vinduer, efterisolering og udskiftning af radiatorventiler 

Forbedringer 
Fase 1 bestod af:  

 Opbygning af en helt ny ydervæg på den lange facade mod haven med 350 mm isolering 

 En tilhørende sokkelisolering,  

 Nye gulve med 350 mm isolering under 

 Udskiftning af de fleste vinduer, valgte 3 lags lavenergiruder 

 Udskiftning af yderdøre 

 Indvendig isolering af gavlene i den ene halvdel af huset 

 Nye radiatorer i stue og soveværelser 

 Nye termostater og nye stikkontakter  

 Ved samme lejlighed blev der også sat en væg op, der gav et yderligere værelse 

Fase 2 bestod af: 

 Lagt yderligere 200 mm isolering på loftet 

 Der blev installeret solceller på taget 

 De sidste 3 vinduer blev udskiftet 

Pris:  

Fase 1, som blev gennemført kort før ECO-Life-projektet kostede 475.000 kr. 

Fase 2, som fik støtte fra ECO-Life-projektet kostede 143.000 kr.  

Beboere 
Familien i huset består af to voksne, begge med en lang videregående udvikling, og begge med arbejde 

inden for energi- og miljøområdet. Parret definerer sig selv som mørkegrønne og frontløbere i forhold til at 

nedbringe energiforbruget i boliger. Parret har 3 hjemmeboende børn. 

Enfamiliehuset fra 1972 er på 122 m2 og det opvarmes med naturgas. Det blev købt i 2003, fordi huset 

havde den rette kvalitet til den bedste pris, og fordi det passede til familiens størrelse – der var kun 2 børn 

på det tidspunkt. Der blev ikke lavet meget ved huset, før familien gik i gang med den store 

energirenovering udover at tage de gamle tapeter ned og male.  

En stor energirenovering er dyr, og familien overvejede kort, om det bedre kunne betale sig at finde et nyt 

hus, der bedre opfyldte familiens behov nu, hvor der var 3 børn. Men de kunne ikke finde et hus som 

Green Lab 
Brugerinnovation       



www.greenlab-brugerinnovation.dk, va@greenlab-brugerinnovation.dk, +45 28 88 52 66, CVR 32 80 10 80
  2 

passede. De orkede ikke at tage tapeter ned og male en gang til, og nogle af børnene havde det svært med 

at skifte bolig. Så tanken blev hurtigt opgivet. Derudover lå huset perfekt, tæt på stationen i Hedehusene, 

hvilket var vigtigt, fordi familien højest ville have én bil. Der var gode cykelstier til børnene, og kvindens 

forældre var ligeledes flyttet til området. 

Beslutning 
Familien motiveres overordnet af et ønske om at leve grønt og energirigtigt. Manden var f.eks. medstifter 

af Klimaforeningen.  Men den presserende anledning til renoveringen var, at familien manglede et værelse, 

så børnene kunne få hvert deres. Dertil kom, at ydervæggen var meget ”tynd” på den lange facade ud mod 

haven, og vinduerne var nedslidte og havde punkterede ruder.   

Parret havde i forvejen en betydelig viden om energirenovering af boliger fra begges arbejdsliv, og de blev 

også inspireret af diskussionerne i Klimaforeningen.   

Som det fremgår ovenfor er energirenoveringen lavet over to faser, og den første og største del af 

energirenoveringen lå lige før ECO-Life-projektet, og blev gennemført med brug af håndværkerfradraget. 

ECO-Life-projektet har således kun været en udløsende faktor i forhold til 2. fase af energirenoveringen.  

Faktisk overvejede familien en gennemgribende renovering helt fra 2008. Men der gik nogle år, før 

tankerne blev ført ud i livet.  

Begge parter har været dybt engageret i beslutningen om energirenoveringen, og de har været enige om 

planerne. Men vandene delte sig i forhold til et ventilationsanlæg, idet manden i huset var fortaler for 

mekanisk ventilation, mens kvinden var imod både pga. vedligeholdelsen og for at holde lånet til 

energirenoveringen nede på ½ mio. kr. Familien fortsætter derfor med manuel udluftning.  

Planlægningsfasen 
Familien er primært blevet rådgivet af en arkitekt i første fase, som har udarbejdet det udbudsmateriale, 

der lå til grund for de tilbud, som arkitekten indhentede fra første fase af energirenoveringen. Der var en 

grundig forberedelse og der blev lagt realistiske tidsplaner. Det foretrækker familien.  

Familien har været godt tilfredse med de råd, de fik af arkitekten, bortset fra at de skulle have insisteret på 

en skydedør ind til det nye værelse (af hensyn til pladsen) i stedet for den foreslåede, almindelige dør. 

I forhold til valg af materialer besøgte parret mange byggepladser, hvor der blev opført lavenergihuse, for 

at være sikre på at vælge de rigtige løsninger. De havde brug for ikke bare at se dem, men også mærke dem 

og prøve at åbne og lukke vinduerne i praksis, etc. Parret stillede som krav, at der blev indsat 3-lags-

energiglas, at vinduerne udvendigt skulle være vedligeholdelsesfrie aluminiumsprofiler, at der skulle bruges 

vedligeholdelsesfrit eternit som udvendig beklædning på den nye ydervæg, ligesom der blev stillet krav om 

Svanemærket maling. Derudover blev valget af materialer overladt til håndværkerne.  

I anden fase valgte man at bruge en håndværker, som var udvalgt af forsikringsselskabet, og som havde 

lavet et flot arbejde i forbindelse med renoveringen af et vindue, som var beskadiget efter et indbrud. 

Dette firma var også lidt billigere end de håndværkere, der lavede energirenoveringens 1. fase.    
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Økonomi 
Det var afgørende for familien at holde lånoptagelsen til energirenoveringen nede på en ½ mio. kr. til første 

fase af energirenovering. Ved samme lejlighed konverterede man lånene i huset til variable renter og 

opbyggede en buffer for at afdække risikoen. Det var den buffer, der gav mulighed for at finansiere fase 2.  

Der blev ikke lagt vægt på tilbagebetalingstider og lignende i forbindelse med energirenoveringen. Det var 

et spørgsmål om at realisere ønskerne inden for den ramme, som familien havde besluttet sig for. Der var 

ikke nogen budgetoverskridelse af betydning.  

Energirenoveringsperiode 
Første fase af energirenoveringen forløb helt efter planerne. Tidsplan, økonomi og kvalitet blev som 

forventet. Der var hverken forsinkelser eller meromkostninger af betydning, og håndværkerne var fleksible 

i forhold til de ønsker, der opstod i løbet af byggeprocessen. Der blev leveret facadeplader med fejl, og det 

var håndværkerne, der uden protester håndterede en ombytning. Familien endte som følge heraf med 

bedre plader end oprindeligt bestilt.  

Energirenoveringens fase 1 blev lavet fra april til juni, og i en stor periode var halvdelen af huset lukket ned. 

Det betød, at hele familien i en længere periode sov sammen i et værelse med indgang ude fra. Det syntes 

børnene var hyggeligt, og det gik også godt for de voksne. Den højre side af huset med køkken og bad var 

intakt. Men børnene syntes trods alt, at der skulle gå lang tid, før der blev lavet noget om i huset.   

I anden fase af energirenoveringen var der problemer med håndværkerne. Det flotte arbejde i forbindelse 

med renoveringen af et vindue, der var blevet skadet som følge af et indbrud, kunne ikke overføres til 

renoveringen. De håndværkere, der var knyttet til projektet var simpelthen ikke dygtige nok.  

Det har været en stor udfordring i forbindelse med byggefasen. F.eks. blev der lavet åbenlyse fejl i 

forbindelse med efterisoleringen af loftet. Og man har måttet bruge mange ressourcer for at få tingene 

rettet og bragt i orden.  

Familien har ikke selv lavet nogen del af arbejdet udover at tømme huset, og det er man godt tilfreds med.  

Resultat 
Energirenoveringen har resulteret i de forandringer, som familien havde forventet. ”Vi har fået et meget 

lækrere hus”.  

F.eks. har energirenoveringen gjort huset ”rarere, lysere og renere” at være i. ”Det var bare så dejligt, 

første gang vi gik ind på det nye gulv på bare tæer”.  ”Kuldebroen i hjørnet er forsvundet. Og der er en 

overraskende god varme i huset.” 

Familien har også fået mere plads, fordi dørene nu åbner udad. Den dybe vindueskarm, som fremkommer 

ved den velisolerede ydermur, er indrettet som sidde-/hyggeplads for familiens datter i hendes værelse. 

”Børnene bruger deres værelser mere”. 
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Den omfattende energirenovering har både forbedret boligens komfort og nedbragt energiforbruget med 

godt 20 % på trods af en lidt højere rumtemperatur. Det er en besparelse, der er lidt mindre end det 

beregnede. Måske retter det sig, når varmestyringen bliver bedre.  

Fugtindholdet i indeluften måles, og der er konstateret lidt for meget fugt i huset. Af samme grund kan det 

godt hænde, at der drypper kondensvand fra de ventiler, der er placeret lodret på vindueskarmen.  

Familien efterlyser en vejledning i, hvordan ventiler i vinduer bruges rigtigt og effektivt.  

 

 Ja Nej 
Lunere gulve X  

Lunere ydervægge X  

Lunere kælder X  

Mindre træk  X 

Mere frisk luft - - 

Mere lys X  

Mindre støj X  

Mere sikre vinduer og døre X  

Bedre akustik  X 

Mindre vedligeholdelse X  

Flere værelser/bedre rumfordeling X  

Bedre opbevaringsplads X  

Flottere hus indvendigt X  

Flottere hus udvendigt X  

Andet   

    

Fase 1. 

På en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst/lettest, hvordan vurderes komfort, indeklima og belastning: 

Komfort: Før 2. Nu 6. 

Indeklima: Før 3. Nu 5. 

På en skala fra 1-7, hvor 1 er hårdest og 7 er lettest, hvor besværligt var projektet: 
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Fase 2. 

På en skala fra 1-7, hvor 7 er bedst/lettest, hvordan vurderes komfort, indeklima og belastning: 

Komfort: Før 6. Nu 7 

Indeklima: Før 5. Nu 6. 

På en skala fra 1-7, hvor 1 er hårdest og 7 er lettest, hvor besværligt var projektet:  
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