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Intro til fagspor og workshop

Klimaskærm

• Udførelse af efterisolering

• Ændret anvendelse

• Workshop BaseCase

• Fokus på klimaskærm

Installationer

• Test af varmeløsning

• Varmefordelingsanlæg

• Workshop BaseCase

• Fokus på installationer



Hele huset rundt



Tæthedsplan



Læringsmål i 2018

• Håndværk der virker!

• Klimaskærm:

Hvor er det, det bliver svært?

• Installationer:

Hvad er det, der skal testes?



Workshop

Gennemgang af BaseCase



BaseCase: Dansk villa fra 60’erne



Helhedsperspektiv

• Miljømæssig kvalitet
Påvirkning af

natur, miljø, klima, mv

• Social kvalitet
Sundhed og trivsel

• Økonomisk kvalitet
Balance mellem udgifter og 

kvalitet



Det gode forløb
Sådan gennemfører du et energirenoveringsprojekt



Arkitektur og rum

• Materialer?

• Oprindeligt udseende?

• Anvendelse i dag?

• Fordele / ulemper?



Bygningen 

Konstruktioner

• Tag (fladt built up)

• Ydervægge (hulmur)

• Vinduer (2-lags termo)

• Krybekælder 

Installationer

• Varmeforsyning (olie)

• Varmefordeling (1-str.)

• Varmt brugsvand

• Ventilation (naturlig)

LINK: Find tegninger på weblager.dk eller via kommunens hjemmeside

https://www.weblager.dk/


Energiforbrug

• Født på G/F-niveau

• Nemt op på D/C

• Halvering af varme

• Tænk også adfærd

http://www.engko.dk/wp-content/uploads/2016/11/Pr%C3%A6energi.jpg
http://www.engko.dk/wp-content/uploads/2016/11/Pr%C3%A6energi.jpg


Hvor kan der sættes ind?



Indeklima og sundhed

Godt indeklima

• Frisk luft

• Fugt 35°< RF < 65°

• Ingen træk

• Jævn temperatur

• Dagslysindfald

• God akustik

• Ingen støj

Risiko, hvis dårligt…

Kort sigt:

• Øjenirritation

• Hovedpine

Lang sigt:

• Allergi symptomer

• Kræft

• Hjertekarsygdomme



Sikkerhed og tilgængelighed

Sikkerhed

• Storm, regn, sne

• Brand

• El- og varmeforsyning

• Klimasikring – vandet stiger!

• Adgang for beboere, barnevogne 

og brandfolk

• Tyveri…..

Tilgængelighed?



Workshop – efter fagsporene!



Fagspor: Klimaskærm 2018

15.10 Vi mødes i fagspor-lokalet

16.00 Pause

16.20 Workshop villa-case

17.10 Plenum – fremlæggelse

17.40 Fagligt program slut

Netværkszonen åbner – Sandwich og drikke



Energirenovering af klimaskærm

- Isoleringstykkelser øges

- Temperaturforhold ændres

- Hvad betyder det for fugtforholdene??



Tagkonstruktioner

• Hvilke forudsætninger danner den 

eksisterende bygning for renoveringen?

• Omfang af renovering – hvilke 

konstruktionsdele bevares, hvilke udskiftes

• Ændrer den planlagte renovering 

konstruktionens funktionsmåde rent 

fugtmekanisk og i givet fald, hvilke 

konsekvenser kan det have



Efterisolering af built-up tag



Indvendig efterisolering af ydervægge

• Skal helst undgås!

• Før evt. udførelse klarlægges de 

eksisterende konstruktioners tilstand

• Hvis løsningen alligevel vælges, skal det 

foregå efter en række principielle forskrifter 

(BygErfa-blad (31) 09 10 29 ”Indvendig 

efterisolering af ældre ydermure og evt. 

”Bindingsværkshuset”, Ulf Vejlby).



Indvendig efterisolering af ydervægge
Forsatsvæg

27Praktisk fugtteknik



Indvendig efterisolering af ydervægge



Efterisolering af terrændæk

• Uisolerede terrændæk (klaplag) er ofte 

opfugtede pga. fugtopstigning.

• Betonoverfladen forsegles med en 

bitumen- eller epoxymembran, inden 

udlægning af isolering.

• Isoleres med max. 75 mm isolering, dog 

max. 50 mm langs fundament



Efterisolering af terrændæk/klaplag 
Uventileret gulvkonstruktion

30Praktisk fugtteknik



Efterisolering af terrændæk/klaplag

Primære formål: 

udtørringstid for beton 

elimineres under byggeriet.

(Vådrum er noget andet)



Efterisolering af krybekældre/kryberum

• Skal helst undgås!

• Før evt. udførelse klarlægges de 

eksisterende konstruktioners tilstand

• BygErfa-blad (19) 09 12 30 ”Risiko ved 

udeluftventilerede krybekældre” følges -

med forbehold for risikobetonet anbefaling!



Indvendig efterisolering af 

krybekældre/kryberum



Krybekælder



Efterisolering af kælderydervægge

• Udføres som udvendig isolering/dræn

• Vægbeklædninger undgås

• Anvend diffusionsåbne overfladebehandlinger og 

gulvbelægninger i uorganiske, diffusionsåbne 

materialer, f.eks. teglfliser. Sørg for at tilpasse 

temperaturer og sikre tilstrækkelig ventilation.



Efterisolering udefra



Indvendig efterisolering af 

kælderydervægge



Indvendig efterisolering af 

kælderydervægge og -gulve



Ændret anvendelse

• Opfyldelse af Bygningsreglement

• Forudsætninger og fugtforhold



Opfyldelse af bygningsreglement

LINK: Kvikguide om BR15 fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger

Metode 1

Uddrag af kvikguide om 

BR15, afsnittet om 

ændret anvendelse.

Du finder kvikguiden på 

byggeriogenergi.dk

Følg link nedenfor

http://byggeriogenergi.dk/media/1855/br15_kvikguide.pdfhttps:/www.weblager.dk/


Opfyldelse af bygningsreglement

Metode 2

• Krav til varmeisolering 

i BR15 efter tabellen 

på næste side

• Krav til vinduer efter 

tabel figur 8



Bygningsreglement 

ved ændret anvendelse

Hvis de viste krav til isolering ikke 

kan opfyldes, er der mulighed for at 

kompensere energiforbruget på 

anden vis.

Det kan fx være ved at etablere et 

tilsvarende solcelleanlæg eller øge 

isoleringen andre steder på 

bygningen eller indsætte vinduer 

bedre end minimumskrav.

Se reglerne herom i 

SBi-anvisningen til 

Bygningsreglementet.



Workshop – nu!


