
 

 

 

Energivejleder Workshop BaseCase Case 
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Side 1 

Kan garage inddrages til bolig i den modernistiske 

villa (1950-80) på en sund og energirigtig måde? 
 

Hovedparten af de modernistiske villaer i Danmark er i ét plan med fladt tag. De er ofte 

rektangulære eller rektangulære kasser, der ligesom er skudt ind i hinanden. De findes også 

med kælder. Det er sjældent at finde en modernistiske villa med hældning på taget, men det 

kan lade sig gøre. De findes også i to plan. 

 

Husene er ofte store, for de blev bygget til dem, der havde råd til mere end et standard-

parcelhus. De er derfor individuelle og arkitekttegnede. Fra 1960 til 1976 er der opført ca. 

250.000 parcelhuse i Danmark. Almindelige parcelhuse kan være opført med forskellige 

tagløsninger, hvor de lidt mere eksklusive modernistiske villaer næsten altid er med fladt tag. 

De har typisk et energimærke E, D eller C, afhængig af opførelsesåret. Der vil ofte være 

potentiale for energirenovering og forbedring af indeklima og i nogle tilfælde omfatter 

bygningen også garager eller udhuse, som alt efter behov kan inddrages til boligarealet. 

 

I denne case arbejder vi med de muligheder der er for at udnytte kvadratmeterne i en 

tilstødende garage, som udgør en del af bygningskomplekset for en modernistisk villa. 

Udfordringen er, at foretage denne udvidelse af boligarealet uden at gå på kompromis med alle 

de forhold der tilsammen udgør betingelserne for at have en god og sund bolig. Det gælder 

både selve renoveringsforløbets tilrettelæggelse og de aktuelle forhold i og omkring boligen: 

 

 Helhedsperspektiv og bæredygtighed 

 Arkitektur og rum 

 Konstruktion og installationer 

 Energiforbrug 

 Indeklima og sundhed 

 Sikkerhed 

 Tilgængelighed 

 Klimasikring 

 

Casen er tilrettelagt så der kan arbejdes med den i en workshop hvor individuelle grupper 

fokusere på forskellige dele. Materialet består af den introduktion du læser nu, samt en serie 

opgaveark til brug i grupperne. Tanken er, at grupperne kan kortlægge, analysere, beregne og 

prioritere mulighederne indenfor hver sit område. Resultaterne fremlægges i plenum, som 

afslutning på workshoppen. 

 

 
LINK: Se mere om hvordan en Bungalow kan blive en bedre bolig i Bygningsguiden  

 

Hos Danske 

Boligarkitekter 

finder du god 

inspiration til 

renovering af 

parcelhuse. 
Læs mere her. 

http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bygningsguiden/bungalow
https://www.danskeboligarkitekter.dk/boligreportager/8-forvandlede-typehuse/
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Bæredygtighed 
Bæredygtig renovering handler om at 

tænke langsigtet og bredt i forhold til 

de valg, der vedrører renovering, 

drift og vedligeholdelse. Det sikrer en 

bedre salgsværdi af boligen, en god 

driftsøkonomi, et sundere indeklima 

og reducerer miljøpåvirkningen i 

resten af husets levetid. 

 

Begrebet bæredygtighed dækker her 

over en miljømæssig, en social og en 

økonomisk dimension. Disse 3 

grundkvaliteter skal vægtes 

afbalanceret ud fra et 

livscyklusperspektiv og for 

renoveringsprojektet i sin helhed. 

 
LINK: Se en kortfilm som på få minutter viser hvordan du som Energivejleder kan give familien et overblik  

Det gode forløb 
Det er en god idé at vejlede boligejeren om det forløb, I skal igennem – uanset om du blot skal 

skifte et vindue eller bygge halvdelen af huset om for ham. 

 
I forberedelsen skal I bestemme de behov/ønsker, som efterfølgende skal realiseres i projektet. 

Det er her du kan gøre en forskel som Energivejleder, ved at kortlægge, beregne og vejlede.  

 

Dernæst skal I, afhængig af projektets størrelse, have en byggetilladelse, og til sidst skal du 

udføre projektet. Ved at følge disse faser kan I bedre danne jer et overblik. 

  
LINK: Brug Energistyrelsens guide ”Er dit hus klar til fremtiden” til at vise husejer hvordan det kan tilrettelægges.  

Arkitektur og rum 
Vinduerne i den modernistiske villa er store – ofte fra gulv til loft – for at give god forbindelse 

mellem have og hus, og de lige linjer bliver trukket op af synlige vandrette dragere og lodrette 

søjler. Villaen er inspireret af bl.a. Japan, hvilket f.eks. kommer til udtryk i den enkle og 

minimalistiske stil indendørs. Den modernistiske villa er et enkelt og retvinklet hus med 

kasseform og fladt tag. Som noget nyt indsættes ovenlys i det flade tag. Derved trækkes lyset 

ned til de rum, der ligger dybere inde i huset.  

 

Overvej blandt andet følgende, når der skal renoveres / bygges om:  

 

 Hvilke materialer og hvilken byggeteknik er typiske for villaen? 

 Hvad er tanken med placeringen af vinduer og ovenlys? 

 Hvordan så haven og indgangspartiet til villaen oprindeligt ud? 

 Hvordan skal villaen bruges i dag? 

 Hvilke fordele og ulemper har den modernistiske villa? 

 

Ved større renovering kan både du og boligejeren have glæde af en arkitekt. 

 
LINK: Læs mere om den modernistiske villas arkitektoniske kvaliteter og muligheder hos Bolius.  

Forberedelse Planlægning Gennemførelse

https://youtu.be/JIkGRkTpbs4
http://sparenergi.dk/sites/forbruger.dk/files/contents/publication/guide-til-energimodernisering/energirenovering-af-huse.pdf
https://www.bolius.dk/den-modernistiske-villa-18826/
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Side 3 

Konstruktion og installationer 
I næsten alle byer er der kvarterer, der blev udstykket i 60’erne og 70’erne. De modernistiske 

villaer kan ligge i et parcelhuskvarter uden om en ældre bykerne. De kan også ligge sammen i 

en gruppe tegnet af den samme arkitekt.  

 

 

Tag 

Taget er som regel fladt og beklædt med 

tagpap. Omkring taget er der sternbrædder 

i træ i samme farve som det øvrige 

træværk som f.eks. remmen under taget, 

vinduerne og træsøjlerne mellem vinduerne 

Ydervægge 

 

De tunge ydervægge består enten af både 

formur og bagmur i mursten eller af 

massive gasbetonvægge. De lette 

ydervægge består af en trækonstruktion 

beklædt med enten træ eller eternitplader. 

Vinduer 

De modernistiske villaer er kendetegnet ved 

at have meget store vinduespartier – faktisk 

ofte hele facader i glas. Vinduerne er 

oprindeligt med termoruder, men nogle af 

de første huse har haft koblede rammer 

med 2 lag glas. 

Materialer 

I de modernistiske villaer fremhæves 

materialerne, så man kan se, hvilke dele 

huset er sat sammen af. Det er f.eks. 

synligt, at træsøjler mellem vinduerne 

bærer taget, at væggene består af murværk 

eller gasbeton etc
  

Find tegninger mv. online i kommunens byggesagsarkiver   

Mange kommuners byggesagsarkiver er offentlige og let tilgængelige, enten på kommunes 

egen hjemmeside eller på weblager.dk. Her kan du finde de oprindelige tegninger, 

beregningerne på de bærende stål- og betonkonstruktioner, hvordan ydervæggene er 

opbygget, hvordan de oprindelige vinduer så ud 

osv.   

Varme- og ventilations- og el-systemer  

De modernistiske villaer er født med centralvarme, 

dvs. en kedel i bryggerset eller i kælderen, og rør, 

der leverer varmen til radiatorerne eller gulvvarme 

i de enkelte rum. Kedlen var oprindeligt til 

afbrænding af olie, da parcelhusene er bygget, 

inden det blev almindeligt med naturgas i 

Danmark. Mange af oliekedlerne er senere 

konverteret til gaskedler. 

 

En del af husene er opført i fjernvarmeområder og kan derfor have haft fjernvarme fra starten, 

eller også er fjernvarme kommet til området senere. Afhængigt af hvilket fjernvarmeværk 

huset hører under, er fjernvarmen enten direkte (fjernvarme direkte i radiatorer) eller indirekte 

(varmen optages i en varmeveksler, og en sekundær kreds forsyner radiatorerne). 

 

Den modernistiske villa er naturligt ventileret med frisk luft ind gennem enten vinduerne eller 

ventiler i facaderne i alle opholdsrum. Den brugte luft ledes ud gennem lodrette aftræk i toilet, 

bad, køkken og bryggers. 

 

Der er flere elinstallationer end i tidligere 

tiders huse bl.a. med en del stikkontakter 

i alle rum, men måske ikke nok til en 

moderne families forbrug af elektronik.  

 
LINK: Find tegninger på weblager.dk 

 
LINK: Find Videnscentrets guide om ventilation 

https://www.weblager.dk/
http://byggeriogenergi.dk/media/2157/guide-til-ventilation-i-enfamiliehuse.pdf
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Energiforbrug 
Modernistiske villaer er som regel mærket med energimærke D-E, men det afhænger af, om 

huset allerede er energirenoveret! 

 

Det faktiske energiforbrug afhænger af husets evne til at holde på varmen, opvarmningsformen 

og familiens størrelse, adfærd og energivaner. 

 
LINK: Find husets energimærke og se hvilke energiforbedringer der er rentable 

Hvor kan der sættes ind? 

Indsats kan overordnet inddeles i 3 kategorier, som er illustreret i energihjulet: 

 

 

Klimaskærmen 

Boligens varmebehov kan nedbringes f.eks. 

ved at efterisolere vægge, gulve og lofter og 

ved at optimere eller udskifte vinduer og 

døre. 

Installationerne 

Mange kan spare på energiregningen ved at 

få udført regelmæssige servicetjek, udskifte 

det gamle olie- eller gasfyr eller skifte til en 

anden opvarmningsform som fx fjernvarme 

eller varmepumpe. Samtidig kan ved-

varende energi som solvarme og solceller 

reducere behov for energi tilført udefra. 

Adfærd og apparater 

Energiregningen afhænger bl.a. af, hvor 

varmt der er i boligen, hvor meget der 

luftes ud, om husets apparater har gode 

energimærker og hvor god man er til at 

undgå standby-strøm.  

 

Antallet af beboere har naturligvis også 

indflydelse på det samlede energiforbrug. 

Fordeling af energiforbrug 

På denne figur fra Energistyrelsen ses 

hvordan energiforbruget typisk fordeler sig i 

et gennemsnitligt enfamiliehus: 

http://boligejer.dk/soeg/0/7
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Her slipper varmen typisk ud af huset 

 
LINK: Figuren er hentet hos SparEnergi.dk februar 2018 

Hvad de fleste vælger at gøre 

De 6 mest almindelige energiforbedringer i en modernistisk villa  - sorteret efter, hvilken 

forbedring der ifølge Energistyrelsen bliver anbefalet oftest, ses her nedenfor. Du kan også se, 

hvor meget husejer ca. kan spare ved at gennemføre forbedringen. Tallet tager udgangspunkt i 

en naturgasfyret villa på 200 m².  

 

 Efterisoler dit loft, 75 -> 300 mm, og spar ca. 2.640 kr. pr. år (beregn selv) 

 Udskift vinduer, 2-lags -> A-mærket, og spar ca. 3.890 kr. pr. år (beregn selv) 

 Foretag facadeisolering udefra, og spar ca. 8.410 kr. pr. år (beregn selv) 

 Isoler dine rør til varmt vand, og spar ca. 1.070 kr. pr. år (beregn selv) 

 Etabler et solcelleanlæg, og spar ca. 4.700 kr. pr. år 

 
LINK: Find tjeklister og beregningseksempler i Energiløsningerne fra Videncenter for energibesparelser i bygninger 

Indeklima og sundhed 
Vi opholder os inden døre op mod 90 % af livet. Derfor er det vigtigt, at indeklimaet er godt, da 

det har stor betydning for vores sundhed og velvære. Et godt indeklima afhænger bl.a. af 

byggematerialer, antal og placering af vinduer og af, hvordan huset opvarmes og udluftes. 

 
LINK: Brug denne tjekliste for indeklima. Det er word-fil, så du kan skrive dine observationer direkte ind i tjeklisten.  

Hvad er et godt indeklima? 

Indeklimaet i en bolig opleves forskelligt fra person til person. Nogle mennesker foretrækker en 

høj temperatur, mens andre føler sig bedre tilpas i køligere omgivelser. På samme måde kan 

luftfugtighed, lys og akustik give forskellige oplevelser af en boligs indeklima. Tænk især på: 

 

 Luftens kvalitet 

 Fugt og mikroorganismer 

 Temperatur og træk 

 Dagslys og belysning 

 Støj og akustik i rummet og støj udefra 

 

Et godt indeklima er bestemt af ovennævnte punkter kombineret med bygningens og lokalernes 

udformning, indretning, vedligeholdelse og rengøring. 

 
LINK: Kortfilm på 2 minutter om hvordan du som Energivejleder kan hjælpe familien til at få et godt indeklima 

https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/bygningsguiden/modernistisk-villa
https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/energiloesninger/isolering-af-fladt-tag
https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/energiloesninger/fra-vinduer-med-termoruder-til-energivinduer
https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/energiloesninger/isolering-af-tung-ydervaeg-udefra
https://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/energiloesninger/isolering-af-roer-til-varmt-vand
http://byggeriogenergi.dk/
http://byggeriogenergi.dk/media/1740/hvad-skal-tjekkes-indeklima-jan-14.docx
http://byggeriogenergi.dk/film/haandvaerker-moeder-boligejer/energirenovering-er-kun-er-opkald-vaek/
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Risiko ved dårligt indeklima 

Dårligt indeklima kan på kort sigt give øjenirritationer eller hovedpine. På længere sig kan det 

medføre allergiske symptomer eller alvorlige sygdomme som kræft og hjertekarsygdomme. 

 
LINK: Læs mere om indeklimaets betydning for helbredet hos Bolius 

Sikkerhed og tilgængelighed 
Husets konstruktioner skal være sikre, så de kan modstå belastninger fra storm, regn og sne. 

Huset skal også kunne modstå brand længe nok til, at beboerne kan kommer sikkert ud, og 

elinstallationerne skal være sikre, lovlige og dimensioneret til at kunne håndtere nutidens 

elforbrug fra husholdningsmaskiner, apparater mv. 

 

Sikkerhed handler også om, at huset er sikret mod tyveri og at der er gode adgangsveje, så 

både beboere, barnevogne og brandfolk kan komme ind og ud. Der begås over 40.000 indbrud 

i Danmark, så når der skal energirenoveres med nye døre og vinduer, bør man vælge løsninger 

der gør det svært for indbrudstyven, fx med dørlåse som kræver nøgle, både ude- og indefra. 

Klimasikring 
Temperaturen i Danmark er steget med 1,5 °C siden 1873. I samme periode er nedbøren 

steget med 15 %. Vindforhold og vandstande har også ændret sig, og vi oplever oftere nye 

varmerekorder. Der kan gøre meget for at klimasikre huset og dermed minimere risikoen ved 

oversvømmelser og stormvejr. 

 
LINK: Læs mere om hvordan huse kan klimasikres på klimatilpasning.dk 

 

Det er fx vigtigt, at terrænet skråner væk fra huset, at soklens ventilationsriste sidder så højt 

at regnvand ikke løber ind samt at vinduer og inddækninger er tætte. Når der energirenoveres 

udvendigt på facader og sokler, er det en rigtig god ide at få etableret omfangsdræn, hvis det 

ikke findes i forvejen. 

 
LINK: Se tjekliste og anvisninger for udførelse af omfangsdræn og sokkelisolering i denne Energiløsning 

 

Det faglige helhedsperspektiv 
Som du ser, er der mange forhold at tage vare på, når man skal vejlede boligejere omkring 

renovering af boligen. På det byggetekniske område, er det især fugt, indeklima og 

energiforhold, som du skal være parat til at håndtere. Det siger erfaringen, det giver mening, 

og det er i øvrigt også det, der lægges til grund for bygningsreglementets bestemmelser. For at 

anskueliggøre sagen, kan man måske sige, at Energivejlederens nye kikkert har tre linser: 

 

 
Når du arbejder med energirenovering er det vigtigt, at du bruger dem alle. Dermed sikrer du, 

at boligejeren opnår en god, sund og energirigtig løsning og du opnår samtidigt en sikkerhed 

for, at der ikke kommer reklamationer på det håndværk og den vejledning du har leveret. 

 

Prøv den nye kikkert, når du skal arbejde med den renoveringscase der er beskrevet på de 

følgende sider. God fornøjelse! 

  

Fugt 

https://www.bolius.dk/indeklimaets-betydning-for-helbredet-17406/
http://www.klimatilpasning.dk/
http://byggeriogenergi.dk/media/1678/efterisolering-sokkel-ok.pdf
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Workshop 
 

 
 

Den villa der her behandles, ligger i et villakvarter fra 60’erne i Gadstrup, tidligere Ramsø 

Kommune, nu Roskilde. Nuværende ejere er en familie med børn, som har købt huset som 

dødsbo for nyligt og nu overvejer hvordan de bedst indretter og udnytter bygningen, så deres 

bolig bliver så god, sund og energirigtig som muligt. Huset er opført af bygherre Ebbe Qwist i 

1962 med et boligareal på 119 m² og i 1968 udvidet med 28 m² til i alt 147 m² bolig. Ved 

samme lejlighed blev den tilstødende carport lukket af og ombygget til en lukket garage, som 

siden i praksis er anvendt som et uopvarmet annex. Der foreligger ikke energimærke for 

ejendommen. Garage/annex er på 24 m², så hvis det inddrages, opnår man et samlet 

boligareal på 171 m².  

 

Spørgsmålet er, hvordan huset kan forbedres og annex eventuelt inddrages til boligareal? 

 

Huset er varmeforsynet med en ældre oliekedel, som tilbage i 1988 blev konverteret fra olie til 

gas. Der blev monteret en gas-blæseluftbrænder på den gamle kedel og installationen fremstår 

i dag som fungerende, men meget nedslidt. Forbruget er ca. 3900 m3 Naturgas. Kommunen har 

varslet, at området skal konverteres til fjernvarme, inklusive de få matrikler i området, som i 

dag har adgang til naturgasnettet. Det betyder, at husejeren her i nr. 13 frit kan vælge, om 

han vil tilsluttes fjernvarme eller fortsætte på naturgas. Radiatoranlægget er et-strenget. 

 

Spørgsmålet er, hvilken løsning der er bedst, når huset nu renoveres? 

 

Roskilde Kommunes Byggesager: http://roskilde.dk/borger/bolig/byggearkiv 

 

 

http://roskilde.dk/borger/bolig/byggearkiv
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Huset er i et plan, opført i mursten med 

tomrem i letbeton og havde oprindeligt 

letvægsbrystninger under vinduespartierne 

mod haven. En del af disse blev nedlagt 

under tilbygningen i 1968 og de sidste 

forsvandt til fordel for et større glasareal, da 

man for ca. 20 år siden udskiftede vinduer 

og døre i hele huset.  

 

I dag er vinduesarealerne fordelt som følger: 

 

Vest: 18 m², Øst: 5,7 m²,  

Syd: 5,3 m², Nord: 0 m² 

 

Husets areal er 147 m². Garagen er 24 m². 

 

Der foreligger en skitse fra en håndværker, 

som i 2002 har givet tilbud på at efterisolere 

annex, med henblik på at inddrage det til 

boligareal. Projektet blev ikke realiseret, så 

annex fremstår i dag med u-isoleret 

betongulv og 100 mm isolering i de lette 

ydervægge, antageligt for at kunne holde 

rummet frostfrit.  

 

Hulmuren mod øst er ikke isoleret og står 

med ca. 3 meter til naboskel. 

 

 

 
 

Det fremgår af byggesagerne fra 1962/1968 

og et delvist revideret tegningsmateriale fra 

2002, at: 

 

 Ydermure består af 86 m², hvoraf de 

nederste 85% er 30 cm hul mur på 

betonfundament og de øverste 15% består 

af 11 cm toprem af letbeton. Ca. 18 m² af 

ydermurene er opført med isolering i 

hulmur ved tilbygningen i 1968. Resten er 

uden isolering. 

 

 Vinduer og døre udgør 29 m² af facaderne, 

udskiftet til 2-lags termo i 1996.  

 

 Gulve er udført i 10 cm beton på 10 cm 

lecabeton, hvorpå der er udlagt strøer og 

trægulv over en ca. 70 cm høj 

krybekælder. Der er 10 cm glasuld under 

gulvbrædderne. 

 

 Tag er udført som built-up med 100 mm 

glasuld 

 

 Annex har 15 m² hulmur mod skel, resten 

udført som let væg. 

 

Og i øvrigt: ”Gas-, vand- og sanitetsarbejdet 

udføres af en her i kommunen autoriseret 

mester”! 
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Gå direkte til spørgsmål 2-8. 

Vælg energiløsning i hæftet 

og beregn besparelsen 

Workshop om Energirenovering 

af klimaskærm 
Der er sat 60 minutter af til denne øvelse, som løses i 

grupper på 3-5 personer. Start med at bruge 10-15 

minutter på at læse Workshoppens BaseCase igennem og 

få en forståelse af boligens tilstand, muligheder og 

begrænsninger. Spørg underviser, hvis du er i tvivl.  

 

Tag derefter en dialog om hvad der med rimelighed kan og bør foretages på villaen, således at 

de nye ejere kan få dækket deres behov og opnå en bolig med god komfort, godt indeklima, 

lavest mulige driftsomkostninger og uden større overraskelser og vedligeholdelsesopgaver. 

 

Det skal indgå i vurderingen, om det vil være muligt at konvertere bygningens annex til 

boligareal, herunder i hvilket omfang annexbygningen skal isoleres og hvordan opvarmning skal 

finde etableres. 

 

Som dødsbo er huset købt billigt, så der er overskud til 

at realisere de forbedringstiltag, der giver mening.  

 

Brug de hjælpemidler og støtteværktøjer i kender som 

Energivejledere, herunder tjeklister og 

beregningsmodeller fra Energiløsningerne fra Videncenter 

for Energibesparelser i bygninger. Tænk på især på fugt, 

indeklima og energi. Se div. links ovenfor. 

Opgave 
Løs i fællesskab så mange af følgende opgaver som muligt og gør Jer klar til at fremlægge Jeres 

overvejelser og argumenter for de løsninger I har valgt: 

Start med at fokusere på helhedsperspektivet, dvs. både klimaskærm, varme, ventilation og også 
bæredygtighed, tyverisikring, vedligeholdelse, tilgængelighed og klimasikring jf. indledningens tekst. 

 

1. Hvilke forbedringsforslag vil I foreslå at gøre på familiens villa? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Fugt 



 

 

 

Energivejleder Workshop BaseCase Case 

E V  A j o u r W o r k s h o p B a s e c a s e 2 0 1 8  K V H  4 . 0 . d o c x  

 

Side 11 

Lad os nu fokusere på klimaskærmen: 
 

2. Er forudsætningen for udførelse af udvendig efterisolering af facader og sokler til stede 

og er det en god ide? Hvilke forhold skal man være opmærksom på og hvor meget kan 

man spare? Brug Energiløsningen i det udleverede hæfte fra Videncentret: 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

3. Hvordan anbefaler I, at foretage efterisolering af terrændækket og, hvor meget kan man 

spare ved at gøre det? Brug Energiløsningen i det udleverede hæfte fra Videncentret: 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

4. Hvilken type vinduer og døre vil I anbefale og, hvor meget kan man spare? Brug 

Energiløsningen i det udleverede hæfte fra Videncentret: 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

5. Hvordan anbefaler I, at taget efterisoleres, og hvor meget kan man spare? Brug 

Energiløsningen i det udleverede hæfte fra Videncentret: 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

6. Hvad sker der med indeklimaet, når de forslag I fremlægger bliver gennemført? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

7. Hvordan vil I anbefale ombygningen af garage/annex-bygningen udført? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Nu har I vurderet klimaskærmen. Når gruppearbejdet er afsluttet mødes I med andre grupper, 

som har undersøgt andre muligheder for forbedring af villaen. Hver gruppe fremlægger sine 

forslag og svarer på spørgsmål fra de andre grupper. Deltagerne i grupperne kan have 

forskellig faglig baggrund og dermed forskellige forudsætninger for at fremsætte 

forbedringsforslag. Det i alle har til fælles er, at I er Energivejledere!  

 

Tænk på, at fremlæggelsen fra Jeres egen gruppe skal 

kunne ske på ca. 5 minutter, så det er godt at have lidt 

struktur på forslag og argumenter (fx energibesparelser). 

Find den i gruppen der har de bedste forudsætninger for 

en god fremlæggelse, eller fremlæg evt. i fællesskab.   



 

 

 

Energivejleder Workshop BaseCase Case 

E V  A j o u r W o r k s h o p B a s e c a s e 2 0 1 8  K V H  4 . 0 . d o c x  

 

Side 12 

Gå direkte til spørgsmål 2-8. 

Vælg energiløsning i hæftet 

og beregn besparelsen 

Workshop om 

energirenovering af 

installationer 
Der er sat 60 minutter af til denne øvelse, som løses i 

grupper på 3-5 personer. Start med at bruge 10-15 

minutter på at læse Workshoppens BaseCase igennem 

og få en forståelse af boligens tilstand, muligheder og 

begrænsninger. Spørg underviser, hvis du er i tvivl. 

 

Tag derefter en dialog om hvad der med rimelighed kan og bør foretages på villaen, således at 

de nye ejere kan få dækket deres behov og opnå en bolig med god komfort, godt indeklima, 

lavest mulige driftsomkostninger og uden større overraskelser og vedligeholdelsesopgaver. 

 

Det skal indgå i vurderingen, i hvilket omfang det vil være en fordel at konvertere til 

fjernvarme nu, hvor muligheden foreligger. Der skal også gives et oplæg til hvordan varmen 

kan fordeles til annex-bygningen, når den inddrages i boligens areal.  

 

Som dødsbo er huset købt billigt, så der er overskud til 

at realisere de forbedringstiltag, der giver mening.  

 

Brug de hjælpemidler og støtteværktøjer i kender som 

Energivejledere, herunder tjeklister og 

beregningsmodeller fra Energiløsningerne fra 

Videncenter for Energibesparelser i bygninger. Tænk på 

især på fugt, indeklima og energi. Se div. links ovenfor. 

Opgave 
Løs i fællesskab så mange af følgende opgaver som muligt og gør Jer klar til at fremlægge Jeres 

overvejelser og argumenter for de løsninger i har valgt: 

Start med at fokusere på helhedsperspektivet, dvs. både klimaskærm, varme, ventilation og også 
bæredygtighed, tyverisikring, vedligeholdelse, tilgængelighed og klimasikring jf. indledningens tekst. 

 

1. Hvilke forbedringsforslag vil I foreslå at gøre på villaen? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Fugt 



 

 

 

Energivejleder Workshop BaseCase Case 

E V  A j o u r W o r k s h o p B a s e c a s e 2 0 1 8  K V H  4 . 0 . d o c x  

 

Side 13 

Lad os nu fokusere på installationerne: 
 

2. Er forudsætningen for etablering af et VE-anlæg til primær varmeforsyning til stede, 

eller skal ægteparret bare vælge at tilslutte sig fjernvarmen? Hvilken VE-løsning kan i 

givet fald anbefales, hvordan skal det udføres og hvad kan der spares? Brug 

Energiløsningen i det udleverede hæfte fra Videncentret: 

 

____________________________________________________________________ 

 

3. Hvilken type el-installationer forventer I at finde i Bungalowen og hvad kan i gøre for at 

modernisere og spare energi. Hvordan vil I rådgive om brug af lys og apparater? 

 

____________________________________________________________________ 

 

4. Villaens radiatorsystem er et-strenget. Systemet er udvidet med 2 ekstra radiatorer, da 

tilbygningen fandt sted i 1968. I hvilket omfang er anlægget egnet til den nuværende 

varmeform i forhold til henholdsvis jordvarme og fjernvarme, og hvad vil i anbefale at 

gøre med anlægget? 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

5. Hvis huset konverteres til fjernvarme, med et nyt varmefordelingsanlæg, hvordan vil I 

så tilrettelægge og dokumentere den afsluttende funktionsprøve af det nye system? I 

hvilket omfang vil Vejledning om funktionsafprøvning ved renovering af 

fjernevarmeanlæg kunne bruges (vedlagt), herunder en vurdering af: 

 

Hvordan vil du kontrollere indregulering:____________________________________ 

 

Hvordan vil du kontrollere bygningsautomatikken:____________________________ 

 

Hvordan vil du kontrollere kontraventilens funktion i blandekredsen:______________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

6. Hvilke dele af klimaskærmen vil I foreslå at energiforbedre i forbindelse med de 

foreslåede tiltag til forbedring af husets installationer? 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

 

Når gruppearbejdet er afsluttet, mødes I med andre grupper, som har undersøgt andre 

muligheder for forbedring af villaen. Hver gruppe fremlægger sine forslag og svarer på 

spørgsmål fra de andre grupper. Deltagerne i grupperne kan have forskellig faglig baggrund og 

dermed forskellige forudsætninger for at fremsætte forbedringsforslag. Det i alle har til fælles 

er, at I er Energivejledere!  

 

Tænk på, at fremlæggelsen fra Jeres egen gruppe 

skal kunne ske på ca. 5 minutter, så det er godt at 

have lidt struktur på forslag og argumenter (fx 

energibesparelser). Find den i gruppen der har de 

bedste forudsætninger for en god fremlæggelse. 

 

http://byggeriogenergi.dk/media/1991/funktionsafproevning_fjernvarme_ok.pdf
http://byggeriogenergi.dk/media/1991/funktionsafproevning_fjernvarme_ok.pdf

