


Ullerødhave energibesparelser i 
rækkehuse







Hvor tabes varmen fra i Ullerødhave?
Tag/loft

25%
Ydervægge

17%

Terrændæk
8%

Vinduer/døre
25%

Ventilation 20%
Varmt vand 5%





U-værdi og g-værdi 
Varmetab og varmegiver

Termovindue: U-værdi = 2.8
Energirude 3-lags: U-værdi = 0,8

Tætningslister

Varm kant 

Ruder: 2.000 kr./m2 
Ruder Velux vinduer: 2.800 kr./m2
Tætningslister: 15-20 kr./m

Klimaskærm vinduer: 





Ventilation: Badeværelsesventilator

Luften skiftes når der er behov, 
der er ikke varmetab hele tiden, 
der skiftes effektivt luft fra 
andre værelser når bad/toilet 
er i brug – meget lavt elforbrug





Oversigt over tiltag og besparelser fra katalog 
Tiltag Kort beskrivelse Effekt på komfort Forventet besparelse / 

investering inkl. moms

1 Efterisolering af loft mod 

uopvarmet tagrum

Den nye isolering udlægges 

ovenpå den eksisterende 

konstruktion eller isolering, 

hvis denne er i god stand. 

Såfremt der er defekt isolering 

i den eksisterende konstruktion 

skal dette udskiftes

Indeklimaet forbedres –

fordi der bliver en bedre 

åndbarhed i boligen 

Ca. 2.200 kr./år 

Pris. ca. 27.000

(1 plan) hvis 100 mm 

iso.  

2 Isolering af lette ydervægge Eksisterende træbeklædning 

fjernes og der efterisoleres 

Forbedret indeklima Ca. 900 kr./år 

Pris ca. 117.000 kr.

(2 plan) 

3 Udskiftning af vinduer og døre 

med termoruder til nye med 

energiruder i hele huset

Vinduer med 3-lags energiglas 

monteres 

Mindre kuldenedfald og 

træk

(1 plan)

Ca. 1.700 kr./år 

Pris ca. 50.000 kr.

(2 plan)

Ca. 2.000 kr./år

Pris ca. 70.000 kr.

4 Udskiftning af termoruder til 

energiruder i hele huset

Alle termoruder skiftes til 

energiruder

Mindre kuldenedfald fra 

ruder

(1 plan)

Ca. 1.600 kr./år

Pris ca. 22.500 kr. 

(2 plan)

Ca. 2.000 kr./år

Pris ca. 40.000 kr.



Oversigt over tiltag og besparelser fra katalog 

Tiltag Kort beskrivelse Effekt på komfort Forventet besparelse / 

investering inkl. moms

5 Isolering af stuegulv og etablering 

af gulvvarme

Ophugning af gulve i stueetage, 

etablering af gulvvarme, 

udlægning af nye gulve

Komfortable varme 

gulve, god afkøling, 

udskiftning af 

varmesystem, mindre 

varmetab, 

(1 plan)

1.250 kr./år 

Pris ca. 140.000 kr.

(2 plan)

1.500 kr./år

165.000 kr. 

6 Etablering af mekanisk udsugning 

med fugtstyring i bad

Mekanisk udsugning med 

ventilator på badeværelser

Mindre kulde fra 

trækkanal, effektivt 

luftskifte ved fugt, 

udskiftning af luft i 

resten af huset

Pris ca. 3.000 kr. 

inkluderer 1 stk. 

ventilator og montage

7 Sommerluk af varmesystem Varmeanlæg afbrydes i hvert 

hus udenfor varmesæson giver 

varmebesparelse

Ingen gulvvarme 

udenfor varmesæson

Op til 5% besparelse pr. 

år



Oversigt over tiltag og besparelser fra katalog 

Tiltag Kort beskrivelse Effekt på komfort Forventet besparelse / 

investering inkl. moms

8 Udskiftning af termostater i 

boligerne

Alle termostater udskiftes til 

nye 

Besparelse på 

varmeregningen, fordi 

radiatoren nemmere kan 

reguleres og der derfor

ikke bruges unødvendigt 

meget varme.

Pris ca. 135 kr. pr. 

termostat (hvis der 

vælges at udskifte selv)

Pris. ca. 500 kr. (hvis 

arbejdet udføres af en 

håndværker)

9 Montage af Danfoss Ecoliving

motorstyrende termostatventiler 

eller andet tilsvarende system

Alle termostater udskiftes til 

nye motorstyrede

Varmeanlæg kan udenfor 

brugstid sænke 

temperaturen, 

varmebesparelse uden 

komfortnedgang

5-15% varmebesparelse 

Termostater og 

styreenhed til Danfoss 

Ecoliving connect kan 

købes for ca. 2.500 kr. 

Man kan bestille 

opsætning og hele 

anlægget for ca. 5.000 

kr.



Muligheder opsummeret 

Hvad skal I så vælge?
1. Efterisolering af loft 
2. Isolering af lette ydervægge  
3. Udskiftning af vinduer og døre med termoruder til nye med energiruder i 
hele huset. 
4. Udskiftning af termoruder til nye energiruder i hele huset.  
5. Isolering af terrændæk/gulvvarme
6. Etablering af mekanisk udsugning med fugtstyring i bad
7. Udskiftning af termostater - alm. eller motorstyrede 

Hvad skal overvejes?
• Solceller



Processen videre herfra 

1. I tilkendegiver interesse og der indhentes et fælles tilbud
2. Hvis I får udført tiltag af samme leverandør gives der mere rabat 
3. Der udsendes udbud til forskellige håndværksvirksomheder der giver 

bud på opgaverne 
4. Vi mødes og tager stilling til tilbuddene 
5. Der vælges en leverandør / leverandører
6. Hver boligejer indgår aftale med håndværkerne om deres del på 

baggrund af det fælles tilbud
7. I afregner med håndværkerne selv og trækker arbejdsløn fra i grøn 

bolig/job ordning 
8. I sælger energibesparelsen til et energiselskab  



Spørgsmål


