Indsigt

Efter renovering og lavenergihuse:

Vi glemmer at spare,
når varmen er billig
Vi lever med 20 grader og uldsokker om vinteren i
gamle huse. Men bor vi i et velisoleret lavenergihus,
skruer vi op for varmen. Husejere reagerer ikke altid,
som forskere og ingeniører antager.
Af: Birgitte Ramsø Illustration: Lars Andersen

I

2016 præsenterede Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) en række
grafer, der rystede den danske
bolig- og byggeverden.
De viste sort på hvidt og på baggrund
af data fra 135.000 danske parcelhuse,
at husenes reelle energiforbrug ser
meget anderledes ud end det teoretisk
beregnede.
At der var forskel på teori og praksis, var forventet af forskerne. Men
forskellene var helt systematiske: Er
huset nyt og/eller velisoleret (energimærke A-C), bruger beboerne mere
energi end forudsat. Er det gammelt
og utæt (typisk D-G), bruger husejerne
mindre.
Også andre undersøgelser af nyere
lavenergihuse fra SBi viser denne
tendens. Det ser ud til, at man dropper
uldsokkerne og går i sommertøj indendørs året rundt.
– Folk læner sig tilbage og slår
autopiloten til, siger professor Kirsten
Gram-Hanssen fra SBi, som har forsket
i emnet i over 15 år.
Også projektet Smart Energi i Hjemmet, hvor man systematisk overvågede
boligejeres forbrug i et begrænset om-
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råde i Middelfart, bekræfter, at mange
boligejere glemmer, at de selv skal
spille en aktiv rolle, selvom der bliver
installeret et automatisk sparesystem i
deres hjem.
STØRRE VARMEREGNINGER
Det er et problem. Dels fordi staten
regner med, at de skrappe krav til nye
boliger og energieffektiviseringer vil
skære tre fjerdedele af energiforbruget
fra frem mod 2020. De samfundsøkonomiske mål, som ikke mindst handler
om klimaet, kommer dermed ikke i
hus. Og dels fordi husejerne, som nu
bliver præsenteret for de teoretiske beregninger, når de planlægger nybyggeri og energirenovering, ofte ender med
at blive skuffede.
Et tredje problem kan blive, at husets
varmesystem kan blive underdimensioneret, så fx fjernvarmerør ikke
installeres i et område, fordi man
undervurderer energibehovet.
Også hos Bolius kan fagekspert Tue
Patursson genkende mønstret ud fra
boligejernes henvendelser:
– Efter en energirenovering kommer folk nemt til at bruge lidt mere

varme end forventet. En del undrer
sig bagefter over, at det ikke hænger
sammen med de beregninger, de fik
lavet forinden, for de har stadig samme
udgifter på varmen. Det kommer noget
bag på dem, fordi deres motivation har
været at spare penge. Det, de står tilbage med, er først og fremmest et bedre
indeklima og komfort. Men havde de
fortsat den samme adfærd som før,
havde der været penge at hente, siger
han.
En del af forklaringen er, at varmebehov er beregnet ved en rumtemperatur på 20 grader. Det er noget
lavere end den, man i praksis har
som gennemsnit i et nyt hus i dag. At
beboerne skruer højere op for varmen,
har relativt større betydning for det
teoretiske varmebehov i et nyere hus.
20-30 procent stiger varmebehovet,
hvis folk hæver rumtemperaturen fra
20 til 22-23 grader. Og det gør de.
– I det gamle murermesterhus fra
20’erne kan man godt regne med, at
folk har 20 grader. I et nyt lavenergihus er det nærmere 22 eller 23 grader,
gennemsnitligt set, siger Kirsten
Gram-Hanssen.
ENERGIMÆRKER ER REN TEORI
— En boligs energimærke (som betegner det beregnede forbrug) tager
udgangspunkt i en række standardforudsætninger, som skal gøre det muligt
at sammenligne, uafhængigt af hvem
der bor i huset og deres adfærd. Man
forudsætter en ensartet opvarmning af

Modspillerne 1
Denne type i Middelfart-forsøget opførte sig nærmest
kontraproduktivt i forhold til
systemet – måske for at drille
det eller prøve det af. De
slukkede fx for den automatiske natsænkning og hævede
stuetemperaturen. De endte
så med at bruge mere varme
end før projektet.

OVERVÅGNING AF ENERGIFORBRUG: VI BLIVER HURTIGT DOVNE
Projektet Smart Energi i
Hjemmet (SEIH) i Middelfart
Kommune, hvor 200 boligejeres energiforbrug blev
overvåget, blev solgt på, at
husejeren kunne spare energi ”uden at løfte en finger”.
Det blev dog taget lidt for
bogstaveligt af flertallet. Der
var nemlig meget store udsving i besparelserne, som

gennemsnitligt lagde sig på
syv procent. De bedste resultater blev opnået hos dem,
der gik med på legen med at
få tastet ind i systemet, når
der ikke var behov for varme,
fortæller Ole Michael Jensen,
seniorforsker ved Statens
Byggeforskningsinstitut.
– Vi så, at mange faldt af på
den. Hvis det ikke kom ind

under huden den første uge,
fadede det ud, siger han.
Adfærden ligner, hvad man
ser med anden ny teknologi.
– Det er lidt ligesom ens
mobiltelefon: Hvor meget
gider man sætte sig ind i?
Mange læner sig tilbage og
forlader sig på, at ”systemet”
er automatisk. De konstaterer, at de har en fin tempera-

tur, og gør ikke mere. Mange
bliver dovne ret hurtigt,
konkluderer forskeren.
Efter SEIH-projektet kunne
forskerne inddele boligejerne i fire ”energispare-typer”:
1. Modspillerne
2. Energiduksene
3. De supertravle
4. De IT-fremmede
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De supertravle 3
Denne type kan godt finde ud
af IT, men har så travlt i hverdagen, at det at huske at indstille
varmesænkning bliver for meget. De glemmer muligheden
for at bruge systemet aktivt,
fordi andre ting fylder mere.
Sparer kun lidt.

Energiduksene 2
De opfører sig eksemplarisk, og
for dem går der nærmest sport
i at spare på energien og følge
med i forbruget. De vil gerne
have bekræftet, at de er de gode
i klassen. De dygtigste opnår
besparelser på 20 procent.
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Efter en energirenovering
kommer folk nemt til at bruge lidt
mere varme end forventet.
Tue Patursson, fagekspert, Bolius

hele boligen til en bestemt temperatur
og et bestemt luftskifte.
I praksis ser det helt anderledes ud:
Antal personer i husstanden, alder,
vaner, forbrug af varmt vand og evt.
brug af brændeovn eller elvarme kan
betyde enorm variation. En husstand
kan bruge to-tre gange så meget energi
på at varme deres bolig op som deres
nabo i et identisk hus.
Men tendenserne er meget klare statistisk set. Bygningsreglementets krav
til de nye energieffektive huse påvirker
husstandens adfærd, siger Kirsten
Gram-Hanssen. I den forkerte retning.
– Jo mere energieffektivt huset bliver, jo mindre energibesparende bliver
beboernes adfærd.
Men hun tilføjer også:
– Det er faktisk ikke så mærkeligt.
Hvis du bor i et hus, som er svært at
varme op, og du kan mærke, at varmen
fiser ud ad døre og vinduer, lukker du
dele af huset ned og lader være med at
varme det rigtigt op, hvis det er koldt
udenfor. Bor du i et topisoleret hus,
skænker du det ikke en tanke. Men det
har vi ikke været nok opmærksomme
på.
VI OMSÆTTER BESPARELSER
TIL MERE KOMFORT
De tekniske beregninger går således
ud fra, at folk bor på den samme måde
før og efter.
Men hvor teknikken kommer til
kort, kan sociologisk og økonomisk
teori godt forklare beboernes adfærd:
Forskere er enige om, at der findes
en såkaldt rebound-effekt, som æder
en vis del af energieffektiviseringen,
fordi folk vælger at veksle besparelsen
til komfort, fx ved at varme boligen op
til en højere temperatur, tage flere rum

i brug og generelt slappe af, over for at
skulle spare på varmen.
– Renoverer man et hus fra en klasse
G til en klasse D, må man forvente,
at en væsentlig del af den forventede
besparelse vil blive omsat til øget komfort, siger Kirsten Gram-Hanssen.
Hvor stor den del er, er mere usikkert. Forskere mener, at mellem 20
og 50 procent af den besparelse, man
teoretisk skulle kunne opnå, ikke nås.
EN VARM VINTER ER DYRERE
END EN KOLD VINTER
Også på andre områder er man blevet
klar over, at forbrugernes motivation,
dvs. oplevelse af, hvor nødvendigt det
er at spare, trækker beregninger skæve. For eksempel opererer energiøkonomer med en ”varm vinter-effekt”.
Effekten er udtryk for, at energiforbruget generelt er større, når vinteren
er lun, end når vinteren er rigtig kold.
Det sker, fordi de fleste finder det mere
naturligt at spare på varmen, når det
er koldt udenfor, for ikke at risikere en
løbsk varmeregning.
MAN KAN IKKE FÅ BÅDE
I POSE OG I SÆK
Kirsten Gram-Hanssen peger på, at
det ikke har været tydeligt kommunikeret til forbrugere og håndværkere,
at det teoretiske forbrug netop er
teoretisk. Og at det tal ikke er udviklet
til at forudsige reelt forbrug. Undersøgelser tyder også på, at de teoretiske
beregninger af energiforbruget i ældre
boliger er stærkt fortegnet.
– Og det har store energipolitiske
konsekvenser, for man kan ikke spare
mere, end man faktisk forbruger.
Derfor har Videncenter for energibesparelse i Bygninger udgivet en pjece
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Sådan blev husejerne
overvåget

De IT-fremmede 4
De havde svært ved teknikken
i forsøget. Det var typisk ældre
mennesker, som var mindre fortrolige med smartphone og computer. Herunder ældre ægtepar, som
var hjemme døgnet rundt.

til håndværkere og rådgivere netop
med det budskab: Tag udgangspunkt
i husets reelle forbrug og gør brugerne
opmærksom på egen adfærd, hvis de
vil opnå besparelser.
Andre undersøgelser viser, at markedsføring af energieffektiviseringer
ofte sker med budskabet om både øget
komfort og energibesparelser i samme
hug.
En undersøgelse fra SBi viser, at fx
markedsføring, sælgere og installatører af varmepumper ubevidst kan
være med til at skabe nye normer for
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øget komfort og dermed forhindre, at
energisparemål bliver nået.
– Man glemmer i markedsføringen at fortælle, at de to ting hænger
sammen, og at øget temperatur sker på
bekostning af energibesparelser, siger
Kirsten Gram-Hanssen.
Hun foreslår, at beregninger af
rentabilitet bliver lavet både med
udgangspunkt i teoretiske beregninger
og det faktiske førforbrug. Det giver
et mere reelt billede. Og samtidig skal
man vise forbrugerne, hvad en rebound-effekt på 20 procent betyder.

I projektet Smart
Energi i Hjemmet fik
200 husejere i Middelfart Kommune fra
2013 til 2015 installeret
digital varmestyring.
Man rekrutterede bl.a.
målrettet husejere fra
den ”grønne energilandsby” Føns.
Natsænkning af temperaturen var indstillet
automatisk. Desuden
kunne husejerne
på en hjemmeside
melde ferie eller andre
tidspunkter, hvor de
ikke var hjemme, så
teknikken kunne skrue
ned for varmen. Det
var også muligt for den
enkelte at følge med
i forbrug af naturgas
og fjernvarme. For at
minde om sparemuligheder fik deltagerne
via en rapport indblik
i forbruget, om det lå
over eller under gennemsnittet i stue og
soveværelse.

Renoverer man et
hus fra en klasse G til
en klasse D, må man
forvente, at en væsentlig
del af den forventede
besparelse vil blive
omsat til øget komfort.
Kirsten Gram-Hanssen, professor, SBi

Ole Vedsted-Jakobsen

– Vi er snart nået til
at have borgmure,
der nærmer sig
en halv meter i
tykkelse, siger fagekspert i Bolius Tue
Patursson.

Grænsen er nået for
krav til isolering
Fremover bliver det svært at skære energiforbruget
mere ned gennem skrappe krav til isolering.

O

liekrisen, som ramte Danmark i
1973 med skyhøje priser, satte
også gang i alskens informationskampagner.
Under 60’ernes byggeboom var der
ikke tænkt meget i isolering af husene.
Indetemperaturer på mellem 21 og 25
grader var ikke unormalt. Men fra 1973
husker mange, at der pludselig blev
koldt i hjemmet, den islandske sweater
blev fundet frem, og man rykkede
sammen i færre rum. Nu fik truslen om
olieregningen folk til at studere stuetermometeret, der blev hulmursisoleret
og købt kilometervis af isoleringsbånd
til de utætte vinduer, som med tiden
blev skiftet ud til termovinduer.
Grænset er snart nået
Siden 2008 har den danske byggebranche arbejdet på at skære energiforbruget ned gennem stadig skrappere krav
i bygningsreglementet til isolering,
døre og vinduer. De krav er blevet
meldt ud, nogle år før de blev gældende, så branchen har kunnet innovere.
Men flere ting tyder på, at man er ved

at nå grænsen for, hvad der kan spares
ad den vej. Senest har SBi beregnet, at
det ikke vil kunne betale sig at gøre det
planlagte BR2020 til standard. En bygningsejer, der bygger efter 2020-kravene, vil få mellem 30 og 70 procent af sin
merinvestering hjem igen, hvor der før
blev regnet i overskud.
– Det begynder at være svært at gøre
meget mere ved konstruktionerne,
siger Tue Patursson.
– At øge isoleringen fra 300 til 400
mm giver meget lidt. Vi er snart nået
til at have borgmure, der nærmer sig
en halv meter i tykkelse for at spare de
sidste bittesmå beløb.
I stedet peger han på at tænke i
installationer og smarte løsninger som
fx ventilationsvinduer, solceller og
genindvinding af varme.
Gør det rigtige nemt at gøre
Professor Kirsten Gram-Hanssen fra SBi
mener også, at lavenergihusene nok
ikke bliver så meget bedre, end de er.
– Vi skal blive klogere på, at visse
bygningsteknologier understøtter, at

vi får det varmere og varmere. Noget
forskning peger på, at gulvvarme i en
lavenergibolig får folk til at skrue mere
op for temperaturen end nødvendigt
for at opnå en mærkbar varme mod
fødderne.
Hun foreslår også at fokusere på
anden lavpraktisk indretning.
– Hvis vi fx har en god udendørs
tørreplads til at tørre tøj, er der væsentlig større chance for, at vi ikke bruger
tørretumbleren. Det er et simpelt sted:
Hvorfor regulerer vi så meget på bygningens varmetab, mens andre ting er
helt individuelle beslutninger?
Så standardsvaret er ikke skru
ned-kampagner, men et fokus på at
bygge huse, som gør det nemt og oplagt at gøre det rigtige, mener hun.
– Lige nu er vi i gang med at bygge
huse, hvor vi uforvarende opfordrer folk
til at gøre noget forkert – at skrue op for
varmen. Men måske er det for svært
at regulere varmen ned, lyder det fra
forskeren.
Læs hele SBi’s undersøgelse her:
www.kortlink.dk/sbi/p37z.

Læs mere på
bolius.dk
Så meget el, vand og varme bruger
en gennemsnitsfamilie
www.bolius.dk/gennemsnit
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