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Videncenter for energibesparelser i bygninger arbejder for, at bygge-
branchen opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre 
energibesparende tiltag i bygninger. Centret tilbyder en række værk-
tøjer, der gør det nemmere og hurtigere at udføre, beregne og 
sammenligne energibesparelser.
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Efterisolering af rør 
til varmt brugsvand 

UDGIVET SEPTEMBER 2010 - REVIDERET DECEMBER 2014

Befinder køkken og badeværelser sig langt fra husets 
varmekilde, er der ofte rør, der kan trænge til efteriso-
lering.

Efterisolering af rør til varmt brugsvand giver hurtigt 
tilbagebetalte energibesparelser.

Hvis rør til varmt brugsvand kun er isoleret med 30 mm 
isolering eller mindre, anbefaler Videncenter for energi
besparelser i bygninger, at rørene efterisoleres. Det bør 
være til nedenstående minimumsanbefaling eller et 
mere fremtidssikret lavenerginiveau. Efterisolering til 
lavenerginiveau giver den bedste økonomi på lang sigt.

Anbefaling til rørisolering
Minimum: 40 mm isolering
Lavenergi: 50 mm isolering

Fordele 
• Bedre økonomi pga. mindre varmetab fra rør

• Øget komfort og bedre indeklima

• Lavere CO2-udledning

• Forøgelse af husets værdi

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Særligt om vinduesfalse

I forbindelse med indvendig efterisolering af ydervægge 
skal vinduesfalsene også isoleres.

Oftest vil der kun være plads til et ganske tyndt lag 
isolering (20-30 mm), når isoleringen skal tilpasses til 
karmen på et eksisterende vindue, eller hvis lysindfald 
ikke skal mindskes for meget ved udskiftning til nye vin-
duer. Ved pudsede false kan pudsen fjernes for at skabe 
mere plads til isolering. 

Hvor der i stedet er lysningspaneler, kan disse ned-
tages for efterfølgende genmontage og tilpasning 
efter at isolering af falsen er udført. I begge tilfælde 
skal det sikres, at dampspærren i fasen udføres med 
tæt dampspærre, der samles tæt og klemmes mod væg-
isoleringens hjørnestolpe og mod diffusionstæt fuge ved 
vinduets karm. På væggen i falsen monteres der tæt 
ved vinduets karm en liste som underlag for den klemte 
og klæbede dampspærre. Mellem listen og vinduets 
karm udføres diffusionstæt fuge. Inden efterisolering af 
falsen skal det sikres, at fuge mellem vinduets karm og 
murværk er intakt og korrekt udført.

Særligt om brystningspartier

Isolering af brystningspartier under vinduer kan udføres 
som beskrevet i løsning til indvendig isolering af faca-
der. 

Mange brystningspartier er imidlertid udført med et 
bagpanel af træ, hvor på radiatoren er monteret. Hvis 
det er tilfældet, kan isolering udføres ved indblæsning 
af egnet isoleringsgranulat i mellemrum mellem mur-
værk og bagpanel. Indblæsning kan ske udefra som ved 
almindelig hulmursisolering eller indefra gennem borede 
huller i panelet. Indblæsning af isolering i hulrum fore-
tages af specialiserede firmaer. Vælg et firma, der er 
tilknyttet en garantiordning. 

Det skal sikres, at murværket er intakt, inden indblæs-
ning af isolering udføres, samt at det indvendige panel 
slutter helt tæt mod vinduesfalsene. Inden indblæs-
ning skal hulrummet inspiceres for fugt gennem de 
borede huller, enten udefra eller indefra. Løsningen 
med indblæsning i brystningspartier, hvor radiatorer er 
placeret, kan erfaringsmæssigt udføres uden indbygning 
af tæt dampspærre ved isoleringstykkelser op til 100 
mm og vægtykkelser på minimum 1 sten, da varmen fra 
radiatoren medvirker til at holde murværket tørt. 
Hvis isolering af brystninger finder sted samtidig med 
en vinduesudskiftning, skal det sikres, at isoleringen 
forbindes tæt til isolering under vinduet, så man undgår 
en kuldebro.

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 
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Figur 6: Indvendig isolering i brystningsparti under vindue. Figur 7: Indvendig isolering af brystning under   
            vindue ved indblæsning af isolering.

Indvendig efterisolering af massive murede vægge
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Af fugttekniske årsager kan det som udgangspunkt kun 
anbefales at efterisolere massive murede vægge ind-
vendigt med op til 100 mm. Med den isoleringstykkelse 
vil væggen ikke opfylde kravene i BR10, men tiltaget er 
stadig attraktivt i forhold til at nedbringe energiforbrug 
og modvirke kuldestråling og kuldenedfald fra kolde 
vægoverflader.

Evt. isolering med større tykkelser end 100 mm kræver 
en nærmere undersøgelse af murværkets beskaffenhed 
og fugt- og temperaturforhold omkring bjælkeender i 
træbjælkelag.

Ved indvendig efterisolering vil det være nødvendigt at 
anvende forskellige isoleringstykkelser, alt efter om det 
er vægge, brystningspartier under vinduer eller vindues-
false omkring vinduer, der skal isoleres. 

Valg af isoleringstykkelser vil i praksis ofte afhænge af, 
om den indvendige efterisolering udføres som en selv-
stændig energiforbedring af ydervæggen eller som en 
del af en større renovering af ejendommen, hvor også 
vinduerne og evt. radiatoranlæg udskiftes. 

Hvor den indvendige efterisolering står alene, kan det 
være nødvendigt at tilpasse valg af isoleringstykkelse 
til de eksisterende forhold i brystningspartier og ved 
vinduets karme i vinduesfalsen.

Hvor den indvendige efterisolering udføres samtidig 
med udskiftning af radiatoranlæg med radiatorer pla-
ceret i brystningspartierne, kan isoleringstykkelserne 
lettere øges, hvilket kan ske ved flytning af radiatorer 
og fordelingsrør længere ind i rummet.

• Mindre varmetab gennem ydervæggene
• Bedre økonomi pga. lavere varmeregning 
• Varmere overflader og mindre træk 
• Øget komfort og bedre indeklima 
• Lavere CO2-udledning 
• Husets værdi forøges
• Mulighed for at opholde sig i en større del af rum-

met, idet ydervæggene er varmere
• Mindre risiko for skimmelangreb bag møbler place-

ret op ad ydervægge

Energibesparelse

Indvendig efterisolering af massive murede vægge

20 mm 45 mm 70 mm 95 mm

Eksisterende forhold og 
isoleringstykkelse

Tykkelse på tilføjet indvendig efterisolering

Energibesparelse i kWh/m2 pr. år

3 stens væg uden isolering

2½ stens væg uden isolering

2 stens væg uden isolering
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1 stens væg uden isolering
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20

25

33

44

62

97

27

33

44

59

84

132

30

37

49

66

93

146

33

40

53

71

100

158

Energibesparelser ved indvendig efterisolering af massive murede vægge, brystningspartier og vinduesfalse.

Anbefaling til isoleringstykkelse ved 
efterisolering

Fordele
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Figur 3: Indvendig isolering af massiv muret facade. 
            Etageadskillelse af beton.
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VARMEINSTALLATION
Når en kedel er udskiftningsparat, er det et optimalt tidspunkt at  
tage en dialog med husejeren om varmeforsyningen. Er der et mere 
rentabelt og miljørigtigt alternativ end den nuværende opvarmnings-
form? Kan det svare sig at udskifte en gammel olie- eller naturgas-
kedel, før den bryder sammen? Er der noget at hente på at udskifte 
cirkulationspumpen og efterisolere rørene?

Se besparelsespotentialet ved optimering eller udskiftning af den 
gamle installation, konvertering til ny opvarmningsform og anvendelse 
af vedvarende energi, og hvordan arbejdet udføres korrekt på de  
næste sider. 
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Nu er det blevet nemmere at komme i gang med energirenovering. 

Energiløsningerne, som du finder her i kataloget, er udviklet af  
Videncenter for energibesparelser i bygninger. De giver dig praktiske 
anvisninger på, hvordan der opnås en god energistandard i eksisterende 
bygninger. 

Der er energiløsninger til stort set alle bygningsdele og installationer.  
I dette katalog finder du energiløsninger til installationer, mens  
energiløsninger til klimaskærmen er samlet i et andet tilsvarende  
katalog. 

De er fuldt opdaterede i forhold til BR 10 og giver svar på, hvordan 
bygningen gøres mere energirigtig, hvor store besparelser der kan op-
nås, og hvordan arbejdet udføres korrekt. 

Med energiløsningerne i hånden er det lettere at få bygningsejerne  
interesserede i energiforbedringer og finde ud af, hvad der kan gøres  
i en konkret bygning.

Ved hjælp af energiløsningerne kan du lave dine egne beregninger for 
en konkret bygning, eller du kan benytte beregneren, som ligger på 
vores hjemmeside. 

Har du spørgsmål til stort eller småt omkring energieffektivisering  
af bygninger, og hvordan det gennemføres, er vores telefoner åbne 
dagligt.

Kom godt i gang med  
energirenovering

Ring til os på telefon 7220 2255
Åbent hver dag mellem mandag-torsdag 9-16,  
fredag 9-15. Du kan også skrive til 

info@byggeriogenergi.dk

Find yderligere information og beregner på 

www.byggeriogenergi.dk

ENERGILØSNINGER
til installationer

Videncenter for energibesparelser i bygninger − opdateret april 2015
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Energirenovering af klimaskærm - større bygninger

Guide
energirenovering af klimaskærm 

 - større bygninger

scan koden og 
tIlmeld dig vores
nyHedsbreV

Hent ScanLife: 
SMS ”Scan” til 1220 eller 
hent gratis i App Store 
eller Android Market

Når du vil energirenovere korrekt
I Videncentrets omfattende materiale kan du 
få svar på, hvordan du energirenoverer fra 
kælder til kvist. Vi udgiver løbende energi-
løsninger, guides, film og tjeklister mv.

Vores materiale dækker langt de fleste 
gængse bygningsdele og installationer i  
både enfamiliehuse og etageejendomme.

Når du vil have overblik over  
energikravene i Bygningsreglementet
Med BR Værktøjet fra Videncentret får du 
overblik over energikravene i bygnings- 
reglementet. 

Når du har behov for en inspirator
Hvis du planlægger et gå-hjem-møde eller 
et seminar for byggebranchen, kan du 
ringe til Videncentret og få besøg af en 
af oplægsholder med stor faglig viden og 
erfaring. 

Når du har brug for at få svar  
- hotline for byggebranchen
Videncenter for energibesparelser 
i bygninger besvarer dine praktiske 
spørgsmål om energirenovering –  
kontakt os på telefon: 72 20 22 55 
eller mail: info@ByggeriOgEnergi.dk 

§
Når du vil beregne besparelser 
Besparelsesberegneren fra Viden-
centret udregner energibesparelser 
for dig, når du indtaster data for et 
konkret enfamiliehus eller rækkehus 
eller en konkret etageejendom, du 
har været ude at besigtige. 

Når du vil vide mere
I Videncentrets pjecer og andre informa-
tionsmaterialer kan du læse endnu mere 
om energirenovering. Find dem på  
www.ByggeriOgEnergi.dk.

Besøg også www.SparEnergi.dk  
Det er Energistyrelsens hjemmeside med  
gode råd direkte til boligejerne om at  
spare på energien – der er meget inspira-
tion at hente.

Styrk forretningen med et professionelt energinetværk

   en guide til håndværkere, energiselskaber, kommuner og finansieringsinstitutter

Energimærket er din nye bedste ven
   information til dig, der arbejder med renovering af enfamiliehuse 

STYRK DIN VIDEN 
                             OM ENERGIRENOVERING

Scan koden og besøg 
vores hjemmeside


