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Sammenfatning 

Den almene boligsektor i Danmark råder over ca. 550.000 boliger, og udgør dermed en 

ganske stor andel – ca. 20 procent – af den samlede danske boligmasse. Hovedformålet 

for de almene boliger er at sikre gode boliger til befolkningsgrupper med forskellig økono-

misk formåen samt at bidrage til at bryde den negative sociale arv.  

 

Ud over at tjene dette formål, spiller den almene boligsektor – gennem en massiv boligre-

noveringsindsats – en væsentlig rolle i forhold til både energieffektive bygninger og til at 

gøre boliger tilgængelige for ældre og handicappede. Mellem 2007-2013 har Landsbygge-

fonden ydet støtte til renoveringer af almene boliger for ca. 34,5 mia. kr. Hertil kommer 

foreningernes egne bidrag svarende til ca. 3 mia. kr. årligt, dvs. i alt ca. 21 mia. kr. over 

den syvårige periode. Denne indsats har haft mindst fire positive afledte samfundsøkono-

miske effekter:  
 

For det første giver indsatsen anledning til markante reduktioner i energiforbruget i de 

almene boliger. Dette er et væsentligt bidrag til regeringens målsætninger om at reducere 

energiforbruget i bygninger. Beregninger peger på, at renoveringerne typisk er i stand til 

at reducere energiforbruget med ca. 30 procent, og i en række innovative renoveringer 

med langt mere. Fremadrettet er potentialet endda endnu større, da de kommende reno-

veringer ventes at blive udført i ældre almene boliger, med en dårligere energistandard. 

 

For det andet bidrager renoveringsindsatsen til at øge tilgængeligheden i eksisterende bo-

liger. Det betyder, at en række mennesker har mulighed for at blive boende i egen bolig i 

stedet for at flytte i en ældrebolig ved nedsat funktionsevne fx som følge af alderdom. 

Mange studier peger på, at dette har stor værdi for de ældre selv. Hertil viser vores bereg-

ninger, at det også er en billig måde for samfundet at skaffe tilgængelige boliger på. Sam-

menlignet med at opføre nye ældreboliger vil samfundet kunne spare i omegnen af 27 

mia. kroner frem mod 2030 ved at renovere den eksisterende boligmasse op til tilgænge-

lighedsstandard, som følge af en kraftigt stigende andel af ældre. 

 

En af grundene til at både energibesparelserne og tilgængelighedsgevinsterne har sam-

fundsøkonomisk værdi er, at begge dele kan realiseres relativt billigt gennem Landsbyg-

gefondens renoveringsprogrammer. Dette skyldes bl.a. at Landsbyggefonden kun finan-

sierer renoveringsprogrammer, som er gennemgribende. Dermed er de i stand til at fore-

tage både dybe energirenoveringer og tilgængelighedsforbedringer samtidig med, at man 

alligevel løfter boligens generelle kvalitet. Dette reducerer markant de omkostninger, der 

er knyttet til både energi- og tilgængelighedsforbedringerne, fordi en række af de faste 

omkostninger allerede er afholdt til det almindelige kvalitetsløft.  

 

Herudover arbejder Landsbyggefonden og den almene boligsektor ud fra en totaløkono-

misk forretningsmodel, som er i stand til at overkomme en række af de barrierer, som 

holder ellers rentable energirenoveringer tilbage. Tre sådanne barrierer er bl.a.:  

1. At huslejeregulering kan hæmme muligheden for, at udlejer kan finansiere inve-

steringer gennem at øge huslejen (det såkaldte split-incentive problem). Dette er 
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ikke tilfældet i den almene sektor, hvor huslejen altid er omkostningsbestemt. 

Landsbyggefonden kan samtidig yde tilskud til huslejestøtte i forbindelse med re-

noveringssager, således at huslejen kan holdes på et acceptabelt niveau, selvom 

der renoveres op til tidssvarende niveauer for energiforbrug og tilgængelighed, 

hvoraf især sidstnævnte er relativt omkostningsfuldt. 

2. At kommunale bygningsrenoveringer ikke foregår ud fra incitamenter om at sikre 

en langsigtet optimal bygningsstand, herunder på energidelen. Den almene bolig-

sektors incitamenter til at foretage renoveringer er modsat i fuld overensstem-

melse med en totaløkonomisk tænkning, der optimerer omkostninger og gevinster 

ved drift og energiforbrug over en længere tidshorisont. 

3. At private boligejere og lejere er usikre på, om de vil få fuld glæde af de samlede 

gevinster fra investeringen fx på grund af forventning om fraflytning eller usikker-

hed om, om renoveringen vil give den forventede besparelse. Huslejen i de almene 

boliger kan designes så renoveringer med lang tilbagebetalingstid også kommer 

de nuværende beboere til gode. Herudover fordeles risikoen i den enkelte renove-

ring via Landsbyggefondens samlede engagement på en bred lejerbase således, at 

eventuelle tab fra ikke-realiserede energibesparelser ikke rammer den enkelte le-

jer særligt hårdt. 

 

For det tredje har indsatsen bidraget til at løfte aktiviteten i økonomien på et tidspunkt, 

hvor der var ledige ressourcer i form af arbejdskraft og lave finansieringsomkostninger. 

 

For det fjerde bidrager den almene sektor til at drive et dansk erhvervspotentiale inden 

for brancherne knyttet til lavenergi- og tilgængelighedsbyggeri. Gennem den almene sek-

tors massive investeringer i renoveringer, som efterspørger både konventionelle – men i 

høj grad også innovative lavenergi- og tilgængelighedsløsninger – bidrager den almene 

sektor til at understøtte en ny produktportefølje, som kan markedsføres i udlandet – både 

inden for renoveringer og inden for nybyggeri. Konkrete eksempler herpå er bygningsin-

tegrerede solceller, højteknologiske vinduer og innovative tilgængelighedsløsninger. Vær-

dien af denne nye produktportefølje stiger i takt med, at udlandet i stigende grad define-

rer behov, som disse løsninger kan opfylde. Der er en række europæiske og globale ten-

denser, der netop trækker i denne retning blandt andet stigende energipriser, øgede regu-

latoriske krav til energiperformance i bygninger, en aldrende befolkning, og et øget poli-

tisk fokus på tilgængelighed.  

 

Estimater peger på, at der på europæisk plan er et massivt energieffektiviseringspotenti-

ale ved at renovere bygninger svarende til i alt 120-190 millioner tons olieækvivalent i pe-

rioden 2012-2030. For at opnå dette besparelsespotentiale skal der afholdes investeringer 

i omegnen af 300-570 milliarder kroner om året. Disse investeringer udgør et konkret 

forretningspotentiale for danske virksomheder, hvis de er i stand til at levere omkost-

ningseffektive løsninger på behovene. Hertil er der et væsentligt forretningspotentiale 

knyttet til at sikre tilgængelige boliger fremadrettet, som følge af den aldrende befolkning 

og det øgede politiske fokus herpå på europæisk niveau. 

 

For at danske virksomheder kan have størst mulig sandsynlighed for at få del i dette for-

retningspotentiale er det vigtigt at være opmærksom på effekten af de eksisterende politi-

ske instrumenter, der påvirker branchen, særligt kravene i bygningsreglementet. Generelt 
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vil det være sådan, at jo strammere krav, der stilles til energiperformance i det danske 

bygningsreglement, desto dyrere løsninger vil der blive anvendt for at realisere den mar-

ginale energibesparelse. Disse løsninger vil typisk have svært ved at konkurrere på de in-

ternationale markeder, hvis ikke udlandet stiller de samme stramme krav som i Danmark. 

Funktionskrav som favoriserer udviklingen af de billigste løsninger til at levere en given 

energistandard i en bolig, vil typisk derfor have større sandsynlighed for at drive udvik-

ling af løsninger, som vil være konkurrencedygtige på de internationale markeder, end 

komponentkrav vil (med mindre udlandet stiller de samme komponentkrav som Dan-

mark). Dette skyldes, at funktionskrav giver et teknologi-neutralt incitament til at udvikle 

løsninger, som på billigst vis kan reducere energiforbruget i bygninger. 

 

Ovenstående pointer tilsiger tre policy konklusioner: 1) Pas på ikke at definér krav, der er 

meget strammere end udlandet, 2) Funktionskrav vil med større sandsynlighed levere in-

novationer, der kan sælges i udlandet end isolerede danske komponentkrav, og 3) Arbejd 

for at etablere fælles normer og standarder i EU for hvilke produkter og løsninger, der ef-

terspørges internationalt. 

 

I 2011 blev Landsbyggefondens renoveringsindsats løftet markant som del af Boligpak-

ken. Dette løft i investeringsomfanget har proportionalt øget gevinsterne forbundet med 

disse investeringer, herunder blandt andet mængden af opnåede energibesparelser og an-

tallet af tilgængelige boliger. Som vi beskriver i rapporten, er sikring af energibesparelser 

– blandt andet i bygninger – og sikring af tilgængelige boliger højt politiske prioriterede 

indsatsområder, som kun bliver vanskeligere at imødekomme over tid i takt med at den 

ambitiøse klimapolitik begynder at binde, og der kommer en større andel af ældre i be-

folkningen. Vælger man politisk således at nedskalere Landsbyggefondens nuværende 

ambitiøse indsats vil den almene sektor i mindre grad bidrage til at opfylde disse formål. I 

så tilfælde må andre sektorer yde et større bidrag, fx gennem energirenoveringer i private 

boliger og offentligt opførte ældreboliger. Dette gør formentlig ikke målopfyldelsen billi-

gere, da renoveringer i den almene sektor netop på ganske billig vis er i stand til både at 

løfte kvaliteten af boligerne, gøre dem mere energivenlige og mere tilgængelige på samme 

tid. Eksempelvis viser vores beregninger, at hvis Landsbyggefondens støttede investe-

ringsomfang fastholdes på niveauet fra perioden 2010-14 på ca. 5,5 mia. kr. årligt, så vil 

denne indsats kunne dække 58 procent af det fremadrettede danske behov for tilgænge-

lige boliger i 2030. En nedskaleret indsats til 2 mia. kr. årligt, svarende til den nuværende 

investeringsramme for 2015-2016, vil derimod kun kunne dække 21 procent af behovet, jf. 

Figur 1. Hvis det offentlige skal opføre de resterende 79 procent af behovet for tilgænge-

lige boliger, viser vores beregninger, at dette vil kunne medføre en omkostning på ca. 37 

mia. kr. 
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Figur 1 Almene boliger kan dække hovedparten af tilgængelig-

hedsbehovet i 2030 
 

 
 
Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af oplysninger fra BL og Danmarks Statistik 

 

Ligeledes viser vores beregninger, at en fastholdelse af renoveringsniveauet på 2010-14 

niveau vil kunne give anledning til store reduktioner i energiforbruget i danske boliger. 

Fra 2007-2013 er ca. 50.000 boliger blevet renoveret op til nutidig energistandard, og ved 

at fastholde renoveringsomfanget på 5,5 mia. kr. om året vil yderligere ca. 180.000 al-

mene boliger blive renoveret op til nutidig energistandard indtil 2030, hvis samme takt 

og omkostningsniveau fastholdes.1 Dermed vil i alt 230.000 boliger – svarende til 40 pro-

cent af de almene boliger – være blevet renoveret op til høj nutidig energistandard. Dette 

svarer til knap 10 procent af den samlede danske boligmasse. Da de kommende renove-

ringer er i ældre og mindre energieffektive bygninger end i de tidligere år (primært mon-

tagebyggeriet fra 1970’erne) vil den samme renoveringsindsats typisk kunne resultere i 

større energibesparelser, da der er flere ’lavthængende frugter’ i dette ældre byggeri. Hvis 

renoveringsniveauet i stedet falder til 2 mia. kr. om året, vil kun 65.000 yderligere boliger 

blive renoveret frem mod 2030, jf. Figur 2. Dette skal ses i lyset af regeringens målsæt-

ning om at reducere energiforbruget i bygninger med 35 procent i 2050. Jo mindre den 

almene boligsektor kan bidrage til at levere energireduktioner i boligmassen, desto mere 

må andre aktører løfte.  

 

                                                                                                                                                                       
1   Det antages, at ca. 1/3 af Landsbyggefondens midler fortsat anvendes til energirelaterede formål 
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Figur 2 Forøgelse af energirigtige almene boliger indtil 2030 
 

 
 
Kilde:  Copenhagen Economics baseret på oplysninger fra BL – Danmarks Almene Boliger 
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Kapitel 1 

1 Den almene sektors bidrag til 
energieffektivitet og tilgængelighed 

1.1 Hvad er almene boliger? 
De almene boligorganisationer i Danmark råder over ca. 550.000 almene boliger, og ud-

gør ca. 20 procent af den samlede danske boligmasse.2 

 

Deres hovedformål er, at bidrage til at løse de boligsociale opgaver i Danmark. Det drejer 

sig blandt andet om at sikre gode boliger til befolkningsgrupper med forskellig økonomisk 

formåen, om at sikre en varieret beboer sammensætning i boligforeningerne for at undgå 

ghettodannelse og om at bidrage til at bryde den sociale arv.  

 

Til at sikre disse formål kan de almene boligorganisationer søge økonomisk støtte til re-

novering og kvalitetsløft af boliger fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden yder støtte 

til ekstraordinært arbejde inden for opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, 

ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedringer i almene boligforeninger.  

 

Landsbyggefonden blev oprettet i forbindelse med boligforliget i 1966 samtidig med 

Grundejernes Investeringsfond, GI. Indtægterne i fonden kommer fra såkaldte pligtmæs-

sige bidrag fra ældre byggeri og bidrag fra de såkaldte udamortiserede lån, dvs. en årlig 

indbetaling til fonden, når de oprindelige lån er tilbagebetalt, og ydelsen på disse derfor er 

bortfaldet. 

 

Der findes overordnet set tre typer af almene boliger: Almene familieboliger, almene ung-

domsboliger, og almene ældreboliger og plejehjem.  De almene familieboliger udgør ca. 

480.000 af de i alt 550.000 almene boliger i Danmark, ungdomsboliger ca. 20.000, og 

ældreboliger ca. 48.000.3  

1.2 De almene boligers samfundsøkonomiske fodaftryk i 

Danmark 
Et væsentligt element i almene boligers virke er at sikre, at boligerne er tidssvarende og 

komfortable at bo i. For at opnå dette, renoveres årligt en stor andel af den almene bolig-

masse. Der er tre primære formål med disse renoveringer: 

 

1. At sørge for at boligerne er af god og tidssvarende kvalitet, herunder at sikre åben-

hed og tryghed i boligmiljøet 

2. At løfte tilgængeligheden for ældre og andre med nedsat fysisk funktionsevne 

3. At reducere energiforbruget i boligmassen og dermed bidrage til Danmarks klima-

målsætninger 

 

                                                                                                                                                                       
2  BL – Danmarks Almene Boliger 
3  Ministeriet for by, bolig og landdistrikter 
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I perioden fra 2007 til 2013 har Landsbyggefonden ydet støtte til renoveringer for 34,5 

mia. kr., svarende til ca. 5 mia. kr. om året. Hertil kommer foreningernes egne bidrag sva-

rende til ca. 3 mia. kr. om året, svarende til ca. 21 mia. kr. over den syvårige periode. Som 

følge af regeringens vækstinitiativer blev Landsbyggefondens renoveringsindsats øget i 

årene 2011-2013. Den nuværende investeringsramme for 2015-2016 indebærer aktuelt et 

fald til 2 milliarder kroner. 

 

Figur 3 Forventet fald i renoveringsomfang fremadrettet  
 

 
 
Kilde:  Copenhagen Economics baseret på data fra Landsbyggefonden 

 

Disse renoveringer har fordelt sig således at ca. 54 procent er knyttet til at løfte kvaliteten 

af boligerne, 33 procent særskilt til energimæssige forbedringer og 13 procent særskilt til 

at løfte tilgængeligheden, jf. Figur 4. 

 

Figur 4 Fordeling af de almene boligers renoveringsaktiviteter 
 

 
 
Kilde:  Copenhagen Economics baseret på data fra Landsbyggefonden. 
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Konkret har det ført til store, målbare effekter. 110.000 boliger er blevet renoveret op til 

en tidssvarende kvalitet svarende til ca. 20 procent af den samlede mængde almene boli-

ger. Herunder er 7.600 boliger blevet mere tilgængelige svarende til, at en ’selvhjulpen 

kørestolsbruger’ kan bebo boligen.4 Ydermere anslås det, at energiforbruget i de renove-

rede bygninger i gennemsnit er blevet reduceret med ca. 30 procent, og i mange tilfælde 

med endnu mere, jf. eksemplerne i Tabel 1.  

Renoveringsindsatsen har bidraget til samfundsøkonomien på flere niveauer 

Landsbyggefondens renoveringsindsats har på flere niveauer været positiv for samfunds-

økonomien. Dette bygger på, at Landsbyggefonden har været i stand til at levere en høj 

samfundsværdi for relativt få midler. Ud over den boligsociale indsats, gør dette sig sær-

ligt gældende inden for hhv. 1) reduktion af energiforbruget i den danske boligmasse og 2) 

forbedring af tilgængelighed i den danske boligmasse. Hertil kommer den aktivitetsska-

bende effekt som renoveringerne har haft i en periode med lavkonjunktur. 

 

Energi: 

Danmark har som målsætning at være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Ud over 

omstillingen af energisektoren, er et vigtigt element heri opnåelsen af energibesparelser - 

særligt i bygninger. Konkret har regeringen – med sin strategi fra 2014 – et mål om at re-

ducere energiforbruget i bygninger med 35 procent frem mod 2035.5 

 

Med sin omfattende renoveringsindsats bidrager Landsbyggefonden væsentligt til denne 

målsætning. Resultater fra renoveringsprogrammerne peger på, at der sikres markante 

energibesparelser når der foretages renoveringer. Disse energibesparelser ligger typisk 

omkring ca. 30 procent, men har i nogle tilfælde været hele 60 til 90 procent, jf. Tabel 1.  

 

Tabel 1 Energibesparelser i udvalgte renoveringsprojekter 
Navn Antal boliger renoveret Energibesparelse procent 

Høje Tåstrup                      405  29 

Albertslund Nord                      504  32 

Urbanplanen                   1.228  58 

Langkærparken                        22  90 

Gyldenrisparken                      238  18 

Højbo                        24    

Vejleåparken                   1.700  40 

Lystrup                         14  30 
 

Kilde:  BL (2012) – Innovative energirenoveringer og Bo Godt (2009) 

 

Landsbyggefondens støttede renoveringer har indtil nu i høj grad været rettet mod rela-

tivt nyt byggeri. Ca. 75 procent af indsatsen har været rettet mod byggeri efter 1960 (det 

såkaldte montagebyggeri), jf. Tabel 2. Fremadrettet forventes der at ske en forskydning 

mod ældre byggeri opført før 1960, som vil stige fra ca. 25 procent til 50 procent. Da dette 

                                                                                                                                                                       
4  Oplysninger fra BL – Danmarks Almene Boliger 
5  Energistyrelsen (2014), Strategi for energirenoveringer 
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ældre byggeri typisk også har et større energiforbrug per kvadratmeter, vil energibespa-

relsespotentialet stige. Hvor det gennemsnitlige varmeforbrug i en bygning, som undergik 

renovering i 2001-2010 var ca. 122 kWh/kvadratmeter, ventes dette at stige til 134 

kWh/kvadratmenter, svarende til en stigning på 10 procent. Herudover er energibesparel-

sespotentialet typisk langt højere i boliger med et højt varmeforbrug, da mange af de lavt 

hængende frugter ikke allerede vil være blevet høstet, som fx hulmursisolering og installa-

tion af termostater på radiatorer. Det gennemsnitlige besparelsespotentiale vil derfor med 

stor sandsynlighed overstige de 30 procent, som har været den gennemsnitlige besparelse 

hidtil. 

  

Tabel 2 Varmeforbrug og renoveringsandel baseret på byggeår 

Opførelsesår Andel af boliger 
Andel af renovering 

2001-2010 

Andel af fremadret-

tet renoveringsbe-
hov 

Varmeforbrug pr. 

m2 (kWh) 

Før 1945 8% 4% 15% 170 

1945-1959 21% 21% 35% 145 

1960-1974 30% 51% 37% 130 

1975-2012 41% 25% 13% 75 

I alt 100% 100% 100%  113 
 

Kilde:  Landsbyggefonden (2014), Nye udfordringer for det almene boligbyggeri 

 

Ligeledes viser vores beregninger, at en fastholdelse af renoveringsniveauet på 2010-14 

niveau vil kunne give anledning til store reduktioner i energiforbruget i danske boliger. 

Fra 2007-2013 er ca. 50.000 boliger blevet renoveret op til nutidig energistandard, og ved 

at fastholde renoveringsomfanget på 5,5 mia. kr. om året vil yderligere ca. 180.000 al-

mene boliger blive renoveret op til nutidig energistandard indtil 2030, hvis samme takt 

og omkostningsniveau fastholdes.6 Dermed vil i alt 230.000 boliger – svarende til 40 pro-

cent af de almene boliger – være blevet renoveret op til høj nutidig energistandard. Dette 

svarer til knap 10 procent af den samlede danske boligmasse. Hvis renoveringsniveauet i 

stedet falder til 2 mia. kr. om året, vil kun 65.000 yderligere boliger blive renoveret frem 

mod 2030, jf. Figur 5. Dette skal ses i lyset af regeringens målsætning om at reducere 

energiforbruget i bygninger med 35 procent i 2050. Jo mindre den almene boligsektor 

kan bidrage til at levere energireduktioner i boligmassen, desto mere må andre aktører 

løfte.  

 

 

                                                                                                                                                                       
6   Det antages, at ca. 1/3 af Landsbyggefondens midler fortsat anvendes til energirelaterede formål 
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Figur 5 Forøgelse af energirigtige almene boliger indtil 2030 
 

 
 
Kilde:  Copenhagen Economics baseret på oplysninger fra BL – Danmarks Almene Boliger 

 

De energibesparelser der opnås gennem Landsbyggefondens støttede renoveringer er ty-

pisk relativt billige at realisere. Dette skyldes, at renoveringsprogrammerne indeholder 

ganske gennemgribende renoveringer af ejendommene. Det er derfor ikke kun såkaldte 

’overfladiske’ energibesparelser, men besparelser gennem forbedringer af boligernes kli-

maskærm. Et eksempel på en gennemgribende renovering er boligforeningen Højbo i Fre-

derikshavn, hvor en omfattende opgradering af klimaskærmen koblet med en jordvarme-

pumpe og et solcelleanlæg har løftet kvaliteten af boligerne markant samtidig med, at 

energiforbruget er reduceret betydeligt, jf. Boks 1  
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Boks 1 Gennemgribende energirenovering – Højbo 

 

Den almene boligforening Højbo i Frederikshavn afsluttede i 2013 en gennemgribende reno-

vering af sine ejendomme. Renoveringen kostede ca. 30 mio. kr., hvoraf Landsbyggefonden 

bidrog med et lån på 20 mio. kr. Ejendommene består af 24 lejligheder, hvilket betyder, at 

der i gennemsnit er brugt 1,25 mio. kr. per lejlighed. 

 

Som de fleste renoveringsprogrammer i almene boligforeninger bestod renoveringen af hhv. 

et kvalitetsløft af boligerne og en opgradering af boligens klimaskærm og energiforsyning.  

 

 Kvalitetsløftet bestod i bl.a. nye køkkener, badeværelser, døre, altaner og gulvarme 

 Klimaskærmen bliver opgraderet gennem et nyt tag, 500 m.m. tagloftisolering, 220 m.m. 

facadeisolering, individuelle ventilationsanlæg, nye vinduer og isolering af kælderloft. 

 Energiforsyningen blev markant omlagt ved etablering af en jordvarmepumpe med verti-

kale boringer og passiv køling samt solceller på taget. 

 

 

For at hjælpe beboerne til at få det bedste ud af de nye renoveringer, indførte Højbo et indivi-

duelt ’overvågningspanel’, som løbende giver hver enkelt lejlighed information om dens vand-

, varme-, og elforbrug samt fugtniveau. Et af formålene er bl.a. at hjælpe beboerne til at 

bruge elektricitet når ejendommens egen elproduktion er høj, samt til at informere om, hvor-

når husholdningens forbrug er højere end et benchmark. 

Kilde: HØJBO i Frederikshavn – Danmarks bedste renovering 
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Ud over at levere billige energireduktion reduktioner i dag bidrager de almene boligers re-

noveringsprogrammer også til, at energireduktioner i fremtiden kan sikres billigere. Dette 

gøres bl.a. gennem en innovationspulje administreret af Landsbyggefonden der støtter 

særligt innovative projekter bl.a. inden for energi. Herudover er der i mange af renove-

ringsprogrammerne et målrettet fokus på at tænke innovation ind i energirenoveringerne, 

som fx i Lærkehaven, jf. Boks 2. 
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Boks 2 Bæredygtighed og klimavenlige bygninger 

 
 

Lærkehaven i Lystrup er med sine 122 boliger den største samlede bæredygtige og klimaven-
lige boligbebyggelse i Danmark. De 122 boliger er fordelt på tre afdelinger, der hver især in-
deholder forsøgselementer, som ikke tidligere er anvendt i Danmark. 
 
De tre afdelinger er alle opført som træbyggeri. Ikke alene egner træ sig godt til lavenergi-
byggeri, men træ giver også et godt indeklima samtidig med, at byggeriet i sig selv vil fun-
gere som CO2-lager. 
Lærkehaven er et boligområde, der sparer miljøet for mere end 100 tons CO2 udledning om 
året sammenlignet med byggeri opført efter Bygningsreglementets krav. 

 

Lærkehaven: Den største bæredygtige og klimavenlige boligbebyggelse i Danmark 

 

1970’er boligblokke i Frederikssund renoveres til standarden for passivhuse, og Danmark får 
hermed sin første renovering af etageboliger efter principperne for passivhusbyggeri. Dette 
opnås ved følgende tiltag: 
Velisolerende konstruktioner, lufttætte overflader, højteknologiske vinduer, udnyttelse af sol-
varme og jordvarme, varmegenvindingsanlæg til ventilation og opvarmning. 
 
Beboerne vil opleve store fordele ved en særdeles lav energiregning og et ekstraordinært be-
hageligt indeklima. 
 
Projektet er omfattende. Her er tale om fire 4-etages boligblokke. Det betyder, at 112 eksi-
sterende lejligheder får forbedret indeklimaet og reduceret energiregningen. Det er Boligsel-
skabet Rosenvænget ved Domea, der står bag visionerne sammen med arkitektfirmaet Man-
gor & Nagel. 

 

Frederikssund: Montagebyggeri, energirenovering til passivhus standard 

Kilde: BL (2014) 
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Værdien af innovative løsninger vil stige i takt med, at de vedtagne krav til klimapolitik-

ken strammes over tid. I fravær af teknologisk udvikling vil fx en energireduktion som 

følge af en adfærdsændring blive mere og mere omkostningsfyldt i takt med at de nødven-

dige energireduktioner stiger. Det vil fx være mere generende for beboere, at reducere 

rumtemperaturen i sin bolig fra 15 til 13 grader end fra 22 til 20 grader. 

 

Tilgængelighed 

De tilgængelige boliger er indrettet til den betydelige del af den danske befolkning der i 

dag lever med nedsat fysisk funktionsevne. De kan være født med fysiske handicap, være 

ramt af sygdom eller ulykke eller mere simpelt blevet gamle og derfor begrænsede i deres 

fysiske udfoldelse. Det anslås, at der er ca. 250.000 borgere med bevægelseshandicap i 

Danmark.7 Disse borgere kan have behov for, at bo i boliger der er særligt indrettede til 

deres fysiske formåen.  Boks 3 giver et eksempel på en tilgængelighedsrenovering af 188 

boliger i Gyldenrisparken i København, og hvilke elementer der kan indgå i en tilgænge-

lighedsrenovering. 

 

Ved at opgradere eksisterende boliger til et højere tilgængelighedsniveau har Landsbygge-

fonden skabt samfundsøkonomisk værdi gennem mindst to kanaler: 

 

1. At ældre kan vælge at blive længere tid i egen bolig og et kendt boligmiljø, 

hvilket er værdifuldt for den ældre selv. 

2. At behovet for nyopførte ældreboliger reduceres 

 

                                                                                                                                                                       
7  Eurostat, data for 2011.  
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Boks 3 Tilgængelighed i Gyldenrisparken 

 
 

Den første samfundsøkonomiske gevinst er, at der er en stor personlig gevinst ved at 

blive boende længere i egen bolig. Spørger man de ældre, hvor de helst vil bo fremadret-

tet, svarer over 70 procent af borgerne over 60 år således også, at de vil blive i deres nu-

værende bolig, og kun få vil flytte i ældre- og plejebolig, jf. Figur 6. 

 

En væsentlig årsag hertil er, at der ikke findes ældreegnede boliger i nærområdet. Mange 

ældre føler en særlig tilknytning til det område de bor i. Det er her de har stiftet familie, 

har deres sociale omgangskreds og mange har boet i samme område i over 25 år.8 Det be-

                                                                                                                                                                       
8   Enable-Age Survey Study, T1 Preliminary Descriptive Findings, Nartional Report Sweden, http://www.ena-

bleage.arb.lu.se/documents/WP3%20National%20Report%20T1%20Sweden.pdf  

Gyldenrisparken på Amager har i forbindelse med et renoveringsprojekt etableret 140 tilgæn-

gelige lejligheder. Herudover blev 48 stue lejlighed gjort tilgængelige ved at installere ramper 

for niveau fri adgang.  

 

Tilgængelighedsrenoveringen inkluderede blandt andet tilgængelige adgangsveje med trinfri 

adgang til stueetager, ny udvendig elevator og bedre indretning indvendig, der frigør mere 

plads til personer med bevægelseshandicap. 

 

Trinfri adgang i etagelejligheder blev skabt ved at hæve altangange med beton dæk og ved 

tilføjelse af bredde nicher foran indgangsdøre, der betyder at kørestolsbrugere let kan komme 

ind og ud af lejlighederne.  

 

 

 

 

 Kilde: Gyldenrisparken og Statens Byggeforskningsinstitut  

 Ny udvendig elevator 

Ny adgangsvej med fast belæg-

ning 

 

Tilgængeligt indgangsparti med rampe 

http://www.enableage.arb.lu.se/documents/WP3%20National%20Report%20T1%20Sweden.pdf
http://www.enableage.arb.lu.se/documents/WP3%20National%20Report%20T1%20Sweden.pdf
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tyder, at der er et betydeligt behov for adgang til tilgængelige ældreboliger bredt i Dan-

mark både for dem der gerne vil blive boende, og dem der gerne vil flytte i en mindre bo-

lig.9  

 

Ældresagen vurderer, at flertallet af ældre ikke flytter ’i tide’, inden de bliver for gamle, og 

det bliver for uoverskueligt at flytte. Således lever mange ældre i boliger, der ikke er opti-

male i forhold til deres tilgængelighedsbehov blandt andet fordi der ikke er tilgængelige 

og ældreegnede boliger til rådighed i nærområdet. Ved at sørge for, at tilgængelighedsni-

veau øges i de almene boliger øges sandsynligheden for, at den pågældende person kan 

blive boende i den samme bolig hele livet samtidig med at have glæde af et højt tilgænge-

lighedsniveau. Dette har en række personlige gevinster i form af øget selvstændighed og 

frihed og større psykologisk velvære i det der findes en klar sammenhæng mellem et godt 

hjemmemiljø og ældres funktionsevne.10 Samlet betyder dette, at de ældre der bor i en til-

gængelig bolig dels har en lettere hver dag og dels har brug for mindre ekstern hjælp. 

 

Figur 6 Hvor vil du helst bo som ældre?  
 

 
 
Kilde:  Ældresagen 

 

Den anden samfundsøkonomiske gevinst er, at behovet for at opføre nye ældreboliger re-

duceres. For at øge antallet af tilgængelige ældreboliger kan man enten ombygge eksiste-

rende boliger til tilgængelighed eller man kan opføre nye boliger. Når de almene boligfor-

eninger skaber flere tilgængelige boliger gennem tilgængelighedsrenoveringer skaber de 

værdi, fordi det er billigere, at foretage tilgængelighedsrenoveringerne end det er at op-

føre nye boliger. Denne besparelse har en betydelig samfundsøkonomisk værdi. 

 

I perioden fra 2007-2013 ombyggede de almene boligforeninger samlet set ca. 7.600 boli-

ger til tilgængelighed. Ved at anvende de gennemsnitlige forskelle i omkostninger ved at 

opføre en ny tilgængelig bolig i forhold til, at foretage en tilgængelighedsrenovering finder 

                                                                                                                                                                       
9  Ældresagen 
10  Funktionsevne og boformer, http://www.viauc.dk/hoejskoler/sfh/videncentre/omsorg-liv-og-aldring/Documents/Funkti-

onsevne-og-boformer/programbeskrivelse-fokusering.pdf  
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vi, at det ville svare til en merudgift på 8,5 mia. kr. at nyopføre 7.600 tilgængelige boliger i 

forhold til at foretage tilgængelighedsrenoveringer.  

 

Ved en tilgængelighedsrenovering anvender de almene boligforeninger i gennemsnit ca. 

0,6 millioner kr. Disse omkostninger relaterer sig dels til at gøre boligen tilgængelig, og 

dels til en række andre elementer i renoveringen, der giver boligen et kvalitetsløft udover 

at boligen opfylder kravene til tilgængelighed. Derimod indgår omkostninger til miljøar-

bejde (såsom opretning af udearealer) ikke i de 0,6 millioner kr.11 

 

Ved opførelsen af ældreboliger er der fastsat et maksimalt beløb pr. kvadratmeter, som 

der ydes offentligt tilskud til. Ved opførelsen af en ældrebolig på 70 m2 vil dette maksi-

male beløb svare til ca. 1,7 millioner kr., jf. Figur 7.12 Selvom hele beløbsgrænsen på 1,7 

mio. kr. ikke udnyttes peger dette på en væsentlig besparelse ved at ombygge en eksiste-

rende almen bolig i forhold til at opføre en ny ældrebolig.  

 

Figur 7 Stor besparelse ved tilgængelighedsrenovering i forhold 

til opførelse af ny ældrebolig 
 

 
 
Note:  Inkluderer bidrag fra landsbyggefonden og fra de almene boligforeninger selv.  

Prisrammen for opførelse af ældrebolig er baseret på landsgennemsnit for beløbsgrænser for opførelse 
af støttede ældreboliger i 2012. Denne ramme kan indeholde erhvervelse af ubebygget ejendom.  

Kvalitetsløft indeholder både almindelige renoveringer og energirelaterede renoveringer.  

Kilde:  Bekendtgørelse om støtte til almene boliger mv. og BL – Danmarks Almene boliger  

 

For at lave en fuldstændig sammenligning af værdien og omkostningen ved en ny bolig i 

forhold til renoveringen af en eksisterende bolig ville der skulle tages højde for en række 

faktorer, der ikke er inkluderet her. Blandt andet vil eksisterende byggeri ofte have en 

mere attraktiv beliggenhed end nyopførte ældreboliger, hvilket vil bidrage til en højere 

værdi. På den anden side, vil en ny bolig kunne være af en højere kvalitet, hvis den opret-

ning der foretages som en del af tilgængelighedsrenoveringen ikke bringer boligen op til 

samme kvalitet som den nyopførte bolig.  

                                                                                                                                                                       
11  De elementer der relaterer sig til tilgængelighed udgør i gennemsnit 600.000 kroner for hver bolig, der er blevet gjort til-

gængelig i 2012-2013.  
12  Ældresagen angiver at en gennemsnitlig ældrebolig er 70 m2 
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Derudover, vil opførelsen af en ny ældrebolig, til forskel fra ombygningen, øge den sam-

lede boligmasse i samfundet. Dette er dog ikke nødvendigvis samfundsøkonomisk værdi-

fuldt. Det væsentlige på boligmarkedet er, at der er et passende forhold af forskellige bo-

ligtyper til den givne struktur, sammensætning og størrelse af befolkningen. Hvis ikke be-

folkningen vokser, og efterspørgslen efter boliger ikke stiger,13 vil det være mere passende 

at omdanne eksisterende boliger til at møde det stigende behov for ældrevenlige boliger 

end at bygge nye.  

 

Behovet for tilgængelige boliger ventes at stige over tid, hvilket gør værdien af tilgængelig-

hedsrenoveringer endnu større. Dette skyldes primært den demografiske udvikling, hvor 

antallet af ældre – og dermed typisk mere bevægelsesbesværede – stiger.14 Fx er andelen 

af borgere, der er fysisk begrænsede i deres hverdagsaktiviteter blandt 55-64 årige 35 pro-

cent, mens den er 63 procent blandt de der er 75-84 år. Frem mod 2030 forventes antallet 

af borgere i Danmark over 70 år at stige med 336.000 personer, hvilket vil lægge et bety-

deligt pres på behovet for investeringer i flere tilgængelige boliger i Danmark.15 

 

Hvis dækningen af ældreboliger skal være lige så god fremover som den er i dag skal der 

investeres massivt i at tilvejebringe flere tilgængelige boliger. Frem mod 2030 vurderer vi, 

at der er behov for ca. 42.000 nye tilgængelige boliger, jf. Figur 8. 

 

Tilvejebringelse af 42.000 tilgængelige boliger svarer til en samlet investering på ca. 71 

mia. kr. hvis de opføres på ny inden for den nuværende omkostningsramme. Hvis boli-

gerne i stedet blev tilvejebragt gennem tilgængelighedsrenoveringer i de almene boligfor-

eninger peger vores estimater på, at det ville kunne gøres for ca. 25 mia. kr. Samlet set 

svarer dette altså til en forskel på 46 mia. kr. i omkostninger frem mod 2030, hvis beho-

vet for tilgængelige boliger dækkes ved tilgængelighedsrenoveringer i de almene boligfor-

eninger frem for ved at de opføres på ny.16  

 

I realiteten vil en del af behovet dog med stor sandsynlighed skulle dækkes ved nyopfø-

relse, men selvom kun en mindre del af behovet dækkes ved tilgængelighedsrenoveringer 

vil det medføre betydelige samfundsøkonomiske gevinster. 

 

Opgør vi fx forskellen i omkostninger, der er forbundet med, at de almene boligforeninger 

fortsætter investeringsniveauet fra 2010-14 (svarende til at 58 procent af behovet for til-

gængelige boliger i 2030 dækkes ved tilgængelighedsrenoveringer), vil forskellen udgøre 

ca. 27 mia. kr.  

 

Hvis det forventede investeringsniveau for 2015 forsætter, og kun 21 procent af behovet 

for tilgængeligboliger dækkes ved renoveringer, vil det svare til en forskel i omkostninger 

på 10 mia. kr. frem mod 2030. 

 

                                                                                                                                                                       
13  En grund til en sådan stigning kunne være, at flere mennesker ønsker at bo alene end i par. 
14  Copenhagen Economics baseret på data fra Danmarks Statistik, opgørelser af fysisk funktionsnedsættelse pr. aldersgruppe. 
15  Copenhagen Economics baseret på befolkningsfremskrivninger fra Danmarks Statistik. 
16  De 46 mia. er inflationskorrigeret og ikke beregnet som en nutidsværdi. 
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Figur 8 Der er behov for betydelige investeringer i tilgængelige 

boliger frem mod 2030 
  
 
 
 

  
 
Kilde:  Copenhagen Economics på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Det faktiske behov for nye tilgængelige boliger vil naturligvis afhænge af flere faktorer, 

herunder i hvilket omfang ældre fremover vil have samme behov for tilgængelighed som i 

dag. Hvis en større andel af de ældre har behov for tilgængelige boliger i fremtiden vil det 

samlede behov være større, mens en generel forbedring i de ældres fysiske formåen vil be-

tyde, at det samlede behov vil være lavere end 42.000 nye ældreboliger. 

Hvorfor kan den almene sektor gøre det så billigt? 

Der er primært to forklaringer på, at Landsbyggefonden er i stand til at sikre de store 

samfundsøkonomiske gevinster beskrevet ovenfor. Disse er: 

 

1. Gennemgribende renoveringer parallelt med ’almindelig renovering’ 

2. Totaløkonomisk forretningsmodel 

 

Gennemgribende renoveringer parallelt med ’almindelig renovering’ 

En af de store udfordringer ved at realisere energibesparelser i boliger omkostningseffek-

tivt er, at de helt store potentialer ligger i de gennemgribende – eller dybe – renoverin-

ger.17 Dette er renoveringer som ikke kan foretages uden at lave store indgreb i boligens 

konstruktion, men når først disse indgreb er gjort kan der opnås store og relativt billige 

energibesparelser.  

 

En stor del af Landsbyggefondens renoveringsprogrammer involverer disse gennemgri-

bende renoveringer. Dermed kan de almene boligforeninger – i stedet for blot at lave 

overfladiske energirenoveringer med det ene formål at foretage energirenoveringer– 

                                                                                                                                                                       
17  Se fx Institute for building efficiency (2011) 
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sørge for, at der laves dybe energirenoveringer, når der alligevel skal foretages kvalitets-

løft af boligerne. På denne måde er det muligt at realisere disse ganske billige energibe-

sparelser.  

 

Totaløkonomisk forretningsmodel 

Bygningsrenoveringer er kendt som et område, som er forbundet med en række barrierer, 

der forhindrer realisering af besparelsespotentialer – selvom disse er forbundet med me-

get lave – og endda negative – omkostninger.18 Dette er særligt tilfældet for den private 

udlejningssektor, som er karakteriseret ved at have mange af disse barrierer, og som der-

for har tiltrukket sig særlig opmærksomhed i en række lande.19 Disse barrierer er bl.a. 

ufleksibel huslejeregulering, dårlige offentlige incitamenter til vedligehold af bygninger 

samt risici, lang tilbagebetalingstid og betydelige geneomkostninger for den enkelte hus-

ejer ved fx at skulle være totalentreprenør for en gennemgribende renovering. 

 

I modsætning til både den private udlejningssektor og private boligejere har de almene 

boliger en helt anderledes totaløkonomisk forretningsmodel. Denne forretningsmodel be-

tyder, at de almene boliger er i stand til at overkomme de ovenstående barrierer: 

 Huslejen i almene boliger er reguleret af boligforeningerne selv, og omkostningen for 

renoveringen overvæltes derfor fuldt i huslejen.20 Dermed overkommes det såkaldte 

split-incentive problem, hvor udlejer ikke kan være sikker på at renoveringen kan 

overvæltes i huslejen og dermed har mindre incitament til at foretage renoveringen. 

 Det er en velkendt udfordring, at de reguleringsmæssige rammer ikke giver kommu-

nerne incitament til at sikre tilstrækkelig vedligeholdelse af kommunale bygninger.21 

Denne udfordring gør sig ikke gældende for de almene boliger, som har incitament til 

at sikre totaløkonomien, og dermed foretage renoveringer i dag, hvis de kan tjene sig 

ind i fremtiden. 

 Da huslejen i de almene boliger fastlægges på baggrund af de samlede omkostninger, 

kan renoveringer med lang tilbagebetalingstid indregnes i den samlede husleje, så det 

sikres, at også de nuværende beboere får glæde af rentable investeringer. Herudover 

fordeles risikoen i den enkelte renovering via Landsbyggefondens fælles midler på en 

bred lejebase således, at eventuelle tab fra ikke realiserede energibesparelser ikke 

rammer den enkelte lejer særligt hårdt. 

1.3 Den almene boligsektor bidrager til et dansk 

erhvervsmæssigt potentiale 
Den almene sektor er en stor aktør i den danske byggebranche, og har de senere år reno-

veret boliger for ca. 8,5 mia. kr. om året. Dermed efterspørger de almene boliger løsninger 

og produkter – ikke bare knyttet til almindelig renovering – men særligt knyttet til lav-

energi og tilgængelighed. En række af disse løsninger og produkter er ’konventionelle pro-

dukter og løsninger’ som fx isoleringsmateriale, men en række produkter og løsninger er 

                                                                                                                                                                       
18  Se fx Copenhagen Economics (2012)  
19  Se fx UK government Bill, Green Deal Impact Assessment (2010)  
20  Omvendt vil et reduceret energiforbrug give en reduceret energiregning, og for rentable energirenoveringer vil det betyde en 

nettobesparelse på den samlede husleje. 
21  Se fx Organisation and financing of public infrastructure projects (2013) and Rambøll (2010)  
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mere innovative i deres karakter, som fx bygningsintegrerede solceller eller hele facade-

isoleringsløsninger. Dette er vigtigt i en erhvervsmæssig kontekst, da det netop er nye in-

novative løsninger, som rummer nyt eksportpotentiale. 

 

Den almene sektors indsats spiller i høj grad sammen med den danske bygningsregule-

ring på energiområdet. Heri er der bl.a. opstillet såkaldte lavenergiklasser for hhv. 2015 

og 2020, som sætter retningen for, hvilke energirelaterede krav, der vil blive stillet til ny-

byggeri i hhv. 2015 og 2020. Lidt forsimplet kan man sige, at disse pejlemærker sætter 

rammerne for, hvilke typer af løsninger og produkter, der vil blive efterspurgt, og at de al-

mene boligers nuværende efterspørgsel bidrager til, at udviklingen af disse produkter og 

løsninger rent faktisk finder sted. 

 

De almene boligers efterspørgsel er dermed med til at drive en erhvervsmæssig udvikling 

blandt virksomheder, der opbygger kompetencer inden for lavenergibyggeri og tilgænge-

lighedsbyggeri. Særlig interessant er udviklingen af innovative løsninger, som kan bidrage 

til at positionere danske virksomheder godt i den udenlandske konkurrence. 

 

Inden for tilgængelighed, er der blandt andet tale om innovative løsninger for adgang til 

bygninger. Et eksempel er at de almene boligforeninger har en bredt sammensat beboer-

gruppe, og derfor efterspørger tilgængelige løsninger, der ikke kun tilgodeser kørestols-

brugere, men også andre grupper som fx personer med kognitive udfordringer eller syns-

handikap.  

 

Der er mindst to afgørende faktorer for om innovative danske løsninger og produkter kan 

få succes i udlandet: 

 Der er globale tendenser, der øger udlandets behov for disse løsninger 

 Der er danske styrkepositioner, som sandsynliggør, at det netop er danske produkter, 

der vil blive efterspurgt. 

 

Vi argumenterer for, at begge faktorer er opfyldt. 

Globale tendenser øger behovet for energieffektive og tilgængelige boliger 

Der er mindst fire globale tendenser, der taler for at udlandets efterspørgsel efter energi-

effektive og tilgængelige løsninger øges fremadrettet: 

1. Stigende energipriser 

2. Øgede regulatoriske krav til energiperformance i bygninger 

3. Aldrende befolkning 

4. Øget politisk fokus på tilgængelighed i EU 

 

Stigende energipriser 

Stigende energipriser vil bidrage til en øget markedsdrevet efterspørgsel efter energieffek-

tive løsninger i byggeriet. Dels fordi der vil være en bedre business case ved at implemen-

tere eksisterende løsninger, og dels fordi incitamentet til at udvikle nye og mere effektive 

løsninger vil være større. De seneste estimater fra IEA peger på, at priserne på hhv. olie, 

kul og gas ventes at stige med 20-35 procent målt i faste priser frem mod 2035, jf. Figur 9. 
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Figur 9 Stigende energipriser 
 

 
 
Note:  Index beregnet på baggrund af faste priser. 

For gas viser vi den forventede pris i Europa. For kul og olie er der ikke store geografiske variationer i 

prisen.  

Source:  IEA World Energy Outlook 2013 (current policy scenario) 

 

Øgede krav til energiperformance i bygninger 

Særligt i EU, men også i andre lande, er der et øget fokus på energiperformance i bygnin-

ger. Dette er bl.a. drevet af, at energibesparelser i bygninger er blandt de billigst mulige 

energibesparelser set i forhold til fx transportsektoren. 

 

I EU er det særligt direktiverne om ’Energy Performance in Buildings (EPBD)’ og ’Eco-

design’, der sætter rammerne for bygningers energiforbrug. Eco-design direktivet stiller 

såkaldte komponentkrav, dvs. krav til minimums energiperformance for specifikke kom-

ponenter som fx vinduer eller varmeanlæg. EPBD indeholder modsat såkaldte funktions-

krav til nye bygningers totale energiperformance uafhængigt af de underliggende kompo-

nenter anvendt til at nå denne performance. 

 

Konkret påkræves det i EPBD, at alt nybyggeri fra og med 2021 skal være ’Nearly Zero-

Energy Buildings’, dvs. det samlede energiforbrug i en ny bygning skal være tæt på nul. 

Dette direktiv ventes at medføre behov for massiv nytænkning af nybyggeriet, særligt i 

lande med mindre tradition for energieffektivt byggeri. Dette åbner et potentiale for pro-

dukter og løsninger, der er i stand til at levere meget energieffektive bygninger – netop et 

potentiale, som den almene sektor er med til at drive i Danmark. 

 

Aldrende befolkning  

Antallet af ældre i EU stiger. Frem mod 2030 forventes antallet af borgere over 70 år at 

stige med 24 millioner. Dette vil alt andet lige øge behovet for tilgængelige boliger i EU, 

og skabe et betydeligt erhvervsmæssigt potentiale for dels opførelse af ældreegnede boli-

ger, men også et løft af tilgængeligheden i eksisterende boliger ved ombygning, jf. Figur 

10. 
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Dette vil drive en efterspørgsel efter komponenter, løsninger og rådgivning der kan løfte 

tilgængeligheden i nybyggeri og eksisterende boliger. 

 

Figur 10 Stigning i antal borgere over 70 i EU28 
 

 
 
Kilde:  Copenhagen Economics baseret på data fra eurostat 

 

Øget politisk fokus på tilgængelighed i EU 

Desuden er der i EU i stigende grad fokus på tilgængelige boliger og gode forhold for bor-

gere der lever med funktionsnedsættelse end tidligere. Dette er eksemplificeret ved den 

europæiske handicapstrategi 2010-2020, hvor tilgængelighed er fremhævet som det før-

ste indsatsområde. Strategien indeholder blandt andet arbejde med øget brug af standar-

der for at opnå øget tilgængelighed i bygninger.22 

 

Det øgede politiske fokus på tilgængelighed implementeres blandt andet gennem EU's 

program for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab, hvor projekter indenfor tilgæn-

gelighed og rettigheder for borgere med funktionsnedsættelse støttes med samlet set over 

300 mio. kr. i perioden fra 2014-2020.23 

 

Samlet potentiale for energirenoveringer i bygninger 

Energieffektive renoveringer af bygninger udgør et meget stort potentiale i EU. Både i 

form af konkrete energibesparelser, men også i form af forretningspotentiale for danske 

virksomheder. Et omfattende studie fra 2009 fandt, at energieffektiviseringspotentialet 

var ca. 120-190 Mtoe akkumuleret i 2030 ved udrulning af eksisterende teknologier, jf. 

Figur 11. Dette svarer til 11-16 procent af EU’s samlede energiforbrug. 

 

                                                                                                                                                                       
22  European Commission (2010) 
23  European Commission (2014) 
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Figur 11 Europæisk potentiale for energieffektive renoveringer 

af eksisterende bygninger 
 

 
 
Kilde:  Copenhagen Economics baseret på http://www.eepotential.eu/esd.php 

 

Disse renoveringer kommer ikke af sig selv, men kræver investeringer. Disse investeringer 

udgør et konkret forretningspotentiale for danske virksomheder, som har konkurrence-

dygtige produkter og løsninger. Det er vanskeligt præcist at opgøre størrelsen af dette for-

retningspotentiale, men estimater peger på, at der på europæisk niveau årligt er behov for 

investeringer i størrelsesordenen 300-570 milliarder kroner, afhængigt af ambitionsni-

veauet. Disse investeringer er fordelt på forskellige renoveringstiltag, hvor det umiddel-

bart største potentiale er knyttet til rumopvarmning, isolering og ventilation i hushold-

ninger, jf. Tabel 3. 

 

Tabel 3 Europæisk potentiale for energirenoveringer 2030 

Type renovering 
Akkumuleret potentiale for energi-

besparelser frem mod 2030 (Mtoe) 

Årligt forretningspotentiale (mia. 

d.kr)) 

Husholdninger - rumopvarmning, 

isolering og ventilation 
65-100 150-300 

Husholdninger - vandopvarmning 5-10 20-40 

Servicesektoren - rumopvarmning, 

isolering og ventilation 
25-35 70-125 

Industrien - rumopvarmning, isole-
ring og ventilation 

15-25 55-95 

Belysning - alle sektorer 13-16 10-15 

Samlet 120-190 300-570 
 

Note:  Forretningspotentialet udgør de investeringsomkostninger, der er påkrævet til at realisere det angivne 

energibesparelsespotentiale 

Kilde:  Copenhagen Economics, baseret på Energy Saving Potentials databasen - http://www.eepotential.eu/ 

og EU Kommissionen (2012). 

 

Størstedelen af disse potentialer er koncentreret i Danmarks nærområde med over 50 

procent koncentreret alene i Tyskland, Sverige, UK og Frankrig.24 

                                                                                                                                                                       
24  Copenhagen Economics (2012) 
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Danske styrkepositioner 

Erhvervslivet i Danmark har en række internationale styrkepositioner inden for energirig-

tigt og tilgængeligt byggeri. En række af disse styrkepositioner er opbygget gennem en 

længere årrække, men også en række nye styrkepositioner er potentielt er ved at udvikle 

sig som følge af implementeringen af de danske lavenergiklasser for 2015 og 2020.25  

 

Ser man lidt nærmere på værdikæden knyttet til lavenergibyggeri, har Danmark forskel-

lige grader af styrkepositioner inden for hvert led, jf. Figur 12. Der er ingen tvivl om, at 

blandt materialeproducenterne har Danmark en stærk international platform i fx Rock-

wool, Velux, Grundfos og Danfoss. Dette er virksomheder, der allerede har solidt fodfæste 

på eksportmarkederne, og nemt vil kunne tilbyde innovative løsninger og produkter til 

udlandet. 

 

Figur 12 Danske styrkepositioner knyttet til lavenergibyggeri 
 

 
 
Kilde:  Copenhagen Economics 

 

Blandt både arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører er de danske styrkepositi-

oner i en international kontekst i dag lidt mindre oplagte. Der findes i hvert segment en-

kelte store, danske spillere, som også agerer internationalt, men det er typisk mere van-

skeligt for især de mindre aktører, at oparbejde en styrkeposition. Dette dækker bl.a. over, 

at deres forretningsområder typisk er mindre oplagt til international konkurrence. Bygge-

traditioner er ganske forskellige fra land til land, og de typiske arkitekter tenderer derfor 

til at være hjemmemarkedsorienteret. Det samme gør sig gældende for især de lidt min-

dre entreprenører. Rådgivende ingeniørers ydelser er i højere grad eksportegnede, men 

det forudsætter typisk en tilstrækkelig størrelse eller en meget nicheorienteret ekspertise 

for at kunne eksportere.  

 

                                                                                                                                                                       
25  Se bl.a. Copenhagen Economics (2014) for en uddybning af dette 
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I forhold til tilgængelighed knytter de danske styrkepositioner sig i højere grad til service-

ydelser. Blandt både arkitekter, rådgivende ingeniører og entreprenører har der i de se-

nere år været et stigende fokus på at designe og opføre tilgængeligt byggeri og foretage til-

gængelighedsrenoveringer.  

 

Mange af de større danske rådgivningsvirksomheder indenfor byggeriet har således fokus 

på tilgængelighed. Det inkluderer CF Møller, Grontmij|Carl Bro, COBE Arkitekter, 

MTHøjgaard, Gottlieb Paludan Arkitekter, NCC, COWI og BIG Arkitekter, der alle arbej-

der med tilgængelige løsninger i forbindelse med byggeprojekter bredt i Danmark og in-

ternationalt.  

 

De danske styrkepositioner indenfor arkitektoniske løsninger og ingeniørmæssig rådgiv-

ning kan således være drivere for et eksportpotentiale i forhold til danske tilgængelig-

hedsløsninger fremadrettet. 

1.4 Hvordan kan det erhvervsmæssige potentiale 

understøttes politisk? 
I Danmark er de primære instrumenter til at understøtte udviklingen af lavenergibyggeri 

bygningsreglementet. Bygningsreglementet stiller en række krav til energiperformance 

både af nybyggeri og renovering af eksisterende bygninger. Traditionelt har reguleringen 

været rettet mod krav til specifikke komponenter – de såkaldte komponentkrav, men med 

lavenergiklasserne 2015 og 2020 er der ligeledes introduceret et funktionskrav for det 

samlede energiforbrug for nye bygninger. Overordnet kan man sige, at energiperformance 

i bygningsreglementet kan fastlægges på to niveauer: 1) stramhed, dvs. hvor høje krav, der 

stilles til energiperformance, og 2) struktur, dvs. funktions eller komponentkrav  

 

Da Danmark er en lille økonomi ligger det store erhvervspotentiale naturligt nok uden for 

landets grænser. Det har konsekvenser for, hvordan indretningen af den førte politik kan 

understøtte potentialet. Konkret er det væsentligt, at understøtte følgende to kriterier: 

1. Udlandet skal definere samme behov 

2. Danske leverandører skal være i stand til at tilbyde en omkostningseffektiv løs-

ning på dette behov 

 

Disse kriterier er vigtige da krav til energiperformance i sagens natur vil tendere til at øge 

omkostningen for et byggeri eller en renovering. Den innovation der vil blive foretaget 

handler nemlig om at finde på nogle nye løsninger eller produkter, som er i stand til at 

opfylde det nye krav.26 Jo strengere krav der stilles, desto dyrere vil det – alt andet lige – 

blive at opfylde disse krav. Hvis Danmark derfor vælger at definere et behov (eller et 

krav), som er betydeligt strammere end udlandet, vil de løsninger vi udvikler til at opfylde 

dette behov med stor sandsynlighed være dyrere, end de løsninger der skal til for at løse 

udlandets behov.  

 

Hvis der stilles et strammere komponentkrav er det ganske sikkert, hvilken innovation, 

der vil blive udviklet: en ny komponent, der netop opfylder det nye krav. Dette er i prin-

                                                                                                                                                                       
26  Et 3-lags vindue i stedet for et 2-lags vindue for eksempel. 
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cippet uafhængigt af, hvorvidt denne komponent i øvrigt måtte være en omkostningsef-

fektiv måde at bidrage til at reducere bygningens energiforbrug. Hvorvidt denne løsning 

vil være eksportérbar afhænger af, om udlandet stiller det samme komponentkrav. Ek-

sempelvis kan et dansk komponentkrav være specificeret til danske temperatur- og vejr-

forhold, og den løsning, der udvikles er en dårlig løsning til et land med andre tempera-

tur- og vejrforhold.   

 

Hvis der stilles et strammere funktionskrav er det mindre sikkert, hvilken type af innova-

tion, der vil blive udviklet. En række forskellige produkter og løsninger vil konkurrere 

med hinanden om at blive valgt i fremtidens lavenergihuse. De løsninger, som vil blive 

valgt er de løsninger, der billigst muligt reducerer energiforbrug i bygningen – eller ska-

ber værdi gennem andre kvaliteter. Disse løsninger vil alt andet lige have større potentiale 

i den internationale konkurrence, da de netop er omkostningseffektive løsninger på et be-

stemt behov. Et konkret eksempel herpå er, hvordan funktionskravene i lavenergiklas-

serne har ført til et større samarbejde på tværs af værdikæden, og har bidraget til, at der 

nu tilbydes løsninger, hvor energiperformance tænkes ind i bygningens design allerede på 

arkitektstadiet.27  

 

Ovenstående pointer tilsiger tre policy konklusioner: 1) Pas på ikke at definér krav, der er 

meget strammere end udlandet, 2) Funktionskrav vil med større sandsynlighed levere in-

novationer, der kan sælges i udlandet end isolerede danske komponentkrav, og 3) Arbejd 

for at etablere fælles normer og standarder for hvilke produkter og løsninger, der efter-

spørges internationalt. 

 

                                                                                                                                                                       
27  Se Copenhagen Economics (2014) for en uddybende forklaring 
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