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Roadmap viser vej til grøn omstilling for bygninger

• Energifonden vil med ”Roadmap for bygningers rolle i den grønne 
omstilling” bidrage med input og sigtelinjer, der gerne skal 
understøtte vejen frem mod et samfund fri af fossile energikilder.

• Der har i processen med udvikling af Roadmappet været en bred 
opbakning og engagement fra såvel byggeriets som energisektorens 
aktører via to workshops og arbejdet i styre- og følgegruppe.



Aktører



Bygninger og energiforsyning

• Roadmappen indeholder energi- og byggebranchens anbefalinger til, 
hvordan både nye og eksisterende bygninger, i samspil med 
energiforsyningen, kan bidrage til bygningernes grønne omstilling 
frem mod 2030.

• Afvejningen mellem energieffektivisering og energiforsyning af 
bygninger med vedvarende energi er afgørende for bygningers 
bidrag til en omkostningseffektiv grøn omstilling på lang sigt.

• Grøn omstilling af bygningerne drejer sig om mere end blot 
energieffektivitet og energiforsyning. På sigt er målet et mere 
bæredygtigt byggeri. Roadmappen indeholder derfor også en række 
anbefalinger indenfor indeklima og miljø, som kan bidrage til denne 
del af omstillingen.



Krydset mellem omkostning ved energieffektivisering af 
bygninger og omkostning ved energiforsyning



Nybyggeri: Energi og Indeklima



Nybyggeri: Miljø og Bæredygtighed



Eksisterende bygninger: Renovering

• Eksisterende bygninger repræsenterer en stor værdi. Da der kun 
bygges omtrent en procent nybyggeri hvert år, vil den eksisterende 
bygningsmasse også på længere sigt udgøre en stor del af 
potentialet for bygningernes rolle i den grønne omstilling. 

• I 2020 indføres langsigtede mål for energieffektivitet i eksisterende 
bygninger afhængigt af bygningstype, som sikrer, at der samlet for 
bygningsmassen opnås en reduktion omkring 30 - 50 pct. af 
energiforbruget frem mod 2050. 

• Der er behov for at fremme renoveringer med fokus på incitamenter, 
som fx bedre indeklima. Den offentlige sektor har en stor rolle i at gå 
forrest, fordi den repræsenterer en meget stor efterspørgsel i 
samfundet. 



Eksisterende bygninger: Renovering



Energiforsyning



Spørgsmål ?


