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Grøn genstart gennem
bæredygtig renovering
af bygninger
COVID-19 har skabt en sundhedskrise,
der påvirker økonomien i Europa
og resten af verden. I kølvandet på
krisen er der opstået en bevidsthed
blandt politiske beslutningstager
om at se på mulighederne i en grøn
genstart, der kan være med til at
sparke gang i økonomien og samtidig
bidrage til at nå klimamålene.
Bygningsrenovering er et af de områder, der har potentiale til at spille en
helt central rolle i den grønne genstart.
Få sektorer kan som byggeriet skabe
lokale arbejdspladser på kort tid, og renovering af boliger åbner samtidigt mulighed for at forbedre boligstandarden
og dermed livskvaliteten for millioner
af mennesker. Omkring 6-7 millioner
europæiske bygningsarbejdere er i dag
beskæftiget med bygningsrenovering1,
mens 75.000 danskere er beskæftiget i
den grønne sektor.

Den 29. januar 2020 blev EuropaKommissionens nye arbejdsprogram
offentliggjort. Under den første prioritet
“En europæisk grøn aftale”, meddelte
Kommissionen, at den agter at lancere et
ambitiøst “Renovationsbølge” -initiativ i
bygningssektoren.

Renovering og energioptimering handler også om dansk eksport og erhvervspolitik. Særligt da Europa Kommissionen påregner, at en tredobling af
projekter inden for bygningsrenovering
kan skabe 2-4 millioner flere arbejdspladser alene i byggesektoren2. Dertil
kommer, at energirenovering af bygninger er en af de mest effektive veje
til at nå både europæiske og nationale
klimamålsætninger.

90 %

Danskerne
tilbringer
af deres tid indendørs

Hvorfor sætte fokus på
sunde bygninger?
Danskerne bruger omkring 90 % af
deres tid indendørs. Derfor spiller
indeklimaet i boligen og på arbejds-

pladsen en vigtig rolle for sundhed og
velvære. Det er kun blevet tydeligere
gennem COVID-19 pandemien, hvor
mange – både forældre og børn – har
arbejdet hjemmefra, og de fleste
aktiviteter i månedsvis er foregået
inden for hjemmets fire vægge.
Pandemien har vist os, hvor vigtig
boligen er som en tryg, behagelig og
velfungerende ramme om både leg,
læring og hjemmearbejde.
Parcelhuse i forstæderne
spiller en vigtig rolle
I de sidste 60 år har tilflytning til
forstæderne overhalet tilflytning til
bycentrene mange steder, som det
fremgår af VELUX Healthy Homes Barometer 2018 (HHB 2018). I dag bor to
ud af tre danskere i enten en by eller en
forstad, og forstæderne skaber dermed
rammen om livet for et stigende antal
mennesker.

IEA rapport om en bæredygtig genopretning (2020)
Næsten 9 millioner nye arbejdspladser ville kunne skabes gennem den bæredygtige
genopretningsplan: omkring 35 % af disse jobs ville være i kategorien “bygninger”.

Elektricitet
Bygninger
Transport
Industri
Brændstoffer
Innovation

Vindenergi og solceller
Netværk
Kernekraft og brint
Energieffektivitet i bygninger
Slutbruger VE
Hårde hvidevarer
Klimavenlig madlavning
Nye elbiler
Langdistance-transport
Nye energieffektive biler
Urban infrastruktur
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Metan-effektivitet
Biobrændstoffer
Udledningsreduktion af metan
Batterier, brint, CCUS og SMR’er
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1. Navigant for Europa Kommissionen (2019): “Comprehensive study of building energy renovation activities and the uptake of nearly zero-energy buildings in the EU.”
2. Navigant for Europa Kommissionen (2019): op.sit.
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Når vi taler om bygningsrenovering, er
der imidlertid en tendens til at overse
forstæderne. Det er uhensigtsmæssigt,
for forstædernes enfamiliehuse er ofte
gamle, usunde og har et stort energiforbrug. HHB 2018 viser, at mennesker,
der bor i mørke, fugtige og kolde hjem,
forbinder indeklimaet med en øget
risiko for luftvejs- og andre sygdomme.
Samtidig oplever private husejere ofte,
at boligrenovering er forbundet med
store omkostninger, som de ikke synes,
de har råd til.

Stort behov for at øge fokus på
bygningsrenovering
Det danske Energispareråd skønner,
at omkring 85 % af den nuværende
bygningsmasse vil fortsat eksistere
i 20503. Udfordringen er derfor, at
den nuværende renoveringsrate på
eksisterende bygninger er meget lav.
Vores bygninger i dag sluger 40 % af
det samlede energiforbrug og Danmark har oveni købet EU’s næstlaveste
energirenoveringsrate på bare 0,5 %4.
Europa Kommissionen peger på, at
renoveringshastigheden som bør minimum fordobles for at nå målet om et
klimaneutralt Europa i 2050, som det
er forudsat i The European Green Deal5.

af danskerne
lever i by- eller
forstadsområder

85 %

af bygningsmassen,
der vil stå i 2050,
er allerede bygget

af bygningerne i
Danmark bliver
renoveret hvert år

Renovering ville samtidig gøre op med
flere sundhedsproblemer. Hvis bare
2 % af de europæiske boliger blev
renoveret hvert år, ville antallet af huse
med fugtproblemer kunne halveres i
2050. Forbedring af boligstandarden
vil ligeledes kunne nedbringe antallet
af europæere med luftvejslidelser med
25 % i samme periode6.
Den seneste udgave af EU’s bygningsdirektiv EPBD sætter mål og anbefalinger for energieffektivisering, indeklima,
komfort og sundhed i bygninger.
Direktivet kan bruges som vejledning til
bygningsrenovering og opførelse af nye
bygninger.

Derfor er der behov for at booste incitamenter, der kan være med til at gøde
vejen for private og offentlige investeringer i renovering af boligmassen.

”Healthy Homes Barometeret udforsker hjemmets, skolens
og kontorets rolle i den Grønne Genopretningsplan. Vores
planlagte nye forskning for 2020 Barometeret blev dette
forår standset grundet COVID-19. I stedet besluttede vi at
samle relevante fakta og indsigter fra de sidste tre år, som
vi håber kan inspirere til et fornyet fokus på sunde og klimavenlige bygninger i en tid, hvor hele Europa har brug for en
hurtig grøn genstart.”
David Briggs, CEO of the VELUX Group

3.
4.
5.
6.

Energisparerådet (2019): “Energisparerådets anbefalinger til den langsigtede bygningsstrategi 2019”.
Navigant for Europa Kommissionen (2019): op.sit.
Navigant for Europa Kommissionen (2019): op.sit.
Fraunhofer IBP (2016): ”Mould and dampness in European homes and their impact on health.”
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At leve i
et usundt
hjem
Ifølge Healthy Homes Barometeret
2017 (HHB 2017) lever hver niende
danskere i en bolig, der er fugtig, mørk,
for kold eller for varm. Endnu flere
oplever, at de bor i et hjem med dårlige
dagslysforhold. At leve i et usundt hjem
har negative helbredskonsekvenser
for hele familien, og børn er særligt
udsatte.
HHB 2019 viser således, at hvert tredje
danske barn under 15 år lever i et
usundt hjem, som potentielt kan medføre luftvejssygdomme, allergier eller
hudsygdomme, som kan følge barnet
ind i voksenlivet.
Barometeret viser også, at børn i
forstædernes enfamiliehuse er særligt
udsatte på grund af risikofaktorer
som fx vandindtrængning gennem
loftet, skimmelsvamp eller manglende
opvarmning.
Sunde boliger og energibesparelser
går hånd i hånd
I Danmark er omkring 65 % af
bygninger er fra før 1980, og de er
dermed bygget før, der for alvor blev
sat energikrav. Dertil har mere end
400.000 bygninger et energimærke D
eller dårligere, og der er et stort potentiale for renovering af den eksisterende
bygningsmasse7.
På europæisk plan står omkring 49
millioner europæere med dilemmaet,
om de skal bruge penge på mad eller
varme, når de vågner op til en kold
dag (HHB 2017). Denne livssituation
kan have store konsekvenser i form
af forringet helbredstilstand. Næsten
tre gange så mange danskere oplever

1 UD AF 3 DANSKE

BØRN LEVER I
USUNDE HJEM

dårligt helbred, når de ikke er i stand til
at opvarme deres bolig til en behagelig
temperatur.

40%

af europæerne har større
risiko for at udvikle astma
i et hjem med fugt og
skimmelsvamp

Godt indeklima og udsigten til
energibesparelser får private
husejere til at forbedre boligen
Der er ca. 1,5 millioner villaer, parcelhuse og rækkehuse i Danmark. 55% af
disse boliger er ejet af private husejere,
og mange af boligerne har behov for at
blive renoveret.
HHB 2016 viste, at tre primære faktorer får danskerne til at renovere deres
bolig. Øverst på listen står ønsket om
at spare på varmeregningen. Dernæst
kommer ønsket om at forbedre trivsel
og sundhed for familien. 64% af danskerne vil renovere deres bolig, hvis det
øger sundhed og trivsel for familien.
Den tredje grund til at renovere boligen
er ønsket om at øge værdien af ejendommen.

på energiregningen. Lige så vigtigt er
det at gøre hjemmet sundere og mere
behageligt at leve i.
Ifølge Europa Kommissionen9 er der
dog mange barrierer for boligrenovering blandt private husejere. Det gælder
især manglende kendskab til de fordele,
som renovering giver, i form af sundhed, komfort og økonomi. En anden
vigtig barriere er det oplevede besvær
med at finde de rigtige løsninger, leverandører, håndværkere og finansieringsmuligheder. Alle disse barrierer skal
adresseres for at øge renoveringshastigheden blandt private husejere.

Der er

1,49 mio.

enfamiliehuse i Danmark

71%

af danskerne bor i
enfamiliehuse

64%

af danskerne er motiveret
for at renovere

De tre faktorer understøttes af en nylig
undersøgelse foretaget for Europa
Kommissionen i november 20198.
Undersøgelsen viste, at husejernes
renoveringsprojekter ikke kun begrundes i et ønske om at spare penge

7. Energisparerådet (2019): op.sit.
8. Navigant for Europa Kommissionen (2019): op.sit.
9. Impact Assessment for the Energy Efficiency Directive (2016): https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_impact_assessment_part1_v4_0.pdf
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Fugt:
over 180.000 børn
lever i boliger med
utætte tage, fugtige
vægge eller råd/
skimmelsvamp ved
vinduer, vægge, lofter
og gulve

Mørke:
Næsten 40.000
børn lever i
boliger uden
tilstrækkeligt
dagslys.

Lave temperaturer:
Over 30.000 børn
lever i boliger, der
ikke er tilstrækkeligt
varme.

Støj:
Over 140.000
børn oplever
støjforurening fra
naboer eller trafik.

Bemærk, at disse bygningsmangler ikke udelukker hinanden. Boliger med flere mangler tælles derfor mere end én gang.

Lejeboliger og almene boliger kræver
et særligt fokus
Ca. 19 % af danskerne bor til leje i et
privatejet, socialt eller almennyttigt
boligbyggeri. Renovering af boliger er
dyrt, tidskrævende og komplekst, og
blandt udlejerne er der begrænsede
incitamenter til at gå i gang.
For boligselskabernes vedkommende
er den primære barriere for at
renovere begrænsninger i finansieringsmulighederne.
Efter som knapt halvdelen af boligmassen i Danmark er lejeboliger, er
det vigtigt at kigge på, hvordan man
kan komme ud over disse barrierer for
at øge renoveringshastigheden. Pris,
langsigtet værdiskabelse, stordriftsfordele og renoveringskoncepter, der
kan kopieres, er nogle af de muligheder,
der kan være med til at stimulere lysten blandt udlejerne til at renovere.
Renovering der er til at betale
RenovActive projektet er udført i en
boligforening i Belgien. RenovActive
viser, hvordan det kan lade sig gøre
at skabe en renoverings-case til en
overkommelig pris med et koncept, der
er skalerbart og som kan kopieres på et
stort antal boliger.

RenovActive forvandlede en forfalden,
almen lejebolig til et lyst, sundt, og
energieffektivt hjem inden for et en
godkendt budgetramme i den belgiske
lovgivning for almene boliger.
RenovActive er indtil videre blevet
benyttet til at renovere 86 af boligforeningens boliger og har bevist sin
økonomiske bæredygtighed.
Forbedret sundhed er en gevinst
Investeringer i lejeboliger af god
kvalitet og som er til at betale, er
afgørende for at kunne tackle de
sundhedsproblemer, der knytter sig til
nutidens indendørs livsstil. Ifølge en
rapport10, som dækker hele EU, koster
utilstrækkelige boliger næsten
€ 194 milliarder hvert år i sundhedsudgifter og mistet produktivitet i Europa.
Rapporten vurderer, at et løft i
boligstandarder gennem renovering
vil koste omkring € 295 milliarder.
Det betyder, at investeringen ville
kunne tilbagebetales i løbet af kun
18 måneder.

€ 295 mia.
engangsomkostninger
Omkostninger ved gennem
renovering af bygningsmasse.

€ 194 mia. pr. år
Omkostninger ved
utilstrækkelig boliger i
sundhedsudgifter.

10. Eurofound (2016): “Inadequate housing is costing Europe €194 billion per year.”
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HEAD-projektet i
Stobritannien viste,
at lys og luftkvalitet
er vigtige faktorer for
at øge børns præstationer
i skolen.

Dårligt indeklima
påvirker børns
indlæringsevne
800.000 danske børn tilbringer
200 dage årligt på deres skole.
Dårligt indeklima, fx mangel på
dagslys, fugtproblemer, dårlig
luftkvalitet eller utilstrækkelig
ventilation, øger børnenes risiko
for helbredsproblemer.
Usunde boliger og skoler påvirker børns
indlæringsevne. Danske børn under
15 år går hvert år glip af ca. 4.100
skoledage på grund af luftvejssygdomme, omkring 5.400 dage på grund af
astma og næsten 19.800 dage på grund
af eksem og allergier (HHB 2019).
Dagslys og frisk luft løfter
elevernes præstation
Flere studier har vist, at bedre luftkvalitet kan øge elevernes præstation med
op til 15 %11. Luftkvaliteten gavner både
arbejdstempo og koncentrationsevne.
Desuden kan bedre luftkvalitet medføre
mindre fravær blandt eleverne12.
HEAD projektet13 i Storbritannien har
påvist en tydelig sammenhæng mellem
velfungerende folkeskoler med et godt
indeklima og elevernes præstation

11.
12.
13.
14.
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i læsning, skrivning og matematik.
Studiet af 3.766 elever konkluderer, at
det fysiske indeklima i klasseværelserne
kunne forklare 16 % af variationen i
indlæringsevnen blandt eleverne.
Syge børn påvirker familien
Når et barn er sygt påvirkes hele
familien, og forældrene må blive
hjemme fra arbejde for at tage sig af
barnet. Et studie har vist, at mere end
40% af de forældre, der har et barn
med eksem, mister tre arbejdsdage om
måneden14.

Øget luft
kvalitet kan øge
ydeevnen med
op til

15%

Økonomiske fordele inden 2060 – Danmark

Forbedret ventilation i skoler

kr. 32 Mia.

Reduktion af skimmelsvamp og fugt i boliger

kr. 9,8 Mia.

Samlet økonomisk besparelse ved at forbedre
indeklimaet i skoler og boliger

kr. 42 Mia.

Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP (2015): “Impact of the indoor environment on learning in schools in Europe.”
Fisk et al. (2015): “Parent-reported outcomes of a shared decision-making portal in asthma: a practice-based RCT.”
Barrett, PS, Zhang, Y, Davies, F and Barrett, LC (2015): “Clever Classrooms – Summary Report of the HEAD Project”
Filanovsky et al. (2016): “The Financial and Emotional Impact of Atopic Dermatitis on Children and Their Families.”
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Børn i Danmark går glip af
næsten 30.000 skoledage
hvert år på grund af dårlig
indeklima.

Sunde kontormiljøer
øger produktiviteten
Næst efter vores hjem, bruger
vi størstedelen af vores tid på
arbejdspladsen. Udviklingen på
arbejdsmarkedet betyder, at
flere og flere har kontoret – eller
hjemmekontoret – som arbejdsplads.
Ifølge HHB 2018 arbejder 36 % af
den samlede danske arbejdsstyrke
på kontor.
Eftersom ca. 90 % af en virksomheds
driftsudgifter går til personaleomkostninger, bør et sundt arbejdsmiljø
stå højt på arbejdsgivernes dagsorden
for at sikre maksimal trivsel og
produktivitet15.
Frisk luft og adgang til dagslys
forbedrer produktiviteten
Studier har vist, at et sundt indeklima

med god luftkvalitet øger medarbejdernes produktivitet med op til 10 %16.
Et interessant fund i et globalt studie,
har vist, at en ud af tre medarbejdere mener, at adgang til dagslys på
kontoret, kan påvirke deres valg af
arbejdsplads. På trods af betydningen
af dagslys oplyser 47 % af medarbejderne, at de ikke har adgang til dagslys
på kontoret17.
I et studie var 63 % af respondenterne
enige i, at dagslys påvirker produktiviteten18. Et andet studie kiggede
specifikt på forholdene i et callcenter
og konkluderede, at medarbejderne
med adgang til dagslys og udsigt behandlede opkald 6-12 % hurtigere end
kollegaerne, der ikke havde adgang til
dagslys og udsigt19.

Temperaturen på kontoret
gør en forskel
Temperaturforholdene er endnu en
udfordring i de europæiske kontormiljøer. På europæisk plan oplyser 80 % af
kontorarbejderne, at de en fjerdedel af
tiden oplever, at der enten er for koldt
eller for varmt på kontoret20. Andre
studier viser, at netop temperaturer
spiller en stor rolle for produktiviteten.
En temperatur over 23 grader og under
20 grader formindsker medarbejdernes
præstationen med op til 10 %21.
Adgang til dagslys giver
bedre nattesøvn
Dagslys forbedrer produktiviteten
på arbejde, men påvirker også
søvnkvaliteten om natten. Et nyligt
neurologisk studie22 har vist, at
kontormedarbejdere, der sidder ved
et vindue, bliver eksponeret for 173 %
mere dagslys i løbet af arbejdstiden og
sover gennemsnitligt 46 minutter mere
hver nat.

30%

af døgnets vågne timer
bliver brugt på kontoret

80%

arbejdere i for koldt eller
for varmt kontormiljø

15.
16..
17.
18.
19.
20.
21
22.

World Green Building Council (2014): “Health, Wellbeing & Productivity in Offices, The next chapter for green building”
Bjarne Olesen, Technical University of Denmark: “Productivity and Indoor Air Quality.”
HUMAN SPACES (2015): “The Global Impact of Biophilic Design in the Workplace.”
YouGov (2018): “THE EFFECTS OF MODERN INDOOR LIVING ON HEALTH, WELLBEING AND PRODUCTIVITY”
Heschong Mahone Group (2003): “Windows and Offices: A Study of Office Worker Performance and the Indoor Environment.”
European Working Conditions Survey: https://www.eurofound.europa.eu/data/european-working-conditions-survey
HUMAN SPACES: op.cit.
6 Chueng I. (2013): “Impact of workplace daylight exposure on sleep, physical activity, and quality of life.”
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#HealthyBuildings

Om Healthy Homes Barometer.
Healthy Homes Barometer er en serie af paneuropæiske rapporter, der
undersøger sammenhængen mellem indeklima i bygninger og sundhed.
Den første udgave af Healthy Homes Barometer blev udgivet i 2015, og
2020 udgaven er det sjette barometer udgivet af VELUX Gruppen.
Dette års barometer er en samling af fakta, forskning og indsigt fra
tidligere barometre i 2017, 2018 og 2019. COVID-19 pandemien og de
grundlæggende ideer bag EU Kommissionens Grønne Genopretningsplan
indgår også i 2020 barometret.
2017-2019 barometrene er baseret på undersøgelser fortaget af RAND
Europa, Ecofys (a Navigant company), Fraunhofer IBP og andre ledende
europæiske forskningsinstitutter.
Alle udgaver af Healthy Homes Barometer kan findes her.
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