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Bygninger står for 30-40 % af vores 
energiforbrug og CO2 -udledning

Årligt behov for 1,6 millioner nye 
lejligheder i Europa frem til 2050

Globalt 1,5°-mål
Nationalt 70%-reduktionsmål

Klimapåvirkning fra 
byggematerialer er større end 
driftsenergi for nye bygninger
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TRÆ LAGRE CO2

Træ lagrer CO2

1800 kg CO2 per 1000 kg træ

1000 kg CO2 per m3



TRÆBYGGERI SPÆNDER VIDT



TRÆBYGGERI
Brand i København (1728/1795):

Brettstapel (1980-)

Træ i brokvartererne (1800-1930):

CLT (1990-)

Skovareal DK: 
1700: ~2%
2019: ~14%

Præfabrikeret element og modulbyggeri (1970-)



TRÆBYGGERI I NORDEN

~14%
~1%

~ 27%
~5-7%

~ 80%
~13%

~ 80%
~5-7%



TRÆBYGGERI I EUROPA

Coordinator:





STOF TIL EFTERTANKE… 

Hvornår har du sidst befundet dig i en bygning uden 

enten vægge af mursten eller beton i gulvet?

Vi tager ofte for givet at der er termisk lagringskapacitet i bygninger… 



FREMTIDEN KALDER PÅ NYE BYGNINGER

• Tidsplanen viser, hvordan klimakravene (LCA) for bygningers klimapåvirkninger (CO2) 
gradvist skærpes frem mod 2030.

• Reduktion af miljøbelastningen i etableringsfasen kalder bl.a. på alternativer til 
konventionelle byggematerialer som rockwool og beton. 



HVORFOR ER DET INTERESSANT MED ET LAGER?

Privatøkonomisk interessant grundet direkte økonomiske  besparelser

Samfundsøkonomisk interessant grundet mulighed for installation af mindre produktionskapacitet og 

overbelastning af transmissions- og distributionsnet DOG er der altid en juleaften vi skal tage højde for... 

Vil vil gerne bruge strøm HER Vil vil ikke bruge strøm HER



Lager type

Lager-

størrelse

Tempera-

turspænd

Varme-

lagring

 K kWh

Bygningskonstruktion Murværk 2 25 - 50

Tung gulvvarme 10 cm beton 5 70

Jord/sand under gulv 25 m³ 20 250

Beholdere, 200 liter 200 liter 15 3,5

Beholdere, 1000 liter 1000 liter 15 17

Elovn med keramik 74 kg ? 10

Elovn med keramik 220 kg ? 40
Case: 200 m2 hus. 

KONVENTIONELLE TERMISKE LAGRE 

Varmelagring i bygningskonstruktioner er begrænset af tidspunkt på året 

Begrænsningerne for tung gulvvarme ligger i at sikre god termisk komfort og effektivitet for varmepumpen

jord/sand sten lagre kræver billig el i længere perioder og har risiko for varmetab

Beholdere optager dyr plads og har begrænset kapacitet



HVAD SKAL HOLDES FOR ØJE?

Følgende omkostninger følger ofte med et lager… 

• Plads – det er potentielt dyre kvadratmeter 

• Komfort – temperaturudsving udenfor komfortbåndet

• Energitab og deraf forhøjet energiforbrug (Kick-back)

• Pris – Investeringen koster

Men det koster også ikke at indføre termisk lagring



ER ELFORSYNINGEN KLAR TIL FREMTIDENS 
LETTE BYGGERI?

Fremtidens lette byggeri uden termisk lagring vil, sammenlignet med 

konventionelt laveenergibyggeri, køles hurtigere ned og varmepumpen kan 

derfor ikke afkobles særlig længe……

Vil fremtidens lette byggeri uden termiske lagre i højere grad blive en 

udfordring for elnettet og være med til at forårsage brown og black outs?



MENTIMETER
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ELSYSTEMET TIDLIGERE

220 kV – 380 kV

110 kV

10 kV – 20 kV

< 1 kV (400 V/230 V)

Transformer

Koblingsstation

Koblingsstation



FREMTIDENS ELSYTEM

220 kV – 380 kV

110 kV

10 kV – 20 kV

< 1 kV (400 V/230 V)

Transformer

Koblingsstation

Koblingsstation
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