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Energioptimering 
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Isolering af sider og gavle i smedeværksted Forslag nr.: 12 
Elbesparelse 0 kWh/år 0 kr./år 
Varmebesparelse 74.770 kWh/år 56.077 kr./år 
Øvrig besparelse  0 kr./år 
Samlet besparelse 74.770 kWh/år 56.077 kr./år 
Besparelse til indberetning  74.770 kWh/år  
Investering  144.740 kr. 
Simpel tilbagebetalingstid  2,58 år. 
Fortjeneste efter 3 år  23.491 kr. 

 
 Elpris:       kr./kWh Varmepris: 0,75 kr./kWh 

 
Beskrivelse af den nuværende drift 
Det eksisterende smedeværksted opvarmes med en ældre oliekalorifere. I forbindelse med 
opførelsen af en ny hal på 100 m2 i umiddelbar forlængelse af den eksisterende, ønsker man at 
isolere sider og endegavle, da disse ikke er isoleret i dag. 
Loftet/taget er allerede isoleret med 100 mm, men efterisoleres på de steder hvor isoleringen er 
ødelagt på grund af mår og fugle,  
 
Forslag til ændring 
Hele den eksisterende hal efterisoleres med 100mm i sider og gavle, for at minimere varmetabet. 
Samtidig ilægges en ny tæt dampspærre. 
 
I opnår følgende energibesparelse ved ændringen 
Olieprisen regnes med 7,5 kr./liter olie ekskl. Moms 
Nuværende olieforbrug i hallen = 13.762 liter/år (2010) svarende til 137.620 kWh/år 
Varmeprisen er derfor 7,5/10 = 0,75 øre / kwh varme 
U værdi for konstruktion med 100 mm isolering = 0,39 W/m²/K 
U værdi for konstruktion med 0 mm isolering = 2,11 W/m²/K 
Areal eksisterende loft = 1.178 m² 
Areal sider og gavle = 475 m² 
Varmetabet regnes med en gennemsnitlig udetemperatur på 4 ˚C og indvendig rumtemperatur på 
18 ˚C. 
Fyringssæsonen sættes til (standard) 5.448 timer/år 
 
Inden efterisolering 
Varmetab fra det eksisterende loft = Areal * Uværdi * ∆t * 5.448/1.000 
Varmetab fra det eksisterende loft = 1.178x 0,39 * (18 – 4) * 5.448/1.000 = 32.472 kWh/år 
Varmetab fra sider og endegavle uden isolering 
Varmetab   475 * 2,11 * (18 - 4) * 5.448/1.000 = 76.444 kWh/år 
Samlede varmetab inden isolering: 32.472 + 76.444  = 108.916 kWh/år 
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Efter isolering 
Varmetab fra sider og endegavle med 100 mm isolering 
Varmetab   475 * 0,39 * (18 – 4) * 5.448/1.000 = 14.130 kWh/år 
Samlede varmetab efter isolering: 32.472 + 14.130  = 46.602 kWh/år 
Energibesparelse efter isolering: 108.916 – 46.602  = 62.314 kWh/år 
Oliebesparelse/år:  62.314/10   = 6.231 liter/år 
 
Virkningsgraden på den gamle oliekedel vurderes på baggrund af alder og tilstand til at være 80 %. 
 
Oliebesparelse inkl. kedelvirkningsgrad:  6.231 + 6231 * 20/100 = 7.477 liter/år 
Energibesparelse inkl. kedelvirkningsgrad: 7.477 * 10  = 74.770 kWh/år 
Økonomisk besparelse:   74.770 * 0,75 = 56.077 kr.  
 
Man bør huske at der i forbindelse med renoveringen af den eksisterende bygning, opføres en ny 
hal på 100 m², hvilket vil medføre et øget olieforbrug til opvarmning. Den beregnede oliebesparelse 
vil derfor ikke direkte kunne aflæses i olieregnskabet. 
 
Øvrige besparelser/sidegevinster forbundet med ændringen 
Et væsentligt bedre indeklima i smedeværkstedet 
 
Indberetningsværdi. 
I hht energispareloven vægter projekter med en levetid over 15 år, med en faktor 1,5 i 
energiselskabernes indberetning. 
Projektet der er beskrevet i dette forslag går ind under denne kategori. 
 
Værdi af besparelsen til indberetning 74.770 * 1,5   = 112.155 kWh 
 
Investering forbundet med ændringen 
I henhold til tilbud fra tømrer    = 144.740 kr. 
 
Simpel tilbagebetalingstid 
Tilbagebetalingstid  144.740 / 56.077  = 2,58 år 
 
Bilag 
Ingen  
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