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Briter går 
efter lavere 
energiregninger
INTERVIEW: Danmark overvejer at indføre en 
Grøn Boligkontrakt inspireret af Storbritanniens Green 
Deal. Vivien Life, britisk ambassadør i Danmark, 
forklarer her, hvad den britiske ordning går ud på.

AF KASPER OLESEN

Nyhedsbladet: Hvad er de politiske mål bag 
Green Deal?
- Storbritanniens boligmasse er blandt Euro-
pas ældste. Private husstande står for omkring 
en fjerdedel af vores CO2-udslip. Mange af 
vores boliger har en dårlig energistandard og 
moderniseringsbehovet er stort. Ideen bag 
Green Deal er at gøre det enklere og sikrere 
at gennemføre energibesparende forbed-
ringer af sin bolig - gennem en integreret 
løsning med akkrediteret rådgivning og 
kvalitetssikring, en stærk forbrugerbeskyttelse 
og adgang til finansiering af energiforbedrin-
ger via tilbagebetaling over energiregningen. 
Målsætningen er i sidste ende at sænke både 
briternes energiregninger og CO2-udslip.

Nyhedsbladet: Hvordan hænger Green Deal 
sammen med energiselskabers forpligtelser 
(Energy Company Obligation)?
- Green Deal-ordningen kører parallelt 
med Energy Company Obligation (ECO), 
som forpligter de britiske energiselskaber 
til at gennemføre energisparende tiltag i 
lavindkomsthusstande samt ikke umiddel-
bart rentable energiforbedringer som for 
eksempel efterisolering af massive ydervæg-
ge. Hvis en Green Deal-rådgivers vurdering 
af ens bolig identificerer behov for sådanne 
vanskeligere og dyrere tiltag, kan man søge 
om et tilskud fra ECO. 

Nyhedsbladet: Hvad er målet for antallet af 
Green Deals?
- Ministeriet for Energi og Klimaforandringer 
regner med, at Green Deal sammen med 
ECO vil levere en eller flere energibesparende 
tiltag i en million husstande før marts 2015.

Nyhedsbladet: Hvad er status for Green De-
al-ordningen?
- Green Deal er fra starten tænkt som en 

Energirenovering 
med nyt hus oven 
på gammelt
Tikamp i energirigtige løsninger: 60 
DTU-studerende og flere professorer 
arbejder på at udvikle et nyt innovativt, 
bæredygtigt og smartgrid-baseret 
koncept til Solar Decathlon Europe 2014.

AF PETER EG PEDERSEN

Gule posters, blyantstegninger og noter 
ligger spredt ud på bordene, mens compu-
terskærme med simuleringer og analyser 
bliver studeret. Der bliver arbejdet intenst 
i det store lokale på Danmarks Tekniske 
Universitet (DTU). Hver onsdag samles de 
studerende bag Team DTU, som igen i år 
er udvalgt til at deltage i Solar Decathlon 
Europe 2014. 
 Solar Decathlon er en international kon-
kurrence for universiteter og højere lærean-
stalter - en konkurrence, hvor 20 udvalgte 
hold kæmper om at udforme, konstruere og 
ikke mindst bygge det bedste energi-plus 
hus, som udelukkende forsynes med energi 
fra solens stråler. 
 Konkurrencen er udformet som en tikamp 
med ti discipliner, som dækker alt fra arki-
tektur og bæredygtighed til salgbarhed og 
social bevidsthed. Teamet fra DTU er derfor 
også inddelt i arbejdsgrupper, der hver 
dækker en af de ti discipliner.

Case fra Nordhavnen 
I 2012 deltog DTU første gang i Solar De-
cathlon Europe og vandt prisen for bedst 
integreret solcellesystem med deres kombi-
nerede solcelle og solpaneler, også kaldet 
PVT (Photovoltaic Thermal). 
 2014-udgaven af Solar Decathlon foregår 
i Frankrig, og her sættes der fokus på befolk-
ningers fortsatte tilstrømning til de større 
byer og på de pladsproblemer, det medfø-
rer. 
 DTU’s team har derfor valgt at tage 
udgangspunkt i en case i Nordhavnen i 
København. Her ligger der i dag flere gamle 
bygninger, og oven på dem kan der ifølge 
teamet bygges nye, bæredygtige og ikke 
mindst billige 2-3 personers boliger.

Hus under skjold
Også økonomi er en vigtig faktor, og 
strammere krav til energiforbrug og inde-
klima gør ofte kvadratmeterprisen på nye 
bygninger dyre. Det har Team DTU muligvis 
også en løsning på:
 - Vores koncept er at overdække taget på 
en eksisterende bygning med et stort ydre 
transparent skjold og dernæst placere et 
hus under skjoldet. På den måde adskiller 
man husets ydre ramme fra dets indre, og 
man får derfor mulighed for at bruge langt 
billigere løsninger på eksempelvis husets 
vinduer og tag, da skjoldet vil skærme 
for bl.a. regn og blæst, forklarer Mathilde 

www.solardecathlon.dk og 
www.solardecathlon2014.fr

LÆS MERE PÅ

www.gov.uk/government/organisations/de-
partment-of-energy-climate-change

LÆS MERE PÅ
NYT OVEN PÅ GAMMELT. Forskere og studerende 
fra DTU forsøger at finde nye energieffektive løs-
ninger. En idé er at sætte glas og solenergianlæg 
oven på en eksisterende bygning.

Landgren, som er kandidatstuderende og 
leder af arkitekturgruppen i Team DTU.
 Hun påpeger, at skjoldet bliver muligt at 
åbne i begge sider, da en naturlig ventila-
tion er nødvendig. Al el og varme bliver 
leveret fra solceller og -paneler, som skal 
integreres i skjoldets yderside. Et krav er, at 
huset skal producere mere strøm, end det 
forbruger, og dermed kan være med til at 
levere el til et fælles smartgrid-system, som 
også skal testes i Frankrig.

Sponsorer fra erhvervslivet
Team DTU arbejder sammen med en række 
sponsorer fra erhvervslivet. For sponsorer-
ne, som i år bl.a. tæller Grundfos, Schneider 
Electric, Uponor og Dansk Energi, kan Solar 
Decathlon ses som et testcenter for nye ide-
er og teknologier, fortæller Ronnie Haagen-
sen, leder af energieffektivitetsgruppen.
  - Når huset står færdigt, har sponsorerne 
mulighed for at efterprøve og fremvise de 
nyeste teknologier på markedet, forklarer 
han. 
 DTU’s færdige energi-plus hus kan ople-
ves, når Solar Decathlon løber af stablen fra 
27. juni til 14. juli 2014 ved slottet Versailles i 
Frankrig. 

GREEN DEAL. Den britiske regering regner med, at Green Deal vil levere energibesparelser i en million 
husstande før marts 2015, oplyser Vivien Life, britisk ambassadør i Danmark.

langsigtet ordning. Den er blevet rullet 
gradvist ud i løbet af 2013, så vi er kun 
netop gået i gang. De nyeste tal fra oktober 
viser, at omkring 85.000 familier har fået 
foretaget en Green Deal-evaluering af deres 
bolig. Heraf er omkring 1.000 i systemet, 
så de kan optage et lån gennem Green 
Deal-finansiering. Finansieringen gennem 
Green Deal er dog kun én blandt flere mu-
ligheder for at betale for energibesparende 
boligforbedringer. For nogle vil det være 
den bedste løsning, men andre kan vælge at 
betale kontant eller udvide deres realkredit-
lån. Ny forskning fra september 2013 viser, 
at 81 procent af de husstande, der har fået 
foretaget en Green Deal-vurdering, enten 
har fået eller har til hensigt at gennemføre 
mindst én energibesparende foranstaltning, 
så Green Deal inspirerer tydeligvis til hand-
ling. Derudover har over 244.000 husstan-
de fået gennemført energibesparende tiltag 
gennem ECO siden januar i år. 

Nyhedsbladet: Danmark er ved at indføre en 
Grøn Boligkontrakt, som er inspireret af Green 
Deal. Hvad kan man lære fra Storbritannien?
- Jeg er glad for, at Danmark følger vores 
eksempel. Green Deal er endnu i sin vorden 
i Storbritannien, og det er nok for tidligt at 
drage direkte erfaringer. Jeg tror dog ikke, 
at man bør undervurdere den betydning, 
Green Deals standardisering af rådgivning, 
akkreditering og kvalitetssikring kan få for 
forbrugernes tillid til energirenoverings-
branchen. Jeg ser meget frem til at følge 
lanceringen af Grøn Boligkontrakt og er 
sikker på, at vi vil kunne lære af hinandens 
erfaringer. 

HUSE MED LAVT ENERGIFORBRUG


