OLE OG THORBJØRG FIK
MINDRE TRÆK OG MINDRE
REGNINGER

”Det handlede både om bedre komfort og
om at spare på udgifterne til varme og
strøm,” siger Ole og Thorbjørg, da de
fortæller om deres beslutning om at få
udskiftet vinduer og døre og skifte deres
luft til luft-varmepumpe.
Men der var en helt særlig grund til, at
disse projekter blev sat i værk. ”I forbindelse med, at vi skulle bo her i sommerhuset
fast, tog vi fat i de ting, der manglede at
blive lavet,” forklarer Ole, mens Thorbjørg
disker op med frokost og derfor går frem
og tilbage fra stuen til køkkenet.
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Som pensionister kan Ole og Thorbjørg lovligt bo i deres stråtækte sommerhus. Det trak
fra både de utætte vinduer og den gamle luft til luft-varmepumpe, men udskiftninger på
begge fronter har løftet parrets komfort, indeklima og økonomi.

Hustype: Landhus, stuehus 1850-1920
Byggeår: 1970 (Sommerhus)
Areal: 174 m2
Energiløsninger: Udskiftning af vinduer,
udskiftning af luft til luft-varmepumpe
Samlet investering for alle løsninger:
Ikke oplyst
Samlet årlig besparelse for alle
løsninger: 6.500 kr.

Da Thorbjørg og Ole skulle have skiftet vinduerne, søgte de på nettet efter leverandører og indhentede tre tilbud. ”Priserne
svingede meget,” siger Ole. ”Det handlede
selvfølgelig mest om prisen, men vi valgte
ruder, der levede op til nutidens krav rent
energimæssigt. Ruderne er helt i top.”
Det samme er den nye luft til luft-varmepumpe, som leverandøren anbefalede.
”Som tidligere pilot kender jeg jo til systemet med luft til luft-varmepumper, for det
er samme princip i fly, så vi behøvede ikke
den store rådgivning til varmepumpen,”

noget energitilskud, fordi det er et sommerhus. Det bliver et rigtigt sommerhus
igen, når vi til sin tid flytter,” forklarer Ole.
Vinduerne blev skiftet i løbet af efteråret,
og døren ud til haven blev skiftet den
følgende vinter. ”Vi var dybt imponeret over
håndværkerne. De havde styr på deres ting.
Der er jo mange fordele ved lokale
håndværkere, som man kender,” siger Ole.
Fordele har der i høj grad også været ved
de to projekter. ”Huset er blevet 100 %
bedre. Det er som nat og dag i forhold til
før,” fastslår Thorbjørg. ”Det er på så

Utætte vinduer
Alle historier i casebanken er udtryk for boligejernes egne synspunkter og holdninger, ligesom tal for investering og energiforbrug før og efter renoveringen kommer fra boligejeren selv. Der er brugt gennemsnitlige energipriser og korrigeret energiforbrugene efter vejret.

FAKTA OM HUSET

Erfaringer fra luften

”Vinduerne var gamle og piv utætte. Det
trak meget fra dem, selv om vi ligger meget i læ fra træerne,” fortæller Thorbjørg
om vinduerne på et af sine besøg i stuen.
Ole nikker. ”Olien bliver jo dyrere og dyrere,
så vi ville gerne spare på varmen, og der
kom meget kulde fra de gamle vinduer,”
tilføjer han og peger derefter over på hjørnet, hvor den nye og diskrete luft til
luft-varmepumpe sidder.
”Vi havde i forvejen en 1. generations luft til
luft-varmepumpe. Det var en fejlinvestering, for når den var tændt, larmede den
og skabte nærmest en blæst i stuen,” forklarer han.

Omkranset af høje træer
Vi er i et sommerhusområde i Nordvestsjælland. Det stråtækte hus på 174 m2
ligger idyllisk og omkranset af høje træer
på en stor grund. Det er egentlig et
sommerhus, men som pensionister har
Ole og Thorbjørg godkendelse til at bo i
huset hele året.
Ole arbejdede tidligere som pilot og nåede
at bo mange steder i Danmark og i lande
som Tyskland og Saudi Arabien. Han
mødte norske Thorbjørg til en fest i Viborg
som ung. Sammen har de fået to børn og
fire børnebørn.
”Vi boede i Tyskland og købte huset i 1999
med henblik på selv at bo her som pensionister. Vi kunne se så mange muligheder
i det, selv om huset var nedslidt. Så vi
splittede det fra hinanden,” forklarer Ole.
Huset er siden blevet udvidet og moderniseret, og siden 2010 har parret boet fast i
huset.

“Huset er blevet 100 % bedre. Det er som
nat og dag i forhold til før. Det er på så
mange måder blevet et helt andet hus at bo i. ”
Thorbjørg

fortæller Ole. ”Vi talte med en tidligere
maskinmester, vi kender, som nu installerer varmepumper. Vores model er egnet,
når man bor i huset hele året,” siger han.

Tid til frokost
Tidligere havde Ole og Thorbjørg to af de
gamle varmepumper, som sad i henholdsvis stuen og køkkenet. I dag har de kun én
varmepumpe i stuen, hvor de opholder sig
mest. Resten af huset bliver opvarmet af
oliefyret.
Vi fortsætter samtalen under den frokost,
som Thorbjørg nu har klar, og fokus bliver
nu på økonomien omkring deres to energibesparende forbedringer.
”Spareinteressen var nummer 1. Det er
dyrt at varme op, så hvis vi kunne spare
noget, ville det hjælpe i hverdagen,” siger
Ole og bliver suppleret af Thorbjørg, der
bruger alle sine tricks som bedstemor til
at nøde sine gæster til en enkelt mad
mere: ”Udskiftning af vinduer og døre og
varmepumpe betød, at sparegrisen blev
lidt slankere,” smiler hun tilfreds, da fadet
med mad bliver tømt.

Dybt imponeret af håndværkerne
”Vi finansierede selv projekterne med vores
opsparing, men vi brugte også håndværkerfradraget til håndværkerne. Det kan
virkelig godt mærkes. Vi kunne dog ikke få
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mange måder blevet et helt andet hus at
bo i. Det er virkelig dejligt.”
Hun bliver bakket op af sin mand: ”Indeklimaet er blevet helt anderledes behageligt.
Vi har ikke et koldt hus om morgenen, det
kunne vi godt have før,” siger Ole.
”Vi kan også mærke det ved, at vi ikke
behøver at have så meget ekstra tøj på
længere,” siger Thorbjørg.
”Vi har også fået meget mindre støj pga.
vinduerne og den nye varmepumpe, som
er stort set lydløs. Den er meget mere
diskret, så man mærker ikke blæsten,”
fortæller Ole. ”Varmepumpen har virkelig
levet op til vores forventninger. Den er
også meget billigere i drift end den gamle,
så det kan mærkes på elregningen.”

GODE RÅD OVER HÆKKEN
Brug de lokale håndværkere og få
et godt forhold til dem
Varmepumpen virker utroligt godt,
og vores nabo har nu også købt den
samme

| m a il@e n e rg ist y re ls e n . d k | www. e n s . d k

