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SUMMARY 
The Regional Round Table at Zealand was held physically and concerned energy efficiency in single-family 

houses. Here concrete initiatives were discussed on how we can implement more energy efficiencies in single 

family houses and whether some initiatives are currently missing. The Regional Round Table started out in a 

joint session introducing activities happening throughout Zealand and Denmark in regards to climate action 

plans (DK2020) and Roadmap2025 approach from Sønderborg here discussing the roles of municipalities and 

utilities in supporting energy efficiency in single-family houses. Other initiatives such as the role of 

Thermonet’s in phasing out oil and gas boilers were also introduced establishing the framework for the rest 

of the session. Here the Round Table were divided into two sessions, one discussing the customer journey 

on energy renovations and the cooperation with banks and the second discussing Thermonet and the role of 

municipalities and utilities in different ownership models and the challenges here.  

 

INTRODUKTION OG FORMÅL 
Formålet med det regionale roundtable, 13 okt. 2021, er at samle nøgleaktører til en dialog om 
energieffektivisering af enfamiliesboliger i København og Sjælland, med henblik på at diskutere rammer for 
indsatsen og konkrete tiltag. Der vil blive præsenteret cases og lagt op til diskussion. Selv om der tages 
udgangspunkt i det regionale niveau, vil drøftelserne blive koblet til nationale rammer og initiativer. 

RoundBaltic-projektet skal med baggrund i EU initiativet ”Smart Finance for Smart Buildings” øge adgangen 
til privat finansiering af energieffektivitet og integrerede vedvarende energikilder. Dette initiativ har fokus 
på tre finansieringssøjler. 

• Bedre brug af offentlige midler til at øge adgangen til private finansiering 
• Aggregeringer/sammenlægning af projekter og standardiseret projektudviklings-assistance i relation 

hertil 
• De-risking/risikostyring (afdækning af de forskellige risici, der er forbundet med finansiering) 

Europa-Kommissionen har siden slutningen af 2016 udrullet tilgangen til interessenter på internationalt og 
nationalt plan igennem initiativet ”Sustainable Energy Investment Forums”. SEI Forums har i perioden 2016 
– 2019 gennemført mere end 30 events i 15 medlemsstater. Initiativet vil i perioden 2019 – 2023 gennemføre 
en ny serie af events i 10 medlemsstater.  

Disse events har samlet nøgleaktører indenfor finans- og energieffektivitetssektoren med henblik på videns- 
og erfaringsdeling samt igangsætning af konkrete tiltag i de forskellige EU lande. Information omkring 
afholdte og planlagte events kan findes på SEI Forums hjemmesiden. 

I Danmark føres SEI Forums initiativet videre i Horizon 2020 projektet RoundBaltic, der gennemfører 
nationale og regionale roundtables i Danmark, Polen og Letland, som opfølgning af de tidligere SEI Forums 
roundtables afholdt i disse tre lande.  

Det første nationale roundtable i Danmark under RoundBaltic fandt sted den 17 - 18 marts 2021 med 
interessenter fra både energisektoren og den finansielle sektor. Rapportering fra dette arrangement kan 
findes via dette link.   

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/financing-energy-efficiency/sustainable-energy-investment-forums_en
https://roundbaltic.eu/
https://roundbaltic.eu/nationalt-roundtable-no-1-dk/?lang=da
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I Danmark gennemføres RoundBaltic projektet af EC Network og GATE21 samt Region Midt og Region 
Syddanmark. EC Network assisterer også EU på gennemførelsen af SEI Forums initiativet (2016 – 2023). 

Eventen var opdelt i en plenum-session og to emnesessioner. Hver session blev indledt med 
præsentationer fra inviterede oplægsholdere, og havde en moderator til at facilitere en interaktiv 
diskussion. En rapporteur har været med til at uddrage de vigtigste konklusioner og anbefalinger fra hver af 
de gennemførte sessioner 

Det regionale roundtable vil blive efterfulgt af opfølgende aktiviteter med henblik på at omsætte ideer og 
anbefalinger i konkrete initiativer.  

Eventen havde i alt 40 tilmeldte, herunder 4 deltagere fra den finansielle sektor (10%). Herudover var der en 
lang række kommuner, forsyningsselskaber og SMV’er som var tilmeldt. Der var tilsvarende en mindre andel 
aflysninger op til eventen grundet det fysisk format og Corona pandemiens fortsatte tilstedeværelse. 
Programmet for dagen kan ses herunder: 

 

PROGRAM 
  

Energieffektivisering i enfamilieshuse: Hvordan får vi det til at ske – hvilke konkrete tiltag mangler vi?  

 

Sted: Auditoriet - Gate 21, Liljens Kvarter 2, 2620 Albertslund. 

Tidspunkt: 9:00-12:00. 

Fælles sessioner 9:00-10.30 

9:00 - 09:15: Velkomst og præsentation af RoundBaltic - udfordringen, rollerne og den store 

udrulning. 

9:15 - 9:35 Kommunens og forsyningsselskabernes rolle i indsatserne (Karina Andrade, Gate 

21/DK2020). Hvor meget fylder varme og energirenoveringer i énfamiliehuse i DK2020 planerne? 

9:35 - 10:00 Termonet, er det realistisk og hvilken rolle kan det spille i landsbyer og gasområder? 

(Jakob Worm, PlanEnergi). 

10:00 - 10:20 Sønderborgs Roadmap2025 approach (Peter Rathje, ProjectZero) 

Hvor stor er opgaven i Sønderborg - Deres approach. 

10:20 - 10:30 Fælles udrulningsprojekt på Sjælland (Tommy Olsen, Gate 21) 

10:30 - 10:45 Pause Herefter deler vi os op i to sessioner: 

 

https://ecnetwork.dk/
http://www.gate21.dk/
https://www.rm.dk/
https://www.regionsyddanmark.dk/
https://www.regionsyddanmark.dk/
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Delsession 1: Enfamilieshuse, renovering og energisystem 

 

10:45 - 11:00 Kunderejsen - hvad skal vi tilbyde boligejerne? (Anders Møller-Kristensen, Gate 21). 

11:00 - 11:15 Bodil Energi - et samarbejde med bankerne (Niklas Frijs-Madsen, BodilEnergi). 

11:15 - 11:30 Indsatsen i Fredensborg - koncept og udfordringer (Emilie Madvig Hansen, 

Transition). 

11:30 - 12:00 Opsamlende dialog: Mangler vi indsatser? Hvem gør hvad? 

 

Delsession 2: Termonet  

 

10:45 - 11:00 Kommunernes rolle og udfordring med udgangspunkt i Helsingør Kommune (Emil 

Sigbrand, Projektleder for Grøn Bolig). 

11:00 - 11:15 Forsyningsselskabet som ejer? (Julie Holt, Kalundborg Forsyning). 

11:15 - 11:30 Clean Green Plan Sjælland. Business modeller for termonet: How to do (Søren Skjold 

Andersen, Termonet Danmark). 

11:30 - 12:00 Opsamlende dialog: Hvad mangler vi, for at løsningen opfattes troværdigt? Skal der 

nye indsatser til for at fremme og udbrede ordningen? Hvem gør hvad? 

 

Tak for i dag: Fælles frokost 12:00 
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FÆLLES-SESSION 
Session modereret af Tommy Olsen, Gate 21. 

INTRODUKTION TIL ROUNDTABLE 
Nils Daugaard, bød deltagere velkommen på vegne af RoundBaltic projektet.  

RoundBaltic efterstræber dialog med de danske nøgleaktører for at finde de bedst mulige løsninger til 

finansiering og implementering af øget energieffektivitet. Med det for øje opfordrede Nils Daugaard til et 

konstruktivt og produktivt Roundtable, der kan være med til at understøtte målsætningerne for bæredygtig 

udvikling i København og på Sjælland.  

PRÆSENTATIONER 

Kommunernes og forsyningsselskabernes rolle i indsatserne 

Oplæg ved Karina Andrade, Gate 21 & projektleder for DK2020 indsatsen i hovedstadsregionen. 

Karina Andrade fortalte om DK2020 projektet som består i at alle Danmarks kommuner skal udarbejde 

DK2020 klimaplaner ud fra et Climate Action Planning Framework (CAPF) som er udarbejdet i tråd med C40 

netværket som omfatter klimaplaner for verdens største byer.  DK2020 samarbejdet mellem Danmarks 

regioner, KL, Realdania, CONTIO startede tilbage i 2020 og regner med at afslutte i 2023 hvor alle kommuner 

skal have en C40 godkendt klimaplan liggende. Hertil er det relevant at snakke om hvor meget 

energirenoveringer i énfamiliehuse fylder i DK2020 planerne. Det overordnede reduktionsmål som 

rammesætter indsatsen i DK2020 klimaplanerne er klimaneutralitet inden udgangen af 2050. Hertil ligger 

delmålet for 70% CO2 reduktion i 2030. Dette kræver klare handleplaner i hver enkelt kommune hvortil 

energirenoveringer og energibesparelser spiller en væsentlig rolle i kommunernes reduktionstier mod 2030 

og 2050 målsætningerne.   

Termonet, er det realistisk og hvilken rolle kan det spille i landsbyer og gasområder? 

Jakob Worm, PlanEnergi  

Jakob Worm fra PlanEnergi fortalte om Termonet løsningen og hvorvidt en sådan løsning er realistisk i 

landsbyer og gasområder. Termonet kan være en god løsning i mange bebyggelser, mere specifikt i 

bebyggelser med tæthed som villakvarterer i et område hvor fjernvarmen ikke kan nå ud. I det åbne land 

hvor der er en lav tæthed på bebyggelsen vil det stadig være individuelle varmepumper som er den bedste 

løsning her. Men Termonet åbner op for en god og billig kollektiv varmeløsning i områder hvor 

kommunerne/forsyningsselskaberne i dag ser problemer med at nå ud til med kollektive varmeløsninger.  
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Sønderborgs Roadmap2025 approach. 
Peter Rathje, ProjectZero 
Peter Rathje præsenterede Stronghouse projektet, støttet af Interreg, der har en målsætning om via triple-

Helix samarbejder mellem kommuner/regioner, universiteter og virksomheder at finde løsninger til at 

accelerere energi/klima-omstillingen i den private boligmasse. Udover en indsats i Sønderborg via 

ProjectZero, der kan trække på tidligere EU projekter såsom Refurb og ActNow, indgår Gate21 sammen med 

Fredensborg, Roskilde Forsyning, Albertslund og iNudgeyou og der er opbakning fra parter som Dansk 

Byggeri, 3F og BOLIUS. Stronghouse har projektledelse i Holland og man har nytte af udvekslingen mellem 

projektpartnerne (Belgien, Holland, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge og Storbritannien).  Indsatsen i 

Sønderborg tager dog afsæt i ’Roadmap2025’, der skal banen vejen for et CO2-neutralt Sønderborg-område 

i 2029 hvoraf disse CO2 reduktioner vil kræve store investeringer i energirenovering i ejerboliger for at nå 

denne målsætning.  

 

For at facilitere dette har man blandt andet lanceret ‘Boligejernes klimarejse’, der via 11 step skal sikre en 

fælles ramme omkring indsatsen med omdrejningspunkt i hvilke anledninger der kan få boligejere i gang, 

hvilken motivation såsom tilskud og øget komfort der kan styrke interessen samt hvordan man skaber en 

fortælling og kompetenceopbygning til at understøtte processen. Den organisatoriske platform udgøres af 

ZERObolig, der sørger for at involvere stakeholders på tværs af renoveringskæden fra kommunen som 

myndighed og udvikler til håndværkere, pengeinstitutter, ejendomsmæglere og rådgivere. Platformen står 

for at koordinere fælles indsatser, kampagner og budskaber for at få boligrenoveringerne til at ske og følge 

med i hvordan det udvikler sig i forhold til de målsætninger der er sat. Der blev sluttet af med læring og 

anbefalinger og henvist til sites hvor man kan finde mere inspiration www.ZERObolig.dk, www.go-happi.dk, 

https://actnow-baltic.eu/learning og www.projectzero.dk.  

Fælles udrulningsprojekt på Sjælland 
Tommy Olsen, Gate 21 
Tommy Olsen præsenterede hans hensigter om et stort fælles udrulningsprojekt på Sjælland i en ELENA 

ansøgning. Dette udrulningsprojekt skal bl.a. trække på Stronghouse projektet med udviklingen af en One-

Stop-Shop og de erfaringer som ligger her. Yderligere skal det trække på projektet Energi på Tværs der 

gennem sin platform for kommunerne og forsyningsselskaber kan være med til at understøtte samarbejdet 

om et fælles udrulningsprojekt på Sjælland. Hertil skal RoundBaltic hjælpe med at belyse hvordan 

investeringer skabes gennem One-Stop-Shops og finansiering gennem bankerne. Samlet set skal der over en 

3-årig periode investeres for minimum 30 mio. €.  

  

http://www.zerobolig.dk/
http://www.go-happi.dk/
https://actnow-baltic.eu/learning/
http://www.projectzero.dk/
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DEL SESSION 1:  ENFAMILIEHUSE, RENOVERING OG ENERGISYSTEM 
Moderator: Anders Møller-Kristensen, Gate 21 

Rapporteur: Nils Daugaard, EC Network  

SESSION AGENDA:  

10:45 - 11:00 Kunderejsen - hvad skal vi tilbyde boligejerne? (Anders Møller-Kristensen, Gate 21). 

11:00 - 11:15 Bodil Energi - et samarbejde med bankerne (Niklas Frijs-Madsen, Bodil Energi). 

11:15 - 11:30 Indsatsen i Fredensborg - koncept og udfordringer (Emilie Madvig Hansen, Transition). 

11:30 - 12:00 Opsamlende dialog: Mangler vi indsatser? Hvem gør hvad? 

PRÆSENTATIONER 

Kunderejsen – Hvad skal vi tilbyde boligejerne 
Anders Møller-Kristensen, Gate 21 

Anders Møller-Kristensen bød velkommen til delsession omhandlende enfamiliehuse, renovering og 

energisystem. Heraf blev arbejdet fra Stronghouse med udviklingen af en One-Stop-Shop fremlagt. En stor 

del af arbejdet i Stronghouse ligger i optimering af kunderejsen, heraf hvordan vi inddrager boligejerne bedst 

muligt og hvordan vi omsætter dette til energirenoveringer og investeringer heri. Dette lagde op til arbejdet 

som Bodil Energi laver i samarbejde med Nordea og de indsatser som Transition arbejder med i Fredensborg 

bl.a. når det kommer til de forskellige borger profiler og hvordan disse aktiveres bedst muligt.  

Bodil Energi – Et samarbejde med bankerne 
Niklas Frijs-Madsen, Bodil Energi 
Niklas Frijs-Madsen præsenterede det koncept som Bodil Energi har udviklet. Her har man indgået et 

samarbejde med Nordea hvoraf man tilbyder et end-to-end koncept for varmekilder og finansiering hvor 

man tilmed er i gang med at udvide kundetilbuddet til også at omfatte solenergi, ladestandere, 

hustandsbatteri og isolering. Her gør Bodil Energi det lettere for boligejere at energioptimere deres hjem ved 

at forslå løsninger og giver et overblik over rentabilitet samt fremtidige energiudgifter. På baggrund af dette 

tilbydes gratis energirådgivning på telefonen eller fysisk i boligen og hjælpe til at skabe overblik omkring 

finansiering og offentlige tilskud. Sidst men ikke mindst tilbyder Bodil Energi at installere løsningen samt yde 

service og monitorering heraf.  

Indsatsen i Fredensborg – Koncept og udfordringer 

Emilie Madvig Hansen, Transition  

Emilie Madvig Hansen præsenterede indsatsen som de arbejder med i Fredensborg som inspiration til andre 

tilstedeværende kommuner. Her tager Transition udgangspunkt i antropologiske studier af husejeres 

barrierer og motivationer ift. energirenoveringer. Her arbejder man ud fra en række personaer hvor nogle af 

disse personaer i større grad er motiverede til at foretage energirenovering. I Fredensborg arbejder man med 
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udførelse af energitjek, energirapporter og opfølgningen på hvorvidt boligejerne faktisk foretager sig de 

energirenoveringer som er blevet belyst igennem energirapporterne. Den løbende opfølgning på 

energitjek/energirapporterne sker 4-5 gange i op til 2 år og viser blot at beslutningsprocessen kan være lang 

ved større investeringer, men viser sig at være yderst vigtigt for at øge succesraten af energirenoveringer.  

DEBAT OM NØGLESPØRGSMÅL OG OPSAMLING 

Mangler vi indsatser i OSS? 

Hvordan inddrager vi bankerne på en god måde? 

Hvem gør hvad? (Kan indsatsen koordineres bedre?) 

Anders Møller-Kristensen, Gate 21 

Der var en stor interesse for de koncepter/services som både Transition og Bodil Energi tilbød. Især for 

kommunerne var arbejdet med energitjek og opfølgning på investeringer og rådgivning heraf yderst 

interessant og en del viste interesse for oplægsholdernes koncepter/services som en mulig aktivitet 

kommunerne ville arbejde videre med fremadrettet.  

I diskussionen af manglende indsatser i One-Stop-Shoppen (OSS), blev det nævnt at nabotilgange burde være 

en del af ’rekruttering/motivation’ på den fremviste OSS. Heraf som Transition belyste i deres præsentation 

er naboeffekten en katalysator der kan hjælpe med at rekruttere og motivere boligejerne i at starte den 

indledende dialog om energirenoveringer.  

I diskussionen om hvordan bankerne skal inddrages på en god måde var Realkredit Danmark her nysgerrig 

på hvordan man bedst kunne inddrage dem. En løsning kunne bl.a. været i konceptet fra Bodil Energi som 

samarbejder med Nordea ift. finansieringsmuligheder for energirenovering. Heraf blev det også nævnt 

hvorvidt man kunne klæde bankrådgiveren bedre på i forhold til at understøtte lån til energirenoveringer og 

oplyse boligejerne hvilke muligheder der er. Dette undersøges blandt andet i Stronghouse projektet hvor 

iNudgeyou arbejder med at optimere den nuværende bankrådgivning til at understøtte boligejerne i at søge 

finansiering til energirenoveringer.  

Grundet tidsmangel blev sidste punkt om hvem som gør hvad ikke drøftet yderligere.   
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DEL SESSION 2:  TERMONET 
Moderator: Tommy Olsen, Gate 21 

Rapporteur: Tommy Olsen, Gate 21  

SESSION AGENDA:  
10:45 - 11:00 Kommunernes rolle og udfordring med udgangspunkt i Helsingør Kommune (Emil Sigbrand, 

Projektleder for Grøn Bolig). 

11:00 - 11:15 Forsyningsselskabet som ejer? (Julie Holt, Kalundborg Forsyning). 

11:15 - 11:30 Clean Green Plan Sjælland. Business modeller for termonet: How to do (Søren Skjold Andersen, 

Termonet Danmark). 

11:30 - 12:00 Opsamlende dialog: Hvad mangler vi, for at løsningen opfattes troværdigt? Skal der nye 

indsatser til for at fremme og udbrede ordningen? Hvem gør hvad? 

PRÆSENTATIONER 

Kommunernes rolle og udfordringer med udgangspunkt i Helsingør Kommune 
Emil Sigbrand, Projektleder for Grøn Bolig 

Helsingør kommune fortalte om kommunens indsats med at udskifte naturgas og oliefyr os private boligejere. 
Man har en målsætning i 2023 om at have udskiftet alle oliefyr og 90% af gasfyrene. Samtidig vil man have 
reduceret energiforbruget til opvarmning med 10%.  

Man er startet med at kortlægge grundlaget for arbejdet i to spor:  

• Kortlægge bygningsmassen ud fra energimærkestandart, så man kan fokusere indsatsen samt 
kortlægge hvilke barrierer boligejeren står overfor når de skal motiveres til at 
energirenovere/udskifte varmekilde  

• Kortlægge hvor fjernvarmen kan udbygges og hvor der er tætliggende områder, som fjernvarmen 
ikke vil nå ud til.  

Der er en del områder, hvor fjernvarmen ikke forventer at komme ud, men hvor husene liger tæt. Her vil nye 
fælles varmeløsninger som Termonet være en mulig løsning.  

Forsyningsselskabet som ejer? 
Julie Holt, Kalundborg Forsyning 

Forsyningen er interesseret i Termonet løsninger fordi:  
• De kan bruges i områder, hvor den traditionelle fjernvarme ikke kan nå ud 

• De er billigere i afgrænsede områder  

• De kan udnytte lavtemperatur overskudsvarme  

• De kan bidrage til udviklingen af nye tarifstrukturer  
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Kalundborg Forsyning arbejder ud fra en strategisk energiplan, som kræver at man omstiller mange boliger 

udenfor fjernvarmesystemet. Man er interesseret i at tilbyde dem kollektive løsninger bl.a. fordi det er en 

måde at omstille der hvor boligejeren ikke selv har råd til investeringen i egen varmepumpe. Man vil 

understøtte at man kan leve godt og trygt i landsbyerne som en del af den grønne omstilling.  

Man er interesseret i at gå aktivt ind i området og tilbyde løsninger enten med Kalundborg Forsyning som 

ejer eller som driftsselskab. Forsyningsselskaber kan gå ind i etablering af termonet på 4 niveauer:  
• Ejer og drifter selv  

• Ejer nettet, mens boligejeren ejer varmepumpen. Forsyningen står for driften  

• Boligejerne danner et AMBA og ejer nettet. Forsyningsselskaber står for drift og administration  

• AMBA’et ejer og drifter, mens forsyningsselskabet står for administrationen  

 Både løsninger hvor forsyningsselskabet ejer og hvor der dannes et AMBA som ejer, finansieres løsningerne 

traditionelt via kommune garanterede lån eller realkreditlån - altså meget billige lån.  

Clean Green Plan Sjælland. Business modeller for Termonet: How to do 

Søren Skjold Andersen, Termonet Danmark 

Business modellen skal give SME's anvisninger til hvordan de kan lave en forretningsplan omkring 

termonettet, så de kan få en god forretning ud af det. Der regnes på lokale cases, som på sigt kan få Termonet.  

Projektpartnerne dækker bredt hele værdikæden fra et lokalt forsyningsselskab over rådgivende ingeniører 

til entreprenører og materialeleverandører. Man tager udgangspunkt i 4 typer Termonet: 

     
A. Over 250 kW  

  
B. Under 250 kW  

  
1. Eksisterende 

byggeri  

Større net med konvertering af eksisterende 
bygninger under varmeforsyningloven.  

Mindre net med konvertering af 
eksisterende bygninger.  

  
2. Nybyggeri  

Større net der etableres i forbindelse med 
nybyggeri under varmeforsyningsloven.  

Mindre net der etableres i 
forbindelse med nybyggeri.  

Resultatet skal blive en form for håndbog til virksomheder og kommune, så hele processen er beskrevet fra 
hvordan man etablerer en organisation i forhold til store og små anlæg, hvilke varmekilder man kan inddrage, 
hvordan kommunens sagsbehandling kan forløbe til indkøb af materialer og rådgivning.  
  
Resultaterne vil blive offentliggjort på Termonet Danmarks hjemmeside.  
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Hvad mangler vi, for at løsningen opfattes troværdigt?  

Skal der nye indsatser til for at fremme og udbrede ordningen?  

Hvem gør hvad?  

Tommy Olsen, Gate 21 

Forsyningsselskaberne er ved at blive interesserede i løsningerne, fordi de kan nå ud til flere boligejere og 

tilbyde fællesløsninger, som gør mange ting lettere for boligejeren. Det er en fordel hvis 

forsyningsselskaberne har en rolle, da de lettere kan drive etableringen end lokale borgergrupper - 

succesraten vil blive meget højere. Samtidig sikres finansieringen via de kanaler som forsyningsselskaberne 

kender dvs. kommunegaranti og realkredit. Finansiering kan også ske via aktiviteter igangsat af 

pensionskasser som f.eks. Sustain. Sustain vil primært indgå som developer, hvor man projekterer, 

byggeleder og finder finansieringen.   

  

Der var stor interesse for to værktøjer udviklet i Interreg projektet Future:  

• Håndbog i Termonet. Forsyningsselskaberne vil gerne bruge håndbogen til informationsarbejdet 

omkring udbredelse af Termonet.  

• Thermonetcalc.eu et simpelt beregningsprogram til at give det første billede af om et Termonet 

er relevant i et område.  

 

Ligeledes var der interesse for hvis der kan etableres en form for rejsehold, der kan give den indledende viden 

til et landsbyområde primært i form af et oplæg på et borgermøde og måske hjælp til den første beregning i 

Thermonetcalc.eu programmet. Termonet Danmark vil være den fælles indgang til viden: Termonet.dk 

Håndbogen til interesserede kan findes på:  

https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2021/09/Ha%CC%8Andbog-om-termonet_FINAL.pdf 

Beregningsprogrammet er frit tilgængeligt her: www.Thermonetcalc.eu 

 

https://termonet.dk/
https://www.gate21.dk/wp-content/uploads/2021/09/Ha%CC%8Andbog-om-termonet_FINAL.pdf
http://www.thermonetcalc.eu/
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