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Situationen i Europa








Kyotoaftalen
Europas afhængighed af energiimport fra politisk
ustabile områder
Bygninger tegner sig ca. 40 pct. af energiforbruget i
Europa

Der er en betydelig aktivitet i mange lande netop for
at begrænse forbruget og mindske afhængigheden af
importeret energi
Tyskland satser således på energibesparelser og
vedvarende energi. Udbygning med vindkraft og
solceller sker massivt
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Huse uden varmesystem ved Göteborg



Som et led EU’s udvikling
af energispareteknologier
er der opført en række
såkaldt passivhuse i
Europa. Det er især
Tyskland, der har drevet
udviklingen fremad. Her er
der opført godt 4.000
boliger siden 1994.
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Kendetegn ved passivhuse







Velisoleret klimaskærm med 4 – 500 mm isolering
Gode vinduesløsninger
Ventilation med varmegenvinding med nyttevirkning
på ca. 85 pct.
Brug af solvarme til varmt brugsvand
Anvendelse af energieffektive elapparater

Direktiv 2002/91 om bygningers
energimæssige ydeevne






Nye bygninger
Bestemmelser for om- og tilbygning
Energimærkning
Kontrolordninger
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Direktiv om bygningers energimæssige ydeevne



Hensigten med direktivet er at medvirke til at
forbedre bygningernes energimæssige ydeevne i EU
under hensyn til klimaforhold, lokale forhold,
indeklima og foranstaltningernes rentabilitet

Artikel 4




Medlemslandene forpligter sig til at opstille
minimumskrav efter metoden i artikel 3 for nye og
eksisterende bygninger
Medlemslandene kan undtage visse
bygningskategorier
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Artikel 7




Energicertifikat skal udarbejdes for nybyggeri, ved
salg eller udlejning
Energicertifikatet gælder i højst 10 år

Bilag: Indhold i beregningerne









Klimaskærm
Indretning
Varmeinstallation
Varmt vand
Ventilation og køling
Fast belysning
Bygningens orientering







Indeklimabetingelser
Aktiv solvarme og
solcelleanlæg
Kraftvarmeanlæg
Fjernvarme og
fjernkøleanlæg
Dagslysudnyttelse
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Handlingsplan for en
fornyet energispareindsats
Energibesparelser og marked

Transport- og Energiministeriet
September 2005

I nye bygninger vil regeringen:





Skærpe bygningsreglementets energikrav til
nybyggeri med 25-30 % fra 2006
Have som målsætning at skærpe energikravene
yderligere med ca. 25 % i 2010 og fortsætte
stramningerne i 2015
Definere to klasser af lavenergibygninger i det nye
bygningsreglement, som bruger hhv. 25 % og 50 %
mindre energi end kravene fra 2006
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I nye bygninger vil regeringen:




Ophæve kravet om tilslutningspligt til fjernvarme og
naturgas samt forbudet mod elvarme i lavenergihuse
Skærpe tilsynet med overholdelse af BR

Energibestemmelserne i bygningsreglementerne
2006







Energirammer
Krav til klimaskærmen
Mindstekrav til komponenter
Tilbygninger
Renoveringer og ombygninger
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Energimærkning før færdigmelding





Energimærkning skal dokumentere, at kravene til
bygningens energimæssige ydeevne er opfyldt
Energimærkningen udarbejdes af uafhængig
energikonsulent, der er registreret og godkendt til at
udarbejde energimærkning
Energimærkningen skal foreligge sammen med
færdigmeldingen af byggeriet

Kapitel 8 Energiforbrug




De nye energirammer omfatter ”tilført” energi pr. år
til opvarmning, ventilation, køling, varmt vand og
eventuelt belysning
Der tages hensyn til bl.a. bygningens anvendelse,
varmetilskud fra personer og sol, solafskærmning,
bygningens varmeakkumulerende masse, varmetab
fra installationer, elforbrug i pumper og ventilatorer
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Nyhed



Krav til bygningers lufttæthed. Luftskiftet må ikke
overstige 1,5 l/s pr. m2 ved 50 Pa
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Nye bygninger:





Energiramme
Krav om mindste isolering af de enkelte
bygningsdele
Krav til det dimensionerende varmetab ved
transmission

Ny bestemmelse i 8.2.1, stk. 6:



Selvom energirammen er opfyldt, må det
dimensionerende transmissionstab for bygninger op
til 3 etager ikke overstige 6 W pr. m² klimaskærm
eksklusive vinduer og døre. For bygninger på 3
etager og derover må det dimensionerende
transmissionstab ikke overstige 8 W pr. m²
klimaskærm
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(Enfamiliehuse, rækkehuse,) etageboliger,
kollegier, hoteller m.m.
Det samlede behov for tilført energi til opvarmning,
ventilation, køling og varmt brugsvand må højst
være:
70 + 2200/A kWh/m2 pr. år, hvor A er det opvarmede
etageareal

Eksempel:



Et enfamiliehus på 200 m2, (Hjemas), må højest
bruge 70 + 11 = 81 kWh/m2 pr. år til opvarmning,
køling, ventilation, eventuelt tab i fyringsanlæg,
varmetab fra rør og beholdere og varmt brugsvand
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Kontorer, skoler, institutioner og andre bygninger
Bygningens samlede behov for tilført energi til
opvarmning, ventilation, køling, varmt brugsvand og
belysning må højst være:
95 + 2200/A kWh/m2 pr. år, hvor A er det
opvarmede etageareal

13

Tillæg til energirammen
For bygninger eller bygningsafsnit med behov for fx
et højt belysningsniveau, ekstra meget ventilation
eller et stort forbrug af varmt brugsvand eller lang
benyttelsestid kan der til energirammen gives et
tillæg, der modsvarer det beregnede energiforbrug
hertil

Lavenergibygning klasse 1
En bygning er lavenergibygning klasse 1, hvis det
samlede behov for tilført energi til opvarmning,
ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel
belysning højst er:
35 + 1100/A kWh/m2 pr. år, hvor A er det
opvarmede etageareal
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Lavenergibygning klasse 2
En bygning er lavenergibygning klasse 2, hvis det
samlede behov for tilført energi til opvarmning,
ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel
belysning højst er:
50 + 1600/A kWh/m2 pr. år, hvor A er det
opvarmede etageareal

Fremtid år 2010




Efter regeringens handlingsplan, så er
bestemmelserne i princippet kendte. Der skal skæres
yderligere 25 pct. i energibehovet i nye bygninger.
Dermed er kravniveauet i 2010 opfyldelse af
lavenergiklasse 2.
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Lavenergibygninger klasse 2



En bygning er lavenergibygning klasse 2, hvis det
samlede behov for tilført energi til opvarmning,
ventilation, køling, varmt brugsvand og eventuel
belysning højst er:
50 + 1600/A kWh/m2 pr. år, hvor A er det
opvarmede etageareal
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Mere information




www.ebst.dkwww.ebst.dk
Her findes bygningsreglementerne opdateret.
Desuden findes de ”historiske” bygningsreglementer.
Eksempelsamling om energi er en elektronisk
vejledning udarbejdet i samarbejde med en bred
kreds af byggeriets parter
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