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Bilag 01 Energimærkningsskala for en- og flerfamiliehuse

Skalatrinene gælder for bygninger med følgende BBR-anvendelseskoder:

110 Stuehuse til landbrugsejendom
120 Fritliggende enfamiliehuse
130 Række-, kæde- og dobbelthuse
140 Etageboligbebyggelse
150 Kollegium
160 Døgninstitution
190 Anden bygning til helårsbeboelse
510 Sommerhuse, der mærkes som enfamiliehuse

Skalatrin Grænseværdi i kWh/m² år
A1 < 35 + 1100/A
A2 < 50 + 1600/A
B1 < 70 + 2200/A
B2 < 90 + 2700/A
C1 < 110 + 3200/A
C2 < 130 + 3700/A
D1 < 150 + 4200/A
D2 < 170 + 4700/A
E1 < 190 + 5200/A
E2 < 210 + 5700/A
F1 < 240 + 6500/A
F2 < 280 + 7500/A
G1 < 330 + 9000/A
G2 > 330 + 9000/A

A er det opvarmede etageareal i m².

510 Sommerhuse, der kan mærkes efter forenklet metode
Skalatrin Grænseværdi i kWh/m² år
F1 Nye sommerhuse, som opfylder

bygningsreglementets specifikke
energikrav

F2 Sommerhuse, som opfylder de
specifikke energikrav i BR-S 98
gældende indtil 1/1-2006

G1 Sommerhuse, som er isoleret
svarende til følgende U-værdier:

 tag og loft: 0,40 W/m² K
 ydervægge,

kælderydervægge og
skråvægge: 0,50 W/m² K

 gulve og terrændæk: 0,40
W/m² K

G2 Sommerhuse, som ikke opfylder
ovenstående krav

Kilde: Energistyrelsen
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Bilag 02 Energimærkningsskala for handel, service og offentlige bygninger

Skalatrin Grænseværdi i kWh/m² år
A1 < 35 + 1100/A
A2 < 50 + 1600/A
B1 < 95 + 2200/A
B2 < 115 + 2700/A
C1 < 135 + 3200/A
C2 < 155 + 3700/A
D1 < 175 + 4200/A
D2 < 195 + 4700/A
E1 < 215 + 5200/A
E2 < 235 + 5700/A
F1 < 265 + 6500/A
F2 < 305 + 7500/A
G1 < 355 + 9000/A
G2 > 355 + 9000/A

A er det opvarmede etageareal i m².

Kilde: Energistyrelsen
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Bilag 03 Brændværdier for forskellige brændsler

Brændsel Enhed vægt i kg kWh /enhed
Affald ton 1.000 2.900
Brænde, Klv. Kløvet og stablet

rummeter
ca. 550 2.200

Brænde, Skr. Skov rummeter ca. 430 1.700
Brænde, Rm. Kasse rummeter ca. 250 1.200
Træpiller m3 660 3.200
Træpiller ton 1.000 4.850
Træ flis m3 250 780
Træ flis ton 1.000 2.600
Halm m3 125 500
Halm ton 1.000 4.000
Halmpiller ton 1.000 4.440
Korn ton (15% vand) 1.000 4.000
Fuelolie kg 1 11,3
Fuelolie liter 0,98 11,1
Fyringsgasolie kg 1 11,9
Fyringsgasolie liter 0,85 10,1
Naturgas m3 0,84 11,0
Bygas m3 0,76 4,7
Biogas m3 - 6,4
LPG ( flydende ) ton 1.000 12.800
Petroleum ton 1.000 12.100
Petroleum liter 0,8 9,7
Koks ton 1.000 8.100
Koks hl 40 224
Kul ton 1.000 7.300
Kul hl 75 550
Fjernvarme m3 (35 gr. afkøling) - 40,6
Fjernvarme kWh - 1,0
Fjernvarme MWh - 1.000,0
Fjernvarme Gcal - 1.163,0
Fjernvarme GJ - 278,0
Fjernvarme MJ - 0,28
El kWh - 1,0

Kilde: Håndbog for energikonsulenter 2004
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Bilag 04 Omsætning mellem energienheder

Kilde: Håndbog for energikonsulenter 2004

kWh

MJ

Mcal

liter fyringsolie

m³ naturgas

kg fuelolie

0,278

0,026

0,025

0,028

0,091

0,089
0,099

0,860

3,600

0,108

0,103

0,116

1,163

0,894

0,918
10,1

36,2

8,6

38,9

9,3

1.089

11,0

11,3

40,6

9,7

1,119

Ved omsætning fra en energienhed
til en anden skal man multiplicere
med det tal, man først møder ved
bevægelsen fra den ene energienhed

0,239

4,187

0.974

1,027
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Bilag 05 Ejeroplysningsskema til brug ved energimærkning af ejendomme

Ejers oplysninger om ejendommen til brug for energimærkning. Energimærkningen udføres efter
retningslinierne i Energistyrelsens ”Håndbog for energikonsulenter 2006”.

Ejendommens BBR nummer

Ejers navn og adresse samt evt. E-mail

Navn og adresse på evt.
administrator/varmemester eller lignende som
er kontaktperson på ejendommen

Rekvirenten af en energimærkningsrapport skal i egen interesse give konsulentens så
fyldestgørende oplysninger om ejendommen konstruktioner og installationer som muligt.

Såfremt rekvirenten ikke bidrager med oplysninger til brug for energimærkningen kan det resultere
i en forringet energimærkningsrapport.

Det er derfor hensigtsmæssigt at udlevere følgende dokumenter til energikonsulenten forud for
energimærkningen. I det omfang intet andet er nævnt, gælder oplysningerne for alle kategorier af
bygninger.

 BBR meddelelsen eller alternativt oplysninger om ejendommens bruttoareal og opvarmede
areal, samt oplysninger om ejendommens anvendelse.

 Kopi af seneste rapport vedrørende oliekedeltest (findes i ejendomme som har fået
foretaget lovpligtigt kedeleftersyn efter 1. april 2006)

 Kopi af seneste rapport vedrørende energimærkning
 Kopi af tidligere varmesynsrapport eller rapport fra varmekonsulent (VKO)
 Kopi af driftsjournaler siden sidste energimærkning for ejendomme omfattet af krav hertil, jf.

energimærkningsbekendtgørelsens § 21 (kun ejendomme over 1.000 m²)
 Navn og adresse mv. samt oplysninger om evt. administrator (flerfamiliehuse, handel,

service og offentlige bygninger)
 Kopi af årsopgørelse inklusive udgifter for det seneste års varmeforbrug eller oplysninger

det seneste års varmeforbrug og udgifterne hertil
 Evt. oplysninger om priser i forbindelse med vand og el. Disse oplysninger er frivillige idet

energikonsulenten alternativt kan gennemføre beregningerne på standardpriser
 Årsopgørelser for el, vand og varme, også hvis det er en lejer, som betaler for forbruget.
 Bygningstegninger
 Særlige oplysninger eller eftersynsrapporter vedrørende ventilations- og køleanlæg
 Oplysninger om ombygninger og andre bygningsforandringer, som enten allerede er

planlagt eller som overvejes

Øvrigt materiale af relevans for energimærkningen

Rekvirenten bedes desuden give følgende oplysninger til konsulenten, så vidt som disse er
bekendte sammen med eventuel foreliggende dokumentation for dette:
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Hulmur / gulvkonstruktion

Del af mur / gulv Uisoleret Isoleringstykkelse (mm) Dato for evt.
attest

Hulmur
Terrændæk
Krybekælder

Tagisolering

Del af tag Uisoleret Isoleringstykkelse (mm) Dato for tegning

Hanebåndsloft
Skråvæg
Lodret skunk
Vandret skunk

Antal hvidevarer.
Ved enfamiliehuse skal angives hvidevarer som indgår ved salg eller udleje.
Ved flerfamiliehuse skal angives hvidevarer i fællesområder som kan benyttes af flere beboere,
eller hvor driftsudgifterne betales via fællesudgifterne.

Lavenergi 0-5 år 5-10 år >10 år
Vaskemaskine
Tørretumbler
Opvaskemaskine
Køleskab m.
frostboks
Køleskab U.
frostboks
Køle/fryseskab
Kummefryser
Skabsfryser
El-bageovn
Komfur
El-kogeplader
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Planlagte bygningsændringer
Rekvirenten kan med fordel oplyse om evt. overvejede bygningsforandringer, nye belysningsanlæg
mv. Energikonsulenten kan tage stilling til om der i forbindelse med disse kan stilles særlige krav
om energieffektivitet. For mange energibesparelser gælder, at de er særlig rentable i forbindelse
med at der alligevel foretages bygningsforandringer. Og energikonsulenten skal konkret oplyse om
besparelsesforslag, der med fordel kan gennemføres i forbindelse med renovering.

Driftstider (kun for bygninger indenfor handel, service og den offentlige sektor)
Konsulenten har brug for oplysninger om driftstider i forbindelse med ejendommen tekniske
installationer herunder ventilationsanlæg, varmeanlæg og belysningsanlæg

Undertegnede bekræfter hermed, at jeg i videst muligt omfang har udleveret de ovenstående
oplysninger, og at evt. manglende oplysninger kan medføre en forringet energimærkningsrapport.

Rekvirent

Navn:

Underskrift: ________________________

Dato for oplysninger _______________
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Bilag 06 BBR anvendelseskoder

Bygninger til helårsbeboelse.
110 Stuehus til landbrugsejendom.
120 Fritliggende enfamilieshus (parcelhus).
130 Række-, kæde-, eller dobbelthus (lodret adskillelse mellem enhederne).
140 Etageboligbebyggelse (flerfamiliehus, herunder tofamiliehus) (vandret adskillelse mellem
enhederne).
150 Kollegium.
160 Døgninstitution (plejehjem, alderdomshjem, børne- eller ungdomshjem).
190 Anden bygning til helårsbeboelse.

Produktions- og lagerbygninger i forbindelse med landbrug, industri, håndværk, offentlige værker
o. lign.
210 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende landbrug, gartneri, råstofudvinding o. lign.
220 Bygning til erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v. (fabrik, værksted
o. lign.).
230 El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt m.v..
290 Anden bygning til landbrug, industri etc.

Bygninger til handel, transport, kontor, liberale erhverv, servicevirksomhed o. lign.
310 Transport- og garageanlæg (fragtmandshal, lufthavnsbygning, banegårdsbygning,
parkeringshus). Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910.
transport- og garageanlæg (fragtmandshal, luf thavnsbygning, banegårdsbygning, parkeringshus).
Garage med plads til et eller to køretøjer registreres med anvendelseskode 910.
320 Bygning til kontor, handel, lager, herunder offentlig administration.
330 Bygning til hotel, restaurant, vaskeri, frisør og anden servicevirksomhed.
390 Anden bygning til transport, handel etc.

Bygninger til kulturelle formål samt institutioner.
410 Bygning til biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling, bibliotek, museum, kirke o. lign.
420 Bygning til undervisning og forskning (skole, gymnasium, forskningslaboratorium o. lign.).
430 Bygning til hospital, sygehjem, fødeklinik o. lign.
440 Bygning til daginstitution.
490 Bygning til anden institution, herunder kaserne, fængsel o. lign.

Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen
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Bygninger til fritidsformål.
510 Sommerhus.
520 Bygning til ferieformål m.v., bortset fra sommerhus (feriekoloni, vandrehjem o. lign.)

530 Bygning i forbindelse med idrætsudøvelse (klubhus, idrætshal, svømmehal o. lign.).
540 Kolonihavehus.
590 Anden bygning til fritidsformål.

Mindre bygninger til garageformål, opbevaring m.v.
910 Garage med plads til et eller to køretøjer.
920 Carport
930 Udhus

Kilde: Erhvervs- og Byggestyrelsen
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Bilag 07 Temperaturfaktor, b for klimaskærmen
Såfremt den ønskede bygningsdel ikke fremgår af denne liste skal temperaturfaktoren b udregnes i
henhold til kapitel .
For nye bygninger skal temperaturfaktoren b altid beregnes i henhold til kapitel .

Bygningsdel Temperaturfaktor, b

Terrændæk og kældergulve
Terrændæk og kældergulv uden gulvvarme 0,7
Klinkegulve med gulvvarme i nyere bygninger 1,2
Trægulve og tæppegulve med gulvvarme i ældre bygninger 2,0

Etageadskillelse mod uopvarmet, uisoleret kælder
Uisoleret etageadskillelse 0,5
Isoleret etageadskillelse 0,7

Etageadskillelse mod uopvarmet, isoleret kælder
Uisoleret etageadskillelse 0,3
Isoleret etageadskillelse 0,6

Gulv mod krybekælder
Uisoleret etageadskillelse 0,5
Isoleret etageadskillelse 0,7

Bygningsdele mod uopvarmet rum
Garager og udhuse 1,0
Tag- og loftrum 1,0
Udeliggende trappeopgange og lign. 0,7
Udestue 0,7
Kældervæg mod uopvarmet kælder Som for etageadskillelsen

Kælderydervægge
Kælderydervæg mod jord 0,7

Ydervægge og fundamenter
Bag radiatorer i brystninger som er dårligere isoleret end
resten af ydervæggen

2,0*

Ved konvektorgrave 2,0

* Dog kun for den del af brystningen som radiatoren dækker. Hvis radiatoren fx dækker 60 % af brystningen da 1,6 for
hele brystningen, idet de 60 % skal tages i forhold til 2,0, svarende til 1,2 og de resterende 40 % skal tages i forhold til
normal temperaturfaktor for vægge, som er 1,0.
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Bilag 08 U-værdier for typiske bygningsdele

Bilag 8.1 U-værdier for massive ydervægge
Lbr. Beskrivelse U-værdi Note

1.0 Bindingsværk 2,80 Bindingsværk ½ sten med 15% træ
1.1 ½ sten tegl 3,20 12 cm massiv teglvæg (½-stens væg)

1.2 ½ sten + 50 mm mm 0,65 12 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 50 mm isolering

1.3 ½ sten + 100 mm mm 0,38 12 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 100 mm isolering

1.4 1/1 sten tegl 2,10 24 cm massiv teglvæg (1/1 stens væg)

1.5 1/1 sten + 50 mm 0,60 24 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 50 mm isolering

1.6 1/1 sten +100 mm 0,35 24 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 100 mm isolering

1.7 1½ sten tegl 1,50 35 cm massiv teglmur, T1800 i formur og T1600 i bagmur

1.8 1½ sten + 50 mm 0,55 35 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 50 mm isolering,

1.9 1½ sten + 100 mm 0,33 35 cm teglvæg, efterisoleret med ca. 100 mm isolering

1.10 2 sten tegl 1,20 47 cm massiv teglydervæg

1.11 2 sten + 50 mm 0,50 48 cm massiv teglydervæg, efterisoleret med 50 mm isolering,

1.12 2 sten + 100 mm 0,30 49 cm massiv teglydervæg, indvndigt efterisoleret med 100 mm isolering

1.13 19 cm letbeton 1,10 19 cm letbetonydervæg

1.14 19 cm letbeton + 50 mm 0,50 20 cm letbetonydervæg, efterisoleret med 50 mm isolering

1.15 19 cm letbeton + 100 mm 0,30 21 cm letbetonydervæg, efterisoleret med 100 mm isolering

1.16 29 cm letbeton 0,75 29 cm letbetonydervæg

1.17 29 cm letbeton + 50 mm 0,40 29 cm letbetonydervæg, efterisoleret med 50 mm isolering

1.18 29 cm letbeton + 100 mm 0,27 29 cm letbetonydervæg, efterisoleret med 100 mm isolering

1.19 30 cm beton over jord 3,00 30 cm betonydervæg

1.20
30 cm beton over jord + 100
mm

0,37 30 cm betonydervæg efterisoleret med 100 mm isolering

1.21 30 cm klinkebeton over jord 0,95 30 cm letklinkebeton ydervæg

1.22
30 cm klinkebeton o.j. + 100
mm

0,30 30 cm letklinkebetonvæg, efterisoleret med 100 mm isolering

1.23 mur + 150 mm 0,25 alle typer uisoleret ydervæg, som efterisoleret med 150 mm isolering

1.24 mur + 200 mm 0,19 alle typer uisoleret ydervæg, som efterisoleret med 200 mm isolering

Løbenummeret i venstre kolonne anvendes også i bilag 12
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Bilag 8.2 U-værdier for hule mure / tunge ydervægge
Lbr. Beskrivelse U-værdi Note

2.1 30 cm hul, uisoleret 1,80
30 cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring. Formur T1800,
bagmur T1800.

2.2 30 cm hul efterisoleret granulat 0,67
30 cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring, efterisoleret
med mineraluldsgranulat med lamda ca. 0,045 W/m K.

2.3 30 cm hul efterisoleret brændte
klinker

1,00 30 cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum og 10% udmuring efterisoleret med
letklinker med lamda ca. 0,080 W/m K.

2.4 30 cm hul isoleret 0,60
30 cm teglhulmur, isoleret samtidigt med opførelsen. 10% kuldebro.
Isolering med lamda ca. 0,037 W/m K

2.5 30 cm Tung BR61 - BR72 1,00
30 cm ydervæg der opfylder bygningsreglementet op til 1979. F.eks. Tegl
som ydervæg luft og 12-13 cm porebeton Pb600 eller 12 cm molersten
700 som bagmur. OBS disse ydervægge er ikke hulmursisolerede.

2.6
30 cm Tung BR61-72 +
granulat

0,42

30 cm ydervæg der opfylder bygningsreglementet op til 1979 uden
hulmursisolering, er efterisoleret med granulat lamda 45. F.eks. Tegl som
ydervæg 75 mm granulat og 12-13 cm porebeton Pb600 eller 12 cm
molersten 700 som bagmur.

2.7 36 cm hul mur uisoleret 1,60 36 cm hul mur uisoleret, med 10% kuldebro

2.8 36 cm hul mur efterisoleret 0,49
36 cm hul mur med 10% kuldebro. Efterisoleret med hulrumsgranulat,
med lamda ca. 0,045 W/m K.

2.9 ca 35 cm 10% udmuring 0,48
35 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering og 10% kuldebro.
Isoleret med batts med lamda ca. 0,037 W/m K.

2.10 350 tegl-letbeton 0,30
36 cm hulmur isoleret med ca. 125 mm isolering. Ydervæg tegl, 125 mm
batts og 110 mm klinkebeton bagmur. Ydervæggens isolering er skønnet
at svare til kravene i bygningsreglement på opførelsestidspunktet

Bilag 8.3 U-værdier for lette ydervægge og kvistflunke
Lbr. Beskrivelse U-værdi Note

3.1 Kvist flunk 2,50 brædder med beklædning ud- og indvendigt, uisoleret

3.2 Let uisoleret 1,90 10 cm let væg med beklædning ud- og indvendigt, uisoleret

3.3 Let BR 61 - 72 (70 mm) 0,60 Ydervæg med ca. 100 mm stolpeskelet og ca. 75 mm isolering

3.4 Let 1.2.79 - 15.98 0,30 Let ydervæg med 120-145 mm isolering. Ydervæggens isolering er
skønnet at svare til kravene i bygningsreglement på opførelsestidspunktet

3.5 Skalmur-200 mm + bekl. 0,20 Skalmur med 2x95 mm isolering, indvendigt beklædt med gipsplade
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Bilag 8.4 U-værdier for kælderydervægge mod jord, hvor kældergulv er ca. 2 m under
terræn

Lbr. Beskrivelse U-værdi Note

4.1 30 cm beton 0,90 30 cm betonkælderydervægge. Hele ydervæggens højde er mod jord*

4.2 30 cm beton + 50 mm 0,48
30 cm betonkælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 50 mm
isolering

4.3 30 cm beton + 100 mm 0,33
30 cm betonkælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 100 mm
isolering

4.4 30 cm letklinkebeton 0,52 30 cm klinkebeton kælderydervægge

4.5 30 cm letklinkebeton + 50 mm 0,34
30 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 50 mm
isolering

4.6 30 cm letklinkebeton + 100 mm 0,25
30 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 100 mm
isolering

4.7 35 cm letklinkebeton 0,48 35 cm klinkebeton kælderydervægge

4.8 35 cm letklinkebeton + 50 mm 0,32 35 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 50 mm
isolering

4.9 35 cm letklinkebeton + 100 mm 0,24 35 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 100 mm
isolering

4.10 39 cm letklinkebeton 0,45 39 cm klinkebeton kælderydervægge

4.11 39 cm letklinkebeton + 50 mm 0,30
39 cm klinkebeton kælderydervægge, indvendigt efterisoleret med 50 mm
isolering

4.12 39 cm letklinkebeton + 100 mm 0,22

4.13 30 cm beton + 150 mm 0,22

4.14 30 cm letklinkebeton + 150 mm 0,20

4.15 30 cm beton + 200 mm 0,18

4.16 30 cm letklinkebeton + 200 mm 0,16

* For kælderydervægge af 30 cm beton med kun 1 m af højden mod jord er U-værdien for delen
mod jord 1,10 W/m² K.

Ved udvendig efterisolering skal anvendes 10 % mere isoleringstykkelse.
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Bilag 8.5 U-værdier for vægge mellem opvarmede og ikke opvarmede rum
Lbr. Beskrivelse U-værdi Note
5.1 ½ sten 2,10 12 cm massiv teglvæg (½-stens væg)

5.2 ½ sten + 50 mm mm 0,56
12 cm teglvæg, indvendigt efterisoleret med ca. 50 mm isolering,
afsluttende med pladebeklædning

5.3 1/1 sten 1,50 24 cm massiv teglvæg (1/1 stens væg)

5.4 1/1 sten + 50 mm 0,51 24 cm teglvæg, indvendigt efterisoleret med ca. 50 mm isolering,
afsluttende med pladebeklædning

5.5 10 cm letbeton 1,50 10 cm letbeton (Gasbeton)

5.6 10 cm letbeton + 50 mm 0,52
10 cm letbeton (Gasbeton), indvendigt efterisoleret med 50 mm,
afsluttende med pladebeklædning

5.7 19 cm letbeton 0,95 19 cm letbeton (Gasbeton)

5.8 19 cm letbeton + 50 mm 0,44
19 cm letbeton (Gasbeton), indvendigt efterisoleret med 50 mm,
afsluttende med pladebeklædning

5.9 29 cm letbeton 0,66 29 cm letbetonydervæg

5.10 29 cm letbeton + 500 mm 0,26
29 cm letbetonydervæg, indvendigt efterisoleret med 50 mm isolering,
afsluttende med pladebeklædning.

5.11 10 cm beton 3,10
5.12 10 cm beton + 50 mm 0,69 10 cm betonvæg med 50 mm isolering, indvendigt beklædt med plade
5.13 19 cm beton 2,60
5.14 19 cm beton + 50 mm 0,66 19 cm betonvæg med 50 mm isolering, indvendigt beklædt med plade
5.15 30 cm beton 2,30 30 cm betonvæg

5.16 30 cm beton + 50 mm 0,57 30 cm betonvæg efterisoleret med 100 mm isolering, afsluttende med
pladebeklædning

5.17 30 cm massiv tegl 1,30

5.18 30 cm hul, uisoleret 1,30
30 cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum. Væggen skal undersøges med
teknoskop

5.19 30 cm hul efterisoleret 0,42
30 cm teglhulmur, med 7,5 cm hulrum. Ydervæggen er efterisoleret med
mineraluldsgranulat. Ydervæggen skal undersøges med teknoskop

5.20 30 cm hul isoleret 0,40
30 cm teglhulmur, isoleret samtidigt med opførelsen. Ydervæggen skal
undersøges med teknoskop

5.21 36 cm hul mur uisoleret 1,30 30 cm hulmur med tegl yderst og mangehulssten/molerssten indvendigt.
7,5 cm hulrum, uisoleretVæggen skal undersøges med teknoskop

5.22 36 cm hul mur efterisoleret 0,28 30 cm hulmur med tegl yderst og mangehulssten/molerssten indvendigt.
75 mm isoleret hulrum. Væggen skal undersøges med teknoskop

5.23 let uisoleret 1,90 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, uisoleret
5.24 50 mm isolering 0,65 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 50 mm isolering

5.25 75 mm isolering 0,48 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 75 mm isolering

5.26 100 mm isolering 0,38 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 100 mm isolering
5.27 150 mm isolering 0,24 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 150 mm isolering
5.28 200 mm isolering 0,18 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 200 mm isolering
5.29 250 mm isolering 0,14 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 250 mm isolering
5.30 300 mm isolering 0,12 Stolpekonstruktion med beklædning på en side, med 300 mm isolering

Bilag 8.6 U-værdier for træbjælkelag mod kælder, krybekælder, loftrum. U-værdi for
fladt tag

Lbr. Beskrivelse U-værdi Note

6.1 Træ på bjælker 1,90 Brædder på bjælker uden isolering

6.2 Træ på bjælker m. (lerindskud) 1,50 Brædder på bjælker med lerindskud

6.3
Træ + tæppe på bjælker m.
lerindskud

1,30 Brædder og tæppe på bjælker med lerindskud uden isolering

6.4 Træ / bjælker - 50 mm 0,60 Brædder på bjælker med 50 mm isolering.

6.5 Træ / bjælker - 100 mm 0,40 Brædder på bjælker med 100 mm isolering.

6.6 Træ på bjælker - 150 mm 0,30 Brædder på bjælker med 150 mm isolering.
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6.7 Træ på bjælker - 200 mm 0,20 Brædder på bjælker med 200 mm isolering.

6.8 Træ på bjælker - 250 mm 0,16 Brædder på bjælker med 225 mm isolering.

6.9 Bjælkelag uisoleret 1,20 Uisoleret bjælkelag med brædder, bjælker og beklædt underside

6.10 Bjælkelag - 50 mm 0,52 Trægulv på bjælker, ca. 15 x 15 cm, med 50 mm isolering mellem bjælker

6.11 Bjælkelag - 100 mm 0,37 Trægulv på bjælker, ca. 15 x 15 cm, med 100 mm isolering mellem bjælker

6.12 Bjælkelag - 150 mm 0,25 Bjælkelag med 150 mm isolering.

6.13 Bjælkelag - 200 mm 0,20 Bjælkelag med 200 mm isolering.

6.14 Bjælkelag 250 mm 0,15 Bjælkelag med 250 mm isolering.

Bilag 8.7 U-værdier for massive etageadskillelser mod kælder, krybekælder, loftrum. U-
værdi for fladt tag

Lbr. Beskrivelse U-værdi Note

7.1 Tæppe - 10-20 cm beton 2,30 Tæppe på beton etageadskillelse, 10-20 cm tyk

7.2 Træ - 10-20 cm beton 1,40 Træ / strøer på beton etageadskillelse, 10-20 cm tyk

7.3
Træ/tæppe - 10-20 cm beton + 50
mm 0,54 Træ / strøer med 50 mm isolering på beton etageadskillelse, 10-20 cm tyk

7.4
Træ/Tæppe - 10-20 cm beton +
100 mm 0,33

Træ / tæppe med 100 mm isolering på beton etageadskillelse, 10-20 cm
tyk

7.5 tæppe -20 cm letbeton 1,30 Tæppe på letbetonetageadskillelse 20 cm tyk

7.6 træ -20 cm letbeton 1,00 Træ/strøer på letbetonetageadskillelse 20 cm tyk

7.7
Træ/tæppe 20 cm letbeton + 50
mm 0,47 Træ/strøer med 50 mm isolering på letbetonetageadskillelse 20 cm tyk
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Bilag 8.8 U-værdier for terrændæk
Lbr. Beskrivelse U-værdi Note

8.1 Gulv mod jord 1,00 Trægulv på strøer/bjælkelag på jord
8.2 Linoleum/beton 0,70 Linoleum/vinyl på beton direkte mod jord.

8.3 Linoleum-beton-20 cm Leca 0,44 Linoleum/vinyl på beton, med ca. 20 cm letklinker under betonplade.
8.4 Træ- beton, 20 cm Leca 0,34 Trægulv med strøer på beton, med ca. 20 cm letklinker under betonplade.
8.5 Træ/vinyl med 50 mm isolering 0,20 Trægulv med strøer på beton, med ca. 50 mm isolering mellem lægter.
8.6 Træ/vinyl med 75 mm isolering 0,18 Trægulv med strøer på beton, med ca. 75 mm isolering mellem lægter.

Bilag 8.9 U-værdier for kældergulve
Lbr. Beskrivelse U-værdi Note

9.1 Beton/jord 0,50 Betonkældergulv mod jord.

9.2 trægulv beton/jord 0,45 Trægulv på beton mod jord

9.3 Træ/tæppe-beton-20 cm Leca 0,25 Trægulv på beton med ca. 20 cm letklinker under betonplade.

9.4 Træ/vinyl med 50 mm isolering 0,20 Trægulv på beton med ca. 50 mm isolering mellem strøer.

Bilag 8.10 Linjetab for ydervægsfundamenter
Lbr. Beskrivelse -værdi Note

10.1 Betonvæg på betonfundament 0,80 Klinkegulv

10.2 Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på
betonfundament

0,70 Klinkegulv

10.3 Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på
letklinkerfundament

0,30 Klinkegulv

10.4 Tegl-, letbeton- eller skeletvæg på
letklinkerfundament

0,25 Klinkegulv

10.5 Kældervægsfundament i beton 0,40 Klinkegulv

10.6 Kældervægsfundament i letbeton 0,30 Klinkegulv

Trægulv over betonpladen reducerer linjetabet med ca. 10 %.

Kilde: Håndbog for energikonsulenter 2004
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Bilag 09 U-værdier og g-værdier for typiske vinduer

Fast vindue 1 rude
h x b i meter 1 lag glas 1 +1 lag

glas
Termo-

rude
3 lags

termorude
1 + 1 lag

energiglas Energirude

1,2 * 0,6 4,8 2,6 2,9 2,3 1,8 1,8
1,2 * 1,2 5,1 2,6 2,9 2,2 1,8 1,6
1,4 * 1,6 5,2 2,7 2,8 2,1 1,8 1,5

Fast vindue 1 rude
h x b i meter 1 lag glas 1 +1 lag

glas
Termo-

rude
3 lags

termorude
1 + 1 lag

energiglas Energirude

1,2 * 0,6 4,2 2,3 2,7 2,3 1,7 1,9
1,2 * 1,2 4,7 2,4 2,8 2,2 1,8 1,7
1,4 * 1,6 4,9 2,5 2,8 2,1 1,8 1,6

Flerfagsvindue
h x b i meter 1 lag glas 1 +1 lag

glas
Termo-

rude
3 lags

termorude
1 + 1 lag

energiglas Energirude

1,2 * 0,6
En gående ramme 1
rude

4,2 2,3 2,70 2,3 1,7 1,9

1,2 * 1,2
To gående rammer 2
ruder

4,3 2,3 2,70 2,3 1,7 1,9

1,4 * 1,6
Tre gående rammer
3 ruder

4,3 2,3 2,70 2,3 1,7 1,9
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Bondehusvindue
h x b i meter 1 lag glas 1 +1 lag

glas
Termo-

rude
3 lags

termorude
1 + 1 lag

energiglas Energirude

1,2 * 0,6 Et fags
6 ruder 3,7 2,1 2,9 2,7 1,7 2,4

1,2 * 1,2 To fags
12 ruder 3,9 2,2 2,8 2,5 1,7 2,2

1,4 * 1,6 Tre fags
18 ruder 3,8 2,1 2,7 2,4 1,7 2,1

Dannebrogsvindue
h x b i meter 1 lag glas 1 +1 lag

glas
Termo-

rude
3 lags

termorude
1 + 1 lag

energiglas Energirude

1,8 * 0,6 Et fags
2 ruder 4,1 2,2 2,7 2,3 1,7 1,9

1,8 * 1,2 To fags
4 ruder 4,2 2,3 2,7 2,3 1,7 1,9

1,6 * 1,1 To fags
4 ruder 4,1 2,2 2,7 2,3 1,7 2,0

1,8 * 1,6 Tre fags
6 ruder 4,2 2,3 2,7 2,3 1,7 2,0
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Dannebrogsvindue
h x b i meter 1 lag glas 1 +1 lag

glas
Termo-

rude
3 lags

termorude
1 + 1 lag

energiglas Energirude

1,8 * 0,6 Et fags
10 ruder 3,7 2,30 2,9 2,7 1,7 2,4

1,8 * 1,2 To fags
20 ruder 3,8 2,30 3,0 2,7 1,7 2,4

1,6 * 1,1 To fags
20 ruder 3,7 2,30 2,9 2,7 1,7 2,5

1,8 * 1,6 Tre fags
30 ruder 3,7 2,30 3,0 2,7 1,7 2,5

Terrassedøre
h x b i meter 1 lag glas 1 +1 lag

glas
Termo-

rude
3 lags

termorude
1 + 1 lag

energiglas Energirude

2,1 * 0,6
Sidestykke til
terrassedør

3,2 2,2 2,5 2,2 1,9 2,00

2,1 * 0,9
Enkelt terrassedør,
en rude

4,0 2,4 2,6 2,1 1,8

2,1 * 1,9
Skydedør, to ruder 4,3 2,5 2,6 2,1 1,7

Forudsætninger mv.

U-værdi for glas i W/m²K:
1 lag 5,80 - 1+1 som koblede ruder 2,80 - 2 lags termorude 2,80 - 3 lags termorude 1,90 - 1 + 1
energirude som koblede ruder 1,90 - energirude som to lags termorude 1,20.
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U-værdi for ramme/karm/sprosse i W/m²K:
1,90 som gennemsnit for vinduer med et lag glas og termoruder
1,5 som gennemsnit for vinduer med forsatsrammer 1+1

Linietabet for rudens afstandsprofil (psi) g i W/mK:

To- lags termorude 0,07,
For 3-lags termoruder 0,09
For to lags energitermorude 0,10
For 1+1 løsninger med koblede ruder 0

U-værdierne er beregnet iht. DS 418 6. udgave.

Solvarmetransmittans (g-værdi) og lystransmittans (LT-værdi) for typiske ruder. Værdierne
anvendes, hvis ikke der foreligger oplysninger for de aktuelle ruder.

Rudetype g-værdi LT-værdi
1 lag glas
1+1 lag glas
Termorude
3 lags termorude
1+1 lag energiglas
Energirude, ældre
Energirude, ny
Solafskærmende rude, svagt
Solafskærmende rude, kraftigt

0,85
0,75
0,75
0,65
0,70
0,70
0,65
0,45
0,25

0,90
0,80
0,80
0,70
0,75
0,75
0,80
0,55
0,30

Kilde: Håndbog for energikonsulenter 2004 og Statens Byggeforskningsinstitut (LT-værdier)
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Bilag 10 Glasandele og afskærmningsfaktorer for typiske vinduer og
solafskærmninger

Glasandel
Vindues type h x b i m Arealfaktor Ff

Fast ramme en rude vindue 1,2 x 0,6 0,70
Fast ramme med en rude 1,2 x 1,2 0,80
Fast ramme med en rude 1,2 x 1,6 0,85

En gående ramme, 1 rude 1,2 x 0,6 0,60
En gående ramme, 1 rude 1,2 x 1,2 0,70
En gående ramme, 1 rude 1,2 x 1,6 0,75

Bondehusvindue, et fags 1 rude 1,2 x 0,6 0,60
Bondehusvindue, to fags 2 ruder 1,2 x 1,2 0,60
Bondehusvindue, tre fags 3 rude 1,2 x 1,6 0,60

Bondehusvindue, et fags 6 ruder 1,2 x 0,6 0,45
Bondehusvindue, to fags 12 ruder 1,2 x 1,2 0,50
Bondehusvindue, tre fags 18 rude 1,2 x 1,6 0,50

Dannebrogsvindue 1 fag 2 ruder 1,8 x 0,6 0,55
Dannebrogsvindue 2 fag 4 ruder 1,8 x 1,2 0,60
Dannebrogsvindue 2 fag 4 ruder 1,4 x 1,6 0,55
Dannebrogsvindue 3 fag 6 ruder 1,8 x 1,6 0,60

Dannebrogsvindue 1 fag 10 ruder 1,8 x 0,6 0,45
Dannebrogsvindue 2 fag 20 ruder 1,8 x 1,2 0,50
Dannebrogsvindue 2 fag 20 ruder 1,4 x 1,6 0,45
Dannebrogsvindue 3 fag 30 ruder 1,8 x 1,6 0,45

Sidestykke til terrassedør med 1 stor rude 2,1 x 0,6 0,30
Terrassedør med en stor rude 2,1 x 0,9 0,50
Skydedør med to store ruder 2,1 x 1,8 0,60
h x b er vinduesmålene.
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Solafskærmningsfaktorer

Placering Dobbeltruder Energiruder og -glas

Type Lys Mørk Lys Mørk

Indvendig

Persienne 0,60 0,80 0,70 0,85

Rullegardin 0,30 0,70 0,45 0,80

Gardin 0,60 0,80 0,70 0,85

Mellem glas *

Persienne 0,30 0,50 0,25/0,40 0,45/0,60

Gardin (screen) 0,30 0,50 0,25/0,40 0,45/0,60

Udvendig

Persienne 0,10 - 0,20 0,10 - 0,20

Gardin (screen) 0,10 - 0,20 0,10 - 0,20
* For solafskærmning mellem glaslag afhænger solafskærmningsfaktoren af energibelægningens
placering. Hvis energibelægningen er på inderste glaslag gælder de lave værdier eller gælder de
høje værdier.
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Bilag 11 Ældre bygningsreglementers krav til U-værdier

Boliger og andre bygninger eksklusive sommerhuse og industribygninger

Bygningsdele BR 61 BR 67 BR 72 BR 77
(til 1.2-79) BR 82 BR-S 85 BRS 85 1.4.65 -

1.4.86
BR 95 og BR-S

98
Ydervægge > 100 kg./m² + mod jord 1,1 1,1 1,00 0,40 0,40 0,40 0,40-0,35 0,30
Ydervægge < 100 kg/m² 0,5 0,5 0,60 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Kælderydervægge - - - - - 0,40 0,40 0,30
Skillevægge uopvarmede rum 1,7 1,7 2,00 0,50 0,50 0,50 0,50 0,40
Terrændæk 0,4 0,4 0,45 0,30 0,30 0,30 0,30 0,20
Terrændæk mv. med gulvvarme 0,15
Gulve over ventilerede kryberum 0,5 0,5 0,60 0,60 0,30 0,30 0,30 0,20
Etageadskillelser over det fri 0,4 0,4 - 0,45 0,20 - 0,20
Etageadskillelser mod uopvarmede
rum

0,5 0,5
0,60 0,40 0,20 0,50 0,40

Loft- og tagkonstruktioner 0,4 0,4 0,45 0,20 0,20 0,20 0,20 0,15
Flade tage / skråvægge mod tag 0,4 0,4 - 0,20
Yderdøre, porte og lemme - 2,00 2,00 2,00 2,00 1,80
Vinduer mm 2,90 2,90 2,90 2,90 2,90 1,80

Sommerhuse

Bygningsdele BR-S 98 Kravene i BR 95 og BR-S 98 var gældende indtil 1/1-2006

Ydervægge 0,40
Kælderydervægge 0,40
Skillevægge uopvarmede rum 0,60
Terrændæk 0,30
Gulve over ventilerede kryberum 0,30
Etageadskillelser over det fri 0,30
Etageadskillelser mod uopvarmede
rum 0,60
Loft- og tagkonstruktioner 0,25
Flade tage / skråvægge mod tag 0,25
Yderdøre, porte og lemme 2,90
Vinduer mm 2,90





Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

21.08.2006 Side 1

Bilag 12 Typiske konstruktioner i ”Danskernes huse”

Løbenummer i yderste højre søjle henviser til U-værdier i Bilag 8

Huse fra 1900-tallet - Det lille byhus og byggeforeningshuset

Bygnings
-del

Bygningsreglem
enter,
bestemmelser
og regler

Konstruktion Oprindelig Isolering Lbr.
Bilag 8

Bindingsværk: 11 cm mur, 15% træ 1.0
1 stens massiv mur (ca. 24 cm ) 1.4
1½ stens massiv mur (ca. 36 cm) 1.7
2 stens massiv mur (ca. 48 cm) 1.10
2½ stens massiv mur (ca. 60 cm) -

Massive mure.

3 stens massiv mur (ca. 72 cm) -
1½-stens hul mur (36 cm) af mangehul sten,
1800 kg/m3 for teglmassen, med faste
binderkolonner, fuget udvendigt og pudset
indvendigt.

1.7

Yder-
vægge

Københavns
byggelov af 1856:
Bærende
konstruktioner i
1½, 2, 2½ el. 3
stens tykkelse.
Omkr. 1900 vandt
de hule mure
indpas i
byggeriet.

Ingen BR-krav.

Hule mure. Evt.
kanalmure med
faste bindere.

30 cm hul mur af tunge, massive teglsten, 1800
kg/m3 fuget udvendigt og pudset indvendigt.

2.1

Bjælkeloft med 6" bjælker og 28 mm
loftsbrædder uden isolering

6.1

Bjælkelag med gulvbrædder, lerindskud og loft
af forskalling, rør og puds (ingen isolering)

6.9

Lofter og
etage-
adskillels
e

Ingen Høj rejsning. 1½
etage

Loftsvægge af forskalling, rør og puds uden
isolering

5.23

Ingen isolering i gulv mod jord (terrændæk) 8.1Gulv mod jord:
5/4"gulvbrædder
på bjælkelag.

Som ovenfor men med fx. 7 mm
tæppebelægning

8.1

Ingen isolering i bjælkelag mod lav krybekælder 6.1

Gulve og
dæk

Bygmesterhuse
opført efter lokale
traditioner

Gulv mod lav
krybekælder:
5/4"gulvbrædder
på bjælkelag med
lerindskud. (Her
bør findes
udluftningsriste)

Som ovenfor men med fx 7 mm
tæppebelægning

6.1
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Huse fra 1920’erne - Bygmesterhuse

Bygnings
-del

Bygningsreglem
enter,
bestemmelser og
regler

Konstruktion Oprindelig Isolering Lbr.
Bilag 8

.

1/1-stens fuld mur af teglsten 1800 kg/m3 fuget
udvendigt og pudset indvendigt.

1.4

1½-stens fuld mur (36 cm) af massive teglsten,
1800 kg/m3, fuget udvendigt og pudset
indvendigt.

11.7

2-stens fuld mur (48 cm) af massive teglsten,
1800 kg/m3 , fuget udvendigt og pudset
indvendigt

1.10

2½ stens massiv mur (ca. 60 cm) -

Massive mure.

Uisolerede mure
og massive mure
under og omkring
vinduer

3 stens massiv mur (ca. 72 cm) -
1½-stens hul mur (36 cm) af mangehul sten,
1800 kg/m3 for teglmassen, med faste
binderkolonner, fuget udvendigt og pudset
indvendigt.

2.7

Yder-
vægge

Byggebestemmels
er om afstand fra
vej og naboskel
betød flere
fritliggende huse.

Ingen BR-krav.

Hule mure. Evt.
kanalmure med
faste bindere.

30 cm hul mur af tunge, massive teglsten, 1800
kg/m3 fuget udvendigt og pudset indvendigt.

2.7

Bjælkelag med lerindskud uden isolering. 6.9Lofter og
etage-
adskillels
e

Foreningen
"Bedre byggeskik"
prægede disse
huse.

Ingen BR-krav.

Fritliggende huse
med høj rejsning.

1½ etage
Loftsvægge af forskalling, rør og puds uden
isolering

5.23

Ingen isolering i gulv mod jord (terrændæk) 8.1Gulv mod jord:
5/4" gulvbrædder
på bjælkelag.

Som ovenfor men med fx. 7 mm
tæppebelægning

8.1

Ingen isolering i bjælkelag mod lav
krybekælder

6.2

Gulve og
dæk

Gode materialer
mv.

Ingen krav om
isolering

Gulv mod lav
krybekælder:
5/4"gulvbrædder
på bjælkelag med
lerindskud. (Her
bør findes
udluftningsriste)

Som ovenfor men med fx 7 mm
tæppebelægning

6.2
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Huse fra 1930’erne - Bungalows

Bygnings
-del

Bygningsreglem
enter,
bestemmelser
og regler

Konstruktion Oprindelig Isolering Lbr.
Bilag 8

1/1-stens fuld mur af teglsten 1800 kg/m3 fuget
udvendigt og pudset indvendigt.

1.4

1½-stens fuld mur (36 cm) af massive teglsten,
1800 kg/m3, fuget udvendigt og pudset
indvendigt.

1.7

2-stens fuld mur (48 cm) af massive teglsten,
1800 kg/m3 , fuget udvendigt og pudset
indvendigt

1,10

2½ stens massiv mur (ca. 60 cm) -

Massive mure.

Uisolerede mure
og massive mure
under og omkring
vinduer

3 stens massiv mur (ca. 72 cm) -
1½-stens hul mur (36 cm) af mangehul sten,
1800 kg/m3 for teglmassen, med faste
binderkolonner, fuget udvendigt og pudset
indvendigt.

2.7

Yder-
vægge

Den økonomiske
krise fremmede
billigt byggeri –
nye byggemåder.

Ingen BR-krav.

Hule mure. Evt.
kanalmure med
faste bindere.

30 cm hul mur af tunge, massive teglsten, 1800
kg/m3 fuget udvendigt og pudset indvendigt.

2.7

Gitterspær. Lofter af spredt forskalling med
puds. Ingen isolering

6.1

Som ovenfor men isoleret med 2½ cm
tangmåtter el.lign.

-

Lofter og
etage-
adskillels
e

Billigere
almindeligt
byggeri.

"Fungishuse" og
Bungalow.

Fritliggende huse
i 1 etage med lav
rejsning, men høj
kælder.

Som ovenfor men isoleret med 5 cm tangmåtter
el.lign.

-

Ingen isolering i gulv mod jord (terrændæk) 8.1Gulv mod jord:
5/4"gulvbrædder
på bjælkelag.

Som ovenfor men med fx. 7 mm
tæppebelægning

8.1

Ingen isolering i bjælkelag mod lav krybekælder 6.2Gulv mod lav
krybekælder:
5/4"gulvbrædder
på bjælkelag med
lerindskud. (Her
bør findes
udluftningsriste)

Som ovenfor men med fx 7 mm
tæppebelægning

6.2

Gulve og
dæk

Perioden er
præget af billigere
byggeri – krisen i
30´verne
Huset har ofte høj
kælder.

Ingen krav om
isolering

Dæk over høj
kælder: Oftest
som træbjælkelag

Træbjælkelag over høj kælder. Uden isolering 6.9
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Huse fra 1940’erne – Statslånshuse mv.
.

Bygnings
-del

Bygningsreglem
enter,
bestemmelser
og regler

Konstruktion Oprindelig Isolering Lbr.
Bilag 8

1/1-stens fuld mur af teglsten 1800 kg/m3 fuget
udvendigt og pudset indvendigt.

1.4

1½-stens fuld mur (36 cm) af massive teglsten,
1800 kg/m3, fuget udvendigt og pudset
indvendigt.

1,7

Massive mure.

2-stens fuld mur (48 cm) af massive teglsten,
1800 kg/m3 , fuget udvendigt og pudset
indvendigt

1.10

1½-stens hul mur (36 cm) af mangehul sten,
1800 kg/m3 for teglmassen, med faste
binderkolonner, fuget udvendigt og pudset
indvendigt.

1.10

Yder-
vægge

Statslån til
parcelhuse (110 
m2) stillede krav
om
varmeisolering af
lofter.
Huse i 2 etager
el. 1 etage med
udnyttet kælder.

Ingen BR-krav

Hule mure.

30 cm hul mur af tunge, massive teglsten, 1800
kg/m3 fuget udvendigt og pudset indvendigt.

2.1

Lofter og
etage-
adskillels
e

Tag af tegl eller
bølgeeternit.

Krav til
loftsisolering

Fritliggende huse
i 1 eller 2 etager
med rejsning.

Ofte ½ kælder.

Hanebåndspær
eller gitterspær.

Bjælkelag med gulvbrædder + indskudt isolering
og spredt forskalling med puds.

Krav om mindst 2 cm isolering mod kolde rum.

6.10

Gulv mod
krybekælder:
5/4"gulvbrædder
på bjælkelag

Isolering: min 20 mm mineraluld 6.10Gulve og
dæk

Statslånsordning
for byggeri af
parcelhuse op til
110 m2

Gennemgående
af god
byggeteknisk
kvalitet.

Krav til
loftsisolering og
kotumemæssigt
blev gulvene
oftest også
isoleret med min.
20 mm mineraluld

Gulv mod kælder:
Oftest som
træbjælkelag

Oftest uisoleret 6.9
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Huse fra 1950’erne – Den lille havebolig. Række/Kædehuse i 1 plan

Bygnings
-del

Bygningsreglem
enter,
bestemmelser
og regler

Konstruktion Oprindelig Isolering Lbr.
Bilag 8

.

1/1-stens fuld mur af teglsten 1800 kg/m3 fuget
udvendigt og pudset indvendigt.

1.4

1½-stens fuld mur (36 cm) af massive teglsten,
1800 kg/m3 , fuget udvendigt og pudset
indvendigt.

1.7

Massive mure.

2-stens fuld mur (48 cm) af massive teglsten,
1800 kg/m3 , fuget udvendigt og pudset
indvendigt

1.10

1½-stens hul mur (36 cm) af mangehul sten,
1800 kg/m3 for teglmassen, med faste
binderkolonner, fuget udvendigt og pudset
indvendigt.

1.10

Yder-
vægge

Statslånsordninge
n blev i 1958
afløst af
realkreditordninge
n.

Byggetraditioner
medførte at f.eks.
lofter blev isoleret Hule mure.

30 cm hul mur af tunge, massive teglsten, 1800
kg/m3 fuget udvendigt og pudset indvendigt.

2.1

Lofter og
etage-
adskillels
e

Længehuse.

Tag af eternit.
Mindre rejsning
end tegltage.

Krav til
loftsisolering.

Fritliggende huse
i 1 etage, evt.
med ½ nedgravet
kælder.

Gitterspær konstruktion.

Pladebeklædte lofter med mindst 7 cm isolering.

6.4

Gulv mod
krybekælder:
5/4"gulvbrædder
på bjælkelag

Isolering: min 50 mm mineraluld 6.4Gulve og
dæk

Statslånsordninge
n fungerede indtil
1958 og afløstes
af
realkreditordninge
n.

Parcelhuse
(længehuse),
række- og
kædehuse af god
kvalitet.

Bygningsregleme
nt 1951 for
landkommuner
definerer ikke
krav til
gulvisolering.

Gulv mod kælder:
Oftest som
træbjælkelag

Oftest uisoleret 6.9
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Huse fra 1960’erne - Typehuse

Bygnings
-del

Bygningsreglem
enter,
bestemmelser
og regler

Konstruktion Oprindelig Isolering Lbr.
Bilag 8

.

29 el. 30 cm hul mur med ståltrådsbindere, 30%
udmuring, formur af massive teglsten 1800
kg/m3, bagmur af mangehulsten, klinkebeton/
molersten /gasbeton og hulrummet udfyldt med
varmeisolerende fyld

2.5

29 cm hul mur med ståltrådsbindere, 30 %
udmuring med formur af massive teglsten, 1800
kg/m bagmur af 15 cm molersten, 750 kg/m2

2.5

35 el. 36 cm hul mur med ståltrådsbindere, for-
og bagmur af massive teglsten, 1800 kg/m2 og
hulrummet udfyldt med isolerende fyld.

2.5

36 cm hul mur med faste binderkolonner, formur
og bagmur af massive teglsten 1800 kg/m3, 40%
udmuring, og hulrummet udfyldt med
varmeisolerende fyld.

2.5

36 cm fuld mur, formur af massive teglsten 1800
kg/m3 , bagmur, løbere og bindere af
mangehulsten, 1300 kg/m3 eller klinkebetonsten,
600 kg/m2.

2.5

48 cm fuld mur, formur af mangehulsten, 1600
kg/m3 for teglmassen

1.10

48 cm fuld mur, formur af massive teglsten 1800
kg/m3 , bagmur, løbere og bindere af
mangehulsten, 1300 kg/m3 eller klinkebetonsten,
800 kg/m3.

1.10

Tunge yder-
vægge

23 cm mur af letbetonblokke, 700 kg/m3. 1.13
Stolpevæg, udvendig bræddebeklædning,
indvendig forskalling og puds, hulrummet isoleret
med 7 cm mineraluld eller tilsvarende.

3.3

Yder-
vægge

BR 61:
U-værdi krav på
1,0 for
ydervægge med
vægt over 100
kg/m3. U-værdi
krav 0,6 for
ydervægge med
vægt under 100
kg/m3

Lette ydervægge

Betonelement, udvendig 5 cm beton, indvendig 2
cm pudslag, hulrummet isoleret med 7 cm
mineraluld el. tilsvarende.

3.3

Lofter og
etage-
adskillels
e

1-planhuse med
fladt build-up tag
eller tage med
hældning og
eternit eller skifer.
Store udhæng.
Krav til
loftsisolering.

Krav til loftsisolering 7-8 cm

Pladebeklædte lofter med mindst 7 cm isolering

6.4

Gulve og
dæk

Individuelt opførte
parcelhuse i 1

Terrændæk Gulv mod jord 8.4
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Dæk over delvis
opvarmede
kældre

Dæk eller træbjælkelag over kældre med
varmerør

6.10
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Huse fra 1970’erne – Element-typehuse

Bygnings
-del

Bygningsreglem
enter,
bestemmelser
og regler

Konstruktion Oprindelig Isolering Lbr.
Bilag 8

Isoleringstykkelse: 75 mm
Udmuring: 0%

2.6

Isoleringstykkelse: 125 mm
Udmuring: 0%

2.10

Isoleringstykkelse: 125 mm
Udmuring: 3%

2.10

Hulmur: Mursten
– mursten.
Opbygning:
- 108 mm tegl
T1800
- Mineraluld
- 108 mm eller
170 mm tegl Ma
1200
- puds

Isoleringstykkelse: 125 mm
Udmuring: 8%

2.10

Yder-
vægge

BR 66 og BR 72
indtil 1979.
BR 77 med
gældende krav fra
1. februar 1979:
U-værdi-krav på
0,4 for
ydervægge med
vægt over 100
kg/m3 og på 0,3
for ydervægge
med vægt under
100 kg/m3.

Hulmur: Mursten
+ let bagvæg.

Mursten + bagvæg af isoleret stolpekonstruktion 3.4

Etageadskillelser over det fri (portrum mv.) 6.4-6.5
Loft- og tagkonstruktioner, der begrænser
opvarmede rum (herunder skunkvægge)

6.4-6.5
Isoleringskrav iht.
BR-72:

Etageadskillelser mod delvis opvarmede rum. 6.4
Etageadskillelser over det fri (portrum mv.) 6.7
Loft- og tagkonstruktioner, der begrænser
opvarmede rum (herunder skunkvægge)

6.7

Lofter og
etage-
adskillels
e

Huse efter
energikrisen 1973
(og især efter
1977) er tætte og
velisolerede.
Skærpede
isoleringskrav.
Tage med lav
hældning og store
udhæng. Tage
med tegl, eternit
eller
betontagsten.

Isoleringskrav iht.
BR-77:

Etageadskillelser mod delvis opvarmede rum. 6.7

Gulvkonstruktioner direkte på terræn 8.3
Gulve over ventilerede kryberum 6.4

Terrændæk,
f.eks. trægulve på
beton, eller
bjælkedæk over
kældre
Isoleringskrav iht.
BR-72:

Gulve over kælderrum med fritliggende
varmerør

6.4

Gulvkonstruktioner direkte på terræn 8.4
Gulve over ventilerede kryberum 6.4

Gulve og
dæk

Parcelhuse på
omkring 150 m2 i
1 etage. Række-
og kædehuse.
Efter energikrisen
i 1973 (og især
efter 1977) er
husene
velisolerede.
Krav iht. BR 1972
og 1977.

Terrændæk,
f.eks. trægulve på
beton, eller
bjælkedæk over
kældre
Isoleringskrav iht.
BR-77:

Gulve over kælderrum med fritliggende
varmerør

6.4



Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

21.08.2006 Side 9

Huse fra 1980’erne – Godt isolerede huse

Bygnings
-del

Bygningsreglem
enter,
bestemmelser
og regler

Konstruktion Oprindelig Isolering Lbr.
Bilag 8

Isoleringstykkelse: 75 mm
Udmuring: 0%

2.6

Isoleringstykkelse: 125 mm
Udmuring: 0%

2.10

Isoleringstykkelse: 125 mm
Udmuring: 3%

2.10

Hulmur: Mursten
– mursten.
Opbygning:
- 108 mm tegl
T1800
- Mineraluld
- 108 mm eller
170 mm tegl Ma
1200
- puds

Isoleringstykkelse: 125 mm
Udmuring: 8%

2.10

Yder-
vægge

BR-S-85.

Energirammekrav
, dog samme krav
som i BR -77: U-
værdi-krav på 0,4
for ydervægge
med vægt over
100 kg/m3 og på
0,3 for
ydervægge med
vægt under 100
kg/m3

Hulmur: Mursten
+ let bagvæg.

Mursten + bagvæg af isoleret stolpekonstruktion 2.10

Etageadskillelser over det fri (portrum mv.) 6.7
Loft- og tagkonstruktioner, der begrænser
opvarmede rum (herunder skunkvægge)

6.7
Lofter og
etage-
adskillels
e

Typisk mindre
villaer eller tæt/lav
byggeri, dvs.
række-, kæde-
eller
gårdhavehuse.
Afvalmede tage
med tegl eller
betontagsten

Huse fra 80èrne
er generelt tætte
og velisolerede
med god
energiudnyttelse.
Isoleringskrav iht.
BR-77, BR-82 og
BR-S-85:

Etageadskillelser mod delvis opvarmede rum 6.13

Gulvkonstruktioner direkte på terræn 8.4
Gulve over ventilerede kryberum 8.4
Gulve over kælderrum med fritliggende varmerør
og temperatur 10 – 18  C

6.4

Gulve og
dæk

BR-82 og BR-S85 Terrændæk,
f.eks. trægulve på
beton, eller
bjælkedæk over
kældre
Isoleringskrav iht.
BR-82 og BR-
S85:

Etageadskillelse mod uopvarmede rum/kældre 6.5
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Huse fra 1990’erne – Godt isolerede huse

Bygnings
-del

Bygningsreglem
enter,
bestemmelser
og regler

Konstruktion Oprindelig Isolering Lbr.
Bilag 8

Hulmur af tegl, 350 mm
Mineraluld, 125 mm Ribbeprocent max 4
10 mm kuldebroisolering

2.10

Som ovenfor men med 70 mm kuldebroisolering 2.10
Hulmur af tegl og beton 390 mm
Ribbeprocent max 8, 50 mm kuldebroisolering

2.10

Hulmur af tegl og letklinkebeton, 340 mm
Ribbeprocent max 8, kuldebroisolering 30 mm

2.10

Tunge
ydervægge

Hulmur af tegl og porebeton, 340 mm
Ribbeprocent max 8, kuldebroisolering 30 mm

2.10

Træskelletvæg med skalmur
Mineraluld 95+95 mm, indvendig beklædning

3.5

Træskelletvæg med bræddebeklædning
Mineraluld 45+95+45 mm, indvendig
beklædning

3.5

Stålskelletvæg med skalmur
Mineraluld 150 + 50 mm, gipsplade 13 mm

3.5

Stålskelletvæg med profilerede metalplader
Mineraluld 150 + 75 mm, gipsplade 13 mm

3.5

Porebetonvæg med bræddebeklædning
Mineraluld 95 + 95 mm, porebetonelement 100
mm

3.5

Betonbagvæg med cementbaserede
bølgeplader
Mineraluld 145 mm, betonelement 120 mm

3.5

Letklinkerbetonbagvæg med plane
eklædningsplader
Mineraluld 150 mm, letklinkebetonelement 100
mm

3.5

Yder-
vægge

BR-95
(Ikrafttræden 1. 4.
95)
BR-S-98

Energirammekrav
skærpet.
U-værdi krav på
0,3 for
ydervægge med
vægt over 100
kg/m3 og på 0,2
for ydervægge
med vægt under
100 kg/m3

Lette ydervægge

Letklinkerbetonbagvæg med mineraluldslameller
Mineraluld 150 mm, letklinkebetonelement 100
mm

3.5

Etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede
eller opvarmet til en temperatur, der er mere end
8C lavere end temperaturen i det aktuelle rum

6.6

Loft- og tagkonstruktioner, der begrænser
opvarmede rum (herunder skunkvægge)

6.14

Lofter og
etage-
adskillels
e

Isoleringskrav iht.
BR-95, BR-S-98

Flade tage og skråvægge direkte mod tag 6.13
Terrændæk, kældergulve mod jord og
etageadskillelser over det fri eller ventileret
kryberum

8.5

Etageadskillelse mod rum, der er opvarmet til en
temperatur, der er mere end 8 C lavere end 
temperaturen i det aktuelle rum

8.5

Gulve og
dæk

BR-82 og BR-S85 Terrændæk,
f.eks. trægulve på
beton, eller
bjælkedæk over
kældre
Isoleringskrav iht.
BR-95 og BR-
S98:

Terrændæk, kældergulve mod jord og
etageadskillelser over det fri eller ventileret
kryberum hvor der er gulvvarme eller ej

8.6

Kilde: Håndbog for energikonsulenter 2004
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Bilag 13 Levetider for energibesparende forslag

Emne Energibesparende foranstaltning Levetid, år

Lukket
isolering

Efterisolering af beskyttede bygningsdele, f.eks. hulmursisolering,
isolering, der indkapsles af gipsplader, eller isolering i
krybekældre, hvortil der normalt ikke er adgang

40

Anden
isolering

Øvrige efterisoleringsarbejder for tilgængelige bygningsdele, f.eks.
isolering af hanebåndsloft, skråvæg o.l.. 20

Vinduer Nye vinduer, forsatsrammer og termoruder 20
Varmeproduc
erende anlæg

Kedler, fjernvarmeinstallationer, radiatoranlæg, solvarmeanlæg,
varmtvandsbeholdere og varmepumper inklusive automatik 20

Varmeanlæg
Renovering af kedelanlæg, brændere, isolering af
varmtvandsbeholdere, rør og kedler , pumper, m.v. 10

El/vand Hårde hvidevarer og vandarmaturer 10
Vand Nye toiletter 15
Vand Vandgennemstrømningsbegrænsere, perlatorer o.lign., 5

Fugning Fugearbejde, f.eks. kalfatringsfuger, tætningslister til vinduer mm 5
Automatik Termostatventiler 20
Automatik Natsænkning 10
Belysning Armaturer mv 10
Lyskilder Lysstofrør og energisparepærer 2

Kilde: Håndbog for energikonsulenter 2004





Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

21.08.2006 Side 1

Bilag 14 Overslagsværdier for infiltration

Værdierne i tabellen skal summeres til den samlede infiltration for bygningen.

Infiltration i l/s m²
Basis 0,10

Ydervægge
Murværk, letbeton og beton
Skeletvæg, lufttæt
Skeletvæg, almindelig
Skeletvæg, utæt og uden dampspærre

0
0
0,10
0,20

Lofter
Pudset loft og betonelementdæk
Skeletloft
Skeletloft, utæt og uden dampspærre

0
0,10
0,20

Vinduer
Vinduer med nye tætningslister
Vinduer med gamle tætningslister
Vinduer uden tætningslister
Utætte vinduer

0
0,05
0,10
0,20

Kalfatringsfuger ved vinduer
Tætte fuger
Utætte fuger
Manglende fugning

0
0,10
0,20

Ildsteder
Lukket brændeovn tilsluttet muret skorsten
Lukket brændeovn med røgrør gennem loft
Åben pejs tilsluttet muret skorsten
Åben pejs med røgrør gennem loft

0,05
0,10
0,15
0,20
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Bilag 15 Ventilation i typiske rum

Ventilation i brugstiden om vinteren i l/s m²
Naturlig Mekanisk

Standardværdier Minimum Måling mangler

Boliger BR krav BR krav BR krav
Hotelværelser Som for boliger Som for boliger Som for boliger
Kontorer til 1-2 personer 0,6 1,0 1,5
Storrumskontorer 0,9 1,5 2,5
Undervisningslokaler BR krav BR krav BR krav
Børneinstitutioner BR krav BR krav BR krav
Butikker 1,0 0,9 2,0
Sportshaller 1,0 0,9 3,0
Kantiner, restauranter og barer 1,0 1,2 6,0
Restaurants- og industrikøkkener 2,0 1,2 10,0
Forsamlingsrum og biografer 2,0 2,0 4,0
Toiletter BR krav BR krav BR krav
Baderum BR krav BR krav BR krav
Gangarealer, oplagsrum og lign. 0,3 0,3 0,6

Note. For boliger regnes ventilationen altid samlet for en boligenhed
BR krav er de aktuelle krav for den pågældende bygning jfr. det i dag gældende
bygningsreglement.
Minimumsværdien anvendes i stedet for målingen, hvis den målte værdi er lavere end
minimumsværdien.
Hvis infiltrationen i naturligt ventilerede rum overstiger ventilationen, anvendes infiltrationen som
ventilationsværdi.





Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

21.08.2006 Side 1

Bilag 16 Varmegenvinding i ventilationsanlæg

Type af varmegenvinding temperaturvirkningsgrad

Standard værdier for
eksisterende anlæg, hvor der

ikke er målinger

Typiske værdier for nye
installationer

Væskekoblede batterier 0,45 0,45 - 0,60

Heatpipes 0,45 0,45 - 0,60

Krydsvarmeveksler 0,55 0,60 - 0,70

Roterende varmeveksler 0,65 0,70 - 0,80

Modstrømsveksler 0,75 0,80 - 0,90

Note. Bygningsreglementet stiller krav om temperaturvirkningsgrad på mindst 0,65 for nye
installationer.

Figur 4 fra DS 447:2005 om sammenhæng mellem luftstrømsforhold mellem indblæsning og
udsugning og temperaturvirkningsgrad.
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Bilag 17 Lysstofrør

Effektforbrug for hyppigt forekommende lyskilder med tilhørende konventionelle og
højfrekvente forkoblinger (elektroniske).

Lysstofrør, 26 mm, T8

Wattage Konventionel Elektronisk
1x18 28 20

2x18 56 38
3x18 84 58
4x18 112 74
1x36 46 36

2x36 90 72
1x58 73 56
2x58 146 112

Samlede effektbelastninger for armaturer ved forskellige T8-rør inklusiv forkobling i anlæg
for almenbelysning.

Lysstofrør, 16 mm, T5

Wattage Elektronisk
HO 1x24 27
HO 1x39 46
4HO 1x49 55

HO 1x54 60
HO 1x80 85
HE 1x14 17

HE 1x14 31
HE 3x14 52
HE 4x14 66
HE 1x21 24
HE 1x28 33

HE 1x35 40
HE 1x49 54

Samlede effektbelastning for armaturer ved forskellige T5-rør inklusiv forkobling i anlæg for
alemnbelysning. HE High Efficiency, HO High Output.
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Lysstofrør, 7 mm, T2
Wattage Elektronisk

1x6 7,5
1x8 10
1x11 13
1x13 16

Samlede effektbelastninger for armaturer ved forskellige T2-rør inklusiv forkobling.

TC-L kompaktlysstofrør, 2-fingre 2/4 pinde

Wattage Konventionel Elektronisk
1x18 28 19
2x18 45 37
1x24 33 27
1x36 44 39
1x40 44
1x55 60

TC-S kompaktlysstofrør, 2-fingre, 2/4 pinde
Wattage Konventionel Elektronisk

1x7 11 8,5
1x9 13 11
1x11 15 13

TC-D og TC-T kompaktlysstofrør, 4- og flere
fingre, 2/4 pinde

Wattage Konventionel Elektronisk
1x10 15 12
1x13 18 15
1x18 24 20,5
2x18 38
1x26 32 27
2x26 54
1x32 35
2x32 70
1x42 46
2x42 94

Samlede effektbelastninger for armaturer ved forskellige kompaktlysstofrør incl. forkobling i
anlæg for almen belysning.

For andre lyskilder end angivet ovenfor må der foretages en individuel opgørelse af
lyskildens og forkoblingens systemeffekt.
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Bilag 18 Benyttelsesfaktor for belysning

Uden bevægelsesmelder Med bevægelsesmelder
Cellekontorer 0,8 0,7
Storrumskontorer 1,0 0,9
Undervisningslokaler 0,9 0,7
Gange 0,9 0,7
Trapper 0,8 0,5
Anden anvendelse 1,0 0,9

Udvides med tal f.eks. for toiletter ( 0,7 uden bevægelsesmelder og 0,5 med bevægelsesmelder).

Vejledende effektbehov til lyskilde og forkoblingsudstyr for nye energieffektive anlæg.

Middelbelysningsstyrke,

interval, lux

Effektbehov i nye anlæg

P lys, alm, max,energieffW/m2

50 4

100 5

200 8

En lyskildes evne til at gengive farver vurderes efter en særlig skala (Ra). Ra-skalaen går fra 0-100, hvor 100
er bedst.

1. Sparepærer under 11W kan have en tendens til at give et let grønligt skær.

2. Økonomi = eludgift + køb af lyskilde: ***** bedst, *dårligst.

3. Først fuld lysstyrke efter 20-60 sek.
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Bilag 19 Arbejdslamper

Type W/m2

Glødelampe 4-6
Kompaktrør 1-2
Halogenspot 2-4
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Bilag 20 Temperaturfaktor, b for rør og varmeanlæg

Placering Temperaturfaktor, b

Terrændæk
Rør placeret under gulvbelægning, men over isolering 0,0
Rør placeret under isolering 0,6

Varmeanlæg placeret i uopvarmet, uisoleret kælder
Uisoleret etageadskillelse 0,5
Isoleret etageadskillelse 0,7

Varmeanlæg placeret i uopvarmet, isoleret kælder
Uisoleret etageadskillelse 0,3
Isoleret etageadskillelse 0,6

Krybekælder
Rør i uisoleret etageadskillelse 0,6
Rør under isoleret etageadskillelse 0,8

Varmeanlæg i andre uopvarmede rum
Garager og udhuse 1,0
Tag- og skunkrum 0,7
Udeliggende trappeopgang 0,7
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Bilag 21 Overslagsværdier for kedeltab

For nyere kedler, hvor der foreligger data fra CE-mærkningen, bruges de i stedet for
overslagsværdierne.
For kedler, hvor der er foretaget kedeleftersyn, anvendes værdierne bestemt ved målingen på
kedlen.

Oliefyrede kedler
Ældre, dårlig Fuldlast Dellast Tomgangstab
Ydelse [kW] Virkningsgrad [-] Korrektion [-/ºC] Virkningsgrad [-] Korrektion [-/ºC] Tabsfaktor [-] Andel til rum [-]

20 0,82 0,001 0,79 0,004 0,03 0,85
70 0,84 0,001 0,82 0,002 0,02 0,70

200-1000 0,85 0,001 0,88 0,002 0,01 0,70

Ældre, middel Fuldlast Dellast Tomgangstab
Ydelse [kW] Virkningsgrad [-] Korrektion [-/ºC] Virkningsgrad [-] Korrektion [-/ºC] Tabsfaktor [-] Andel til rum [-]

20 0,85 0,001 0,83 0,003 0,02 0,85
70 0,87 0,001 0,86 0,002 0,015 0,70

200-1000 0,87 0,001 0,90 0,001 0,01 0,70

Ældre, god Fuldlast Dellast Tomgangstab
Ydelse [kW] Virkningsgrad [-] Korrektion [-/ºC] Virkningsgrad [-] Korrektion [-/ºC] Tabsfaktor [-] Andel til rum [-]

20 0,87 0,001 0,86 0,002 0,015 0,85
70 0,88 0,001 0,88 0,001 0,01 0,70

200-1000 0,89 0,001 0,92 0,001 0,005 0,70

Nyere, god Fuldlast Dellast Tomgangstab
Ydelse [kW] Virkningsgrad [-] Korrektion [-/ºC] Virkningsgrad [-] Korrektion [-/ºC] Tabsfaktor [-] Andel til rum [-]

20 0,91 0,001 0,91 0,001 0,007 0,80
70 0,92 0,001 0,92 0,001 0,004 0,65

200-1000 0,92 0,001 0,94 0,001 0,003 0,65

Nyere, kondenserende Fuldlast Dellast Tomgangstab
Ydelse [kW] Virkningsgrad [-] Korrektion [-/ºC] Virkningsgrad [-] Korrektion [-/ºC] Tabsfaktor [-] Andel til rum [-]

20 0,96 0,002 1,00 0,002 0,007 0,80
70 0,96 0,002 1,01 0,002 0,004 0,65

200-1000 0,97 0,002 1,01 0,002 0,003 0,65

Fuldlast: Belastning = 1,0; Kedeltemperatur = 70 ºC
Dellast: Belastning = 0,3; Kedeltemperatur = 50 ºC – for kondenserende kedler dog
kedeltemperatur = 40 ºC
Tomgang: Belastning = 0,0; Temperaturdifferens = 30 K

Gasfyrede kedler
Overslagsværdier, som for oliefyrede kedler. Dog kondenserende kedler som i tabellen herunder.
Nyere, kondenserende Fuldlast Dellast Tomgangstab
Ydelse [kW] Virkningsgrad [-] Korrektion [-/ºC] Virkningsgrad [-] Korrektion [-/ºC] Tabsfaktor [-] Andel til rum [-]

20 0,96 0,003 1,06 0,003 0,007 0,80
70 0,96 0,003 1,06 0,003 0,004 0,65

200-1000 0,97 0,003 1,07 0,003 0,003 0,65

Fuldlast: Belastning = 1,0; Kedeltemperatur = 70 ºC
Dellast: Belastning = 0,3; Kedeltemperatur = 50 ºC – for kondenserende kedler dog
kedeltemperatur = 33 ºC
Tomgang: Belastning = 0,0; Temperaturdifferens = 30 K

Kilde: Teknologisk Institut
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Bilag 22 Gennemsnitstab for fjernvarmeanlæg med vekslere

Mindre installationer i enfamiliehuse og lignende Tomgangstab W/K
uden
varmtvandsbeholder

Fjernvarmeinstallation fra før 1970 uden forbedringer 10

Fjernvarmeinstallation fra 1970-1980 uden forbedringer 8

Fjernvarmeinstallation fra efter 1980 uden forbedringer 5

Varmetab fra vekslere
Pladeva evekslere

C

21.09.20

Instruks
giver må

Vekslere
Herefter
Vekslen

For rørv

Eksemp

A: 120 m
B: 290 m
C: 34 m

Areal =

Varmeta

Kilde: T

A

rm
06

: A, B og C opmåles i meter, hvis veksleren er iso
lene, hvis veksleren er uisoleret opmåles veksle

ns areal beregnes herefter som Areal = 2·(A·B +
vælges den passende isolering, evt. kan der inte

s varmetab i W/K findes ved at gange U-værdi o

ekslere benyttes ligeledes arealet

Areal = ½ · · D² + 2 · D · B

el: En lille uisoleret loddet veksler med 12 plader

m
m

m

2·(0,12·0,29 + 0,29·0,034 + 0,12·0,034) = 0,097 m

b: 0,097 m² · 7,69 W/m²·K = 0,75 W/K

eknologisk Institut

B

uisoleret 20mm
PUR

30m
miner

W/m²·K W/m²·K W/m

7,69 1,15 1,1
U-værdi

m
aluld

50 mm
mineraluld

50mm
PUR

100 mm
mineraluld

²·K W/m²·K W/m²·K W/m²·K
Side 1

leret er det ydersiden af isoleringen som
ren ydersider.

B·C + A·C)
rpoleres.

g areal.

²

4 0,72 0,50 0,38

B

D
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Bilag 23 Virkningsgrad for ovne

Ovn type Virkningsgrad

Petroleumsovn 0,80
Oliekamin 0,80
Gasradiator, fast 0,85
Brændeovn 0,50
Kakkelovn 0,50
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Bilag 24 Varmetab fra varmtvandsbeholdere

Varmetab i W/K for beholder eksklusive tilslutning
30 mm
PUR

50 mm
PUR

Beholder-
volumen

Ingen 30 mm 50 mm 75 mm 100 mm
50 l 6,1 1,2 1,0 0,9 0,8
100 l 9,7 1,8 1,5 1,3 1,2
150 l 12,4 2,2 1,9 1,6 1,5
200 l 14,8 2,6 2,3 1,9 1,7
300 l 20,0 3,5 3,0 2,5 2,2
500 l 27,4 4,7 4,0 3,3 2,9
750 l 35,3 6,0 5,1 4,1 3,7
1000 l 42,1 7,1 6,1 4,9 4,3
1500 l 54,3 9,0 7,7 6,2 5,4
2000 l 65,6 10,8 9,2 7,3 6,4
2500 l 73,1 12,0 10,2 8,1 7,1
3000 l 82,6 13,5 11,5 9,1 7,9
5000 l 112,6 17,5 14,7 11,4 9,7
10000 l 181,8 28,7 24,2 18,9 16,2
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Bilag 25 Varmetab fra rør

Rørtype -
rørdiameter Tab i W/m K

Stålrør/
isoleringstykkelse

0 mm 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

3/8" 0,83 0,25 0,21 0,19 0,16 0,14 0,13 0,12
1/2" 1,01 0,29 0,24 0,21 0,17 0,15 0,14 0,13
3/4" 1,23 0,34 0,28 0,24 0,20 0,17 0,16 0,14
1" 1,49 0,40 0,33 0,28 0,23 0,19 0,17 0,16

1 1/4" 1,82 0,48 0,39 0,33 0,26 0,22 0,20 0,18
1 1/2" 2,04 0,54 0,43 0,36 0,28 0,24 0,21 0,19

2" 2,47 0,64 0,51 0,42 0,33 0,28 0,24 0,22
2 1/2" 3,03 0,79 0,61 0,51 0,39 0,33 0,28 0,25

3" 3,46 0,90 0,70 0,58 0,44 0,36 0,32 0,28
4" 4,31 1,13 0,86 0,71 0,54 0,44 0,38 0,33
5" 5,13 1,35 1,03 0,84 0,63 0,51 0,44 0,39
6" 6,03 1,61 1,22 0,99 0,74 0,59 0,51 0,44

Kobberrør/
isoleringstykkelse

0 mm 10 mm 15 mm 20 mm 30 mm 40 mm 50 mm 60 mm

12/10 mm 0,61 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10
15/13 mm 0,74 0,23 0,20 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11
18/16 mm 0,87 0,26 0,22 0,19 0,16 0,14 0,13 0,12
22/20 mm 1,03 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,13
28/25 mm 1,27 0,35 0,29 0,25 0,20 0,18 0,16 0,15
35/32 mm 1,54 0,42 0,34 0,29 0,23 0,20 0,18 0,16
42/39 mm 1,81 0,48 0,38 0,33 0,26 0,22 0,20 0,18
54/50 mm 2,25 0,59 0,46 0,39 0,31 0,26 0,23 0,21

Overslagsværdier for specifikt varmetab fra rør i W/m K. Der er forudsat en varmeledningsevne for
isoleringen på 0,040 W/m K, samt at isoleringen er i god stand. For PEX-rør anvendes tabel for
kobberrør

Uisolerede rørstrækninger og rørstrækninger med defekt isolering, som det generelt må forventes
at være rentabelt at forbedre, skal altid beregnes separat.

Ækvivalent rørlængde for ventiler og andre armaturer
Opmåling af rørlængder tillægges ækvivalent rørlængde for ventiler og andre armaturer.
Ækvivalent rørlængde for typiske ventiler og pumper:

Lille ventil (< 25 mm) 0,2 m
Middel ventil (≥25 mm, < 50 mm) 0,5 m
Stor ventil (≥50 mm) 1,0 m
Stor ventil med flanger (≥50 mm) 1,5 m
Pumpe 2,0 m
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Præisolerede rør i jord

Stålrørsdiameter Kappediameter Varmetab,
fremløb = 80 ºC

Varmetab,
returløb= 40ºC

Varmetab pr. rør,
gennemsnit

mm mm W/m W/m W/m K
DN 20 26,9 90 10,1 4,3 0,14
DN 25 33,7 90 12,4 5,2 0,17
DN 32 42,4 110 12,5 5,3 0,17
DN 40 48,3 110 14,5 6,1 0,20
DN 50 60,3 125 16,2 6,8 0,22
DN 65 76,1 140 19,4 8,0 0,26
DN 80 88,9 160 20,0 8,3 0,27

DN 100 114,3 200 21,0 8,8 0,29
DN 125 139,7 225 24,6 10,2 0,33
DN 150 168,3 250 29,5 12,1 0,40

Overslagsværdier for specifikt varmetab fra præisolerede rør i jord. Der er forudsat en
jordtemperatur på 8 ºC, en varmeledningsevne for isoleringen på 0,027 W/m K, samt at isoleringen
er i god stand.
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Bilag 26 Korrektion af beregningsmæssig gennemsnitstemperatur

En familie huse Korrektion af
indendørstemperatur (i)

Termostatventiler ingen korrektion
Ingen termostatventiler + 1 °C
For en familie huse er der ikke krav om automatik til central styring af varmeanlæg og varmt
brugsvand. Såfremt der foreslås besparelsesforslag som vejrkompenseringsanlæg eller anden
udetemperaturstyret automatik, vil besparelsen være, at bidrag fra ”varme rør” udgår.

Flerfamilie- Handel og service, samt offentlige
bygninger

Korrektion af
indendørstemperatur (i)

Termostatventiler og automatik til central styring ingen korrektion
Ingen termostatventiler +1 °C
Ingen automatik til central styring +1 °C
Ingen termostatventiler eller automatik +2 °C
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Bilag 27 Sammenhæng mellem t, CO2-indhold, og røgtab - oliefyrede kedler

Sammenhæng mellem temp.forskel, CO2 i røggas og røgtab

oliefyrede villakedler
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Bilag 28 Sammenhæng mellem t, CO2-indhold, og røgtab – gasfyrede kedler

Sammenhæng mellem temp.forskel, CO2 i røggas og røgtab

Gasfyrede villakedler
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Bilag 29 Bygningsreglementets krav ved ombygning eller
udskiftning

U-værdier og linietab
U-værdi
W/m² K

Ydervægge og kældervægge mod jord 0,20

Skillevægge og etageadskillelser mod rum, der er uopvarmede eller
opvarmet til en temperatur, der er mere end 8°C lavere end temperaturen i
det aktuelle rum.

0,40

Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller
ventileret kryberum.

0,15

Terrændæk, kældergulve mod jord og etageadskillelser over det fri eller
ventileret kryberum, hvor der er gulvvarme.

0,12

Etageadskillelser under gulve med gulvvarme mod rum, der er
opvarmede

0,70

Loft- og tagkonstruktioner, herunder skunkvægge, flade tage og
skråvægge direkte mod tag.

0,15

Vinduer og yderdøre, herunder glasvægge, porte og lemme mod det fri
eller mod rum, der er uopvarmede eller opvarmet til en temperatur, der er
mere end 8° C lavere end temperaturen i det aktuelle rum (gælder ikke
ventilationsåbninger på under 500 cm²).

1,50

Tagvinduer og ovenlys 1,80

Linietab
W/mK

Fundamenter 0,15

Fundamenter omkring gulve med gulvvarme. 0,12

Samling mellem ydervæg, vinduer eller yderdøre, porte og lemme. 0,03

Samling mellem tagkonstruktion og vinduer i tag eller ovenlys 0,10
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Facadevis udskiftning af dannebrogsvinduer eller små vinduer
og vinduer opdelt i faste partier og oplukkelige rammer
Indtil 1. januar 2008:
U ≤(1,20 + n∙0,40) W/m² K
dog maks. 2,30 W/m² K
eller alternativt
Ueff ≤(0,50 + n∙0,30) W/m² K

Efter 1. januar 2008:
U ≤(1,20 + n∙0,30) W/m² K
dog maks. 2,00 W/m² K
eller alternativt
Ueff ≤(0,50 + n∙0,20) W/m² K

n er antallet af faste partier og oplukkelige rammer pr. m².

Er der sprosser, forhøjes U-værdien med et tillæg på 0,20 W/m² K. Tillægget
hæver dog ikke maks.-værdien på 2,30 hhv. 2,00 W/m² K.

Den effektive U-værdi Ueff tager hensyn til solindfaldet under antagelse af en
typisk orientering og størrelsesmæssig fordeling af vinduerne i forhold til
verdenshjørnerne.

Ueff = Uw – 2,2∙g·Arude/Avindue

UW er vinduets U-værdi
g er rudens solenergitransmittans
Arude er rudearealet
Avindueer vinduets areal.
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Installationer
Nyttevirkning for kedler < 400 kW
Olie: Mindst 91 pct. ved såvel dellast som fuldlast.
Gas: Mindst 96 pct. ved fuldlast,

mindst104 pct. ved dellast.

Dog gælder ved udskiftning af kedler til fyring med olie eller gas følgende
nyttevirkning for kedler > 100 kW:
Mindst 91 pct. ved såvel fuldlast som dellast.

Kedler til biobrændsel og biomasse
Virkningsgrad, der mindst opfylder kedelklasse 3 i DS/EN 303-5.

Mekanisk ventilation
Varmegenvinding med temperaturvirkningsgrad på mindst 65 pct.

Maks. elforbrug til lufttransport, SEL:
Anlæg med konstant luftydelse 2.100 J/m³
Anlæg med variabel luftydelse 2.500 J/m³
Anlæg til én bolig 1.200 J/m³
Udsugningsanlæg 1.000 J/m³.
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Bilag 30 Aftaleseddel

Aftale om rekvisition af energimærkning af enfamiliehuse

Aftale om rekvisition af energikonsulent til energimærkning af bygninger, jf. lov nr.
585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger.
Energimærkningen udføres efter retningslinierne i Energistyrelsens ”Håndbog for
energikonsulenter 2006 ”.

Aftalens indhold
o udarbejdelse af energimærkning af nedenstående bygning
o elektronisk indberetning og udlevering af energimærkningen til rekvirenten

BBR-registrering for bygningen
Kommunenummer, Ejendomsnummer, Bygningsnummer

Bygningens beliggenhed
Vejnavn, Husnr., Side, Lejl.nr., Postnr., By

Destruktive undersøgelser
Energikonsulenten må foretage lettere destruktive undersøgelser af
klimaskærmen. Ja / Nej

Hulmur i bygningsdele, opført før BR77 trådte i kraft (byggetilladelse før 1.
februar 1979 og i praksis typisk huse med opførelsesår før 1980) skal
undersøges af energikonsulenten via en destruktiv undersøgelse for at
bestemme hulmurens energimæssige tilstand. Hvis rekvirenten ikke tillader, at
energikonsulenten udfører sådanne destruktive undersøgelser, accepterer
rekvirenten samtidig, at den manglende undersøgelse kan medføre en dårligere
og eventuelt mangelfuld energimærkning af bygningen.

Honorar for enfamiliehuse
§§ 11-13 i bekendtgørelse nr. 351 af 17. april 2007 om gebyrer og honorarer for
ydelser efter lov om fremme af energibesparelser I bygninger fastsætter
maksimale honorarer for energimærkning af enfamiliehuse .

Aktuelle honorarer fremgår af www.femsek.dk.
Ejendommens samlede etageareal jf. BBR:
I alt __________m2

Honorar, energimærkning, jf. §11 __________kr.
Rabat, hvis ejd. Er opført efter 1. januar 1980, jf. §12 __________kr.
Rabat, hvis der er en energimærkning, der er udarbejdet
efter de regler, der var gældende fra 1. september 2006, jf §12 __________kr.
Rabat, hvis energikons. Modtager målfaste bygningstegninger
med inf. om rørlængder og isoleringstykkelse, jf. §12 __________kr.

Honorar i alt __________kr.
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Bemærk: Aftalen må ikke omfatte andre ydelser end dem, som har relation til
energimærkningen.

Aftalegrundlag
Denne aftale sker i overensstemmelse med vilkårene i ABR89, ”Almindelige
bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand”. Energikonsulenten leverer
energimærkningsrapporten til rekvirenten senest 4 uger efter registreringen af
bygningen. Betalingsbetingelserne er senest 30 dage efter dato for modtagelse
af regning for energikonsulentens arbejde, jf. ABR89, 3.4.

Bilag til aftalen
(sæt kryds)
o Ejeroplysningsskema af dato: ________
o Udskrift af BBR registreringen, dato ________
o Oplysninger om resultat af oliekedeltest,

evt. kopi af rapport ________
o Kopi af årsopgørelser for el, vand og varmeforbrug ________
o Oplysninger om priser på el, vand og varme ________
o Bygningstegninger. ________

(datoer) ________
o Hulmursattest, dato ________

udstedt af ________
o Øvrige bilag: ________

Dato for aftalen_____________________________

Rekvirent Energikonsulent

Navn:

Nummer:

Underskrift:



Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

26.09.2007 Side 3

Aftale om rekvisition af energimærkning af flerfamiliehuse
under 300 m².

Aftale om rekvisition af energikonsulent til energimærkning af flerfamiliehuse, jf.
lov nr. 585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger.

Energimærkningen udføres efter retningslinierne i Energistyrelsens ”Håndbog for
energikonsulenter, 2006”.

Aftalens indhold
o udarbejdelse af energimærkning af nedenstående bygning
o indberetning og udlevering af energimærkning til rekvirenten

BBR-registrering for bygningen
Kommunenummer, Ejendomsnummer, Bygningsnummer

Bygningens beliggenhed
Vejnavn, Husnr., Side, Lejl.nr., Postnr., By

Destruktive undersøgelser
Energikonsulenten må foretage lettere destruktive undersøgelser af
klimaskærmen. Ja / Nej

Hulmur i bygningsdele, opført før BR77 trådte i kraft (byggetilladelse før 1.
februar 1979 og i praksis typisk huse med opførelsesår før 1980) skal
undersøges af energikonsulenten via en destruktiv undersøgelse for at
bestemme hulmurens energimæssige tilstand. Hvis rekvirenten ikke tillader, at
energikonsulenten udfører sådanne destruktive undersøgelser, accepterer
rekvirenten samtidig, at den manglende undersøgelse kan medføre en dårligere
og eventuelt mangelfuld energimærkning af bygningen.

Honorar for flerfamiliehuse under 300 m²
§§ 11-13 i bekendtgørelse nr. 351 af 17. april 2007 om gebyrer og honorarer for
ydelser efter lov om fremme af energibesparelser I bygninger fastsætter
maksimale priser for energimærkning af flerfamiliehuse under 300 m2 (samlet
etageareal).

Aktuelle honorarer kan ses på www.femsek.dk.
Ejendommens samlede etageareal jf. BBR:I alt ______________ m2

(maks.priser for en- og flerfamiliehuse under 500 m²)
Honorar, energimærkning. jf. §11 _________kr.
Rabat, hvis ejd. er opført efter 1. januar 1980, jf. §12 _________kr.
Rabat, hvis der er en energimærkning, der udarbejdet efter de
regler, der var gældende fra 1. september 2006, jf.§12 _________kr.
Rabat, hvis energikons. modtager målfaste bygningstegninger
med Inf. om rørlængder og isoleringstykkelse, jf.§12 _________kr.

Honorar i alt _________kr.
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Bemærk: aftalen må ikke omfatte andre ydelser end dem, som har relation til
energimærkningen.

Aftalegrundlag
Denne aftale sker i overensstemmelse med vilkårene i ABR89, ”Almindelige
bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand”. Energikonsulenten leverer
energimærkningsrapporten til rekvirenten senest 4 uger efter registreringen af
bygningen. Betalingsbetingelserne er senest 30 dage efter dato for modtagelse
af regning for energikonsulentens arbejde, jf. ABR89, 3.4.

Bilag til aftalen
(sæt kryds)
o Ejeroplysningsskema af dato: ________
o Udskrift af BBR registreringen, dato ________
o Oplysninger om resultat af oliekedeltest,

evt. kopi af rapport ________
o Kopi af driftsjournaler ________
o Navn og adresse på administrator ________
o Kopi af årsopgørelser for el, vand og varmeforbrug ________
o Oplysninger om priser på el,

vand og varmeforsyningsloven ________
o Oplysninger om afregning af varme ________
o Bygningstegninger. ________

(datoer) ________
o Hulmursattest, dato ________

udstedt af ________
o Øvrige bilag ________

Dato for aftalen_____________________________

Rekvirent Energikonsulent

Navn:

Nummer:

Underskrift:
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Aftale om rekvisition af energimærkning af bygninger for
handel, service og offentlige bygninger, samt
flerfamiliehuse 300 m2 og derover.

Aftale om rekvisition af energikonsulent til energimærkning af bygninger, jf. lov nr.
585 af 24. juni 2005 om fremme af energibesparelser i bygninger.
Energimærkningen udføres efter retningslinierne i Energistyrelsens ”Håndbog for
energikonsulenter 2006”.

Aftalens indhold
1) udarbejdelse af energimærkning af nedenstående bygning
2) elektronisk indberetning og udlevering til rekvirenten af energimærkning

BBR-registrering for bygningen
Kommunenummer, Ejendomsnummer, Bygningsnummer

Bygningens beliggenhed
Vejnavn, Husnr., Side, Lejl.nr., Postnr., By

Destruktive undersøgelser
Energikonsulenten må foretage lettere destruktive undersøgelser af
klimaskærmen. Ja / Nej

Hulmur i bygningsdele, opført før BR77 trådte i kraft (byggetilladelse før 1.
februar 1979 og i praksis typisk huse med opførelsesår før 1980) skal
undersøges af energikonsulenten via en destruktiv undersøgelse for at
bestemme hulmurens energimæssige tilstand. Hvis rekvirenten ikke tillader, at
energikonsulenten udfører sådanne destruktive undersøgelser, accepterer
rekvirenten samtidig, at den manglende undersøgelse kan medføre en dårligere
og eventuelt mangelfuld energimærkning af bygningen.

Servicerapport for kedelanlæg
Energikonsulenten har gjort ejer bekendt med at energimærkningen for bygninger
med kedelanlæg kan blive misvisende såfremt der ikke foreligger testresultater
fra kedelkontrol som er under 2 år gamle. Nogle energikonsulenter kan tilbyde
denne ydelse.

Honorar for handel, service og offentlige bygninger, samt
flerfamiliehuse 300 m² og derover

Der er ikke fastsat maksimale honorarer for energimærkning af flerfamil iehuse på
300 m² og derover. Honoraret fastsættes derfor efter konkret aftale. Det samme
gælder honorar for eventuelle udlæg.
Ejendommens samlede etageareal jf. BBR:
I alt (samlet etageareal) _________m2

Energikonsulent timer, antal _____af kr:_____ _________kr.
Udlæg (kørsel, fremskaffelse af tegninger mv. ) _________kr.
Tillæg for udarbejdelse af kedelrapport ) _________kr.
Samlet honorar _________kr.
Eventuelt aftalt frist for levering: _________
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Bemærk: aftalen må ikke omfatte andre ydelser end dem, som har relation til
energimærkningen.

Aftalegrundlag
Denne aftale sker i overensstemmelse med vilkårene i ABR89, ”Almindelige
bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand”. Energikonsulenten leverer som
udgangspunkt energimærkningsrapporten til rekvirenten senest 4 uger efter
registreringen af bygningen. Dog kan energikonsulenten levere efter længere
frister i følgende tilfælde:

For hver 10.000 m² etageareal gives der en måneds frist mellem besigtigelse og
indberetning. Dvs. en ejendom på 45.000 m² skal indberettes inden 5 måneder
efter besigtigelse, og en ejendom på 200.000 m² skal indberettes inden for en 20
måneders frist.

Betalingsbetingelserne er senest 30 dage efter dato for modtagelse
af regning for energikonsulentens arbejde, jf. ABR89, 3.4.

Bilag til aftalen
(sæt kryds)
o Ejeroplysningsskema af dato: _________
o Udskrift af BBR registreringen, dato _________
o Oplysninger om resultat af oliekedeltest ,

evt. Kopi af rapport _________
o Kopi af driftsjournaler _________
o Navn og adresse på administrator _________
o Kopi af årsopgørelser for el, vand og varmeforbrug _________
o Oplysninger om priser på el, vand

og varmeforsyningsloven _________
o Oplysninger om afregning af varme _________
o Bygningstegninger. _________

(datoer) _________
o Hulmursattest, dato _________

udstedt af _________
o Øvrige bilag:
(hvilke?) _________

Dato for aftalen_____________________________

Rekvirent Energikonsulent

Navn:
Nummer:

Underskrift:
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Bilag 31 Energipriser
Pr. 1. april 2006 kan der anvendes følgende standardiserede energipriser på
energi
og vand:

El: 2,00 kr. pr. kWh inkl. moms
Vand: 35 kr. pr m3 inkl. moms
Gas: 9,00 kr./m3 inkl. moms
Fyringsolie: 7.800 kr. pr 1000 l inkl. moms

Energikonsulenten kan enten anvende de aktuelle priser eller ovenstående.
Energistyrelsen vil løbende følge udviklingen i energipriser og om nødvendigt
revidere ovenstående.

Visse erhvervsbygninger har reducerede afgifter på energi. Her skal konsulenten
reducere ovenstående priser med den lavere afgift. Dette gælder ikke moms.
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Bilag 32 Koder for bygningsdele

Blå overskrifter Røde bullets
Kode for
bygnings

del

Bygningsdele

Loft og tag 27

Ydervægge 21

Vinduer, døre, ovenlys mv. 31

Gulve og terrændæk 13

Kælder (inkl. fundamenter) 12

Ventilation

Ventilation (naturlig og
mekanisk) 57

Køling (mekanisk) 55

Varme

Varmeanlæg (inkl. kedel) 56

Varmt vand 53c

Fordelingssystem 58

Automatik 58

El

Belysning 62

Hårde hvidevarer 71

Andre elinstallationer 68

Vand

Toiletter 53a

Armaturer 53b

Andre vandinstallationer 53d

Vedvarende
energi

Solvarme 81

Varmepumpe 82

Solceller 83

Kilde: Energistyrelsen





Håndbog for energikonsulenter 2006 - Bilagsdel

26.09.2007 Side 1

Bilag 33 Grundluftskifte i småhuse

Tabel til bestemmelse af den beregningsmæssige ventilation, qv [l/s/m2]
I normalt tætte, naturligt
ventilerede huse regnes der
med en ventilation på:

qv = 0,3 l/s/m2

Naturligt
ventilerede

huse

I utætte, naturligt ventilerede
huse med et væsentligt ekstra
luftskifte gennem fuger og
sprækker regnes der med en
ventilation på:

qv = 0,4-0,5 l/s/m2

I huse med mekanisk udsugning
uden mekanisk indblæsning eller

varmegenvinding,

Her beregnes ventilationen, qv , ud fra de udsugede
luftstrømme. Hvis der ikke ligger oplysninger om
luftstrømmene regnes med bygningsreglementets krav med
udsugning på 20 l/s fra køkkener, 15 l/s fra baderum og 10
l/s fra wc rum.

Herunder hører også varmepumper, hvor afkastluften
bruges til opvarmning/forvarmning af varmt brugsvand

Huse med
mekanisk
ventilation

I huse med mekanisk udsugning og
både mekanisk indblæsning,

udsugning og varmegenvinding, er
den beregningsmæssige ventilation:

qv = qvm * (1 - ηvgv) + qi

hvor,

qv er den beregningsmæssige ventilation i
l/s/m2

qvm er den mekaniske ventilation i l/s/m2

ηvgv er varmegenvindingens
temperaturvirkningsgrad.
ηvgv sættes til 0,6 for systemer med
varmepumpe. ηvgv sættes til 0 for systemer,
hvor varmegenvindingen alene går til
opvarmning af varmt brugsvand.

qi er infiltrationen i l/s/m2

I normalt tætte huse er infiltrationen qi = 0,1 l/s/m2, mens
den i utætte huse er q i = 0,2 – 0,3 l/s/m2. qv + qvm sættes til
mindst 0,3 l/s/m2.

qvm findes ud fra bygningsreglementets krav – se i øvrigt
Bilag 15.

Er indgangsparametrene i formlen ovenfor ikke
tilgængelige, kan der i beregningerne antages, at
ventilationstabet, Hv, reduceres med 60% i forhold til et hus
med naturligt luftskifte.

Kilde: Håndbog for energikonsulenter 2004
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Bilag 34 Oversigtsskema for den nye energimærkeordning

1) Før du bruger skemaet skal du finde ud af, hvilken BBR-anvendelseskode bygningen har.

2) Find BBR-anvendelseskoden i skemaet. Det der gælder for den pågældende BBR-

anvendelseskode vil fremgå af den vertikale søjle herunder.

3) Vær opmærksom på, at hvis bygningen er på over 1000 m2eller hvis bygningen ejes af det

offentlige, gælder der særlige regler om regelmæssig energimærkning, (se i skemaet

herom), se energimærkningsbekendtgørelsen (nr. 1731 af d. 21. december 2006) §§ 18 og

20 og lov om fremme af energibesparelser i bygninger kapitel 6.

4) Vær opmærksom på, at bygninger under 60 m2 ikke skal energimærkes, jf.

energimærkningsbekendtgørelsen (nr. 1731 af d. 21. december 2006) § 5 stk. 1.

5) Vær opmærksom på, at man på en ejendom kan have flere bygninger med forskellige

anvendelseskoder. Hvis en ejendom består af flere bygninger med forskellige BBR-koder,

er det fortsat den type energikonsulent, der er beskikket til at energimærke den givne

bygningstype, som skal energimærke den enkelte bygning.

6) Vær opmærksom på, at i visse tilfælde kan en bygning været angivet med en status som

ejerlejlighed i BBR-registreringen. Også i disse tilfælde er det BBR-anvendelseskoden, der

afgrænser om bygningen skal energimærkes. F.eks. kan en bygning være udskilt som

ejerlejlighed og have BBR-anvendelseskode "række-, kæde- og dobbelthus", dvs. svarende

til kode 130.

7) Vær opmærksom på, at der er nogle af reglerne om energimærkning, der først træder i

kraft 1/7-2008, jf. Ændringsbekendtgørelse nr. 1536 af 18. december 2006. Dette er

tilfældet for følgende to situationer:

 Ved udleje, jf. energimærkningsbekendtgørelsen (nr. 1731 af d. 21. december

2006) § 13.

 Ved overdragelse af en andel, anpart eller aktie, hvortil der er knyttet en brugsret,

jf. energimærkningsbekendtgørelsen (nr. 1731 af d. 21. december 2006) § 13.
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BBR-
anven-
delses-
kode

Fritliggende
enfamiliehuse
(Parcelhuse)
(120),

Stuehuse til en
landbrugsejendo
m (110),

Sommerhuse
(510), når de er
bygget som
enfamiliehuse

Kollegier (150)

Døgninstitutioner,
herunder plejehjem,
alderdomshjem,
børne- eller
ungdomshjem (160),

Anden
helårsbeboelse (190)

Feriekoloni,
Vandrehjem og lign.
(520)

Række- kæde- eller
dobbelthuse med
lodret adskillelse
mellem enhederne
(130 og 510) på
indtil 500 m2

Række- kæde-
eller
dobbelthuse
med lodret
adskillelse
mellem
enhederne
(130 og 510),
500 m2 og
større

Etagebebyggelse
(140), dvs.
bebyggelse med
vandret adskillelse
mellem enhederne
på indtil 500 m2

Etagebebyg
gelse (140),
dvs.
bebyggelse
med vandret
adskillelse
mellem
enhederne
større end
500 m2 og
større

Bygninger:
til handel,
service og
administration
(310, 320, 330,
390),

til kulturelle
formål samt
institutioner
(410, 420, 430,
440, 490)

til fritidsformål
(530, 590)

Store
ejendomme
med et
etageareal
på over
1000 m2

Bygning ejet
af offentlige
institutioner

Hvilken
type
konsulent
skal
energi-
mærke

Energikonsulente
r for
enfamiliehuse,
(bek. § 7 stk. 2,
nr. 1), 3) og 4), jf.
§ 7, stk. 1, § 22
og § 23)

Energikonsulenter for
flerfamiliehuse,
(bek. § 7 stk. 3, nr. 3),
4), 5) og 6), jf. § 7,
stk. 1 og § 22 og §
23)

Både energi-
konsulenter for en-
familiehuse (bek. §
7 stk. 2, nr. 2) og
4), jf. § 7, stk. 1, §
22 og § 23) og
energi-konsulenter
for flerfamiliehuse
(bek. § 7, stk. 3, nr.
1), jf. § 7, stk. 1 og
§ 22 og § 23)

Energikonsule
nter for
flerfamiliehuse,
(bek. § 7, stk.
3, nr. 1) og
10), jf. § 7, stk.
1 og § 22 og §
23)

Både
energikonsulenter
for enfamiliehuse,
(bek. § 7, stk. 2, nr.
5, jf. § 7, stk. 1 og §
22 og § 23) og
energi-konsulenter
for flerfamiliehuse
(bek. § 7, stk. 3, nr.
2, jf. § 7, stk. 1 og §
22 og § 23)

Energikonsul
enter for
flerfamiliehu
se (bek. § 7,
stk. 3, nr. 2,
jf. § 7, stk. 1
og § 22 og §
23)

Flerfamilie-
konsulent,
(bek. § 8 stk. 1
nr. 2 §§ 9 og
23)

Afhænger af
BBR-anv-
koden
(bemærk
mulighed for
at benytte
intern
konsulent
iht. bek. §
24, jf. § 15)

Afhænger af
BBR-anv-
koden
(bemærk
mulighed for
at benytte
intern
konsulent
iht. bek. §
24, jf. § 15)

Hvornår
skal der
energi-
mærkes

Ved:

Salg, jf. bek. § 12
Udleje, jf. bek. § 13
Overdragelse af brugsret, jf. bek. § 13
Nye bygninger og ombygninger, inden ibrugtagning, jf. bek. § 16

Hvert 5. år.
Der skal altid
foreligge en
gyldig
energi-
mærkning af
ejd (bek. §
18, stk. 1, nr.
2))

Hvert 5. år.
Der skal altid
foreligge en
gyldig
energi-
mærkning af
ejd (bek. §
18, stk. 1, nr.
1))

Gyldighe
d

5 år (bek. § 14, stk. 1, 1, punktum) eller 10 år (kun sommerhuse op til 120 m2, jf. bek. § 14, stk. 1, 2. punktum)

Pris Bygning<100 m2:
kr. 5000
Bygning 100-199
m2: kr. 5.500
Bygning > 199
m2: kr. 6.000
(Honorarbek. §
11, stk. 1)

Fri prisfastsættelse Bygning < 100 m2:
kr. 5.000
Bygning 100-199
m2: kr. 5.500
Bygning > 199 m2:
kr. 6.000
(Honorarbek. § 11,
stk. 1).

Fri prisfast-
sættelse

Bygning < 100 m2:
kr. 5.000
Bygning 100-199
m2: kr. 5.500
Bygning 200-499
m2: kr. 6.000
prisfastsættelse

Fri prisfast-
sættelse

Fri prisfast-
sættelse

Afhænger af
BBR-koden
for
bygningen.
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Bilag 35 Eksempler for datablade for solvarme
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Bilag 36 Eksempel på positivliste for systemgodkendte
varmepumper og klimaanlæg.

Hele listen kan ses i nyeste udgave på www.varmepumpeinfo.dk

http://www.varmepumpeinfo.dk/
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Bilag 37 Korrektionsfaktor fe og estimeret effektivitet

Driftsprofil/anlægsopbygning fe (korrektionsfaktor)
Udedel monteret indendørs 0,8

Lavere rumtemperatur end nominelt 1-(0,02 x dT lavere)
Højere rumtemperatur end nominelt 1+(0,02 x dThøjere)

Driftsprofil/anlægsopbygning EERest (estimeret effektivitet)
Udedel monteret indendørs 2

Anlæg mere end 15 år gamle 1,8
Anlæg mere end 5 år gamle 2,2

Nye anlæg 2,4
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Bilag 38 Relativ COP og testtemperaturer

Relativ COP ved 50% last

Såfremt denne værdi ikke fremgår af dokumentationsmaterialet skal
nedenstående tabel anvendes:

Anlægstype og driftsprofil COPrelativ50%

(estimeret effektivitet)
Luft/luft varmepumpe – on/off 0,8

Luft/luft varmepumpe – ”inverter” 1,5
Andre varmepumper – on/off 0,9

Andre varmepumper –
kapacitetsregulerede

1,25

Testtemperatur

Disse passer ikke med temperaturerne på side 2 i positivlisten, bør de ikke
passe sammen?

Anlæggets ydelse og effektivitet skal indtastes ved nominelle driftsbetingelser i
henhold til EN14511 – se nedenstående tabel:

Udendørs varmeveksler Indendørs varmevekslerType Varmekild
e indløbstemp

.
afgangstem

p.
indløbstemp

.
afgangstem

p.
Luft/luft Udeluft 7 (-) 20 (-)

Afkast 20 (-) 20 (-)
- opvarmning

af
indblæsningslu
ft

Afkast 20 (-) 7 (-)

Væske/luft Vand 15 12 20 (-)
Brine 0 -3 20 (-)

Væske/vand Vand 10 7 40 45
Brine 0 -3 40 45

- gulvvarme Vand* 10 7 30 35
- gulvvarme Brine* 0 -3 30 35

Luft/vand Udeluft 7 (-) 40 45
Afkast 20 (-) 40 45

- gulvvarme Udeluft* 7 (-) 30 35
- gulvvarme Afkast* 20 (-) 30 35
Tabel: Standarddriftstilstande – varmepumper til rumopvarmning, EN14511
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* Som det ses af tabellen, opereres der i EN14511 med specielle driftsbetingelser
for væske/vand og luft/vand varmepumper designet til gulvvarmesystemer.

For brugsvandsvarmepumper kan en lignede fremgangsmåde anvendes, dog vil
ydelsen her sjældent være opgivet. Der må derfor gennemføres en beregning af
det aktuelle brugsvandsbehov. Dette kan gøres ved at antage, at et årsforbrug af
varmt brugsvand på 0,25 m3 vand/m2-etageareal opvarmet fra 10-55 °C svarer til
et varmebehov på 1,5 W/m2 i gennemsnit for hele året.
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Bilag 39 Eksempel på oplysninger om biobrændselskedler

Fra Teknologisk instituts hjemmeside om biobrændsler

Søgning
Beregning

Vejledning
Vis hele

listen

Alcon AKT-450 Ydelse: 461 -
461

kW

Anlægstype: Halmfyr til
bigballer

Virkningsgrad: 88 -
88

%

Beskrivelse: - CO-emission: 795 -
795

mg/m3

Bemærkninger:
Skal installeres
med
akkumuleringstank

Støv: mg/m3

Flere billeder:

Tilgængelige dokumenter for dette anlæg:
Tilbage

http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/soeg.asp
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/beregn.asp
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/vejledning.htm
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/listen_soegning.asp
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/listen_soegning.asp
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/fabrikant.asp?id=6
http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedler/pdf/ELAB-5043/fotos/Foto.jpg
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Bilag 40 Eksempler på energimærker

På de følgende sider vises eksempler på energimærkninger. Bemærk, at eksemplerne på
nyt flerfamiliehus og ny handel og service bygning er ufuldstændige. Kun side 1 er vist.
Der vil snarest muligt blive udarbejdet fuldstændige eksempler på disse mærkninger
også.
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Bilag 41 Standardskygger for eksisterende bygninger

Tallene i tabellerne er middelværdier for facaden. De efterfølgende værdier kan
benyttes ved energimærkning af eksisterende bygninger. Skygger angives
facadevis.

Horisont:
Åbent terræn 5 °
Bebygget område (bygninger med samme højde) 20 °
Skyggefuldt (højere bygninger eller træer i lille afstand) 60 °

Udhæng:
Lille udhæng 10 °
Normalt udhæng, facade i 1 etage 30 °
Normalt udhæng, facade i 3 eller flere etager 10 °
Stort udhæng, facade i 1 etage 60 °
Under altan eller lignende 60 °

Sideskygge: (opgjort samlet for en facade)
Lille vinkelbygning, V/F= 0,10 10 °
Mellemstor vinkelbygning, V/F= 0,50 45 °
Stor vinkelbygning, V/F= 1,00 60 °
V: Vinkelbygningens fremspring i meter
F: Facadelængden, hvor vinduerne sidder

Vindueshul:
Normalt vindueshul 10 %

Eksempel:
Eksemplet er et 1 plans hus, i et typisk villakvarter fra 1960’erne.
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1 facade mod syd

For dette hus vil skyggedata se således ud:

Skygger Horisont(°) Udhæng(°) Venstre(°) Højre(°)Vindueshul (%)
Facade m.
nord, øst, syd og vest 20 30 0 0 10
Facade m. syd terrasse 20 30 45 0 10
Facade m. vest terrasse 20 30 0 60 10
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Bilag 42 Forenklet beregningsmetode for rørlængder for flerfamiliehuse, handel og service og offentlige bygninger

Eksempel: 2-strengsanlæg med nedre fordeling:
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Eksempel 1 strengs anlæg: Ejendom med 1 opgang, 1-strengs centralvarmeanlæg og 2 badeværelser og 2 køkkener pr. etage.


