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Energibesparelser i Bygninger
bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.
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BAGGRUND FOR DENNE GUIDE
Videncenter for energibesparelser i bygninger har udviklet denne guide som en hjælp til husejere, installatører og energivejledere, når der er brug for at træffe
valg om fremtidig energiforsyning. Eksempelvis når en
gammel oliekedel skal udskiftes.

Der er ofte mange forskellige tekniske muligheder, når
der skal vælges varmekilde, og varmekilderne kan ofte
bruges i kombination.
Denne guide giver et overblik over mulighederne for de
husejere og håndværkere, der står over for at træffe
eller vejlede om valg af fremtidig varmekilde. Regneeksemplerne i guiden er udarbejdet med udgangspunkt
i olie som eksisterende energikilde, men guiden kan
også anvendes for boliger med andre energikilder.

Husejeren har i dag flere muligheder for at vælge mellem forskellige energikilder end nogensinde før. Det gør
valget af energiform komplekst, og betyder, at det har
stor betydning både for den enkelte husejers økonomi
og for samfundet. En række af de tendenser, der er
helt centrale både for den enkelte og for samfundet,
er:
• Fjernvarmenettene er løbende under udbygning og
vil dermed forsyne større områder i byerne. Fjernvarmeværkernes udbygning med biomasseanlæg er
også stigende. Ca. 60 % af de danske boliger får i
dag deres varme via fjernvarme. Det er den energiform, der typisk udleder mindst CO2, sammenlignet
med elvarme, olie- og naturgasfyr.
•

En stadig stigende andel af Danmarks elforbrug
dækkes af CO2-neutral vindmøllestrøm. Det betyder, at der et stigende behov for at kunne aftage
strømmen i perioder, hvor der produceres meget
vindenergi.

•

Der er stor sandsynlighed for, at energiprisen generelt vil stige i løbet af den nye varmekildes levetid
på ca. 20 år. Herved vokser husejerens besparelse
ved at have en effektiv varmekilde.

Videncenter for energibesparelser i bygninger
Maj 2017
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OVERVEJELSER VED VALG AF VARMEKILDE
Komfortmæssige overvejelser
•	Sker der en ændring i komforten ved skift af varmekilde?
•	Skal husejeren bruge tid dagligt for at passe varmekilden?
•	Er der ekstra rengøring i forbindelse med varmekilden?
•	Er der lugt eller støj fra varmekilden?
•	Opnår husejeren mere plads og et mere velordnet
fyrrum, hvis varmekilden udskiftes?

Der er mange væsentlige faktorer, som bør overvejes, når husejeren skal installere en ny type varmekilde:
Tekniske overvejelser
•	Ligger boligen i et kollektivt forsyningsområde med
fjernvarmeforsyning eller gasforsyning?
•	Ligger boligen i nærheden af et kollektivt forsyningsområde, og har kommunen planer om at
udbygge gas- eller fjernvarmenettet, og er der evt.
tilslutningspligt?
•	Kan husejeren gøre noget for at nedbringe boligens
varmebehov fx ved at efterisolere loft og udskifte
døre og vinduer?
•	Hvilken varmekilde passer bedst til boligens eksisterende varmeanlæg, så der opnås en høj energieffektivitet?
•	Et hus med gulvvarme kan i visse tilfælde med fordel anvende solvarme til rumopvarmning – specielt i
overgangsperioderne forår og efterår. Giver forbruget af varmt brugsvand og/eller den eksisterende
varmeinstallation et godt grundlag for solvarme?

Miljømæssige overvejelser
•	Ønsker husejeren at bidrage til at nedbringe CO2
udslippet?
• Vil husejeren ”signalere” en grøn profil?
•	Vil husejeren bidrage til, at Danmark får mere vedvarende energi?
Denne trin-for-trin guide giver ikke svar på alle spørgsmål, men ved at bruge den som vejledning, får husejere og håndværkere et godt grundlag for at foretage det
rigtige valg af varmekilde og få oplysninger om, hvor
de kan yderligere information.

Økonomiske overvejelser
•	Hvor stor bliver investeringen?
• Findes der tilskudsordninger?
• Hvor stor er den årlige energibesparelse i kr.?
•	Hvor meget vil energiprisen stige indenfor anlæggets levetid?
• Er der lovkrav til service på anlægget?
•	Hvad er de årlige omkostninger til vedligeholdelse
og serviceeftersyn?
• Er der garanti på installationen?
• Hvor lang er levetiden på anlægget?
•	Hvor store er finansieringsomkostningerne og den
månedlige ydelse?
•	Bliver boligen mere attraktiv både for ejer og eventuelle købere?
•	Skal der retableres fliser, have eller andet efterfølgende?
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TRIN 1
Trin 1: Tjek status for kollektiv forsyning

områder med kollektiv varmeforsyning. Der kan dog
også være restriktioner for anvendelse af solvarme i
visse boligområder på grund bevaringsmæssige eller
arkitektoniske aspekter. I naturgasområder kan man
godt udskifte oliefyret med en varmepumpe eller
kombinere en ny gaskedelinstallation med solvarme.
Man bør altid konsultere kommunens tekniske forvaltning inden udskiftningem.

Før man vælger en varmekilde bør det altid undersøges
hos kommunen om der er forsyningsplaner for området, og om der er - eller kan ventes at komme tilslutningspligt.
Kollektiv varmeforsyning og kommunale varmeplaner
•	Kollektiv varmeforsyning omfatter fjernvarmeforsyning og forsyning med naturgas. Hver enkelt kommune har planlagt, om der skal stilles kollektiv varmeforsyning til rådighed i de enkelte boligområder.
I nogle områder kan der være krav om tilslutning
til kollektiv varmeforsyning. Kommunernes tekniske forvaltninger vil kunne oplyse om muligheder,
planer og krav i de konkrete boligområder. I nogle
tilfælde vil der være mulighed for at anvende supplerende former for opvarmning som fx solvarme i

Områder udenfor kollektiv varmeforsyning
•	I områder uden kollektiv varmeforsyning vil der
være mulighed for at anvende forskellige varmekilder som fx varmepumper, oliekedler, biokedler
m.m. og eventuelt i kombination med supplerende
solvarme. Husk at husets klimaskærm skal være i
god stand (velisoleret og tæt), inden der træffes
valg om installation af varmepumpe.
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TRIN 2
Trin 2: Få kendskab til boligens varmebehov

er opvarmet med en ældre oliekedel. Olieforbruget er
fundet ved, at 1 liter olie anvendt i den eksisterende
kedel forventes at dække et nettovarmebehov1 på 8
kWh.
Husk at energiforbruget i det enkelte hus kan være meget forskelligt fra gennemsnittet, også på grund af den
isoleringsmæssige tilstand af bygningen og installationerne, som kan være forskellige fra gennemsnittet.
Der kan også efterfølgende være sket energimæssige
forbedringer, som har nedsat varmebehovet. Bruger
adfærden er ligeledes en parameter som kan påvirke
energiforbruget markant.

Varmebehovet i det enkelte hus har betydning for valget af typen af varmekilde og for, hvorledes varmeanlægget udformes. For at beregne og vurdere besparelsesmulighederne anbefales det at tage udgangspunkt i
boligens aktuelle årlige energiforbrug og omkostninger
til rumopvarmning og varmt brugsvand. Find energiforbruget og omkostninger frem for de seneste fx 3
år og udregn et gennemsnit. Hvis ikke der er ændret i
brugervaner og antal personer i den periode, er det et
godt udgangspunkt. Husk at det næsten altid er muligt
at kontakte energileverandøren og få faktuelle oplysninger om indkøbt energi. Det kan være risikabelt at
dimensionere varmeanlægget efter et målt forbrug,
hvis det er meget lille. Det gælder specielt hvis huset
har fået nye ejere og brugervaner samt beboersammensætningen er anderledes. I dette tilfælde kan
nedenstående tabel anvendes.

Eksempel
I et hus på 140 m2 fra 1965 er der således et gennemsnitligt olieforbrug på:
19 liter olie pr.m2 x 140 m2 = 2.660 liter olie pr år.

Hvis de aktuelle energiforbrug ikke kan fremskaffes,
kan nedenstående tabel tillige anvendes. Den viser,
hvordan varmeforbruget gennemsnitligt fordeler sig afhængigt af bygningens opførelsesår og det opvarmede
boligareal.

De viste varmebehov er beregnet på grundlag af en
gennemsnitlig udformning af bygningen, herunder en
isoleringsgrad der svarer til tidspunktet for opførelsen
af bygningen. Der er benyttet standardiserede forudsætninger med hensyn til brug af bygningen, fx mht.
beboere (2 voksne og 2 børn), rumtemperaturer, ventilation og forbrug af varmt brugsvand.

I tabel 1 ses nøgletal i liter olie pr. m² for varmebehov
til både rumopvarmning og opvarmning af varmt brugsvand i enfamiliehuse. I tabellen antages det, at huset

Stuehuse er ikke med i ovennævnte opgørelse. Ældre
stuehuse på landet har ofte et væsentligt større varmebehov end de varmebehov, som er vist ovenfor.
Byggeår

1930 - 1959

1960 - 1979

1980 - 1999

2000 - 2005

Isolering

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: Ingen
Loft: ca. 30 mm

Gulv: ca. 50 mm
Hulmur: ca. 75 mm
Loft: ca. 100 mm

Gulv: ca. 150 mm
Hulmur: ca. 100 mm
Loft: ca. 200 mm

Gulv: ca. 200 mm
Hulmur: ca. 125 mm
Loft: ca. 250 mm

Vinduer

Forsats/koblet

Termoruder

Termoruder

Energiruder

Nøgletal for forbrug af olie i l/m2/år

Areal m2
100
140
180

26
24
23

23
19
18

15
12
11

11
8
7

Tabel 1. Nøgletal for forbrug af olie pr. areal til dækning af varmebehov til rumopvarmning og varmt brugsvand som funktion
af byggeår og areal. Der er forudsat installeret en ældre kedel.

Nettovarmebehovet er husets aktuelle olieforbrug
fratrukket varmetabet for kedlen
1
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TRIN 3
Trin 3: Beregn besparelsen

Tabellen viser en række regneeksempler på økonomiske
og miljømæssige konsekvenser ved valg af varmekilde i
og uden for områder med kollektiv varmeforsyning.

I tabel 2 på er det muligt at se og sammenligne en
række forskellige muligheder for valg af varmekilde
ved udskiftning af oliefyr. Husk at skemaet kun skal
anvendes som ”et fingerpeg” eller supplement i forbindelse med valg af varmekilde. Der bør altid foretages
detailberegninger ud fra den konkrete situation.

Forudsætninger: For at kunne sammenligne de forskellige muligheder er alle beregningerne baseret på et
typisk hus på 130 m2, der bruger 2.400 liter fyringsolie
om året. Varmeanlægget er en blanding af gulvvarmeog radiatoranlæg. Der er ikke brændeovn eller anden
supplerende varmekilde i boligen.
Se eksempel og forklaringer på næste side.

Regneeksempler på valg af varmekilde ved udskiftning af ældre oliekedel i enfamilehus

1

2

3

4

5

OMRÅDE

BYGNING

VARMEKILDE

ØKONOMI

MILJØ
Årlig
besparelse
[kr.]

Årlig CO2
besparelse
[kg]

Beboelse

Udskiftning til:

Samlet investeringsskøn og incl. moms
[kr.]

Kollektiv varmeforsyning (naturgas
eller fjernvarme)

Huset på 130 m² opvarmes
med et ældre oliefyr fra
1980. Varmeanlægget
består af delvis radiatorog gulvvarmesystem. Der
indkøbes 2.400 liter olie
om året.

Naturgasinstallation *

45.000
			13.169

1.500

12.446

2.540

Fjernvarmeinstallation**

35.000
			14.805

500

11.123

4.217

80.000
			11.190

1.700

13.538

3.022

75.000
			17.414

1.700

7.315

1.989

Varmepumpeinstallation (væske/vand,
jordvarme)

130.000
			12.053

1.500

12.876

4.255

Varmepumpeinstallation (luft/vand)

80.000
			13.888

1.500

11.040

3.873

115.000
			12.425

1.700

12.304

4.456

60.000
			10.429

1.500

14.499

6.354

95.000
			
9.277

1.700

15.501

6.347

165.000
			10.851

1.700

13.878

4.456

40.000
			20.031

1.500

4.898

1.248

75.000
			17.414

1.700

7.315

1.989

Naturgas kombineret med solvarme
installation

Årlig energiomkostning efter
forbedring [kr.]

Årlig drift og
service omkostning [kr.]

Varmeforsyningsområde

Kondenserende oliefyr (A-mærket) kombineret med solvarme installation

Udenfor kollektiv
varmeforsyning
(typisk el, varme
pumper, olie,
biomasse, sol eller
vind)

Huset på 130 m² opvarmes
med et ældre oliefyr fra
1980. Varmeanlægget
består af delvis radiatorog gulvvarmesystem. Der
indkøbes 2.400 liter olie
om året.

Varmepumpeinstallation (luft/vand)
kombineret med solvarmeanlæg
Træpillefyr
Træpillefyr kombineret med solvarme
anlæg ****
Varmepumpe (væske/vand, jordvarme)
og solvarme
Kondenserende oliefyr (A-mærket)
Kondenserende oliefyr (A-mærket) kombineret med solvarme installation

Tabel 2: Oversigt med beregningseksempler
* Omkostninger for tilslutning til naturgasnettet er vurderet til 15.000 kr. Bortskaffelse af oliefyr og sløfning af olietank er vurderet til 5.000 kr.
** Omkostninger for tilslutning til fjernvarmenettet er vurderet til 10.000 kr. Bortskaffelse af oliefyr og sløjfning af olietank vurderet til 5.000 kr.
*** Investeringen til solvarmeanlægget er vurderet til 35.000 kr. 			
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TRIN 3

FORTSAT
Varmekilde (3): Forskellige muligheder for valg af
varmekilde er vist ved skrotning af oliefyret. Se yderligere beskrivelse og henvisninger i efterfølgende afsnit.

Eksempel på brug af skemaet på foregående side (følger den gule markering i skemaet): Huset på 130 m2 er
placeret udenfor kollektiv varmeforsyning. Huset opvarmes med et ældre oliefyr med et årligt olieforbrug
på 2.400 liter pr. år. Det overvejes at installere et
jordvarmeanlæg. Det samlede investeringsskøn udgør
130.000 kr. ekskl. moms. De årlige energiomkostninger
efter installationen beløber sig til ca. 12.053 kr. Serviceomkostninger udgør ca. 1.500 kr. pr år. Den årlige
økonomiske besparelse udgør ca. 12.876 kr., og den
årlige besparelse i CO2 udgør ca. 4.255 kg pr. år.

Økonomi (4): Prisskøn på den samlede investering for
installationen er vist. De årlige omkostninger efter den
nye installation er opdelt i en energiomkostning og en
drifts- og serviceomkostning. Den årlige besparelse ved
det valgte anlæg i forhold til den tidligere udgift før
skrotning af oliefyret er vist.
Miljø (5): I sidste kolonne er den årlige CO2-besparelse
i kg pr. år vist ved den valgte varmekilde. De viste CO2besparelser tager ikke højde for CO2-kvoter, der har
stor betydning for de realiserede CO2-besparelser ved
varmepumper og fjernvarme. I beregningerne indgår
tallene fra Energistyrelsens Energistatistik 2015
El: 345 kg CO2/MWh
Fjernvarme: 115 kg CO2/MWh.

Parametrene for de enkelte kolonner i tabellen på forrige side er følgende:
Område (1): Det skal undersøges, om området er kollektivt forsynet med fjernvarme eller naturgas.
Bygning (2): Her er beskrevet nogle standardforudsætninger, som danner grundlag for de viste eksempler.

Alle tallene fra oversigten kan findes i beregningseksemplerne bagerst i materialet.
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TRIN 4
Trin 4: Få overblik over mulige varmekilder

Disse energieffektive varmekilder er helt afhængige af,
at den ønskede rumtemperatur (19–21 °C) kan opnås
ved en tilstrækkelig lav fremløbstemperatur. Drift med
tilstrækkelig lav fremløbstemperatur (ca. 50 oC) sikres
ved større radiatoroverflade arealer og gulvvarme. Hvis
ikke det er muligt, er der risiko for, at boligejeren ikke
opnår den fulde energigevinst.

Nedenfor er en kort beskrivelse af de opvarmningskilder, der er mest relevante i forhold til en- og tofamiliehuse.
Husk, hvis huset er efterisoleret eller er planlagt efterisoleret, vil det medføre et mindre varmebehov, og
derved ændrer forudsætningerne sig for valg af varme
kilde. En eksisterende varmekilde kan derfor være
overdimensioneret, hvilket kan medføre en dårligere
energieffektivitet.

Levetiden for alle varmeproducerende anlæg mv.,
fx kedler, varmepumper, solvarmeanlæg er ifølge
Erhvervs- og Byggestyrelsen vurderet til 20 år (jf. bilag
6 i Bygningsreglementet-BR15). Den faktiske levetid
afhænger naturligvis af helt specifikke forhold som
kvalitet, driftsforhold, almindelig vedligehold som
serviceeftersyn m.m.

Den eksisterende radiator/gulvvarmeinstallation er
ligeledes afgørende for den samlede energigevinst, når
man skifter til fjernvarme, kondenserende kedler eller
varmepumper.
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FJERNVARME

Fjernvarmeunit

Varmt brugsvand
Termostatventil

Varme frem
Varme retur

Fremløb
Returløb

Koldt vand

Principtegning af varmeanlæg med fjernvarme.

I et hus, der opvarmes med en oliekedel, er det i fjernvarmeområder i langt de fleste tilfælde en økonomisk
fordel at få indlagt fjernvarme. Udgifterne til opvarmning falder typisk 25-50 %, og CO2-udledningen falder
ca. 65 %.Stort set alle huse med vandbårne radiatorer
eller vandbåren gulvvarme er egnet til fjernvarme. I
huse med varmluftkanaler kan der dog være særlige
forhold, der gør fjernvarme uegnet.

Det anbefales at tage udgangspunkt i
Energiløsning for konvertering til fjernvarme på
www.byggeriogenergi.dk/media/1705/konverteringtil-fjernvarme_ok.pdf.Her findes tjekliste og en
beskrivelse af udførelsen m.m.
Yderligere information:
Henvisninger til relevant information for
uddybende forklaringer:

Ret altid henvendelse til det lokale fjernvarmeværk og
få oplysninger om fjernvarmedriften og krav til afkøling. Få også et overblik over de lokale fjernvarmetariffer og afregningsform.

Videncenter for energibesparelser i bygninger:
www.byggeriogenergi.dk

Anbefaling til valg af ny fjernvarmeinstallation
Fjernvarmeværkets tilslutningsbestemmelser skal altid
følges og afgør bl.a., om der skal installeres:
• Direkte eller indirekte fjernvarme
•	Gennemstrømningsvandvarmer eller varmtvandsbeholder
Derudover vil bestemmelserne normalt indeholde krav
til dimensionerende temperatursæt for vandvarmer og
varmeanlæg.
Husk også at afklare betingelser og udgift for tilslutningen med dit fjernvarmeselskab, så det kan indregnes i
den samlede forventede investering.

Informationsside om fjernvarme:
www.fjernvarme.info
Energistyrelsen: www.sparenergi.dk/forbruger/
varme/fjernvarme
Energitjenesten: www.energitjenesten.dk
Fjernvarmeprisen i dit område:
http://energitilsynet.dk/varme/statistik/
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JORDVARMEPUMPE
større energibesparelser. Disse varmepumper ses også
på varmepumpelisten.
SCOP-værdien (seasonal coefficient of performance)
definerer varmepumpens ydelse i løbet af året og
medregner sæsonbestemte variationer. En SCOP-værdi
på 4,25 betyder f.eks., at varmepumpen i gennemsnit
leverer 4,25 gange så meget energi end den elektriske
energi, den bruger.

Varmt brugsvand

Akkumuleringstank

• Vælg en godkendt installatør

Termostatventil
Varmtvandsbeholder
Koldt vand
Væskevandvarmepumpe

•	Husk altid at få husets varmeafgivere og klimaskærm gennemgået

Varme frem
Varme retur
Jordslange

•	Myndighedstilladelser skal også undersøges. Jordvarmeanlæg er underlagt Miljøstyrelsens bekendtgørelse om etablering af jordvarmeanlæg (bekendtgørelse nr. 1203), som for jordslangen foreskriver
eftersyn, tæthed og afstandskrav til drikkevands
boringer. Anlægget skal altid godkendes hos kommunen inden installation.

Princippet i varmeanlæg med jordvarmepumpe.

En væske-vandvarmepumpe optager den solenergi, der
er lagret i jorden, via en jordvarmeslange, som graves
ned på grunden.

Det anbefales at tage udgangspunkt i
Energiløsning for konvertering til jordvarme på:
www.byggeriogenergi.dk/media/1723/konvertering-til-jordvarme_ok.pdf.
Her findes tjekliste og en beskrivelse af
udførelsen m.m.

Et varmepumpeanlæg er mest energieffektivt ved lavtemperaturvarmeanlæg såsom gulvvarme eller til opvarmning af efterisolerede huse med forholdsvis store
radiatorer, der tillader lave fremløbstemperaturer.

Yderligere information:
Henvisninger til relevant information for uddybende forklaringer:

Anbefaling til valg af jordvarmepumpe
•	Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at der vælges en jordvarmepumpe der som
minimum er A+-mærket.
På Energistyrelsens varmepumpeliste findes de bedste
varmepumper på det danske marked. Varmepumperne
på listen overholder alle lovkrav og er testet af et uafhængigt testlaboratorium.

Videncenter for energibesparelser i bygninger:
www.byggeriogenergi.dk
Liste over energimærkede varmepumper hos
Energistyrelsen:
www.sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten

På varmepumpelisten ses følgende SCOP-værdier for
A+-mærkede jordvarmepumper:
• Jordvarmepumpe til gulvvarme
SCOP-værdi: 4,25
• Jordvarmepumpe til radiatorer
SCOP-værdi: 3,18
Ved at vælge A++-mærkede jordvarmepumper, kan der
opnås endnu højere SCOP-værdier og dermed endnu

Energistyrelsen: www.sparenergi.dk/forbruger/
varme/varmepumper
Varmepumpeordningen (VPO): www.vp-ordning.dk
Energitjenesten: www.energitjenesten.dk
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LUFT-VANDVARMEPUMPER
på listen overholder alle lovkrav og er testet af et uafhængigt testlaboratorium.
På varmepumpelisten ses følgende SCOP-værdier for
A+-mærkede luft/vand varmepumper:
• Luft/vand varmepumpe til gulvvarme
SCOP-værdi fra 3,55 til 3,65
• Luft/vand varmepumpe til radiatorer
SCOP-værdi fra 2,70 til 3,15

p

Ved at vælge A++-mærkede luft/vand varmepumper,
kan der opnås endnu højere SCOP-værdier og dermed
endnu større energibesparelser. Disse varmepumper ses
også på varmepumpelisten.

p

SCOP-værdien (seasonal coefficient of performance)
definerer varmepumpens ydelse i løbet af året og
medregner sæsonbestemte variationer. En SCOP-værdi
på 3,65 betyder f.eks., at varmepumpen i gennemsnit
leverer 3,65 gange så meget energi end den elektriske
energi, den bruger.

Koldt vand

Principskitse af luft-vandvarmepumpeinstallation.

Hvis det ikke er muligt at installere en jordvarme
pumpe, er en luft-vandvarmepumpe et godt alternativ.
En luft-vandvarmepumpe har 10–15 % lavere energieffektivitet end en jordvarmepumpe, men den kræver til
gengæld ikke nedgravning af jordvarmeslanger.

Det anbefales at tage udgangspunkt i
Energiløsning for konvertering til luft-vand
varmepumpe på:
www.byggeriogenergi.dk/media/1725/konverteringtil-luft-vandvarmepumpe_ok.pdf.
Her findes tjekliste og en beskrivelse af
udførelsen m.m.

En luft-vandvarmepumpe består af en udedel placeret
udenfor huset og en indedel placeret inde i huset. Den
varmeenergi, der findes i luften, omdannes i varmepumpen til varmt vand, som opvarmer huset og det
varme brugsvand.
Et varmepumpeanlæg er mest energieffektivt ved
lavtemperaturvarmeanlæg såsom gulvvarme eller til
opvarmning af efterisolerede huse med forholdsvis
store radiatorer, der tillader lave fremløbstemperaturer (max 50 oC) Lav fremløbstemperatur giver høj
effektivitet. Effektiviteten øges ca. 3% for hver grad
temperaturen kan sænkes. Vær opmærksom på at der
kan forekomme støj fra varmepumpens udedel.

Yderligere information:
Henvisninger til relevant information for uddybende
forklaringer:
Videncenter for energibesparelser i bygninger:
www.byggeriogenergi.dk
Liste over energimærkede varmepumper hos
Energistyrelsen:
www.sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varme
pumpelisten

Anbefaling til valg af luft-vandvarmepumpe
•	Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at der vælges en luft/vandvarmepumpe der
som minimum er A+-mærket.
På Energistyrelsens varmepumpeliste findes de bedste
varmepumper på det danske marked. Varmepumperne

Energistyrelsen: www.sparenergi.dk/forbruger/
varme/varmepumper
Varmepumpeordningen (VPO): www.vp-ordning.dk
Energitjenesten: www.energitjenesten.dk
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SOLVARMEANLÆG

Principtegning af varmeanlæg med solvarme som supplerende varmekilde.

Solvarme er et miljøvenligt supplement til andre
varmekilder. Det anbefales at etablere solvarme til
opvarmning og varmt brugsvand i huse, som opvarmes
med oliekedler, gas- eller elradiatorer. Det er især oplagt at etablere solvarme samtidig med udskiftning af
tagbelægning, varmtvandsbeholder eller kedel.

Det anbefales at tage udgangspunkt i
Energiløsning for solvarmeanlæg til varmt brugsvand
og opvarmning på:
www.byggeriogenergi.dk/media/1716/solvarmeanlaeg-til-varmt-brugsvand-og-opvarmning_ok.pdf.
Her findes tjekliste og en beskrivelse af udførelsen
m.m.

Anbefaling til valg af solvarmeanlæg
Solvarme til rumopvarmning er relevant, når der er et
opvarmningsbehov, som skal dækkes i sommerhalvåret.
Det kan for eksempel være klinkegulve med gulvvarme
eller kældre, der skal holdes tørre. Hvis ikke det er
aktuelt, anvendes et mindre anlæg, som kun producerer varmt brugsvand. Solvarmeanlægget kan dække ca.
60 % af energiforbruget til varmt brugsvand

Yderligere information:
Henvisninger til relevant information for uddybende
forklaringer:
Videncenter for energibesparelser i bygninger:
www.byggeriogenergi.dk

For solvarmeanlæg, der både leverer varmt brugsvand
og bidrager til rumopvarmning, dækkes typisk 15-30 %
af det totale varmebehov.

Energistyrelsen: http://sparenergi.dk/forbruger/
varme/solvarme

Det er vigtigt at bemærke, at jo mere effektiv hovedvarmforsyningen er, jo dårligere bliver økonomien ved
etablering af solvarme. Dette gælder ikke mindst for
varmepumpe, som har højere SCOP-værdier.

Energitjenesten: www.energitjenesten.dk
Kvalitetssikring af solvarmeanlæg:
www.kso-ordning.dk
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NATURGASKEDEL
Varmtvandsbeholder
Balanceret
aftræk

Varmt brugsvand
Termostatventil

Kondenserende
gaskedel

Varme frem

Cirkulationspumpe

Varme retur
Kondensafløb
Gasledning

Kloak

Koldt vand

Princippet i varmeanlæg med naturgaskedel.

I huse med en ældre naturgaskedel bør det først undersøges, om det er muligt at skifte til fjernvarme eller
varmepumpe eventuelt kombineret med solvarme. Er
det ikke tilfældet, bør kedlen erstattes af en kondenserende naturgaskedel. Det er ofte en god ide at udskifte en naturgaskedel, der er over 15 år gammel, da
kondenserende kedler udnytter energien mere effektivt
end gamle. Ældre kedler har typisk en årsnyttevirkning
på 75-80 %, mens nyere kedler typisk har en årsnyttevirking på 95–105 %.

Det anbefales at tage udgangspunkt i
Energiløsning for konvertering til gas på
http://www.byggeriogenergi.dk/media/1708/konvertering-til-gas_ok.pdf
Her findes tjekliste og en beskrivelse af
udførelsen m.m.
Vælg en naturgaskedel fra kedeloversigten fra
Dansk Gas Teknisk Center på http://www.dgc.dk/
privat/kedeloversigt.htm Listen angiver energimærket for størstedelen af kedlerne på det danske
marked, som opfylder Bygningsreglementets krav til
energieffektivitet.

En kondenserende gaskedel er konstrueret, så den kan
afkøle røggassen. Herved udnyttes energiindholdet i
røggassen, hvilket giver 10 % bedre udnyttelse af gassen sammenlignet med traditionelle gaskedler. Det er
dog en forudsætning, at returtemperaturen i varmeanlægget er lav (under 40-50 0C), ellers vil kondensation
af røggas produkterne ikke finde sted.

Yderligere information:
Videncenter for energibesparelser i bygninger:
www.byggeriogenergi.dk
Informationssider om naturgaskedler:

Anbefaling til valg af naturgaskedel
Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at installere en kondenserende A-mærket gaskedel.
Årsvirkningsgraden for en A-mærket gaskedlen ligger
typisk på 100 - 102 %.

www.dgc.dk og www.gasidithus.dk
Energistyrelsen: www.sparenergi.dk/forbruger/
varme/naturgas
Energitjenesten: www.energitjenesten.dk

14
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Valg af varmeforsyning

BIOKEDLER
Brændefyret kedel

Pillefyret kedel

Afkast af transportluft til det fri
Skorsten

Skorsten

Indblæsning af piller gennem cyklon
Pillesilo

Varmtvandsbeholder

Varmtvandsbeholder

Akkumuleringstank

Udendørs
brændelager

Føderør fra silo

Brændekedel

Cirkulationspumpe

Pillekedel

Cirkulationspumpe

Forsilo til piller

Varme retur

Varme retur

Varme frem
Kloak

Varme frem
Kloak

Koldt vand

Koldt vand

Principtegning af varmeanlæg med biobrændsel som varmekilde.

Biobrændsel er en samlet betegnelse for biologisk nedbrydelige produkter og overskudsprodukter fra landbrug, skovbrug, industri og husholdninger.
Ved opvarmning i private husstande bruger man som
regel træ i en eller anden form, for eksempel træflis
eller træpiller, som er hårdtpressede trærester.
Den mest almindelige form for biokedel er træpillefyr.
Fordelen er, at det er billigere end fx olie, bl.a. fordi
træpiller ikke er belagt med afgifter. Desuden er det
CO2-neutralt.

Biokedler kan ofte have et relativt højt elforbrug til
drift af fx forbrændingsluftsblæser og cirkulationspumpe sammenlignet med kedler, der anvender olie
eller gas som brændsel. Det anbefales derfor at vælge
A-mærkede pumper til biokedelinstallationen.
Myndighedstilladelse skal undersøges ved etablering af
pillefyr. Her kræves bl.a. godkendelse af brandsikringen. Også bygningsreglementet har minimumskrav til
biokedlers energieffektivitet.
Det anbefales at tage udgangspunkt i
Energiløsning for konvertering til brænde- eller
pillefyret kedelgas på: www.byggeriogenergi.dk/
media/1702/konvertering_braende_pillefyret_kedel_ok.pdf

Valg af biokedel
Der er forskellige typer kedler og ovne til opvarmning
med biobrændsel. Nogle bruger brænde, mens andre
fungerer ved hjælp af bearbejdede restprodukter fra
træ, fx træpiller.

Yderligere information:
Henvisninger til relevant information for
uddybende forklaringer:
Energistyrelsen: www.sparenergi.dk/forbruger/
varme/biobraendsel

Anbefaling til valg af biokedel
Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at installere en A-mærket automatisk pillefyret
kedel, der driftsmæssigt fungerer ligesom en oliekedel
eller en manuelt brændefyret kedel med akkumuleringstank. Årsvirkningsgraden for en A-mærket biobrændselskedel ligger typisk på 85 - 90 %.
Kedlen skal opfylde EN 303-5, klasse 3. En prøvningsattest skal medfølge ved køb af kedlen.

Energitjenesten: www.energitjenesten.dk
Kvalitetssikring af biobrændselsanlæg:
www.kso-ordning.dk
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OLIEKEDEL
Varmtvandsbeholder
Balanceret
aftræk

Varmt brugsvand
Termostatventil

Kondenserende
gaskedel

Varme frem

Cirkulationspumpe

Varme retur
Kondensafløb
Gasledning

Kloak

Koldt vand

Principskitse af varmeanlæg med oliekedel.

I huse med en ældre oliekedel bør det først under
søges, om det er muligt at skifte til fjernvarme, gas
eller varmepumpe. Er det ikke tilfældet, skal kedlen
erstattes af en kondenserende oliekedel. Det er ofte
en god ide at udskifte en oliekedel, der er over 15 år
gammel, da kondenserende oliekedler udnytter energien mere effektivt end gamle. Ældre kedler har typisk
en årsnyttevirkning på 75-80 % mens de nye kedler
typisk har en årsnyttevirkning på 95–98 %.

Det anbefales at tage udgangspunkt i
Energiløsning for konvertering til gas på:
www.byggeriogenergi.dk/media/1708/konverteringtil-gas_ok.pdf.
Her findes tjekliste og en beskrivelse af
udførelsen m.m.

En kondenserende oliekedel er konstrueret, så den kan
afkøle røggassen. Herved udnyttes energiindholdet i
røggassen, hvilket giver 10 % bedre udnyttelse af gassen sammenlignet med traditionelle oliekedler.

Yderligere information:
Henvisninger til relevant information for
uddybende forklaringer:

For at opnå den maksimale energieffektivitet ved den
kondenserende kedel, skal det sikres, at det eksisterende varmeanlæg kan levere rumvarmen ved en
tilstrækkelig lav returtemperaturen (35-40 0C).

Videncenter for energibesparelser i bygninger:
www.byggeriogenergi.dk

Anbefaling til valg af oliekedel
Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at installere en kondenserende A-mærket gaskedel.
Årsvirkningsgraden for en A-mærket gaskedlen ligger
typisk på 98 - 100 %.

Energistyrelsen:
www.sparenergi.dk/forbruger/varme/olie
Energitjenesten: www.energitjenesten.dk
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BILAG: REGNEEKSEMPLER
I de følgende bilag vises baggrundsberegningerne for de omtalte varmekilder.

Regneeksempel på udskiftning af ældre oliekedel til fjernvarme						

						

Beregningsforudsætninger						
Antal m2 for udregning af effektbidrag)
Årsnyttevirkning oliefyr
Olieforbrug
Brændværdi olie
Årsnyttevirkning fjernvarme
Elforbrug pr. år el til oliefyr
Anlægspris inkl. tilslutning

130					
80%					
2.400 l/år				
10,00 kWh/l				
95%					
508 kWh/år				
35.000 kr.				

						
Energibesparelse pr. år						
Olieforbrug til kWh					
24.000 kWh/år
Elforbrug til oliekedel					
508 kWh/år
Årligt energiforbrug oliekedel					
24.508 kWh/år
Husets faktiske energibehov					
19.200 kWh/år
Energiforbrug fjernvarme					
20.160 kWh/år
Energibesparelse pr. år					
5.308 kWh/år
						
						
Økonomisk besparelse pr. år						
Årlige omkostninger olie
2.400 l
9,90 kr./l
Årlig omkostninger el til oliefyr
508 kWh/år
2,30 kr./kWh
Service og skorstensfejning			
1.500 kr./år
Årlig drift af oliefyr i alt					
Årlige omkostninger fjernvarme
20.160 kWh/år
0,50 kr/kWh
Abonnements- og effektbidrag			
4.725,00 Kr/år
Service			
500 kr./år
Årlig drift af fjernvarme i alt					
Økonomisk besparelse pr. år					

23.760
1.168
1.500
26.428
10.080
4.725
500
15.305
11.123

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

						
CO2-besparelse pr. år						
CO2-udledning olie
24.000 kWh
0,265 kg/kWh
6.360 kg/år
CO2-udledning el
508 kWh
0,345 kg/kWh
175 kg/år
I alt før					
6.535 kg/år
CO2-udledning fjernvarme
20.160 kWh
0,115 kg/kWh
2.318 kg/år
CO2-besparelse pr. år					
4.217 kg/år
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Regneeksempel på udskiftning af ældre oliekedel til jordvarmepumpe 					
		 						
Beregningsforudsætninger						
Årsnyttevirkning oliefyr
Olieforbrug
Brændværdi olie
SCOP-værdi varmepumpe
Dækning af varmebehov
Rest varmepatron
Elforbrug pr. år el til oliefyr
Anlægspris

80%					
2.400 l/år				
10,00 kWh/l				
3,2					
95%					
5%					
508 kWh/år				
130.000 kr.				

						
Energibesparelse pr. år						
Olieforbrug til kWh					
24.000 kWh/år
Elforbrug til oliekedel					
508 kWh/år
Årligt energiforbrug oliekedel					
24.508 kWh/år
Husets faktiske energibehov					
19.200 kWh/år
5.736 kWh/år
Energiforbrug varmepumpe (95%)					
Elpatron rest (5 %)					
960 kWh/år
Energibesparelse pr. år.					
17.812 kWh/år
						
						
Økonomisk besparelse pr. år						
Årlige omkostninger olie
2.400 l/år
9,90 kr./l
23.760 kr./år
508 kWh/år
2,30 kr./kWh
1.168 kr./år
Årlig omkostninger el til oliefyr
1.500 kr./år
1.500 kr./år
Service og skorstensfejning			
26.428 kr./år
Årlig drift af oliefyr i alt					
6.696 kWh/år
1,80 kr./kWh
12.053 kr./år
Omkostning el til varmepumpe
1.500 kr./år
1.500 kr./år
Service varmepumpe			
Årlig drift af jordvarmepumpe i alt					
13.553 kr./år
12.876 kr./år
Økonomisk besparelse pr.år					
						
						
CO2-besparelse pr. år						
24.000 kWh
0,265 kg/kWh
CO2-udledning olie
CO2-udledning el
508 kWh
0,345 kg/kWh
I alt før					
CO2-udledning varmepumpe
6.696 kWh
0,345 kg/kWh
CO2-besparelse pr. år					

6.360
175
6.535
2.310
4.225

kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
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Regneeksempel på udskiftning af ældre oliekedel til jordvamepumpe kombineret med solvarme		
						
								
Denne oversigt viser effekten af supplerende solvarme og bruges sammen med oversigten på foregående side.
Beregningsforudsætninger
					
Årsnyttevirkning oliefyr
80%			
Olieforbrug
2.400 l/år			
Brændværdi olie
10,00 kWh/l				
SCOP-værdi varmepumpe
3,2				
Anlægspris solvarme					
35.000 kr.
2.600 kWh/år
Udbytte (rest dækkes af varmeanlæg)					
Mer-el til pumpe+styring					
150 kWh/år
					
					
Energibesparelse pr. år
					
Olieforbrug
til kWh
					
Elforbrug
til oliekedel
					
Årligt
energiforbrug oliekedel
					
Husets
faktiske energibehov
					
Energiforbrug
varmepumpe (95%)
					
Elpatron
rest (5 %)
			
Mer-el
til pumpe + styring i solvarmeanlæg
Energibesparelse pr. år.
					
					
Økonomisk besparelse pr. år

24.000 kWh/år
508 kWh/år
24.508 kWh/år
19.200 kWh/år
4.918 kWh/år
960 kWh/år
150 kWh/år
18.480 kWh/år

2.400 l/år
9,90 kr./l
Årlige omkostninger olie
508 kWh/år
2,30 kr./kWh
Årlig omkostninger el til oliefyr
					
Service
og skorstensfejning
					
Årlig
drift af oliefyr i alt
6.028 kWh/år
1,80 kr./kWh
Omkostning el til varmepumpe + solvarme
					
Service
varmepumpe + solvarme
					
Årlig
drift af jordvarmepumpe i alt
					
Økonomisk
besparelse pr.år
					
					
CO2-besparelse pr. år

23.760
1.168
1.500
26.428
10.851
1.700
12.551
13.878

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

24.000 kWh
0,265 kg/kWh
CO2-udledning olie
CO2-udledning el
508 kWh
0,345 kg/kWh
I					
alt før
CO2-udledning varmepumpe + solvarme
6.028 kWh
0,345 kg/kWh
CO
					
2-besparelse pr. år

6.360
175
6.535
2.080
4.456

kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
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Regneeksempel på udskiftning af ældre oliekedel til luft-vand varmepumpe					
		 						
Beregningsforudsætninger						
Årsnyttevirkning oliefyr
Olieforbrug
Brændværdi olie
Årseffektivitet varmepumpe
Dækning af varmebehov
Rest varmepatron
Omkostninger pr. år el til oliefyr
Anlægspris

80%					
2.400 l/år				
10,00 kWh/l				
2,9					
95%					
5%					
508 kWh/år				
80.000 kr.					

		
Energibesparelse pr. år						
Olieforbrug omregnet til kWh					
24.000 kWh/år
508 kWh/år
Elforbrug til oliekedel					
Årligt energiforbrug oliekedel					
24.508 kWh/år
19.200 kWh/år
Husets faktiske energibehov					
Energiforbrug varmepumpe (95%)					
6.756 kWh/år
Elpatron rest (5 %)					
960 kWh/år
Energibesparelse pr. år					
16.792 kWh/år
					
						
Økonomisk besparelse pr. år						
Årlige omkostninger olie
2.400 l/år
9,90 kr./l
23.760 kr./år
508 kWh/år
2,30 kr./kWh
1.168 kr./år
Årlig omkostninger el til oliefyr
1.500 kr./år
1.500 kr./år
Service og skorstensfejning			
26.428 kr./år
Årlig drift af oliefyr i alt					
7.716 kWh/år
1,80 kr./kWh
13.888 kr./år
Omkostning el til varmepumpe
1.500 kr./år
1.500 kr./år
Service varmepumpe			
Årlig drift af luft-vand varmepumpe					
15.388 kr./år
Økonomisk besparelse pr. år					
11.040 kr./år
							
CO2-besparelse pr. år						
24.000 kWh
0,265 kg/kWh
CO2-udledning olie
CO2-udledning el
508 kWh
0,345 kg/kWh
I alt før					
CO2-udledning varmepumpe
7.716 kWh
0,345 kg/kWh
CO2-besparelse pr. år					

6.360
175
6.535
2.662
3.873

kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Valg af varmeforsyning

Regneeksempel på udskiftning af ældre oliekedel til luft-vand varmepumpe kombineret med solvarme
											
Denne oversigt viser effekten af supplerende solvarme og bruges sammen med oversigten på foregående side.
Beregningsforudsætninger
80%			
Årsnyttevirkning oliefyr:
2.400 l/år			
Olieforbrug:
10,00 kWh/l				
Brændværdi olie
2,9
Årseffektivitet varmepumpe
Anlægspris solvarme					
35.000 kr.
2.600 kWh/år
Udbytte (rest dækkes af varmeanlæg)					
Mer-el til pumpe+styring					
150 kWh/år
					
					
Energibesparelse pr. år
					
Olieforbrug
omregnet til kWh
					
Elforbrug
til oliekedel
					
Årligt
energiforbrug oliekedel
					
Husets
faktiske energibehov
					
Energiforbrug
varmepumpe (95%)
					
Elpatron
rest (5 %)
					
Energibesparelse
pr. år.
					
					
Økonomisk besparelse pr. år

24.000
508
24.508
19.200
5.739
960
18.565

kWh/år
kWh/år
kWh/år
kWh/år
kWh/år
kWh/år
kWh/år

2.400 l/år
9,90 kr./l
Årlige omkostninger olie
508 kWh/år
2,30 kr./kWh
Årlig omkostninger el til oliefyr
					
Service
og skorstensfejning
					
Årlig
drift af oliefyr i alt
6.903 kWh/år
1,80 kr./kWh
Omkostning el til varmepumpe + solvarme
					
Service
varmepumpe
					
Årlig
drift af luft-vand varmepumpe
					
Økonomisk
besparelse pr. år
					
					
CO2-besparelse pr. år

23.760
1.168
1.500
26.428
12.425
1.700
14.125
12.304

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

24.000 kWh
0,265 kg/kWh
CO2-udledning olie
CO2-udledning el
508 kWh
0,345 kg/kWh
I					
alt før
CO2-udledning varmepumpe + solvarme
6.903 kWh
0,345 kg/kWh
CO
					
2-besparelse pr. år

6.360
175
6.535
2.381
4.154

kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2

21
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Valg af varmeforsyning

Regneeksempel på udskiftning af ældre oliekedel til træpillefyr						
						
			
Beregningsforudsætninger						
Årsnyttevirkning oliefyr
Olieforbrug
Brændværdi olie
Elforbrug pr. år til oliekedel
Elforbrug pr. år el til træpillefyr
Årsnyttevirkning gns. træpillefyr
Brændværdi træpiller
Anlægspris

80%
2.400
10,00
508
526
85%
4,9
60.000

l/år
kWh/l
kWh/år
kWh/år
kWh/kg
kr.					

		
Energibesparelse pr. år						
Olieforbrug til kWh					
24.000 kWh/år
508 kWh/år
Elforbrug til gl. oliekedel					
Årligt energiforbrug oliekedel					
24.508 kWh/år
19.200 kWh/år
Husets faktiske energibehov					
Træpilleforbrug					
22.588 kWh/år
Elforbrug til træpillefyr					
526 kWh/år
Årligt energiforbrug træpillefyr					
23.114 kWh/år
Energibesparelse pr. år					
1.394 kWh/år
					
						
Økonomisk besparelse pr. år						
Årlige omkostninger olie
2.400 l/år
9,90 kr./l
23.760 kr./år
508 kWh/år
2,30 kr./kWh
1.168 kr./år
Årlig omkostning el til oliefyr
1.500 kr./år
1.500 kr./år
Service og skorstensfejning			
26.428 kr./år
Årlig drift af oliefyr i alt					
4.610 kg/år
2,00 kr./kg
9.220 kr./år
Træpilleforbrug
Elforbrug træpillefyr
526 kWh/år
2,30 kr./kWh
1.210 kr./år
Service og skorstensfejning træpillefyr			
1.500 kr./år
1.500 kr./år
11.930 kr./år
Årlig drift af træpillefyr i alt					
14.499 kr./år
Økonomisk besparelse pr. år					
							
CO2-besparelse pr. år						
24.000 kWh
0,265 kg/kWh
CO2-udledning olie
CO2-udledning el
508 kWh
0,345 kg/kWh
I alt før					
CO2-udledning træpiller
22.588 kWh
0,000 kg/kWh
CO2-udledning el
526 kWh
0,345 kg/kWh
I alt efter					
CO2-besparelse pr. år					

6.360
175
6.535
0
181
00181
6.354

kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Valg af varmeforsyning

Regneeksempel på udskiftning af ældre oliekedel til træpillefyr med solvarme				
											
Denne oversigt viser effekten af supplerende solvarme og bruges sammen med oversigten på foregående side.
Beregningsforudsætninger
					
Årsnyttevirkning oliefyr
80%			
Olieforbrug
2.400 l/år			
Brændværdi olie
10,00 kWh/l				
Elforbrug pr. år til oliekedel
508 kWh/år			
Anlægspris solvarme					
35.000 kr.
2.600 kWh/år
Udbytte (rest dækkes af varmeanlæg)					
Mer-el til pumpe+styring					
150 kWh/år
					
					
Energibesparelse
pr. år
					
24.000 kWh/år
					
Olieforbrug
til kWh
					
876 kWh/år
Elforbrug
til gl. oliekedel
					
24.876 kWh/år
Årligt
energiforbrug oliekedel
					
19.200 kWh/år
Husets
faktiske energibehov
					
19.529 kWh/år
Energiforbrug
træpillefyr
					
546 kWh/år
El
+ styring-stop biokedel 3mdr.
		
			
20.075 kWh/år
Årligt
energiforbrug træpillefyr
					
4.801 kWh/år
Energibesparelse
pr. år.
					
					
Økonomisk besparelse pr. år
2.400 l/år
9,90 kr./l
Årlige omkostninger olie
508 kWh
2,30 kr./kWh
Årlig omkostning el til oliefyr
					
Service
og skorstensfejning
					
Årlig
drift af oliefyr i alt
3.986 kg
2,00 kr./kg
Træpilleforbrug
546 kWh
2,30 kr./kWh
Elforbrug træpillefyr
					
Service
træpillefyr + solvarme
					
Årlig
drift af træpillefyr i alt
					
Økonomisk
besparelse pr. år
					
					
CO2-besparelse pr. år

23.760
1.168
1.500
26.428
7.972
1.256
1.700
10.928
15.500

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

24.000 kWh
0,265 kg/kWh
CO2-udledning olie
CO2-udledning el
508 kWh
0,345 kg/kWh
I					
alt før
CO2-udledning træpiller
19.529 kWh
0,000 kg/kWh
CO2-udledning el
546 kWh
0,345 kg/kWh
I					
alt efter
CO
					
2-besparelse pr. år

6.360
175
6.535
0
188
00188
6.347

kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Valg af varmeforsyning

Regneeksempel på udskiftning af ældre oliekedel til kondenserende gaskedel

Beregningsforudsætninger						
Årsnyttevirkning oliefyr
Olieforbrug
El pr. år til oliekedel
El pr. år el til kond. naturgaskedel
Årsnyttevirkning kond. naturgaskedel
Brændværdi naturgas A
Brændværdi olie
Anlægspris inkl. stikledning

80%					
2.400 l/år				
508 kWh/år				
171 kWh/år				
100%					
10,8 kWh/m3				
10 kWh/l				
45.000 Kr.				

Energibesparelse						
Olieforbrug omregnet til kWh					
24.000 kWh/år
Elforbrug til gl. oliekedel					
508 kWh/år
Årligt energiforbrug oliekedel					
24.508 kWh/år
Husets faktiske energibehov					
19.200 kWh/år
Energiforbrug kond. naturgaskedel					
19.200 kWh/år
Naturgasforbrug til kond. naturgaskedel					
171 kWh/år
19.371 kWh/år
Årligt energiforbrug kond. naturgaskedel					
5.137 kWh/år
Energibesparelse pr. år					
						
						
Økonomisk besparelse pr. år						
Olieforbrug oliekedel
2.400 l/år
9,90 kr./l
23.760 kr./år
Elforbrug oliefyr
508 kWh/år
2,30 kr./kWh
1.168 kr./år
Service og skorstensfejning			
1.500 kr./år
1.500 kr./år
Årlig drift af oliefyr i alt					
26.428 kr./år
1.778 m3/år
Naturgasforbrug kond. gaskedel
6,80 kr./m3
12.090 kr./år
Elforbrug kond. naturgasfyr
171 kWh/år
2,30 kr./kWh
393 kr./år
1.500 kr./år
1.500 kr./år
Service gaskedel			
Årlig drift af kond. naturgasfyr i alt					
13.983 kr./år
Økonomisk besparelse pr. år					
12.445 kr./år
						
						
CO2-besparelse pr. år						
24.000 kWh/år
0,265 kg/kWh
CO2-udledning olie
CO2-udledning el
508 kWh/år
0,345 kg/kWh
I alt før					
CO2-udledning naturgas
19.200 kWh/år
0,205 kg/kWh
CO2-udledning el
171 kWh/år
0,345 kg/kWh
I alt efter					
CO2-besparelse pr. år					

6.360
175
6.535
3.936
59
3.995
2.540

kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Valg af varmeforsyning

Regneeksempel på udskiftning af ældre oliefyr til kondenserende N-gas kedel kombineret med solvarme		
						
			
Denne oversigt viser effekten af supplerende solvarme og bruges sammen med oversigten på foregående side.
Beregningsforudsætninger
					
Årsnyttevirkning oliefyr
80%			
Olieforbrug
2.400 l/år					
El pr. år til oliekedel
508 kWh/år
Anlægspris solvarme					
35.000 kr.
2.600 kWh/år
Udbytte (rest dækkes af varmeanlæg)					
Mer-el til pumpe+styring					
150 kWh/år
					
					
					
Energibesparelse
pr. år
		
24.000 kWh/år
					
Olieforbrug
omregnet til kWh
					
876 kWh/år
Elforbrug
til gl. oliekedel
					
24.876 kWh/år
Årligt
energiforbrug oliekedel
					
19.200 kWh/år
Husets
faktiske energibehov
					
16.600 kWh/år
Energiforbrug
kond. naturgaskedel
					
321 kWh/år
Naturgasforbrug
til kond. Naturgaskedel + styring
		
			
16.921 kWh/år
Årligt
energiforbrug kombi
					
7.955 kWh/år
Energibesparelse
pr. år.
					
					
Økonomisk besparelse pr. år
2.400 l
9,90 kr./l
Olieforbrug oliekedel
508 kWh
2,30 kr./kWh
Elforbrug oliefyr
					
Service
og skorstensfejning
					
Årlig
drift af oliefyr i alt
1.537 m3
Naturgasforbrug kond. gaskedel
6,80 kr./m3
Elforbrug kond. naturgasfyr
321 kWh
2,30 kr./kWh
Service
gaskedel + solvarme
					
Årlig
drift af kond. naturgasfyr i alt
					
Økonomisk
besparelse pr. år
					
					
					
CO2-besparelse pr. år
					
CO
2-udledning olie
CO
					
2-udledning el
I					
alt før
CO2-udledning naturgas
16.600 kWh			
CO2-udledning el
321 kWh			
I					
alt efter
CO
					
2-besparelse pr. år

23.760
1.168
1.500
26.428
10.452
738
1.700
12.890
13.538

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

6.360
175
6.535
3.403
111
3.514
3.022

kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Valg af varmeforsyning

Regneeksempel på udskiftning af ældre oliekedel til kondenserende oliekedel				
						
				
Beregningsforudsætninger						
Årsnyttevirkning oliefyr
Olieforbrug
Brændværdi olie
El pr. år til oliekedel
El pr. år el til kond. oliekedel
Årsnyttevirkning kond. oliekedel
Anlægspris

80%
2.400
10
508
276
98%
40.000

l/år
kWh/l
kWh/år
kWh/år
kr.					

		
Energibesparelse pr. år						
Olieforbrug omregnet til kWh					
24.000 kWh/år
Elforbrug til gl. oliekedel					
508 kWh/år
24.508 kWh/år
Årligt energiforbrug oliekedel					
Husets faktiske energibehov					
19.200 kWh
Olieforbrug kond. oliekedel					
19.592 kWh/år
Elforbrug til kond. oliekedel					
276 kWh/år
Årligt energiforbrug kond. oliekedel					
19.8686 kWh/år
Energibesparelse pr. år					
4.640 kWh/år
					
						
Økonomisk besparelse pr. år						
Olieforbrug oliekedel
2.400 l/år
9,90 kr./l
23.760 kr./år
508 kWh/år
2,30 kr./kWh
1.168 kr./år
Elforbrug oliefyr
1.500 kr./år
1.500 kr./år
Service og skorstensfejning			
26.428 kr./år
Årlig drift af oliefyr i alt					
1.959 l/år
9,90 kr./l
19.396 kr./år
Olieforbrug kond. oliekedel
276 kWh/år
2,30 kr./kWh
635 kr./år
Elforbrug kond. oliefyr
Service og skorstensfejning					
1.500 kr./år
Årlig drift af kond. oliefyr i alt					
21.531 kr./år
4.898 kr./år
Økonomisk besparelse pr. år					
							
CO2-besparelse pr. år						
24.000 kWh
0,265 kg/kWh
CO2-udledning olie
CO2-udledning el
508 kWh
0,345 kg/kWh
I alt før					
CO2-udledning olie (kond)
19.592 kWh
0,265 kg/kWh
CO2-udledning el (kond)
276 kWh
0,345 kg/kWh
I alt efter					
CO2-besparelse pr. år					

6.360
175
6.535
5.192
95
5.287
1.248

kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Valg af varmeforsyning

Udskiftning af oliekedel til kondenserende oliekedel kombineret med solvarme				
											
Denne oversigt viser effekten af supplerende solvarme og bruges sammen med oversigten på foregående side.
Beregningsforudsætninger
					
Årsnyttevirkning oliefyr
80%			
Olieforbrug
2.400 l/år			
Brændværdi olie
10 kWh/l				
El pr. år til oliekedel
508 kWh/år			
Anlægspris solvarme					
35.000 kr.
2.600 kWh/år
Udbytte (rest dækkes af varmeanlæg)					
Mer-el til pumpe+styring					
150 kWh/år
					
Energibesparelse
pr. år
		
					
24.000 kWh/år
					
Olieforbrug
omregnet til kWh
					
876 kWh/år
Elforbrug
til gl. oliekedel
					
24.876 kWh/år
Årligt
energiforbrug oliekedel
					
19.200 kWh/år
Husets
faktiske energibehov
					
16.600 kWh/år
Olieforbrug
kond. kedel
					
426 kWh/år
Elforb.
kedel + solvarme
		
			
17.026 kWh/år
Årligt
energiforbrug kond. oliekedel
					
7.850 kWh/år
Energibesparelse
pr. år. + Solvarme
					
Økonomisk
besparelse pr. år
					
Olieforbrug oliekedel
2.400 l/år
9,90 kr./l
Elforbrug oliefyr
508 kWh/år
2,30 kr./kWh
Service
og skorstensfejning
					
Årlig
drift af oliefyr i alt
					
Olieforbrug kond. oliekedel
1.660 l/år
9,90 kr./l
Elforbrug kond. oliefyr
426 kWh/år
2,30 kr./kWh
Service
oliefyr + solvarme
					
Årlig
drift af kond. oliefyr i alt
					
Økonomisk
besparelse pr. år
					
					
					
CO2-besparelse pr. år

23.760
1.168
1.500
26.428
16.434
980
1.700
19.114
7.315

kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år
kr./år

24.000 kWh
0,265 kg/kWh
CO2-udledning olie
CO2-udledning el
508 kWh
0,345 kg/kWh
I					
alt før
CO2-udledning olie (kond)
16.600 kWh
0,265 kg/kWh
CO2-udledning el (kond)
426 kWh
0,345 kg/kWh
I					
alt efter
CO
					
2-besparelse pr. år

6.360
175
6.535
4.399
147
4.546
1.989

kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
kg CO2
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

Valg af varmeforsyning

Om Videncenter for Energibesparelser i Bygninger
Videncenter for Energibesparelser i Bygninger – VEB - samler og formidler viden om
konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. Det
sker ved, at Videncentret medvirker til, at byggeriets parter opnår flere kvalifikationer og nye værktøjer til at gennemføre energibesparende tiltag i bygninger.
Hermed understøtter Videncentret den samlede energispareindsats i Danmark.
Videncenter for Energibesparelser i Eygninger er etableret som led i den energipolitiske aftale fra februar 2008. Der er afsat 32 mio. kroner fra 2008 til og med 2011 til
etablering og drift af Videncentret.
Vores logo – huset i flotte farver - er inspireret af termograferingsbilleder, der er et
godt værktøj til at kortlægge energitabet i bygninger.
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Videncenter for Energibesparelser i Bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger.

