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Resumé af temaer og forslag:
Fleksibelt forbrug og lagring
Et kommende bygningsreglement må som supplement til krav til et lavt driftsenergiforbrug kræve
eller belønne udnyttelse af fleksibilitetsmuligheder eller lagringsmuligheder i eller ved bygningen. Det
skal ske på en måde, som både er omkostningseffektiv for forbrugeren og for samfundet, og som
understøtter den danske omlægning af det samlede energisystem til vedvarende energi.


Der bør laves en udredning om, hvordan krav og incitamenter til indpasning af fleksibilitet og
lagring kan indgå i et kommende bygningsreglement samt om, hvordan sådanne krav og
incitamenter til fleksibilitet og lagring kan supplere totalenergikrav til driftsfasen.

Krav til byggematerialer
Rigtig mange undersøgelser peger på, at der skal stilles langt mere konkrete krav til byggematerialer i
BR20 i alle byggeriets faser fra nybygning, vedligeholdelse og reparation, renovering og nedbrydning,
genanvendelse og bortskaffelse.
Krav i BR20 til byggematerialer bør baseres på følgende delelementer:
1.
2.
3.
4.
5.

Ressourceforbrug
Kemikalieindhold og evt. afdampning
Indlejret energi ved produktion og transport
Levetider for enkeltmaterialer, kompositter og sammensatte konstruktioner
Genanvendelighed

Der er i notatet givet forslag til, hvorledes disse kravelementer kan opstilles.

Totalenergikrav uden medregning af vedvarende energi
I dagens bygningsreglement medregnes produceret energi på matriklen fra sol (og vind) til opfyldelse
af totalenergikravet, dog under visse begrænsninger.
Dette indirekte krav i bygningsreglementet om placering af solceller på nye danske bygninger er ikke
nødvendigvis omkostningseffektivt eller samfundsøkonomisk optimalt i forhold til den vedtagne
omstilling af det danske energisystem frem mod 2050.
Der er derfor behov for at gennemføre en række udredninger, som alle skal tilvejebringe et så
brugbart beslutningsmateriale som muligt med henblik på ændringer af kravene i et kommende
bygningsreglement frem mod 2020, således at el produceret med vedvarende energi på eller nær ved
matriklen ikke kan medregnes i totalenergirammen. De foreslåede udredninger er:


Betydningen for komponentkrav



Betydningen for krav til ventilation, solafskærmning, dagslys, vinduesareal, forberedelse for
naturlig ventilation m.v.
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Forslag til, hvilke samlede varmetabskrav der i så tilfælde skal fastlægges til klimaskærmen /
bygningen, og hvad det vil betyde for designmæssige frihedsgrader og evne til isolering



Et kort katalog over, hvad dette vil betyde for de enkelte dele af bygningens kvalitet, såsom
dagslys, arkitektur, termisk komfort, energiforbrug, kuldebroer m.v.



Udredning om, hvilken betydning et udtag af medregning af vedvarende energiproduktion på
matriklen eller nærved vil betyde for videreførsel af de i BR15 kommende frivillige
renoveringsklasser frem mod BR 2020



Udredning om hvorvidt en afkobling mellem VE-el og bygningsenergikrav vil have en
afsmittende effekt på handlinger ved renoveringer af eksisterende bygninger i form af ”lavere”
krav til forbedret energiformåen



Beregninger af de samlede økonomiske konsekvenser af at fjerne incitamentet til at indpasse
VE-el i bygningen både ved nybyggeri og renovering.



Det må forventes, at der i fremtiden vil blive udviklet flere bygningskomponenter, hvor
produktion af el fra VE i stigende grad vil være en del af komponenten og dermed integreret i
det arkitektoniske udtryk. Der bør laves en redegørelse over situationen og udviklingen i
sådanne komponenter, samt for hvordan problemstillingen med forskellige levetider kan
håndteres.



Der er fuld gang i en udvikling af batterier, som kan lagre produceret solcellestrøm. Der skal
laves en udredning af udviklingen på dette område og betydningen heraf i forhold til en
regulering, hvor reviderede totalenergikrav ikke medregner produktionen af el fra vedvarende
energi på matriklen eller nærved.



Det bør undersøges hvorvidt manglende medregning af el fra vedvarende energi på matriklen
eller nærved i totalenergirammen mindsker incitamentet til placering af f.eks. solceller på
bygninger, og om det medfører en forøget placering af store solcelleanlæg på dyrkbare
landbrugsarealer eller værdifulde naturarealer.

Ovenstående punkter er nærmere beskrevet i notatet.

Beregnet energiforbrug contra faktisk energiforbrug
Anvendelsen af BE10 på basis af nogle fastsatte grundantagelser er stadig krævet som dokumentation
for overholdelse af energikravene i bygningsreglementet – således også i BR15.
Beregningerne i BE10 giver imidlertid ikke et retvisende billede af et forventet faktisk energiforbrug,
når bygningen er opført og taget i brug.
Det må derfor overvejes frem mod et BR20 at indskrive krav om beregning af BÅDE overholdelse af
energikravene i BR20 OG af det forventede faktiske energiforbrug i bygningens driftsfase.
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Overtemperaturer i mest sårbare rum
I Bygningsreglement 2010 er der krav til, at inde-temperaturen i boliger, over en periode på et år,
maksimalt må have 100 timer over 26 grader og 25 timer over 27 grader.
Ved fastlæggelsen af krav i BR15 blev det vurderet, at disse krav, (som i høj grad er kopieret efter krav
til kontorer), var for skrappe. Undersøgelser viser nemlig, at beboerne i boliger i langt højere grad
tilpasser deres adfærd og påklædning til temperaturen i boliger, end de gør på kontorer.
BR20 bør sikre, at samspillet mellem dagslysindfald, solopvarmning, ventilationsmuligheder og
solafskærmning falder ud til fordel for især et godt termisk indeklima i boligens mest sårbare rum som
soveværelset og børneværelset.

Modernisering af ventilationskrav
Ventilationskravene er opdateret i BR15 i forhold til BR10, således at der er et krav til et
grundlæggende luftskifte plus en mulighed for dertil at lægge en behovsstyret ventilation. Disse krav
matcher dog stadig ikke de komforthensyn og muligheder, som findes på markedet.
BR20 bør derfor helt grundlæggende gentænke kravene til ventilation frem mod BR20, således at
ventilationskravene fremover bliver baseret på behovet i det enkelte rum. Kravene bør være baseret
på den faktiske brug af rummet i stedet for et gennemsnitligt luftskiftekrav.
Ventilationskravene må være baseret på balanceret mekanisk eller naturlig ventilation, især i en
hybrid form, så der i perioder med opvarmningsbehov er varmegenvinding og i perioder med
kølebehov kan anvendes naturlig ventilation.
Hvis dette skal fungere optimalt må der sammen med opstilling af mere direkte krav til
indeklimakvalitet og dermed til ventilation i BR20 etableres et regelsæt for beregning og
dokumentation af ventilationsforhold sammen med et kommende BR20.

Nye krav til vinduer
Energikravene til vinduer stilles efter et referencevindue: Kravene angives i form af en faktor, som
betegnes Eref. Den bygger på forholdet mellem tilskuddet af varme via solindfaldet og tabet af varme
via transmission ud af vinduet. Eref bygger således på en standardværdi for et meget stort vindue, og
udregnes via en formel, hvor både vinduets lysindfaldsevne (opvarmningssiden) og vinduets
varmeisoleringsevne (afkølingssiden) sammenregnes i en specifik formel.
Denne formel lægger stor vægt på solindfaldet, som måles via g-værdien, som udtrykker den andel af
sollyset, som trænger ind gennem vinduet – og mindre vægt på varmetabet, udtrykt ved U-værdien.
Denne vægtning passer formentlig fortsat fint til vinduer, som skal anvendes ved udskiftning i
eksisterende bygninger. Men for vinduer til nye bygninger, hvor behovet for opvarmning via passivt
solindfald er reduceret til få måneder eller uger, vil en sådan vægtning føre til et for stort tilskud og
dermed til overophedning.
Sammenhængen mellem g-værdi og U-værdi for vinduer skal derfor nytænkes. Der skal indsættes krav
baseret på årstidernes forskellige varmetilførselsbehov. Der skal tages hensyn til den valgte
solafskærmning i beregningerne af vinduernes varmebalance. Der skal tages hensyn til vinduernes
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placering i forhold til verdenshjørnerne. Og der skal endelig tages hensyn til det bagvedliggende rums
faktiske sårbarhed over for overtemperaturer eller behov for varmetilførsel hen over dagen og året.
Formlen for Eref bør derfor justeres for nye bygninger, så der lægges mindre vægt på passiv solvarme
og mere vægt på reduktionen af det maksimale varmetab på den koldeste dag.

Krav til lys
Lys i hverdagen spiller en stærkt stigende rolle ved design og anvendelse af moderne bygninger. Især i
nybyggeriet, men forbedring af både dagslys og kunstlys er i stigende grad en drivende parameter ved
renoveringer.
Vi ved jo, at mængden af dagslys har betydning for helbredet, især i vinterperioderne, men også at
kvaliteten af dagslyset må tilpasses den funktion, som foregår i rum med dagslysindfald.
Jo højere krav der sættes til dagslysindfald, varmetilskud, isoleringsevne, solafskærmningsmulighed
og undgåelse af overtemperaturer, jo sværere bliver det at finde den rette balance i reguleringen.


Der er derfor behov for at gennemføre en analyse af de mange og indimellem modsatrettede
hensyn omkring dagslys og dermed vinduernes funktion, således at den rette balance sikres i
bygningsreglementet frem mod 2020.



Der er behov for at udvikle et program, der kan beregne hvordan man opnår godt dagslys
under hensyn til geografisk orientering og solafskærmning m.v. – enten som selvstændigt
program eller som en del af BE10

Det kommende bygningsreglement 2020 bør desuden fremme udfasning af ringere lyskilder som
”lysstofrør” og halogenpærer. Der skal stilles krav til lyskvalitet i bygninger og krav til, at
belysningsanlægget ved nybyggeri og renoveringer ikke må skabe en begrænsning for anvendelser af
moderne LED-pærer. For lykkes dette skifte til de moderne energibesparende LED-pærer, kan man
faktisk forøge kravene til lyskvaliteten og belysningsstyrken i alle typer bygninger. Dette vil bl.a. være
muligt i forhold til fast belysning i eksisterende bygninger, uden at det vil føre til en uacceptabel
stigning i elforbruget til belysning.

Reduktion af maksimalt effektkrav
I det fremtidige energisystem vil det blive endnu vigtigere, at det maksimale behov for el, varme og
vand, som skal tilføres bygningen, minimeres.
Ved at minimere det maksimale behov reduceres bygningens behov for kapacitet fra de omliggende
energisystemer. Når vi når frem mod 2020, vil dette være muligt via timeafregning for strøm, og
måske tilsvarende afregning for varme afhængigt af, hvornår forbruget sker. Ligesom der formentlig
vil ses en omkostning via distributionstariffen ved at forøge sit maksimale behov for el og/eller varme.
Der skal derfor i BR20 indtænkes incitamenter for bygninger, som har indbygget potentialer for lave
maksimale behov for el og/eller varme, og som kan tilpasse forbruget til fremtidige differentierede
tariffer.
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Simpel og intuitiv teknisk styring
Undersøgelser viser, at megen teknik, som er tænkt at skulle forbedre bygningernes energimæssige
formåen, er udformet på en måde, så den enten ikke anvendes optimalt, anvendes forkert eller slet
ikke anvendes.
Mange tekniske systemer har således ikke medfølgende tekniske specifikationer. Mange systemer
består af flere forskellige systemer med dertil hørende styringer m.v., som ofte ikke er samordnet.
Derfor håndteres komplicerede tekniske systemer i større som mindre bygninger oftest ikke optimalt
af brugeren.
Der er derfor brug for, at fremtidige bygningskrav frem mod BR20 sætter fokus på at skabe simple
tekniske løsninger og dertil hørende styringer, som er lette og intuitive at anvende rigtigt for
brugerne.
Det bør ligeledes sikres at der medfølger driftsmanualer (analogt/digitalt) til alle tekniske
installationer som betingelse for ibrugtagningstilladelse.

Bygningers samspil med omgivelserne
Bygninger spiller sammen med omgivelserne på en række områder, som f.eks. arealforbrug,
drikkevand, klimasikring, biodiversitet og affald.
Problemerne er mange og forskelligartede. Arealforbruget pr. enhed eller beboer er kraftigt øget.
Drikkevandressourcerne fortsat er truet af overindvinding og forurening, Klimaforandringerne skaber
hyppigere og kraftige regnskyl, Biodiversiteten i voksende bymæssige arealer er på retur. Og
affaldshåndteringen skal sikres en funktionel og smuk indpasning både i bygninger og på udendørs
arealer - privat eller fælles.
Der skal derfor frem mod BR2020 analyseres, hvordan sammenhænge mellem bygning og omgivelser
kan og bør medtages.
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Basale krav til bygninger, udviklingen og bygningsreglement 2015
og 2020
Grundprincipper for bygninger
Bygninger opføres med henblik på at kunne fungere i mange år fremover. Det er derfor helt
grundlæggende, at selve bygningen skal være kvalitetsmæssig god, så der sikres et lavt
driftsenergiforbrug, som er uafhængigt af, hvordan bygningen i øvrigt opvarmes. Bygningens
basisforbrug skal således være lavt.
Det skal desuden sikres, at bygninger fremover i stigende grad forsynes med vedvarende produceret
energi og det skal sikres, at bygninger har et godt indeklima. Hertil kommer mange andre elementer
som f.eks. funktionalitet, fleksibilitet i brug og over tid og økonomisk og social optimalitet.
Det samme gør sig gældende for renoverede eller istandsatte bygninger, hvor de fokusområder, som
er bestemmende for renoveringen, er de samme som for nye bygninger.
EU’s bygningsdirektiv stiller krav om, at nye bygninger skal være ”næsten energi-neutrale” i
driftsenergiforbrug for alle bygninger fra 2020 og for offentlige bygninger fra 2018. Det danske
bygningsreglement skal naturligvis understøtte dette mål på den bedst mulige måde, men det skal
også meget mere.

Bygningsreglement 2015
Bygningsreglement 2015 (herefter omtalt som BR15) vil i store træk bygge på den lavenergiklasse
2015, som fandtes i Bygningsreglement 2010. Dog med en række nyskabelser og justeringer. I
processen frem mod ”transformationen” fra Bygningsklasse 2015 til BR15 har der ikke været tid til at
foretage de store skift i reguleringsform og -måde. Derudover var man fra lovgivningsside bundet af, at
kravene i den frivillige lavenergiklasse 2015 i BR10 var meldt ud som i store træk at være de krav, der
kunne forventes som lovkrav i BR15. Byggeriets aktører har derfor i høj grad tilpasset deres produkter
og ydelser til dette niveau.
Ud over en række justeringer og tilpasninger af den tidligere lavenergiklasse 2015 til dagens situation
er der også enkelte positive nyskabelser. Der er i BR15 indsat muligheden for at benytte to nye
frivillige renoveringsklasser, der blev beskrevet i regeringens ”Strategi for energirenovering af
bygninger” fra 2014. De nye frivillige energiklasser skal udgøre et alternativ til opfyldelsen af de
stadigt sværere krav i Bygningsreglementet om at føre eksisterende bygningsdele op til
Bygningsreglementets krav for nye bygninger ved større renoveringer.

Lavenergiklasse 2020 i BR15
BR 15 indeholder fortsat en frivillig lavenergiklasse 2020, som kun justeres lidt i forhold til samme
lavenergiklasse i BR10. Det betyder, at der f.eks. fortsat stilles krav om et maksimalt
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totalenergiforbrug på 20 kWh/m2 for boliger, ligesom der opstilles en række komponentkrav til
klimaskærm i form af krav til maksimalt varmetab udtrykt i W/m2. Samlet set anses disse krav at
opfylde Bygningsdirektivet krav om ”næsten energi-neutrale bygninger”.
Overholdelse af totalenergirammen på 20 kWh/m2/år stiller store krav til både klimaskærm og
bygningskomponenter, og i praksis medfører denne lave ramme, at alle nye bygninger forsynes med
vedvarende energiproduktion, som med visse begrænsninger kan modregnes i selve bygningens
energibehov.

Bygningsreglement 2020
EU’s bygningsdirektiv stiller krav om 5-årige revisioner af de nationale bygningsreglementer.
BR15 kan derfor ses som et nødvendigt skridt fra Bygningsreglement 2010 frem mod
Bygningsreglement 2020, hvor en række fundamentale ændringer af indholdet i et dansk
bygningsreglement bør ske.
BR15 har afventet en række processer, herunder færdiggørelsen af ”Strategi for energirenovering af
bygninger”, førend selve justerings- og inddragelsesprocessen kunne sættes i gang. Der er desuden pt.
en række udviklinger i gang, som formentlig fremover vil kunne skabe grundlag for en anderledes
regulering af bygninger via bygningsreglementerne. Endelig stillede man med BR10 byggeriets aktører
i udsigt, at BR15 ville flugte nogenlunde med kravene i lavenergiklasse 2015, som var indeholdt i
BR10. Ved større ændringer skulle dette derfor meldes ud i god tid. Der har således ikke været tid eller
anledning til, forud for skrivningen af BR15, at tage fat i de mere langsigtede retningslinjer efter BR15
frem mod 2020.
Der er mange ting, som har ændret sig undervejs i rejsen gennem bygningsreglementer, som i stadig
stigende grad har sikret, at især nybyggerier i Danmark har meget lave energibehov i drift- og
vedligeholdelsesfasen. Følgende skitserer de vigtigste udviklingsforhold:


Den stigende mængde vedvarende energi/el fra især vindmøller og solceller stiller krav til at
bygninger i fremtiden kan agere langt mere fleksibelt. Der skal være mulighed for at bruge
energi, når den er rigelig, for herefter at kunne reducere energibehovet, når den er mere knap.
I perioder hvor vinden ikke blæser og solen ikke skinner, er fx el både dyrt og en knap
ressource, se nærmere senere.



Det meget lave energibehov i bygningen betyder, at når vi yderligere skal reducere
energiforbruget, må også reduktion af energi brugt til produktion af materialer i nybyggerier
eller renoveringer, i byggefasen, ved drift og vedligeholdelse af bygningen og til bortskaffelse
af bygningsmaterialer indgå i Bygningsreglementets energikrav.



De stigende krav om minimering af affaldsproduktionen sætter fokus på, at hensynet til
livscyklus, cradle to cradle, upcycling og genbrug af byggematerialer er planlagt allerede i den
første byggefase.
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EU’s byggevareforordning er blevet revideret, idet et 7. hensyn er tilføjet – ”Bæredygtig
udnyttelse af naturressourcer”. Det nye 7. væsentlige krav om ”bæredygtighed” bliver først et
krav, når de harmoniserede standarder (på bestilling fra EU-kommissionen) bliver revideret.



Byggematerialer bliver i stigende grad miljømæssigt beskrevet i de frivillige såkaldte EPD’er:
”Environmental Product Declarations”. Frem mod BR2020 bør det sikres at der udvikles enkelt
aflæselige EPD’er



Der kommer hele tiden nye og bedre tekniske installationer og styringssystemer – både internt
i bygninger og eksternt via kommunikationsplatforme. Disse installationer og
styringssystemer gør det muligt at styre både apparater og selve bygningernes drift under
hensyn til udefrakommende hensyn, f.eks. til forsyningssikkerheden. I mindre grad gør de det
også muligt at optimere den samlede omkostning ved opførelse og drift af bygninger.



Ventilationssystemerne er blevet mindre pladskrævende, mindre støjende, mere effektive og
billigere. Dette skyldes bl.a. udviklingen af nye hybridløsninger (kombineret naturlig og
mekanisk ventilation).



Kombinationen af velisolerede bygninger og stigende krav til dagslysindfald såvel som passiv
solopvarmning stiller stadig større krav til indsats imod overophedning. Overophedning er
især et problem i sommerperioden, men faktisk også periodevis i ”skuldersæsonerne” forår og
efterår.



Produktion af vedvarende energi kan på visse betingelser indregnes i opfyldelsen af
totalenergirammen, hvilket skaber stigende problemer med teknologineutralitet i
opvarmningsform og stigende behov for relativt detaljerede komponentkrav til
bygningselementer både i bygningens klimaskærm og tekniske installationer.

Alle ovenstående forhold lægger tilsammen et markant pres på, at der skal tages hensyn til disse
forhold senest i et kommende Bygningsreglement 2020. I det følgende beskrives en række tiltag, som
bør overvejes indført senest i Bygningsreglement 2020.
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Elementer, som skal overvejes medtaget senest i
Bygningsreglement 2020
Bygninger med mulighed for fleksibelt forbrug og/eller lagring skal belønnes
Det danske energisystem gennemgår for øjeblikket en omstilling, som vil forstærke behovet for, at
bygninger agerer fleksibelt på prissignaler og får indbygget muligheden for styring og lagring af
energi. Det vil sikre at flytning af energiforbrug kan ske under hensyn til rigelig eller knap
energitilgængelighed.
Med behov for fleksibilitet tænkes både på kortsigtet fleksibilitet, som kan flytte eller reducere det
maksimale energibehov i døgnets spidstime, samt på fleksibilitetspotentialer (og egentlig lagring),
som kan forskyde forbrug over dage, uger eller måneder under hensyn til både årstid, klima og faktisk
energitilgængelighed.
Fleksibelt forbrug og lagring kan i nogle tilfælde give et lidt øget energiforbrug, som dog ikke må blive
for højt. Denne problemstilling bør også kunne håndteres i et kommende bygningsreglement.
Behovet for fleksibilitet vil først ses på el-siden, som i hastig fart omstilles fra at producere med
forudsigelig fossilbaseret grundlast til i udstrakt grad at producere el på fluktuerende energikilder
som sol og vind. Det betyder, at potentiel fleksibilitet i elforbrug - i eller ved - bygningen skal
inddrages i bygningsreglementet. På samme måde skal lagringsmuligheder i batterier (el-biler m.v.) og
bygningskonstruktioner (termisk varme) indtænkes i Bygningsreglement 2020 (herefter omtalt som
BR20).
Behovet for fleksibilitet forventes dog også at brede sig til varmesiden, hvor denne ikke direkte er
baseret på elforbrug på matriklen. F.eks. vil tilkomsten af store eldrevne varmepumper i fjernvarmen
betyde, at den allerede planlagte timeafregning af forbrug på el-siden vil smitte af på varmesiden.
Udnyttelsen af denne fleksibilitet, som findes i eller nær ved bygninger, forberedes bedst og billigst
ved installering af (tekniske) elementer i købsfasen. F.eks. vil et ventilationsanlæg eller en
varmepumpe med allerede indsat styringsmulighed efter et prissignal være billigere end at skulle
eftermontere dette. Og en enhed til afkobling af frysere og til dels køleskabe i spidsbelastningstimer,
eller timer med høje elpriser, vil være langt billigere, hvis de indsættes allerede i produktionen af nye
produkter. Endelig er det også ved varmesystemer, hvor fleksibilitet og lagring indtænkes, fordelagtigt
at dette formål medtages ved projektering og installation.
Endelig findes en række lagringsteknologier på varmesiden. Vi ser allerede solvarmesystemer, hvor
overskydende varme fra solpaneler, når behovet for varmt vand er dækket, sendes ”baglæns” gennem
jordvarmepumpen, og dermed varmer jorden omkring jordslangen op, så varmelageret og
varmepumpens effektivitet øges til vintersæsonen. Vi ser, at overskudsvarme fra solvarmepaneler
føres ind under bygningen mellem fundamentets kanter i forbindelse med renovering for herved at
undgå egentlig efterisolering af fundamentet mod jord. Og vi ser at nye teknologier som varmebrønde
kommer på markedet. Alle disse tiltag kan i større eller mindre grad få betydning for beregningen af
opfyldelsen af totalenergirammen.
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Formentlig vil det være lettere at etablere en vis fleksibilitet for energiforbruget ved at se på det
varme vand, som med energikravene i BR20 må forventes at udgøre en væsentlig del af det tilladte
driftsenergiforbrug. Varmt vand er betydeligt lettere at lagre især ved lave temperaturer, ligesom det
er relativt let at flytte opad i temperatur efter behov ved anvendelse af små varmepumper. Det kan
derfor overvejes at formulere særskilte krav om varmt vand ved forskellige temperaturer i bygninger
med behov for og forbrug af varmt vand.
Det nugældende eller det kommende bygningsreglement indtænker stort set ikke en ”belønning” for
fleksibilitet i energiforbruget til varme eller varmt vand eller lagring i bygninger. For nogle typer
gælder endda snarere det modsatte. For ved kun at se på den samlede tilførte mængde energi, uden at
skele til, at dette sker i situationer med rigelighed eller knaphed, vil bygningsreglementet generelt
”straffe” fleksibilitet, idet f.eks. lagring normalt vil medføre et lille tab af udnyttelig energi.
Et kommende bygningsreglement senest i 2020 må derfor som supplement til krav til et lavt
driftsenergiforbrug på en aktiv måde kræve eller belønne udnyttelse af fleksibilitetsmuligheder eller
lagringsmuligheder i eller ved bygningen. Dette på en måde, som både er omkostningseffektiv for
forbrugeren og for samfundet, og som i maksimal grad understøtter den danske omlægning af det
samlede energisystem til vedvarende energi (herefter omtalt som VE).


Der bør laves en udredning om, hvordan krav og incitamenter til indpasning af fleksibilitet og
lagring kan indgå i et kommende bygningsreglement samt om, hvordan sådanne krav og
incitamenter til fleksibilitet og lagring kan supplere totalenergikrav til driftsfasen.

Krav til byggematerialer
Rigtig mange undersøgelser peger på, at der skal stilles langt mere konkrete krav til byggematerialer i
BR20 i alle byggeriets faser fra nybygning, vedligeholdelse og reparation til renovering og
nedbrydning, genanvendelse og bortskaffelse.
Krav i BR20 til byggematerialer kan ses på følgende delelementer:
1.
2.
3.
4.
5.

Ressourceforbrug
Kemikalieindhold og evt. afdampning
Indlejret energi ved produktion og transport
Levetider for enkeltmaterialer, kompositter og sammensatte konstruktioner
Genanvendelighed

Det altoverskyggende problem for dette tiltag er manglen på databaser eller andet datagrundlag for
byggematerialer, som på troværdig vis medtager data for alle de fire ovenstående delelementer. Der
mangler således et datagrundlag, der kan anvendes som reference for eventuelle yderligere krav til
byggematerialerne i BR20.
Arbejdet omkring udredning af mulighederne for at opbygge en såkaldt substitutionsdatabase - ét ud
af de fire projekter i Miljøstyrelsens ”bæredygtigt økologisk byggeri” - viste med al tydelighed dette
problem.
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I et andet af Miljøstyrelsens projekter om ”guidede ture til bæredygtige økologiske byggerier” blev der
udviklet et simpelt screeningsværktøj af Teknologisk Institut i Århus. Formålet med værktøjet er at
give et hurtigt overblik over klimabelastninger fra materialer anvendt i ydervægge, i praksis for 1 m2
ydervæg.
Der er igangsat et arbejde i SBi fra Energistyrelsen omkring udvikling af LCA-metoder for
byggematerialer med henblik på at give bedre beslutningsgrundlag for valg af de mest
hensigtsmæssige byggematerialer.
Problemet på området er, at data for byggematerialer på de fire ovennævnte områder ikke er entydige.
Indlejret energi i forskellige materialer kan være mere eller mindre problematisk, alt efter om der er
anvendt VE eller fossil produktion i energiproduktionen, samt om der i det pågældende
produktionsområde er overskud eller underskud af tilgængelig energi.
Udvinding, håndtering og transport af byggematerialer er svære at fastlægge generelt.
De databaser eller datagrundlag, som eventuelle krav i BR20 skal henvise til, skal på én gang både
være simple at anvende og præcise i deres dokumentation. Disse to behov er oftest modstridende.
Vi anbefaler, at der om muligt indsættes krav i BR20 efter følgende retningslinjer:

1



Der skal anvendes byggematerialer, som ikke indeholder knappe ressourcer. Det vil sige at ved
ombygning eller nedbrydning, skal mindst 90 % af byggematerialerne kunne upcycles eller
genanvendes til formål, som ligger på linje med den oprindelige anvendelse.



Som supplement til totalenergikrav og varmetabskrav kan stilles krav om, at beregnet indlejret
energi i byggematerialer ved nybyggeri ikke må overstige xx % af det ved BE101 beregnede
driftsenergiforbrug set over en levetid på 40 år. Hvis gennemsnitslevetiden af bygningens
samlede materialeforbrug er mindre end 40 år, skal den indlejrede energi som tilføres via
udskiftning af byggematerialer medtages i de angivne 40 år. Ved samlede levetider for alle
delkomponenter i byggeriet på betydeligt mere end 40 år, kan procentsatsen for 40 års
beregningen øges. Der skal her angives en beregningsmetode og en form for datagrundlag for
det faktuelle indgåede indlejrede energiforbrug.



Kompositmaterialer eller sammensatte komponenter skal udføres på en måde, så der ikke
forefindes enkeltmaterialer med en betydeligt kortere levetid end de øvrige tilgåede
materialer, som ved nedbrud vil kræve udskiftning af den samlede komposit/komponent. Det
samme gælder ved påsætning af delelementer på andre elementer, hvor de påsatte elementer
ikke må medføre kortere levetider af de materialer, hvor der påsættes. Et eksempel kan være,
at solceller ikke må opsættes på en måde, så de forkorter levetiden af den underliggende
tagkonstruktion.

Bygningers energibehov (beregningsprogram)

- 13 -



Ved nedrivning af bygningen skal det katalogiseres hvilke materialer, som med fordel kan
nedtages intakt til upcycling m.v. og hvilke materialer, der kan tillades nedtaget kildesorteret
uden at være intakte.



Anvendte byggematerialer må ikke indeholde stoffer opført på en liste over kemikalier, der
anses som problematiske i materialeproduktionsfasen, byggefasen, brugsfasen (fra f.eks.
afdampning), ved særlige hændelser (som f.eks. brand eller tilkomst af mikroorganismer), ved
vedligehold, ved udskiftning eller nedbrydning og genanvendelse.

Totalenergikrav uden medregning af VE
I dagens bygningsreglement medregnes produceret energi på matriklen fra sol (og vind) til opfyldelse
af totalenergikravet, dog under visse begrænsninger, bl.a. som følge af udviklingen i afregningsregler
for solceller på private matrikler.
De danske krav i bygningsreglementet er i stigende grad, både med BR15 og især med BR20, udfordret
med en række totalenergikrav, som i praksis kun kan opfyldes ved indregning af fx solcelleproduktion
på matriklen.
Dette indirekte krav i bygningsreglementet om placering af solceller på nye danske bygninger er ikke
nødvendigvis omkostningseffektivt i forhold til den vedtagne omstilling af det danske energisystem
frem mod 2050. Andre placeringer af solcelleproduktion kan nemlig gøres for langt færre
investeringsomkostninger og med mindre samfundsmæssigt behov for ”kompensation” i form af
garanterede afregningspriser og dermed mindre tab af provenu på elafgifter.
Med de seneste ændringer af reglerne for medregning af solceller - fra at være nettoafregnet over året
til at være nettoafregnet pr. time - vil bygninger med varmepumper blive økonomisk favoriseret.
Bygninger forsynet med varme og varmt vand via en varmepumpe kan i princippet modregne mere
solenergi i totalenergirammen, da de i bund og grund bruger el til opvarmning end bygninger
opvarmet med fjernvarme. I BR15 er der taget hensyn til dette. Der kan således medregnes produceret
el fra vedvarende energikilder på eller nær ved matriklen i BR15 med op til 25 kWh/m2 regnet i
primærenergi i opfyldelsen af totalenergikravet. Med en energifaktor i BR15 på 2,5 giver det mulighed
for at indregne produceret el svarende til 10 kWh/m2 til opfyldelse af totalenergikravet.
Etablering af den mulige mængde solceller svarende til at udnytte de 25 kWh/m2 regnet i
primærenergi på bygninger med fjernvarme er dog fortsat stillet økonomisk ringere som følge af
afregningsreglerne for solceller og minivindmøller. Dette synes ikke hensigtsmæssigt på længere sigt,
og der bør derfor ske en udredning af, hvordan dette kan gøres mere intelligent frem mod 2020.
Forskellen kan dog allerede i dag udlignes ved at foretage en investering i et batteri, som kan lagre el
fra produktion i løbet af dagen og frigive el til forbrug i bygningen, når der er brug for strømmen, se
nærmere side 17.
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Solceller taber endvidere gradvist deres el-produktionsevne. Det betyder, at totalenergikravet
uafvendeligt vil svækkes over årene ved indregning af solcelleproduceret el, hvor kun den maksimale
produktionen det første år medregnes.
En løsning kunne være helt at fjerne muligheden for medregning af el-produktion fra solceller (og
minivindmøller) fra totalenergiberegningen. En afkobling vil fjerne et kraftigt incitament til placering
af vedvarende el-produktion på bygninger eller nær ved. Dette betyder formentlig ikke, at vedvarende
el-produktion på bygningerne ophører, dels fordi der jo ofte er uudnyttet plads på bygningstagene,
dels fordi der kan være signalværdi i opsætning af VE, og dels fordi økonomiske rammebetingelser kan
gøre dette til en privatøkonomisk god investering.
En afkobling vil betyde, at placering af VE-anlæg til produktion af el i højere grad må udsættes for en
økonomisk vurdering af, hvor det er mest formålstjenligt at placere vedvarende energianlæg til
produktion af el og varme. Denne vurdering kan herefter evt. danne grundlag for justeringer i
rammebetingelser, som kan ændre incitamenter for at sikre placering af VE-el-anlæg, som giver de
laveste omkostninger.
Modsat kan der også forventes udvikling i teknologier og materialer, som kan opstille helt nye
betingelser. Disse skal så vidt muligt kunne indpasses i reguleringen.
Dette arbejde skal imidlertid ses i lyset af kravene i EU’s Bygningsdirektiv. Dette kræver, at
medlemslandene fastsætter minimumskrav til energimæssig ydeevne for bygninger med sigte på
omkostningseffektive niveauer. Bygningernes energimæssige ydeevne beregnes ud fra en række
specificerede forhold, som angives i Bilag 1 i direktivet. Heraf fremgår, at bygningens energimæssige
ydeevne bestemmes ud fra den beregnede eller målte mængde energi, som årligt forbruges til at
opfylde de forskellige behov, som er forbundet med typisk brug af bygningen.
Der er i bilag 1 i direktivet opstillet både en liste over forhold, der mindst skal medtages, og en liste
over forhold, der skal tages med, hvor det er relevant, under hensyn til den positive virkning af bl.a.
varme og el-forsyningssystemer på vedvarende energi, el fra kraftvarme, fjernvarme og dagslys.
Bygningsdirektivet definerer en ”næsten energineutral bygning” som ”en bygning, der har en meget
høj energimæssig ydeevne, fastlagt i overensstemmelse med bilag 1. Den ubetydelige eller meget lille
energimængde, der kræves, bør (vores fremhævning) i meget væsentlig grad dækkes af energi fra
vedvarende energikilder, herunder vedvarende energi produceret på stedet eller i nærheden”.
Denne formulering har hidtil været opfattet som, at totalenergikravet i det danske bygningsreglement
skal give mulighed for indregning af energi produceret af vedvarende energianlæg på eller nær ved
matriklen. Nærlæses bestemmelserne i bygningsdirektivet står dette imidlertid ikke klokkeklart som
et krav, hverken i definitionen i artikel 2 stk. 2 eller i bilag 1.
Det må derfor tages som forudsætning, at det er muligt at undlade medregningen af el produceret på
vedvarende energi på eller nær ved matriklen af totalenergikrav. Især under hensyn til, at den
nuværende danske regering har fremlagt ønske om et energisystem baseret på100 % vedvarende
energi i 2050, og den tidligere regering fremlagde et ønske om at Danmark skulle være uafhængig af
fossile brændsler i 2050.
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I det følgende antages derfor, at Danmark kan undtage vedvarende el-produktion på matriklen eller
nærved fra totalenergiberegningen uden at komme i konflikt med bygningsdirektivets krav.
Her er dog behov for en udredning af dette og andre krav i bygningsdirektivet med henblik på et dansk
indspil til det planlagte review af bygningsdirektivet, hvor EU-Kommissionen skal komme med udspil i
2016.
Når muligheden for at medregne el fra vedvarende energi produceret på matriklen eller nærved
fjernes fra totalenergiberegningen, bør man se på om de nævnte 20 kWh/m2 pr år kan justeres i
opadgående retning, således at bidraget fra en forventet vedvarende energiproduktion på matriklen
eller nærved helt eller delvis tillægges til minimums totalenergikravet.
Der er også krav til renovering i EU’s bygningsdirektiv. Der er fortsat uklarhed om kravniveauet frem
mod 2020, som konsekvens af Bygningsdirektivet, og hvordan det egentlig går med fastlæggelse af
referencebygninger og de dertil hørende renoveringskrav. Men også her kan det være en fordel, at
man ikke tillader medregning af VE-el i totalenergiberegningen. Dette skal medtages i ovennævnte
udredning.
Der er derfor behov for at gennemføre en række udredninger, som alle skal tilvejebringe et så
brugbart beslutningsmateriale som muligt med henblik på ændringer af kravene i et kommende
bygningsreglement frem mod 2020. De foreslåede udredninger bør omfatte:


Hvad det vil betyde – især for boliger - hvis der fremover ikke er mulighed for at medregne VEel i totalenergirammen. Det gælder betydning for regulering via komponentkrav til maksimalt
varmetab for alle elementer i klimaskærmen, Samtidig bør det udredes, hvad dette kunne
betyde for innovationen på bygningsområdet. F.eks. vil enkelte bygningsdele - som ikke er
problematiske for bygningens energimæssige funktion - kunne tillades at have et større
varmetab, mod at andre dele har en forbedret isoleringsevne m.v.



Tilsvarende for andre bygningstyper, hvor problematikken kan være mere kompliceret at
gennemskue og eksempelvis kan munde ud i behov for revision af krav og kravtyper for
ventilation, solafskærmning, dagslys, vinduesareal, forberedelse for naturlig ventilation m.v.



Hvilke samlede varmetabskrav, der i så tilfælde skal fastlægges til klimaskærmen / bygningen,
og hvad det vil betyde for bygningens frihedsgrader og evne til isolering. Varmetabskravet kan
enten opstilles samlet for klimaskærm inkl. vinduer eller som i dag for klimaskærm ekskl.
vinduer.



Et kort katalog over, hvad dette vil betyde for de enkelte dele af bygningens kvalitet, såsom
dagslys, arkitektur, termisk komfort, energiforbrug, kuldebroer m.v.



Hvad vil en undladelse af medregning af el fra vedvarende energiproduktion på matriklen eller
nærved betyde for videreførslen af de i BR15 kommende frivillige renoveringsklasser frem
mod BR 2020, og hvordan dette vil afspejle sig i praksis i forhold til, hvad der kan forventes
anvendt af virkemidler. Der skal formentlig stilles krav til, hvor meget der kan klares via
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installationsforbedringer, og hvilke minimumskrav der skal efterleves ved egentlige
energiforbedringer i bygningens klimaskærm.


Hvorvidt en afkobling mellem VE-el og bygningsenergikrav vil have en afsmittende effekt på
handlinger ved renoveringer af eksisterende bygninger i form af ”lavere” krav til forbedret
energiformåen - blot denne gang gennemført via forbedringer af selve bygningens
energiformåen og ikke ved opsætning af VE til produktion af el på bygningen.



Beregninger af de samlede økonomiske konsekvenser af at fjerne incitamentet til at indpasse
VE til el-produktion i bygningen både ved nybyggeri og renovering. Dette set i forhold til at
opstille samme mængde VE på mere hensigtsmæssige steder uden sammenhæng med
bygninger, fx i det kollektive forsyningssystem.



Det må forventes, at der i fremtiden vil blive udviklet flere bygningskomponenter, hvor VE-el i
stigende grad vil være en del af komponenten og dermed integreret i det arkitektoniske
udtryk. På samme måde må det forventes, at VE-delen vil være afpasset til komponentens
samlede fysiske holdbarhed. VE-el-produktionen kan nemlig godt have anden levetid, så længe
ophøret med produktion af VE-el ikke medfører, at hele komponenten skal udskiftes før den
samlede fysiske levetid er opbrugt. Sådanne komponenter vil med en adskillelse mellem VE-el
og bygningens energikrav ikke mere blive fremmet gennem totalenergikrav i
bygningsreglementet, men derimod udelukkende via bygningsejers krav til økonomisk
rentabilitet, selvforsyningsønsker og grønt image m.v. I samme ombæring kan usikkerhed i
fremtidig regulering via BR og VE-tilskudsregler skabe så stor usikkerhed om et fremtidigt
markedspotentiale, at udviklingen går i stå. Der bør laves en redegørelse over situationen og
udviklingen i sådanne komponenter, samt for hvordan denne problemstilling kan håndteres
ved en adskillelse af VE og BR-krav.



Foranlediget af ændringer i afregningen for strøm produceret på solceller på bygninger (sådan
at der ikke mere afregnes netto over året), er der gang i en udvikling af batterier, som kan lagre
produceret solcellestrøm. Herved kan bygninger ultimativt helt afkobles fra el-nettet. Der skal
laves en udredning af udviklingen på dette område og betydningen heraf i forhold til en
regulering, hvor reviderede totalenergikrav ikke medregner produktionen af el fra vedvarende
energi anlæg på matriklen eller nærved.



Hvis muligheden for medregning af el produceret på vedvarende energi anlæg på matriklen
eller nærved fjernes fra totalenergirammen mindsker incitamentet til placering af f.eks.
solceller på bygninger, bør det sikres, at en alternativ placering ikke medfører en forøget
placering af store solcelleanlæg på dyrkbare landbrugsarealer eller værdifulde naturarealer.
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Beregnet energiforbrug kontra faktisk energiforbrug
Anvendelsen af dokumentationsprogrammet BE10 på basis af nogle fastsatte grundantagelser er
stadig krævet som dokumentation for overholdelse af energikravene i bygningsreglementet – således
også i BR15.
Beregningerne i BE10 giver imidlertid ikke et retvisende billede af et forventet faktisk energiforbrug,
når bygningen er opført og taget i brug. Og det er heller ikke designet til det.
Skal der gives et mere retvisende billede af et forventet faktisk energiforbrug i drift må anvendes
programmer, som i særlig grad er egnet til dette, som f.eks. Bsim.
Mange aktører i byggeriet har fortsat ikke kendskab til denne forskel i formål for de forskellige typer
beregningsprogrammer, og BE10 antages fortsat alt for ofte som at kunne levere en beregning af
forventet faktisk energiforbrug. Og herved opstår myter om, at ”bygninger altid bruger mere energi
end de er beregnet til”.
For større byggerier er det normalt, at der laves en egentlig beregning af forventet energiforbrug. Hvis
dette ikke foretages og kommunikeres til bygningsejer og evt. lejer, så kan det give anledning til
efterfølgende tvister.
Det må derfor overvejes frem mod et BR20 at indskrive krav om beregning af BÅDE overholdelse af
energikravene i BR20 OG af det forventede faktiske energiforbrug i bygningens driftsfase.

For høje temperaturer i børneværelset skal undgås
I Bygningsreglement 2010 er der krav til, at inde temperaturen i boliger, over en periode på et år,
maksimalt må have 100 timer over 26 grader og 25 timer over 27 grader. Hvis disse krav ikke kan
overholdes i den tilhørende såkaldte BE10 beregning, tillægges ”strafenergi” svarende til mekanisk
bortkøling af overtemperaturer i de overskydende timer.
Ved fastlæggelsen af krav i BR15 blev det vurderet, at disse krav, (som i høj grad er kopieret efter krav
fra kontorer), var for skrappe. Undersøgelser viser nemlig, at beboerne i boliger i langt højere grad
tilpasser deres adfærd og påklædning til temperaturen i boliger end de gør på kontorer.
Kravene i udkast til BR15 er for boliger foreslået til: maksimalt 100 timer pr år hvor indetemperaturen
er over 27 grader og 25 timer pr år, hvor indetemperaturen overstiger 28 grader.
Denne regulering bør ikke videreføres frem mod BR 2020. Den baserer sig nemlig fortsat på, at
problemet med manglende termisk komfort, pga. for høje temperaturer, altid findes i det mest
temperatur- og solbelastede rum i boligen. Dette vil typisk være stuen, som oftest har store vinduer,
der vender mod syd.
Denne måde at tænke på vil identificere sommersituationen som den klart mest problematiske, hvilket
ikke ser ud til at være tilfældet. For om sommeren, når vejret er varmt udenfor, er både accepten af
høje indendørs temperaturer stor, og ganske mange beboere har mulighed for at flytte til et udendørs
skyggefuldt sted. Desuden er det faktisk lettest at afbøde solens ophedende virkning i
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sommerperioden – via opsætning af solafskærmning, som fjerner den højtstående sols direkte
påvirkning.
Stuens termiske situation er ofte mere kritisk i skuldersæsonerne forår og efterår, idet solen her står
lavere på himlen, og det er derfor sværere at undgå uønsket solindfald. Samtidig er lufttemperaturen
udenfor oftest lavere, så lysten til at opholde sig udendørs er mindre i de perioder.
For moderne bygninger er der ikke brug for solens ekstra varme til at opvarme bygningen, hverken
om sommeren eller i skuldersæsonen.
I mange boliger kan man sikre den termiske komfort via rigtig god udluftning – eller simpelthen rykke
ud i skyggen, når temperaturen udenfor er til det.
Bygningens rum, som skal anvendes som børneværelse(r) og til en vis grad soveværelse er derimod et
langt større problem. Rum, der er egnet til disse funktioner vender typisk mod øst eller vest, hvor
solen står meget lavere på himlen i sommerhalvåret, og derfor er vanskelige at skygge væk med simpel
solafskærmning over vinduerne. Især ved funktion som børneværelse, hvor specielt mindre børn både
skal opholde sig i løbet af dagen, og også kunne lægges til at sove omkring kl. 20, er kritisk med hensyn
til termisk komfort. For modsat stuen er det her ikke muligt at kompensere på samme måde ved at
flytte opholdssted. Forstyrrelser i søvnrytmen eller muligheden for at falde i søvn grundet for høje
temperaturer er sundhedsmæssigt mere kritisk end dagsophold i varme stuer.
BR20 skal derfor sikre, at samspillet mellem dagslysindfald, solopvarmning, ventilationsmuligheder og
solafskærmning falder ud til fordel for især et godt termisk indeklima i boligens mest sårbare rum som
soveværelset og børneværelset.

Modernisering af ventilationskravene
Ventilationskravene er opdateret i BR15 i forhold til BR10, således at der er et krav til et
grundlæggende luftskifte plus en mulighed for dertil at lægge en behovsstyret ventilation. Disse krav
matcher dog stadig ikke de muligheder og komforthensyn, som findes på markedet.
BR20 bør derfor helt grundlæggende gennemtænke kravene til ventilation frem mod BR20, således at
ventilationskravene fremover bliver baseret på behovet i det enkelte rum. Fremover bør kravene være
baseret på den faktiske brug af rummet, i stedet for et gennemsnitligt luftskiftekrav, som ikke sikrer
tilstrækkeligt gode indeklimaforhold i alle bygningens rum i de faktiske brugssituationer.
Ventilationskrav i bygninger senest med BR20 må være baseret på individuel styring af både
udsugning og indtag af frisk luft. Denne fleksible og dynamiske tilgang skal fortrinsvis gennemføres for
at tilpasse ventilationen til sikring af et godt indeklima for de faktorer, som er fluktuerende og
afhængige af rummenes faktiske brug. Dvs. faktorer som CO2, temperatur og fugt.
Ventilationskravene må være baseret på balanceret mekanisk eller naturlig ventilation, især i en
hybrid form, så der i perioder med opvarmningsbehov er varmegenvinding og i perioder med
kølebehov kan anvendes naturlig ventilation. Det stiller f.eks. også krav til, at bygninger i deres
konstruktion skal sikre, at naturlig ventilation kan fungere, fortrinsvis til sikring af luftkvalitet og
eventuelt køleformål.
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Hertil kommer fortsat nogle grundkrav til gennemsnitligt luftskifte af hensyn til at fjerne uønskede
luftbårne stoffer. Dette kan være lugtgener og afdampning af uønskede kemiske stoffer fra
byggematerialer, maling, møbler, elektronik og andre produkter i rummene og faktorer som radon
m.v. Dette luftskifte skal fortsat være uafhængigt af brugen af rummene, da belastning af
indendørsluften med disse faktorer ikke kan forudsiges inden byggeriet går i gang, og derfor vil
variere over tid og mellem brugere.
Forskellige rumtyper og brugsformer kræver meget forskellig ventilation:
Børneværelset kræver et godt grund-luftskifte, da disse rum oftest har en høj belastning af produkter
med afdampning af uønskede stoffer, og anvendes af beboere (børn) med både en højere
vejrtrækningsfrekvens og en større sårbarhed over for dårligt kemisk indeklima.
Køkkenet kræver en god grundventilation. Det er jo i køkkenet vi foretager nogle af de mest
lugtbelastende aktiviteter som at lave mad, og ofte også spise den. Og køkkenet er et af de steder, hvor
vi tilfører vanddamp gennem brug af vand til madlavning og evt. opvask m.v. Der er derfor behov for
luftskifte i køkken (og bad), hvorfor det er naturligt, at det er her udsugningen sker. Det naturlige flow
vil således være at indblæse frisk (forvarmet) luft i rummene længst væk fra køkkenet og trække
denne ud igen i køkken (eller bad). Køkkenet har sit spidsbehov for ventilation, når der laves mad, og
der derfor sker en massiv luftforurening. Selve den helt koncentrerede forurening af indeluften ved
madlavning klares oftest ved at supplere med en særligt kraftig ventilation/udsugning i form af
opsætning af emhætte.
Badeværelset har ligeledes behov for en konstant luftudskiftning, f.eks. for at kunne fjerne uønskede
lugte. Præcis som med køkkenet kan badeværelset også bruges til ”slutanvendelse” af den indblæste
luft gennem værelser og stue. Badeværelset bliver endvidere særligt om morgenen udsat for en massiv
fugtbelastning ved de ofte daglige bade. Badeværelset har derfor behov for en supplerende ventilation,
som styres efter rummets fugtniveau. Derved kan en ordentlig fugtbalance i luften nås i rimelig tid
efter badet, for herved at sikre badeværelset mod f.eks. dannelse af mug og skimmel.
Kontorrum i kontorbyggeri anvendes oftest kun inden for normal arbejdstid og kun af de folk, som
sædvanligvis har fast plads i rummet. Der er derfor brug for en fleksibel ventilation, som enten styres
manuelt pr rum ved simpelt valg af ventilationsniveau ved ankomst til rummet, eller automatisk efter
tid eller CO2. Neddrosling af ventilation efter arbejdstids ophør bør ske automatisk, da risikoen for
manglende manuel neddrosling efter arbejdstids ophør er til stede.
Møderum i kontorbyggeri er endnu vanskeligere, og absolut ikke egnet for et gennemsnitligt krav til
luftudskiftning i timen. Anvendelsen af møderum er meget enten-eller. Enten står møderummet tomt,
og så er en gennemsnitlig ventilation udtryk for en ret stort energispild. Eller også bruges
møderummet af ofte mange mennesker, og så bliver et gennemsnitligt luftskifte meget hurtigt
utilstrækkeligt. Møderum er derfor yderst velegnede til styring af ventilation efter luftens indhold af
CO2, hvilket krævet et dynamisk anlæg. Ideelt set bør ventilationsanlægget kun servicere det
pågældende lokale, for ikke at forstyrre øvrig ventilation med store op- og nedjusteringer af de
centrale anlæg.
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Alt i alt ser udviklingen på ventilationsanlæg ud til at gå mod mindre og støjsvage decentrale anlæg
eller anlæg, hvor hvert rum reguleres separat efter anvendelse og behov i boliger, etagebyggerier og
kontorbyggerier. Kravene i BR20 til ventilation bør udnytte denne tendens og stille stadigt mere
rumspecifikke krav til luftskiftet for herved at forbedre indeklimaet lokalt, samtidig med at
energiforbruget til ventilation nedbringes.
Moderne individuelle eller decentrale og fleksible ventilationsanlæg vil også i stigende grad kunne
indpasses i eksisterende bygninger. Der bør der ske en gentænkning og modernisering af krav til
ventilationen i bygninger, boliger og enkeltrum i forbindelse med renoveringer - især i forbindelse
med forbedringer af de aktuelle bygningers tæthed.
Endelig bør metoderne til opnåelse af mere og mere lufttætte bygninger gennemgås, således at krav til
holdbarhed af lufttætningsmetoder hele tiden strammes. Konstruktiv tætning, hvor selve
bygningsdelene udgør bygningens tætheds”skærm” er langt at foretrække, da denne form for
lufttætning kan forventes at have en meget lang holdbarhed. Skal lufttætninger i form af indsatte
membraner (f.eks. af plastikmaterialer) tillades, må der kræves en meget høj grad af tæthedsklemning
af de indsatte membraner. Den p.t. meget anvendte metode med klæbestrimler eller tape vurderes at
være den mindst holdbare tæthedsløsning. Selv godkendte klæbestrimler vil nemlig have en
begrænset holdbarhed, hvorefter bygningen gradvist bliver mindre lufttæt.
Anvendes metoder til lufttætning, bør det endvidere sikres at den installerede ventilationsform er i
stand til at sikre bygningen på længere sigt mod udsivning af opvarmet fugtig luft til konstruktionerne.
Det kan således overvejes at kræve, at installerede ventilationsanlæg skal kunne skabe et svagt
undertryk i bygningen. Herved kan det sikres, at der suges luft ind i bygningen, når og hvis utætheder
opstår over tid.
Hvis dette skal fungere optimalt må der sammen med opstilling af mere direkte krav til
indeklimakvalitet og dermed til ventilation i BR20 etableres et regelsæt for beregning og
dokumentation af ventilationsforhold sammen med et kommende BR20. For uden et egentlig
beregningsværktøj, som kunne gøres til en del af en kommende udgave af beregningsværktøjet Be10.

Nye krav til vinduer
Energikravene til vinduer stilles efter et referencevindue: Den kravudformende faktor (som betegnes
Eref) bygger på forholdet mellem tilskuddet af varme via solindfaldet og tabet af varme via
transmission ud af vinduet. Eref bygger således på en standardværdi for et meget stort vindue, og
udregnes via en formel, hvor både vinduets lysindfaldsevne (opvarmningssiden) og vinduets
varmeisoleringsevne (afkølingssiden) sammenregnes i en specifik formel.
Denne formel lægger stor vægt på solindfaldet via g-værdien. Denne vægtning passer formentlig
fortsat fint til vinduer, som skal anvendes ved udskiftning i eksisterende bygninger, men vil for
vinduer til nye bygninger, hvor behovet for opvarmning via passivt solindfald er reduceret til få
måneder eller uger, føre til for stort tilskud til overophedning.
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Eref begrebet tager ikke hensyn til, hvornår den tilførte varme forekommer. En positiv værdi for Eref
vil derfor have en tendens til at medvirke til overophedningen af bygningen. Samtidig er der ikke
nogen garanti for, at varmetabet fra samme vindue minimeres via Eref på de kolde dage, hvor det
omliggende energisystem er udfordret på at levere den nødvendige varme.
Eref begrebet er således bygget op om det statiske totalenergibegreb, hvor det i praksis er ligegyldigt
om bygningen har brug for tilført energi på tidspunkter, hvor der er rigelig energi til rådighed eller på
tidspunkter, hvor der er knap energi til rådighed.
Det omliggende energisystem som forsyner bygningerne med både varme og elektricitet er imidlertid
allerede stærkt på vej til et skifte. Tidligere var det energibehovet hos forbrugerne som bestemte
produktionen. Nu bevæger vi os hen mod fremtidens funktion af samspillet mellem produktion og
forbrug, hvor det er produktionen af energi, som bestemmer prisen for energi og dermed også
definerer et fleksibelt energiforbrug.
Skal bygninger spille sammen med skiftet i funktionen af samspillet mellem energiproduktion og
energiforbrug, er det nødvendigt at energikravene i BR20 tager udgangspunkt i at opstille energikrav,
som er tilpasset behovet for at justere energiforbruget alt efter om energien er rigelig eller knap.
Det betyder f.eks. at tilstedeværelsen af solindfald i bygninger i perioder, hvor der ikke er brug for
tilførsel af varme til bygningen nødvendigvis skal tælle negativt i kravene i BR20. Mens både tilførsel
af solenergi og minimering af varmetab i perioder, hvor der er behov for varmetilførsel og især hvor
det omliggende energisystem er stærkt belastet i en situation, hvor der er knaphed på energi, skal
regnes positivt.
Det betyder, at kravene til vinduer og energibalance må gentænkes for at kunne sikre, at bygningerne
så fleksibelt som muligt lever op til energitilstanden i de omliggende energisystemer.
Sammenhængen mellem g-værdi og U-værdi for vinduer skal derfor nytænkes. Der skal indsættes krav
baseret på årstidernes forskellige varmetilførselsbehov. Der skal tages hensyn til den valgte
solafskærmning i beregningerne af vinduernes varmebalance. Der skal tages hensyn til vinduernes
placering i forhold til verdenshjørnerne. Og der skal endelig tages hensyn til det bagvedliggende rums
faktiske sårbarhed over for overtemperaturer eller behov for varmetilførsel hen over dagen og året.
Med en justeret formel for Eref vil udviklingen af vinduer til danske bygninger forventes at skifte
karakter til både at fokusere på stort tilskud af passiv solvarme ved isætning i eksisterende bygninger
og fokuserer på mindre hensyn til passiv solvarme og større hensyn til reduktion af varmetab på den
kolde vinterdag for vinduer til nye bygninger.
Endelig er det vigtigt, at det fortsat sikres, at der ikke forekommer lave temperaturer for det koldeste
område på det samlede vindue, således at der risikeres for stor kondensdannelse, mug og
skimmeldannelse på rude og karm og risiko for opfugtning af karm.


Formlen for Eref bør derfor justeres for nye bygninger, så der lægges mindre vægt på solvarme
og mere på reduktion af det maksimale varmetab på den koldeste dag.
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Krav til dagslys og kunstlys
Lys i hverdagen spiller en stærkt stigende rolle ved design og anvendelse af moderne bygninger. Især i
nybyggeriet, men forbedring af både dagslys og kunstlys er i stigende grad en drivende parameter ved
renoveringer.
Vi ved jo, at mængden af dagslys har betydning for helbredet, især i vinterperioderne, men også at
kvaliteten af dagslyset må tilpasses den funktion, som foregår i rum med dagslysindfald.
I stuen vil vi gerne føle varmen ved solens stråler, samt den flotte oplysning dette giver. Men direkte
sollys giver også gener, som fx at det bliver vanskeligere at se farver og nuancer på grund af den store
kontrast mellem lys og skygge.
I rum, som er planlagt at anvendes til børneværelser er behovet for direkte sollys mindre, derimod er
behovet for et indfald af dagslys (især fra sidst på eftermiddagen til solnedgang) ganske stort, samtidig
med at temperaturen ved sengetid skal holdes lavest mulig.
I kunstnerens atelier er direkte sollys bortdømt. Her skal kunne ses farver, og der skal først og
fremmest kunne ses farvenuancer i et naturligt lys. Dette peger på rum med godt isolerede vinduer,
som giver stort dagslysindfald fra nord.
Endelig gælder det for alle rum, at jo mere dagslys, som kommer ind i rummet, og jo mere dette
dagslys udgør tilstrækkelig belysning for rummets lyskrævende funktioner, jo mere kan der spares på
kunstlyset og dermed energiforbruget.


Dagslys

BR15 forventes at stille krav til, at alle opholdsrum har 15 % vinduesareal i forhold til gulvareal. Dette
krav er en stærk forbedring af dagslysindfaldet i rum i forhold til tidligere tider, men er
beregningsmæssigt ikke nok til at sikre et optimalt dagslysindfald i alle rum.
Det er imidlertid ikke så simpelt blot at sætte dette krav højere. Indfald af dagslys gennem vinduerne
har betydelig sammenhæng med den geografiske placering af vinduerne (og rummene), med
mængden og typen af solafskærmning, for minimering af overtemperaturer i rum efter funktion, og for
kravene til Eref. Dermed har det betydning for ”fordelingen” af vinduernes kvaliteter for
gennemskinnelighed og indlukning af varme (G-værdien) samt vinduernes varmeisoleringsevne (uværdien).
Jo højere krav der sættes til dagslysindfald, varmetilskud, isoleringsevne og undgåelse af
overtemperaturer, jo sværere bliver det at finde den rette balance i reguleringen.
Der er derfor behov for at gennemføre en analyse af de mange og indimellem modsatrettede hensyn
omkring dagslys og dermed vinduernes funktion, således at den rette balance sikres i
bygningsreglementet frem mod 2020.
Der er ligeledes behov for at udvikle et standarddokumentationsprogram, enten som selvstændig
enhed eller som en del af dokumentationsprogrammet BE10, som skal anvendes for at sikre, at
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bygningens rum har et godt dagslys –også i situationer, hvor der er samtidige behov for
solafskærmning.


Kunstlys

Kunstlyset har været i stærk forandring de sidste årtier. Både i lyskvalitet og i effektbehov per lumen.
Skiftet fra glødepærer til de såkaldte ”lavenergipærer” eller ”spare pærer” blev igangsat af hensyn til at
reducere elforbruget til belysning. Men det skete på bekostning af lyskvaliteten, da lyset fra
”lavenergipærer” er markant anderledes end dagslyset. Dagslysets brede lysspektrum blev erstattet af
lavenergipærens række af farvespidser. De første ”lavenergipærer” gav således et væsentligt ringere
lys end glødelampen, hvilket førte til modstand mod anvendelsen især på steder, hvor lyskvalitet og
farvegengivelse havde høj prioritet. ”Lavenergipærerne” blev hurtigt bedre, idet flere lysstoffer blev
indlagt, således at lysspidsernes antal og fordeling blev stærkt forøget og ”efterligningen” af
glødepærens lys blev klart forbedret.
Hertil kom så en ”skov” af halogenbelysning, hvor lyskvaliteten er omtrent på niveau med glødepæren,
og hvor elforbruget er omkring 20 % mindre end glødepæren. Disse pærer er fortsat tilladt at sælge,
idet EU forbuddet i første omgang kun omfattede glødepærer. Halogenbelysningen er således i dag den
både totaløkonomisk dyreste og mest energislugende belysningsform, på trods af ”kreative”, men
misvisende navne som ”eco-classic” og ”eco-star”.
Næste skift sker i øjeblikket, hvor gode og rimeligt prisbillige LED-pærer til stort set alle formål er
kommet på markedet. Der er dog undtagelser, hvor belysningsanlæg baseret på ”halogen-stifter”
nødvendiggør udskiftning af selve belysningsanlægget for at undgå fortsat behov for energislugende
halogenpærer.
Ligesom med ”lavenergipærerne” var første generation af LED-pærer også kvalitetsmæssigt for
dårlige, både med hensyn til lyskvalitet og anvendelsesmuligheder.
Den tid er dog forbi. Der findes i dag rigtig mange gode og prisbillige LED-pærer til stort set alle
anvendelser i lamper og til erstatning af ”lysstofrør”. Men gennemslagskraften er for begrænset.
Det kommende bygningsreglement 2020 bør derfor fremme udfasning af ringere lyskilder som
”lysstofrør” og halogenpærer ved, at der stilles krav til lyskvalitet i bygninger og krav til, at
belysningsanlægget ved nybyggeri og renoveringer ikke må skabe en begrænsning for anvendelser af
moderne LED-pærer ved at basere sig på f.eks. ”halogen-stifter”. For lykkes dette skifte til de moderne
energibesparende LED-pærer, kan man faktisk forøge kravene til lyskvaliteten og belysningsstyrken i
alle typer bygninger, såfremt det kan begrundes i hensyn til arbejdsmiljø, livskvalitet m.v. Dette vil
bl.a. være muligt i forhold til fast belysning i eksisterende bygninger, uden at det vil føre til en
uacceptabel stigning i elforbruget til belysning.

Krav til lavt effektkrav for el, varme og varmt vand
I det fremtidige energisystem vil det blive endnu vigtigere, at det maksimale behov for el, varme og
vand, som skal tilføres bygningen, minimeres.
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Ved at minimere det maksimale behov reduceres bygningens andel af den samlede kapacitet af de
omliggende energisystemer. Lavere maksimalt behov for el reducerer således behovet for opgradering
af el-ledningerne og reducerer behovet for backup el produktion, når der ikke produceres fra
vedvarende energikilder som vind og sol.
Tilsvarende reducerer et lavt maksimalt effektbehov for varme kravet til størrelsen af de
fjernvarmeledninger, som forsyner bygninger. Et lavt maksimalt behov giver desuden mulighed for at
reducere fremløbstemperaturen i eksisterende fjernvarmeledninger og dermed reducere varmetabet.
Rapporten fra el-reguleringsudvalget, som udkom den 1.12.14, anbefalede, at tarifbetalingen for at
benytte el-nettet skifter fra udelukkende at være en betaling for leverede kWh, over til at være
sammensat af en betaling pr. leveret kWh og en fast betaling under hensyn til den maksimale effekt,
der er behov for. Denne form for tarif afspejler bedre de faktiske omkostningerne i distributionsnettet
end en betaling alene baseret på leveret kWh.
Det samme gør sig gældende for levering af fjernvarme, hvor betalingsstrukturen på sigt kan forudses
at komme til at afhænge af både temperaturkrav, maksimal effektbehov og temperaturbehov, samt
prisen for varme efter hvilken dag eller time, hvor varmen er leveret.
På sigt kan det derfor blive en yderligere omkostning til energileverancen, hvis bygningens maksimale
krav til effekt for levering af el og/eller fjernvarme er højere end strengt nødvendigt.
Et kommende BR20 må afspejle dette skarpere i sine krav til nye bygninger. Et lavt beregnet
maksimalt årligt effektbehov for el og varme til bygningens drift må gives fordele i BR20.
Dette kan føre til øgede tiltag for at reducere effektbehovet:


Bygningens varmeakkumuleringseffekt kan udnyttes, så varmetilførslen kan foregå ved lavest
mulig temperatur og så jævnt som muligt over døgnet.



Produktion af det varme vand, og især morgenbadet, som fremover formentlig vil udgøre den
væsentligste forbrugsspids for varme, kan anvende et styrbart varmelager og evt. en
varmepumpe.



Styringsmuligheder kan anvendes, hvor dette er muligt i f.eks. frysere, som herved undlader at
køre med kompressoren, når der er spidsforbrug på andre områder og ved at advare om, at
støvsugning skal undgås, når f.eks. komfur og ovn anvendes. Styringsmuligheden kan starte
den eldrevne opvaskemaskine uden for forbrugsspidstimen, hvor el fremover oftest vil være
dyrest.



Andre muligheder er at udskifte opvaskemaskinen, så den kører på varmt vand i stedet for
direkte el-opvarmning af vandet. Varmt vand kan langt lettere lagres, end den el som den
normalt bruges. Dette kræver formentlig et krav i bygningsreglementet til, at der som
supplement til den sædvanlige koldtvandshane også skal etableres en varmtvandshane, så
tilslutning af varmtvandsbaserede opvaskemaskiner gøres enkelt.
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Når vi når frem mod 2020, vil dette være muligt via timeafregning for strøm, og måske tilsvarende
afregning for varme afhængigt af, hvornår forbruget sker. Ligesom der formentlig vil ses en pris for at
forøge sit maksimale behov for el og/eller varme.
Der skal derfor i BR20 indtænkes incitamenter for bygninger, som har indbygget potentialer for lave
maksimale behov for el og/eller varme, og som kan tilpasse forbruget til fremtidige differentierede
tariffer.

Krav om simpel og intuitiv teknisk styring
Undersøgelser viser, at megen teknik, som er tænkt at skulle forbedre bygningernes energimæssige
formåen, er udformet på en måde, så den enten ikke anvendes optimalt, anvendes forkert eller slet
ikke anvendes.
Mange tekniske systemer har således ikke medfølgende tekniske specifikationer. Mange systemer
består af flere forskellige systemer med dertil hørende styringer m.v., som ofte ikke er samordnet.
Derfor håndteres komplicerede tekniske systemer i større bygninger oftest ikke optimalt af brugeren.
Det samme kan desværre ofte siges om ganske almindelig styring i mindre bygninger. Styringen er
godt nok tilgængelig for brugerne af bygningen, men styringen er generelt indrettet på at give mange
indstillingsmæssige muligheder frem for en nem brugerflade.
I sådanne tilfælde hjælper selv de mest udførlige anvisninger i ”brugermanualer” til bygningen nemlig
ikke meget, da brugeradfærd i højere grad er, at starte med at dreje på knapperne i forhold til, hvad
man tror er rigtigt. En omfattende brugermanual bruges således ofte kun som fejlfindingsmanual, når
et eller andet er gået så forkert, at fejlen rent faktisk opdages.
Havde både system og styring været tænkt ud fra brugernes behov, kvalifikationer og motivation, så
ville både systemer og styringen have været udformet meget simplere og intuitivt let at betjene
rimeligt korrekt for bygningens brugere.
Der er derfor brug for, at fremtidige bygningskrav frem mod BR20 sætter fokus på at skabe simple
tekniske løsninger og dertil hørende styringer, som er lette og intuitive at anvende rigtigt for
brugerne.
F.eks. kan der stilles krav om, at man ved indgangsdøren til boligen enten bare kan ”dreje ned” for
ventilationen, når man forlader bygningen, eller kan ”trykke” det antal personer, som er hjemme og
dermed tilpasse ventilationen den faktiske brug af bygningen.

Bygningers samspil med omgivelserne
Frem mod BR2020 bør det analyseres hvordan sammenhænge mellem bygning og omgivelser kan og
bør medtages. Det kan f.eks. ske på følgende områder:


Arealforbrug
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Trods markant øget energieffektivitet i byggeriet er det samlede energiforbrug i det byggede miljø
ikke reduceret, idet arealforbruget pr enhed (bolig/ kontor m.v.) er markant øget. Det bør overvejes
om BR2020 kan skabe incitament for effektiv anvendelse af bygninger eller direkte arealbegrænsende
incitamenter.


Drikkevandsressourcer

Tilgængelige ressourcer af højkvalitets drikkevand er begrænsede i væsentlige dele af landet. Og på
trods af stor indsats, er forurening af grundvandet ikke afværget i fremtiden. Dette må føre til krav i
Bygningsreglementet med henblik på at reducere brugen af drikkevandsressourcer ud over de
fastsatte krav om vandbesparende installationer.


Klimahensyn

Al klimaforskning og allerede indtrufne hændelser peger på, at kraftigere og hyppigere regnhændelser
vil forekomme fremover. Det må derfor overvejes, hvilke yderligere krav der kan stilles i
bygningsreglementet i den forbindelse. Det kan f.eks. analyseres, hvorledes regelsæt om lokal
nedsivning af regnvand lokalt og afledning til passende recipienter i nærområdet kan indføres. Og det
bør analyseres, hvorledes krav om mindre befæstede arealer til fordel for beplantede arealer kan
indføres i BR2020.


Biodiversitet

Naturindholdet er under pres. Øgede bebyggede arealer og større byarealer presser naturindholdet.
For at sikre biodiversiteten og naturindhold til glæde og til både mental og fysisk sundhed for
mennesker bør der i BR2020 sikres krav om øget naturindhold / biodiversitet i bebyggede områder.
Et analysearbejde af hvorledes sådanne krav kan formuleres bør igangsættes.


Affaldshåndtering

For at sikre både funktionelle og æstetiske løsninger til kommende krav til affaldssortering/genbrug
bør det analyseres, hvilke krav man bør indføre til indretning af individuelle og fælles
indsamlingsanlæg og sorteringsanlæg både i og uden for bygninger.
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