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1. Forord 

Rapporten samler en række delanalyser vedrørende mulige udviklingsmuligheder med hensyn til 
energimæssigt forbedrede løsninger af de vigtigste bygningsdele og komponenter samt 
installationer i bygninger med henblik på at nå målet om en 75 % reduktion af energiforbruget i 
2020-bygninger. 

Analysen vil indgå i overvejelser om at indføre nye komponentkrav med henblik på at presse 
danske producenter til innovative løsninger og udenlandske producenter til kun at markedsføre de 
bedste produkter i Danmark. 

Analysen er udført for Erhvervs- og Byggestyrelsen i perioden fra oktober 2010 til februar 2011. 
Arbejdet er udført af en række personer ved DTU Byg og Teknologisk Institut med ekspertise på 
det relevante delområde. Analysearbejdet er koordineret af DTU Byg ved professor Svend 
Svendsen. 
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2. Sammenfatning 

Resultaterne af søgning af forskningsresultater har generelt ikke givet mange direkte brugbare 
informationer om hvilke forbedringsmuligheder af bygningskomponenters energimæssige 
genskaber, der specifikt kan forventes at kunne realiseres i 2020. Forskningsresultaterne fra de 
seneste årtier har helt klart ført til udviklingen af nye typer produkter med meget bedre egenskaber, 
men med en relativ lang modningstid. Vurderingerne af udviklingsmulighederne er derfor i højere 
grad baseret på oplysninger fra danske og udenlandske firmaer om de nyeste produkter, der netop 
nu kommer frem som resultat af tidligere forskningsresultater på området og de skærpelser af de 
energimæssige krav til bygninger, der de seneste år er blevet indført med korte intervaller. Dette er 
en fordel da vurderingerne af udviklingsmuligheder derved bliver mere sikre mht. 
realiseringsmulighederne.   

Hovedresultaterne af analyserne viser at der er muligheder for at klimaskærmskonstruktioner og 
vinduer i fremtiden kan få U-værdier på hhv. 0,06 W/m2K og 0,6 W/m2K. Dette muliggør 
yderligere store reduktioner af transmissionstabet. Vinduerne kan samtidig udvikles så de sikrer et 
stort og kontrollerbart lys- og solindfald, som sikrer gode indeklimaforhold og reducerer 
energiforbrug til belysning og køling. Ventilationsanlæg kan videreudvikles så de forener en høj 
grad af varmegenvinding med et lav elforbrug til ventilatordrift og kan dermed sikre en god 
luftkvalitet og fugtsikre bygninger samtidig med at de kan benyttes til kontrol af overtemperaturer. 
Derved kan ventilationsanlæg bidrage betydeligt til energibesparelserne i bygningers energiforbrug. 
Varme- og varmt brugsvandsanlæg kan udvikles ved anvendelse af lavtemperaturdrift og intelligent 
styring, hvorved de kan blive mere effektive og sikre at reduktionerne i varmebehovene omsættes til 
besparelser i energiforbruget af bygningerne. Samtidig kan lavtemperaturdriften bane vej for 
forsyningsløsninger baseret på vedvarende energi som kan gøres mere effektive. 

For at se mulige effekter af de samlede forbedringsmuligheder er der lavet et enkelt eksempel på en 
Be10-beregning af energiforbruget i et parcelhus med indsættelse af data for de forbedrede 
komponenter. Se detaljerne i Afsnit 3. Resultater viser at det samlede energiforbrug kan komme ned 
på ca. 20 kWh/m2 for standardforudsætninger om internt varmetilskud på 5 W/m2, og ca. 25 
kWh/m2 for et reduceret internt varmetilskud på 3 W/m2.  

Der er således gode muligheder for at det med en indsats på stimulering af udviklingen af 
byggekomponenter med forbedrede energimæssige egenskaber næsten vil være muligt at realisere 
målsætningerne om 75 % reduktion af bygningers energiforbrug i 2020. 

 



-4- 
 

3. Energiberegning af parcelhus med forventede 2020-komponenter 

Med udgangspunkt i eksempelbygningen for et typisk parcelhus i beregningsprogrammet Be10, er 
der foretaget en samlet energiberegning, som viser hvor langt det er muligt at nå ved brug af 
vidtgående konstruktionsløsninger samt højeffektive installationer på baggrund af delanalyserne, se 
bilag. Parcelhusets grundplan på 180 m2 opvarmet etageareal er vist på Figur 3-1, og beskrevet i 
SBi-anvisning 213 (Aggerholm, et al., 2008). 

 

Figur 3-1 Grundplan af parcelhus med T-knast, beskrevet i SBi-anvisning 213 (Aggerholm, et al., 2008) 

Huset har følgende energirammer:  

 Energiramme BR2008 : 84,8 kWh/m2år 

 Energiramme BR2010 : 61,7 kWh/m2år 

 Lavenergiramme BR2010 : 35,6 kWh/m2år 

 25 % af energiramme BR2008 : 21,2 kWh/m2år   

For klimaskærmen er anvendt de i Tabel 3-1 angivne værdier, hvilket er det samme som de bedste 
løsninger fra analyserne.  

Tabel 3-1 Data for vidtgående konstruktionsløsninger i et forventet 2020 niveau. 

Ydervæg Tag Terrændæk Fundament Vinduer Døre 
U [W/m2K] U [W/m2K] U [W/m2K] Ψ [W/mK] U [W/m2K] g [-] U [W/m2K] g [-]

0,08 0,06 0,04 0,05 0,6 0,56 0,5 0,0

   

Der er installeret mekanisk ventilation med varmegenvinding. Ventilationen kører med en 
luftmængde på 0,32 l/s m2, hvilket svarer til et luftskifte på 0,5 h-1. Derudover er der forudsat en 
varmegenvindingsgrad på 85 %. Indblæsningstemperaturen er sat til 18oC uden brug af el-
varmeflader. Samtidigt er det vurderet at det i fremtiden vil være realistisk at anvende en SEL-værdi 
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på 0,3 kJ/m2. Til trods for at byggeriet bliver tættere og tættere er der indført en infiltration på 0,05 
l/s m2 hvilket antages at svare til luftmængden der tilføres huset ved åbning af døre af personer, der 
går ind og ud af huset. 

Det interne varmetilskud er sat til de karakteristiske 1,5 W/m2 for personer men er for apparater 
nedsat fra 3,5 W/m2 til 1,5 W/m2, hvilket er mere realistisk for fremtiden.  

Både rumopvarmning og brugsvandsopvarmning foregår via fjernvarme. Varmefordelingsanlægget 
har en fremløbstemperatur på 45oC og en returløbstemperatur på 30oC. Anlægget er tilsluttet en 
behovsstyret kombi-pumpe med en nominel effekt på 12 W og en reduktionsfaktor på 0,4. Det 
varme brugsvand bliver opvarmet via en fjernvarmeveksler med en nominel effekt på 30 kW, et 
varmetab på 1,0 W/K og et standby forbrug til automatikken på 1,0 W.   

Uden brug af solvarmeanlæg, solceller el. lign. er det muligt at nå et samlet energibehov på 23,9 
kWh/m2år jf. Figur 3-2. Heraf står el til bygningsdriften for i alt 2,5 kWh/m2år mens varmen står for 
26,8 kWh/m2år, som efter reglerne for 2015 skal ganges med en faktor 0,8, hvilket resulterer i det 
samlede energibehov. 

 

Figur 3-2 Nøgletal fra samlet energiberegning i Be10 af parcelhus med 3 W/m2 internt varmetilskud. 

Hvis det interne varmetilskud ikke reduceres, men derimod fortsat sættes til 1,5 W/m2 for personer 
og 3,5 W/m2 for apparater, resulterer det i et energibehov på 19,0 kWh/m2år. 
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4. Delanalyser 

I de følgende bilag er der vedlagt delanalyser inden for følgende områder: 

 Klimaskærmskonstruktioner 

 Vinduer, døre, ovenlysvinduer 

 Ventilationsanlæg 

 Varmeanlæg 

 Cirkulationspumper 

 Varmt brugsvandsanlæg 

 Brugerinstallationer til fjernvarme 

 Varmepumper 

 Solvarmeanlæg til større varmtvandsforbrug 

 Solcelleanlæg  
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1. Indledning 

Med udgangspunkt i eksemplerne på parcelhuse og etagebyggeri fra beregningsprogrammet Be10 
(version 5, 10, 12, 5), beskrevet i SBi-anvisning 213 (Aggerholm, et al., 2008), viser Tabel 1-1 den 
procentvise fordeling af det samlede varmetab i bygningerne svarende til BR08-krav. Da der 
fokuseres på den isolerede klimaskærm er eksemplet på administrationsbygningen ikke medtaget, 
da denne i stor udstrækning er konstrueret af glas.  

Tabel 1-1 Procentvis fordeling af varmetab i hhv. parcelhus og etagehus 

 Parcelhus Etagebygning 
Samlet 
varmetab 

38,0 W/m2 34,7 W/m2 

Ventilation 31 % 47 %
Ydervægge 12 % 14 %
Vinduer 36 % 29 %
Gulv 5 % 4 %
Tag 10 % 5 %
Linjetab 6 % 1 %

 

Af tabellen ses det at varmetabet gennem den isolerede klimaskærm inkl. linjetab udgør 33 % for 
parcelhuset og 24 % for etagebyggeriet. Det betyder at der i den isolerede klimaskærm foreligger et 
stort besparelsespotentiale ved brug af højisolerede konstruktioner ved både nybyg og renovering. 
Minimering af varmetransmissionen til det fri, herunder tættere konstruktioner, har samtidigt en 
positiv indvirkning på ventilationstabet, da det er muligt at opnå en optimal udnyttelse af den 
mekaniske ventilation, herunder fuld kontrol over ventilationsmængden der ikke forstyrres af 
utilsigtet infiltration gennem utætte konstruktioner.      

Udsigten til stadig fremtidige stramninger i bygningsreglementet har de senere år været årsagen til 
stor fokus på udvikling af højisolerede løsninger til både renovering og nybyg. For renovering 
ligger udfordringerne i at udvikle løsninger således at de vil kunne implementeres i gamle 
bygninger, uden at lysforhold mv. forringes – her tænkes især på udvendig efterisolering af 
ydervægge. Ved bevaringsværdige facader foreligger der fugttekniske udfordringer ved brug af 
indvendig efterisolering, mens der samtidig skal tages højde for reduceringen i brugsarealet. 
Endvidere foreligger der udfordringer vedr. samlingsdetaljer mellem to konstruktioner mht. tætning. 
Ved nybyg ligger udfordringerne i at udvikle nye og innovative løsninger som ikke alene er 
energieffektive men også har en lang levetid og gerne med et minimum af vedligeholdelse. 

I det følgende er der, med primær fokus på nybyg, taget udgangspunkt i bedre isoleret 
klimaskærmskonstruktioner baseret på følgende to aspekter: 

 Større isoleringstykkelser 

 Bedre isoleringsmateriale  
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For hvert aspekt fokuseres der på både forventet innovation, reduktion i energiforbrug, 
markedsmodning og prisniveau.  

2. Bedre isolerede klimaskærmskonstruktioner baseret på større 
isoleringstykkelser 

For at leve op til Bygningsreglementets stramninger omkring energiforbruget i bygninger, udvikles 
der løsninger til nybyg med stadig større isoleringstykkelser. Hvis man kigger på udviklingen af 
isoleringstykkelser gennem de seneste 50 år er bl.a. ydervæggene gået fra en generel 
isoleringstykkelse på omkring 50-75 mm til 200 mm. Den samme udvikling er set i de andre 
klimaskærmskonstruktioner. Denne udvikling sætter i større grad fokus på det arkitektoniske udtryk 
sammenholdt med holdbarhed og styrke. I retning mod lavenergibyggeri og passivhuse vil 
isoleringstykkelserne stadig være stigende ved anvendelse af traditionelle luftfyldte 
isoleringsmaterialer.  

DTU-BYG har i samarbejde med Hjem A/S og Eurodan Huse A/S udarbejdet et projekt om 
udvikling af typehuse i lavenergiklasse 1 niveau (Svendsen, et al., 2007). I projektet vidste det sig, 
at relative små ændringer i de eksisterende typehuskoncepter, er nok til at ændre typehusenes status 
til lavenergiklasse 1. Ændringerne er fokuseret omkring merisolering af klimaskærmen, minimering 
af kuldebroer, anvende højisolerede vinduesløsninger samt energieffektive installationer. De større 
isoleringstykkelser anses umiddelbart ikke for noget problem, når blot de tænkes ind i løsningerne 
til nybyg fra projekteringsfasen.   

Samtidigt med større isoleringstykkelser, bliver der også fokuseret på nye og innovative løsninger, 
til bl.a. ydervæggen. Et af de mest i øjenfaldende projekter er udviklingen af et sandwichelement 
bestående af højstyrkebeton, hvilket ikke alene, ud fra et bæredygtighedsperspektiv, vil skære 70 % 
af CO2-udledningen (Andersen, 2010), men samtidigt kræver meget mindre tykkelser (2,5 cm som 
hhv. bagmur og formur). Det at for- og bagmur kan konstrueres så smalle, gør at der samtidigt gives 
plads til mere isolering uden vægtykkelsen øges. I en artikel fra DBI (DBI, 2010) siges det at et 30 
cm bredt sandwichelement af højstyrkebeton og isolering, vil have samme energimæssige 
egenskaber som et 50-60 cm bredt traditionelt betonelement til lavenergibyggeri.  

2.1 Forventet innovation/udvikling 

Igennem årene er der set en forbedring i varmeledningsevnen for luftfyldte isoleringsmaterialer som 
bl.a. stenuld og glasuld, hvor λ-værdien i dag er helt nede på 0,032 for de bedste materialer. 
Rockwool har i Tyskland lanceret et isoleringsmateriale udelukkende til indvendigefterisolering, 
Aerorock, med en varmeledningsevne på blot 0,019 W/mK (Rockwool, 2010). På baggrund af 
udviklingen af isoleringsmaterialer til indvendig efterisolering, anses det ligeledes for værende 
muligt at forbedre andre luftfyldte isoleringsmaterialer til både udvendig isolering samt isolering i 
konstruktioner. Ved udvikling af bedre isoleringsmaterialer imod 2020 antages det for værende 
realistisk at nå en λ-værdi på 0,027 W/mK. Umiddelbart virker det for optimistisk at sige at alle 
isoleringsmaterialer kan udvikles til samme lave niveau som Aerorock, da der skal tages højde for 
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mange forskellige faktorer såsom trykstyrke mv. så snart der er tale om større isoleringstykkelser i 
de enkelte konstruktioner, end når der anvendes f.eks. 25 mm til indvendig efterisolering. I en 
artikel vedr. kendte isoleringsmaterialer (Papadopoulos, 2005), er det vurderet at 
udviklingsmulighederne for bedre varmeledningsevner i sten- og glasuld ligger mellem middel og 
god. Yderligere vurderes det at udviklingsmulighederne for bedre modstandsdygtighed over for 
fugt, tryk og brand er gode.   

2.2 Mulig reduktion af energiforbruget i forhold til BR08-niveau  

I Tabel 2-1 ses det hvor meget det er muligt at spare i energi ved brug af større isoleringstykkelser 
som enkelttiltag i klimaskærmskonstruktioner med en varmeledningsevne på 0,027 W/mK. 
Beregningerne tager udgangspunkt i eksempelhusene for parcelhus og etagebygning i Be10, 
beskrevet i SBi-anvisning 213 (Aggerholm, et al., 2008).   

Tabel 2-1 Reducerede energibehov ved enkelttiltag ved brug af større isoleringstykkelser 

 Parcelhus Etagebygning

Energibehov - reference (BR08-niveau) 83,1 kWh/m2år 72,8 kWh/m2år 1

Konstruktion (2020-niveau) U-værdi 
[W/m2K]

Tykkelse 
[m] 

Energibesparelse 
[kWh/m2år] 

Energibesparelse 
[kWh/m2år] 

Ydervæg af sandwichelementer af 
højstyrkebeton (λ=1,95 W/mK 
estimeret ud fra normal beton med høj 
densitet) med 400 mm isolering 
(λ=0,027 W/mK) 

0,07 0,47 8,3 
6,9 (inkl. 

kælderydervægge) 

Ydervæg af traditionel hulmur af tegl 
(λ=0,8 W/mK) med 400 mm isolering 
(λ=0,027 W/mK) 

0,07 0,62 8,3 
6,9 (inkl. 

kælderydervægge) 

Tagkonstruktion med 500 mm isolering 
(λ=0,027 W/mK)2 

0,05  5,9 2,4 

Terrændæk med 500 mm isolering 
(λ=0,027 W/mK) 

0,05  4,4  

Terrændæk med 600 mm isolering 
(λ=0,027 W/mK) 

0,04  5,1  

Kælderdæk med 400 mm isolering 
(λ=0,027 W/mK) 

0,07   3,5 

Kældergulv med 200 mm isolering 
(λ=0,027 W/mK)3 

0,12   0,2 

 
                                                 
1 Etagebygningen antages at være opvarmet med fjernvarme, hvilket betyder at det samlede energibehov for 
konstruktioner i 2020‐niveau er beregnet med en faktor 0,8 på fjernvarmen. På baggrund af dette er energibehovet i 
referencesituationen omregnet svarende til efter 2015.  
2 Der er udført samme beregning med 600 mm isolering, men da U‐værdien bliver det samme, er der af økonomiske 
årsager valgt 500 mm isolering. 
3 Ved brug af 500 mm isolering opnås en U‐værdi på 0,05 W/m2K, men besparelsen bliver kun 0,1 kWh/m2år højere 
end ved 200 mm isolering. 
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Af Tabel 2-1 fremgår det at ved brug af isoleringstykkelser på 400 mm i ydervægge, 500 mm i 
tagkonstruktion samt 600 mm i terrændæk, er det for enkelttiltag muligt at reducere energibehovet i 
et typisk parcelhus med 4,4-8,3 kWh/m2år. I en typisk etagebygning er det muligt at reducere 
energibehovet med 0,3-6,9 kWh/m2K, når der anvendes samme isoleringstykkelser i ydervæg og tag 
som ved parcelhuset, samt 400 mm isolering i kælderdækket og 200 mm i kældergulvet.  

Det ses yderligere at det ved brug af højstyrkebeton vs. traditionelle teglsten er muligt at opnå 
samme U-værdi for ydervæggene, dog med en difference i vægtykkelsen på 15 cm.  

Hvis U-værdierne i Tabel 2-1 sammenlignes med de U-værdier og isoleringstykkelser som på 
Rockwool.dk (Rockwool) angives for værende et godt udgangspunkt for opfyldelse af 
lavenergirammen 2015, ses det at det i denne analyse kun er ydervæggens isoleringstykkelse der 
foreslås øget betydeligt, i forhold til de 265 mm som Rockwool angiver. Sammenholdes dette med 
at brugen af højstyrkebeton åbne muligheder for nytænkning af ydervægskonstruktioner, anses de 
foreslået konstruktionsopbygninger, Tabel 2-1, at være realistiske.    

Med fokus på større isoleringstykkelser, er det ligeledes vigtigt at fokusere på samlingsdetaljer, 
herunder specifikt linjetab, da det i højisolerede og energieffektive bygninger spiller en meget stor 
rolle både mht. varmetab og bygningens lufttæthed. I høringsudgaven af den nye DS-418 (Dansk 
Standard, 20xx) er angivet nogle typiske linjetabsværdier for fundamenter ved forskellige 
opbygninger. Den mindste linjetabsværdi er angivet for ydervægsfundamenter ved terrændæk i 
forbindelse med sandwichbetonelementer på 0,26 W/mK når fundamentet er isoleret udvendigt med 
150 mm isolering samt 15 mm kuldebroafbrydelse, samtidigt med at der forekommer 75 mm 
isolering over betonpladen (U-værdi =0,1-0,2 W/m2K). Ved en videreudvikling af 
isoleringsmaterialerne og isoleringslaget over beton i terrændækket anses det for værende realistisk 
at linjetabet ved fundamenter maksimalt vil være 0,05 W/mK. Dette er antaget på baggrund af at 
Saint-Gobain allerede i dag har en fundamentsløsning til lavenergiløsninger på markedet, hvor 
linjetabet er 0,07 W/mK, uden isolering over betonpladen i dækket.   

Sammensættes de bedste enkelttiltag fra Tabel 2-1 med det forventede linjetab for fundamenter i 
fremtiden, er det muligt at nå et energibehov for hhv. typiske parcelhuse og etagebygninger som 
vist i Tabel 2-2. I beregningerne er der medtaget data for brugsvand og el til bygningsdrift, som dog 
er fastholdt på samme niveau som for de oprindelige eksempelhuse i Be10.  

Tabel 2-2 Energibehov ved brug af større isoleringstykkelser i samtlige klimaskærmskonstruktioner 

 Parcelhus Etagebygning

Energibehov - reference (BR08-niveau) 83,1 kWh/m2år 72,8 kWh/m2år
Energibehov (BR20-niveau) ved brug af reduceret U-værdier 
samt linjetab i overensstemmelse med ovenstående.  

63,1 kWh/m2år 62,1 kWh/m2år 

 

Af Tabel 2-2 fremgår det med alt tydelighed at ved væsentlige energimæssige forbedringer af 
samtlige klimaskærmskomponenter, er det muligt at reducere energibehovet i parcelhuse og 
etagebygninger betydeligt.   
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2.3 Udviklingsniveau til 2020 

For at realisere ovenstående energibesparelser kræves der frem mod 2020 en skærpet indsats fra 
isoleringsproducenterne, således at der udvikles materialer med lavere varmeledningsevne, som 
samtidigt kan opfylde ønsket om større isoleringstykkelser, herunder trykstyrke, brandmæssige 
egenskaber mv. En udvikling som er realistisk hvis blot firmaerne er sikre på at efterspørgslen vil 
være der, hvilket den selvfølgelig vil idet lavenergi eller endda passivhusstandard bliver 
minimumskravet. Samtidigt med at isoleringsmaterialerne forbedres, er det også vigtigt at fokusere 
på udvikling af nye konstruktionsløsninger som bl.a. højstyrkebetonen. Det er vigtigt at udvikle 
samlede konstruktionsløsninger der både tilgodeser den store isoleringsmængde, men samtidigt 
sikrer en lang holdbarhed, godt indeklima osv.  

Det er tidligere blevet vidst i diverse forskningsprojekter at det med relative små ændringer og 
tilpasninger er muligt at udvikle typehuse i lavenerginiveau (Svendsen, et al., 2007). Gøres dette 
først kommercielt, anses det mod 2020 for værende muligt udelukkende at udbyde lavenergibyggeri 
til kunderne.  

2.4 Markedsmodningstider  

Ved at synliggøre bygningsreglementets kommende stramninger, vil fokus på lavenergiløsninger 
blive intensiveret og derved få efterspørgslen til at stige. Ved en målrettet indsats for at synliggøre 
fremtidssikringen af lavenergibyggeriet, således at dette bliver det almene niveau, antages det at 
merudgiften, i forhold til opfyldelse af normgivende krav, vil kunne minimeres yderligere. 

Ved en skærpet indsats mod udvikling af lavenergiløsninger som standardløsninger, vil det i 2020 
være muligt udelukkende at udbyde lavenergibyggeri til nybyg, hvad enten det er enfamiliehuse 
eller større etageejendomme.  

2.5 Prisniveau 

Prisniveauet for luftfyldte isoleringsmaterialer, kl.34, ligger i dag på 200-400 kr./m3. Da det 
forudsættes at de varmetekniske egenskaber i materialet forbedres henover de kommende år, 
antages fremstillingsprisen at stige en smule idét materialet bliver tungere jo lavere λ-værdi der 
opnås. Dette skyldes at med større fokus på energirigtigt byggeri vil et højisoleret materiale blive 
alment anvendt henover de kommende år, hvilket betyder en masseproduktion hos firmaerne, 
hvilket kan holde priserne nede.     

3. Bedre isolerede klimaskærmskonstruktioner baseret på bedre 
isoleringsmaterialer  

Der er gennem de senere års udvikling sat større og større fokus på bedre isoleringsmaterialer 
såsom vakuum isolering, ekspanderet polystyren (EPS) osv.  
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I regi af Internationale Energi Agentur (IEA) er der, under Annex 39, udført et forskningsprogram i 
perioden 2001-2005 hvor alle aspekter af vakuum isolering er behandlet (Simmler, et al.). 
Forskningsprogrammet havde ikke deltagelse i Danmark, men dog er teknologien afprøvet på 
Teknologisk Institut.  VIP anses umiddelbart ikke fro værende nødvendig at anvende ved nybyg, da 
det her vil være muligt at projektere sig til løsninger, hvor store isoleringstykkelser ikke er et 
problem. Derimod er det oplagt at anvende VIP i renoveringssituationer hvor der ofte er begrænset 
plads til efterisolering. Eksempelvis indvendig efterisolering af ydervægge, hvor en væsentlig 
reducering af brugsarealet som regel ikke er mulig. VIP er også relevant ved efterisolering af 
krybekælder, da det her ikke er muligt at anvende store isoleringstykkelser, idet dette vil reducere 
muligheden for at komme ind i krybekælderen og efterse forsyningsrør mv. VIP er Derudover anses 
VIP for brugbar ved indvendig efterisolering af vinduespladen, således at lysindfaldet ikke 
forringes.  

I artiklen ’Prefabricated Elements Used as Strip Foundation of single-Family Housing, beskrives 
det hvordan et 600 mm bredt præfabrikeret element opbygget af ekspanderet polystyren (EPS) kan 
bruges som fundering af huse op til to etager. Funderingselementets U-værdi er beregnet til 0,13 
W/mK.  

BYG-DTU udarbejdede i 2005 en rapport for Plastindustrien i Danmark – Sektionen for EPS-
isoleringsproducenter (Tommerup, et al., 2005), hvor de optimale isoleringstykkelser i 
klimaskærmen blev analyseret i forhold til de nye skærpede krav som kom i 2006, samt kravet til 
lavenergiklasse 2 og 1. Ifølge rapporten er det muligt at bygge et enfamiliehus svarende til 
lavenergiklasse 1 hvis ydervæggene isoleres med 250 mm, loftet med 350 mm (begge med en λ-
værdi på 0,037 W/mK, svarende til et luftfyldt isoleringsmateriale) og terrændækket med 450 mm 
EPS (λ=0,038 W/mK). Ved videreudvikling af isoleringsmaterialerne, vil isoleringsmængden skulle 
revurderes, også set i forhold til økonomien. 

Thermisol har udviklet isoleringsmaterialet ’Spaceline’, som er et fleksibelt stykke filt der kan 
anvendes ved både nybyg og renovering. Spaceline har en ekstrem lav varmeledningsevne på kun 
0,014 W/mK, hvilket svarer til næsten 2,5 gange bedre end de bedste luftfyldte isoleringsmaterialer 
vi kender i dag. Materialet leveres i tykkelser af 10 mm, hvilket bl.a. gør materialet anvendeligt ved 
udvendig efterisolering af bevaringsværdige kulturhistoriske bygninger, hvor der stilles høje krav til 
bevarelse af den oprindelige arkitektur.  

3.1 Forventet innovation/udvikling 

Ved brug af VIP er der en del udfordringer da materialet er sårbar overfor perforering og diffusion 
gennem folien. Endvidere er der tale om at vakuum materiale hvilket resulterer i en relativ kort 
levetid sammenlignet med traditionelle isoleringsmaterialer. På denne baggrund ville det være 
effektivt hvis VIP kunne udskiftes på samme måde som en termorude, uden større bygningsarbejde 
hvilket dog ikke anses for værende muligt. Et korrekt udført VIP har i Danmark en λ-værdi på 
0,004 W/mK, mod 0,005 W/mK i Tyskland, hvilket stemmer overens med producenten Barsmark’s 
oplysninger (Barsmark). Over længere tid er det ikke muligt at opretholde vakuum, hvorfor det 
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anbefales at anvende en designværdi på 0,006-0,008 W/mK (LavEByg, 2006). Ved perforering af 
VIP øges λ-værdien til 0,020 W/mK jf. Afsnit 4.8.2 i Annex 39 (Simmler, et al.), som dog stadig er 
ca. halvdelen af varmeledningsevnen for et traditionelt isoleringsmateriale. Umiddelbart anses det 
ikke for værende realistisk at produktet udvikles til at have en lavere λ-værdi. 

EPS findes allerede i dag i forskellige trykstyrker (60-250 kN/m2) med hhv. forskellige 
varmeledningsevner på 0,041-0,034 W/mK. I boligbyggeri o. lign. er det typisk EPS60 (0,041 
W/mK) og EPS80 (0,038 W/mK) der anvendes, på baggrund af trykstyrken. Vi kender allerede i 
dag til en videreudvikling af EPS (Iso Arctic) (isolering-priser.dk), i form af tilsat grafit, hvilket har 
minimeret varmeledningsevnen med 20 %. På baggrund af dette anses det ikke for værende 
urealistisk at nå en forbedring på yderligere 20 % mod 2020, hvilket vil svare til en 
varmeledningsevne på 0,024-0,026 W/mK.  

Produktet Spaceline kunne i fremtiden sagtens vinde større indpas i det danske byggeri, idet 
materialet i høj grad lægger op til slanke konstruktioner, som er attraktivt. På baggrund af 
Spacelines beskedne tykkelse, er materialet især brugbart til isolering af vinduesnicher. Den 
forventede innovation og udvikling vil derfor ikke være baseret på reduktion af 
varmeledningsevnen, men derimod konstruktionsløsninger der lægger op til større efterspørgsel ved 
klar markedsføring om fordelene ved materialet.  

3.2 Mulig reduktion af energiforbruget i forhold til BR08-niveau  

I Tabel 3-1 ses det hvor meget det er muligt at spare i energi ved brug af EPS til isolering af 
ydervægge, gulvkonstruktioner osv. Der er i energiberegningerne ikke medtaget eksempler på brug 
af VIP, da det er et produkt til primært indvendig isolering af ydervægge, hvilket ikke er relevant 
ved nybyg. Samtidigt er der en lang række fugttekniske problemstillinger forbundet med indvendig 
efterisolering. Beregningerne tager udgangspunkt i eksempelhusene for etagehuse og parcelhuse i 
Be10, beskrevet i SBi-anvisning 213 (Aggerholm, et al., 2008). 

Tabel 3-1 Reduceret energibehov ved enkelttiltag ved brug af bedre isoleringsmaterialer 

 Parcelhus Etagebygning

Energibehov - reference (BR08-niveau) 83,1 kWh/m2år 72,8 kWh/m2år

Konstruktion (2020-niveau) 
U-værdi 
[W/m2K]

Tykkelse 
[m] 

Energibesparelse 
[kWh/m2år] 

Energibesparelse 
[kWh/m2år] 

Ydervæg af sandwichelementer af 
højstyrkebeton (λ=1,95 W/mK 
estimeret ud fra normal beton med høj 
densitet) med 350 mm isolering 
(λ=0,024 W/mK) 

0,08 0,47 7,8 
6,5 (inkl. 

kælderydervægge) 

Ydervæg af traditionel hulmur af tegl 
(λ=0,8 W/mK) med 350 mm isolering 
(λ=0,024 W/mK) 

0,08 0,62 7,8 
6,5 (inkl. 

kælderydervægge) 

Tagkonstruktion med 400 mm isolering 
(λ=0,024 W/mK) 

0,06  5,1 2,2 
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Terrændæk med 400 mm isolering 
(λ=0,024 W/mK) 

0,06  3,7  

Terrændæk med 500 mm isolering 
(λ=0,024 W/mK) 

0,04  5,1  

Kælderdæk med 300 mm isolering 
(λ=0,024 W/mK) 

0,08   3,3 

Kældergulv med 200 mm isolering 
(λ=0,024 W/mK) 

0,11   0,2 

 

Af Tabel 3-1 fremgår det at ved brug af isoleringstykkelser på 350 mm i ydervægge, 400 mm i 
tagkonstruktion samt 500 mm i terrændæk, er det med enkelttiltag muligt at reducere energibehovet 
i et typisk parcelhus med 3,7-7,8 kWh/m2år. I en typisk etagebygning er det muligt at reducere 
energibehovet med 0,2-6,5 kWh/m2K, når der anvendes samme isoleringstykkelser i ydervæg og tag 
som ved parcelhuset, samt 300 mm isolering i kælderdækket og 200 mm i kældergulvet.  

Som ved afsnittet om større isoleringstykkelser i fremtidens byggeri antages det ligeledes ved brug 
af bedre isoleringsmaterialer at reducere linjetabet ved fundamenter til 0,05 W/mK. Denne 
antagelse sammenholdes med at varmeledningsevnen for luftfyldte og alternative 
isoleringsmaterialer antages at nå omtrent samme niveau frem mod 2020. 

Sammensættes samtlige enkelttiltag, inkl. linjetab for fundamenter er det muligt at nå et 
energibehov for de to type bygninger som vist i Tabel 3-2. I beregningerne er der medtaget data for 
brugsvand og el til bygningsdrift, som dog er fastholdt på samme niveau som for de oprindelige 
eksempelhuse i Be10. 

Tabel 3-2 Energibehov ved brug af bedre isoleringsmaterialer i samtlige klimaskærmskonstruktioner 

 Parcelhus Etagebygning

Energibehov – reference (BR08-niveau) 83,1 kWh/m2år 72,8 kWh/m2år
Energibehov (BR20-niveau) ved brug af reduceret U-værdier 
samt linjetab i overensstemmelse med ovenstående.  

62,8 kWh/m2år 62,7 kWh/m2år 

3.3 Udviklingsniveau til 2020 

Ligesom for luftfyldte isoleringsmaterialer kræves en skærpet indsats mod 2020 for realisering af 
ovennævnte energibesparelser i form af forbedret varmeledningsevner. For bedre 
isoleringsmaterialer gælder det om at få udviklet produkterne på en sådan måde at kunderne bliver 
gjort opmærksomme på anvendelsesmulighederne i forhold til traditionel isolering, således at der 
vil ses en stigende efterspørgsel. De bedre isoleringsmaterialer skal dermed være 
konkurrencedygtige med andre materialer på markedet, og evt. blive favoriseret på baggrund af 
muligheden for en smule slankere konstruktioner. 
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3.4 Markedsmodningstider  

Ved indførelse af de kommende stramninger i bygningsreglementet frem mod 2015 og 2020 
vurderes VIP som et produkt der vil blive alment anvendt til indvendig isolering af f.eks. fredet 
bygninger hvor ingen anden efterisoleringsmetode er mulig. Grundet forringelsen af vakuum over 
tid vurderes det ikke muligt at VIP med tiden vil blive et produkt som vil blive anvendt til 
bygningsarbejdere hvor anden løsning er mulig, som for eksempel i nybyg.  

EPS har allerede i dag en stor plads i det danske byggeri, især mht. terrændæk og fundamenter, men 
frem mod 2020 må det forventes at produktet ligeledes vil kunne bruges til ydervægge og 
tagkonstruktioner (ikke kun flade tage). Produktet vil kræve en del annoncering for at vinde indpas i 
byggeriet fremfor traditionelle luftfyldte materialer. I denne sammenhæng bør der bl.a. fokuseres på 
holdbarheden, herunder materialets evne til at bevare samme varmeledningsevne i konstruktionerne 
over tid, i forhold til traditionel isolering som i ydervægge må forventes at falde sammen over tid og 
derved skabe støre varmetab end tilsigtet. 

3.5 Prisniveau   

For vakuum isolering gælder det at det stadig er væsentligt dyrere end traditionel isolering (40$/m2 i 
2002) jf. et symposium om vakuumisolering i Georgia 2002 (Pedersen, 27-05-2002).  

Ifølge en rapport om hovedsageligt ekspanderet polystyren udarbejdet for Plastindustrien i Danmark 
(Tommerup, et al., 2005) koster det en merudgift på 8 % at isolere til lavenergiklasse 1 end til 
BR08-krav, ved en forudsætning af en byggeudgift på 10.000 kr./m2. 

4. Sammenfatning 

De foregående analyser har vist at der mod 2020 må forventes en forbedring af varmeledningsevnen 
i samtlige isoleringsmaterialer. Med de forudsatte fremtidige λ-værdier vil niveauet for sten-og glas 
uld samt EPS med grafit komme til at ligge meget tæt op af hinanden.   
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1. Indledning 

I denne delanalyse af forventet udvikling af energimæssigt bedre komponenter til realisering af 
lavenergibygninger i klasse 2020 behandles de transparente bygningskomponenter: vinduer, døre og 
ovenlysvinduer. Fælles for disse behandles indledningsvis rudedelen. 

2. Ruder 

2.1 Forventet innovation/udvikling 

Ruders energimæssige egenskaber relaterer sig til rudens evne til at: 

 Begrænse varmetabet ved varmetransmission  

 Øge solindfaldet i perioder med mulighed for udnyttelse af solindfald til dækning af 
varmebehov 

 Reducere solindfaldet i perioder med kølebehov, men det kan ske separat med bevægelige 
solafskærmningsløsninger så ruden behøver ikke være solafskærmende 

 Øge dagslystransmittansen til rummene så behovet for elektrisk belysning reduceres 

Typiske forseglede to-lags energiruders energimæssige egenskaber kan gøres bedre ved anvendelse 
af: 

 Flere lag glas, der internt kan være tynde glas eller plastfilm  

 Jernfattigt glas 

 Antirefleksbehandlet glas  

 Bedre lavemissionsbelægninger 

 Bedre isolerende gasfyldninger 

 Bedre isolerende kantkonstruktioner 

Alternativt kan der benyttes følgende andre rudetyper: 

 Vakuumruder (ref. fra CH) 

 Aerogelruder 

 Koblede ruder med indbygget mobil natisolering som f.eks. et vakuumisoleret panel 

2.2 Forventet udvikling af forseglede energiruder 

Der vil kunne ske videreudvikling af de enkelte dele af ruderne, men i forhold til 3-lags energiruder 
med antirefleksbehandlet jernfattigt glas med de bedste lavemissionbelægninger og bedste 
isolerende gasfyldninger er man ved at nå de fysiske grænser for fortsat forbedring – når f.eks. 
emissiviteten er nede på 0,03 kan den vanskeligt blive meget lavere. Der vil dog være muligheder 
for en fortsat forbedring ved anvendelse af multilagsløsninger baseret på interne plastfolier og tynde 
glaslag som er tilgængelige på markedet i forbindelse med produktion af fladskærmsprodukterne.  
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Se tabel 1. Sammenlagt skønnes det, at forseglede 3-lagsruder kan forbedres lidt i 2020 men kun 
svarende til ca. 10 % mindre tab. Se tabel 1. 

2.3 Forventet forbedring ved anvendelse af andre rudekoncepter.  

Der er 2-lags vakuumruder på markedet og teoretiske analyser af 3-lags vakuumruder, som vist i 
figur 1. Center U-værdien kan komme ned på ca. 0,25, men kuldebroeffekten af randen vil typisk 
føre til en dobbelt så stor middel-U-værdi, se figur 1. Da der benyttes lavemissionsbelægninger på 
alle 4 interne overflader giver det også en reduktion i sol og lystransmittansen. De har derfor ikke et 
større energitilskud end de forbedrede 3-lags forseglede energiruder, men de vil muligvis være 
interessante i vinduer med et-lags glas, som skal bevares af arkitektoniske grunde. De nuværende 
kommercielle produkter i form af 2-lagsruder kan derfor muligvis blive suppleret med 3-
lagsvakuumruder i 2020. 

 

Figur 1. Effekten af randtab for vakuumruder. Fra: [5] http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2010.09.002 

Der er også aerogelruder under udvikling, og der er mulighed for at de kan opnå meget lave U-
værdier og samtidig bibeholde en høj lys- og soltransmittans. Det er dog tvivlsomt om der kommer 
en stor kommerciel produktion af monolitiske aerogeler med tilstrækkelige gode visuelle 
egenskaber i løbet af de kommende 10 år. 

Endelig er der mulighed for at revitalisere de koblede vinduer med indbyggede varmeisolerende 
skodder. Dette kan ske ved anvendelse af paneler med vakuumisolering, som nu er på markedet 
med en varmeledningsevne nede på ca. 0,005 W/mK. Med en ca. 5 cm tyk skodde skudt ind i 
hulrummet mellem glaslagene i en 3-lags koblet rude kan der opnås U-værdier for ruden på under 
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0,1 W/m2K, men med vakuum rudens randtab skønnes det, at rudens samlede U-værdi vil være 
omkring 0.16 W/m2K. Skodden kan benyttes om natten og dermed reducere varmetabet. Om dagen 
fjernes skodden og en høj lys- og soltransmittans kan sikres samtidig med at hårde 
lavemissionsbelægninger sikrer en relativ lav U-værdi. Ved anvendelse af meget små 
ventilationsåbninger med støvfiltre kan hulrummene trykudlignes og holdes tørre ved svag 
ventilation med udeluft. Herved vil de nye typer koblede vinduer brugsmæssigt svare til vinduer 
med forseglede ruder. Løsningen vil samtidig kunne give en meget længere levetid, da der ikke er 
risiko for at ruden punkterer.    

2.4 Mulig reduktion af energiforbruget  

De energimæssige grunddata for ruderne er angivet i tabel 1. Desuden er deres energitilskud angivet 
på samme måde som Eref i BR10, men dog er der benyttet en kortere fyringssæson fra begyndelsen 
af november til medio april svarende til den typiske fyringssæson for lavenergihuse i klasse 2020. 
For beregningen af E benyttes formlen: 

E = 116 g – 74 U 

Hvor g er vinduets totale solenergitransmittans og U er vinduets varmetransmissionskoefficient. 

Til sammenligning er den nuværende anvendte formel for Eref: 

E = 196 g – 90 U 

Det kan bemærkes at der i formlen for vinduers energitilskud for den kortere fyringssæson svarende 
til lavenergihuse i klasse 2020 er en procentmæssig større reduktion af solindfaldet end af 
gradtimetallet. Vinduer i fremtidens lavenergihuse får således et mindre energitilskud i 
fyringssæsonen. Derved kan en meget stor del af energitilskuddet i den kortere fyringssæson også 
udnyttes i lavenergibygninger. Men samtidig øges risikoen for overtemperaturer resten af året,og 
dette kan forhindres ved bedre valg af vinduesstørrelser, ved bedre anvendelse af solafskærmning 
og ved bedre udluftning. For at sikre at det termiske indeklima ikke bliver dårligt i fremtidens 
lavenergihuse bør energirammeberegningen baseres på en model, der tager hensyn til vinduers 
energitilskud for de enkelte rum.     

Formlen for vinduers energibalance er udviklet til også at kunne anvendes til ruder med bevægelige 
isoleringspaneler, der aktiveres om natten i fyringssæsonen, hvorfor  

Edag  =  116 g – 29 Udag  Enat = 0 g – 45 Unat 

 hvor Udag og Unat er U-værdier uden og med isoleringspanel. 

I tabel 1 er angivet data for de bedste rudetyper på markedet eller i laboratorierne.  
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Tabel 1. Oversigt over ruder med bedre energimæssige egenskaber: Varmetransmissionskoefficient, U. Total 
solenergitransmittans, g. Lystransmittans, LT. Energitilskud for en kort fyringssæson svarende til lavenergihuse 

i klasse 2020, E. 

Nr. Type 
U   

[W/m2K] 
g  

[%] 
LT   
[%] 

E 
[kWh/m2] 

Note 

1 2-lags forseglet energirude 
4-16Ar-S(3)4 1,1 63 80 -8 Reference 

2 3-lags forseglet energirude 
4S(3)-18Ar-4-18Ar-S(3)4 0,5 51 72 22 Produkt 2011 

3 
3-lags forseglet energirude med bløde lav-
emissionsbelægninger, Argon-fyldning og 

jernfattigt glas 
0,5 56 74 28 Produkt 2011 

4 
3-lags forseglet energirude med hårde lav-
emissionsbelægninger, Argon-fyldning og 

jernfattigt glas 
0,8 68 67 20 Produkt 2011 

5 
3-lags forseglet energirude med jernfattigt 

glas og antireflektionsbehandling 
0,5 59 81 31 Produkt 2011 

6 Som 5 - forbedret (10 % mindre tab) 0,45 63 83 40 
Forventet 
produkt i 

2020 

7 
Multilags forseglet energirude – plastfilm 

med lav-emissionsbelægning 
0,55
0,3 

41
38 

52
50 

7 
22 

Produkt 2011
Ref 1,2 

8 
3-lags vakuumruder –centerværdi

Totalværdi 
0,25
0,50 

50
50 

 
40 
21 

Beregning
Ref. 4,5 

9 Aerogelruder 0,5 75  50 
Målt på 

prøve. Ref 3 

10 
Tyk udluftet 3-lags energirude med 

vakuumisolerings-panel som natisolering. 
Dag-/natværdier 

0,9 
0,16 

66 
0 

64 43 
Beregnet 

Ref 6 

2.5 Udviklingsniveau til 2020 under forudsætning om stimuleret indsats 

Det vurderes at der med en passende stimulering, frem til 2020, vil kunne forventes en udvikling af 
energimæssigt bedre ruder svarende til rude nummer 6, 8 og 10 i tabel 1.  

2.6 Markedsmodningstider ved indførelse af skærpede energikrav i BR15 og BR20 

Nye rudeprodukter har typisk en relativ hurtig markedsmodning og da der i de typer ruder, der 
forventes udviklet, kun anvendes kendte teknikker, der forbedres, skønnes det at 
markedsmodningstiderne vil være så korte at produkterne vil være på markedet i 2020. 

Produkterne må dog forventes at blive brugt selektivt idet rudetype 8, vakuumruder, kun vil være 
relevante for renoveringsløsninger, hvor der er behov for en smal rude til montering i eksisterende 
rammer. Ligeledes vil rudetype 10 kun være relevant i bygninger, hvor der er mulighed for at 
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udforme og sammenbygge vinduet med et isoleret panelfelt, hvori den isolerende skodde kan 
parkeres om dagen.   

2.7 Prisniveau 

Under forudsætning om at produkterne bliver standardprodukter forventes det at prisniveauet kun 
stiger med prisen på det øgede materialeforbrug. Da glas masseproduceres er det billigt, og det 
forventes, at der kun sker mindre stigninger i prisniveauer for løsninger baseret på glas. 
Rudeløsninger baseret på vakuumruder eller vakuumpaneler forventes dog at have højere priser.   

2.8 Referencer til afsnit om ruder 

[1]  
http://www.southwall.com/southwall/Home/Products/Commercial/HeatMirrorInsulatingGlas
s.html 
[2] http://www.trisophon.net/resources/DB+Energy+EN.pdf 
[3]  Super insulating aerogel glazing.   J.M. Schultz et al. / Solar Energy Materials & Solar Cells 89 
(2005) 275–285 
[4] Triple vacuum glazing: Heat transfer and basic mechanical design constraints. H. Manz et al. / 
Solar Energy 80 (2006) 1632–1642 
[5] Predicted thermal performance of triple vacuum glazing. Y. Fang et al. / Solar Energy 84 (2010) 
2132–2139. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2010.09.002 
[6] http://www.ecbcs.org/docs/Annex_39_Report_Subtask-A.pdf 

3. Vinduer 

Vinduer er sammensat af ruder, som er behandlet ovenfor, og ramme/karmprofiler, som behandles i 
det følgende. 

3.1 Forventet innovation/udvikling baseret på en søgning af relevante forskningsresultater 

En søgning efter forskningsresultater vedrørende vinduesprofiler til vinduer med bedre 
energiegenskaber har givet ret beskedne resultater. 

I det EU-støttede projekt Reframe, [ 7, 8] er der arbejdet med udvikling af slanke højisolerede 
profiler til højisolerende ruder. Resultater er ikke direkte tilgængelige, men af en omtale i [9] 
fremgår at profilet er 80mm bredt og har en U-værdi på ca 0,6 W/m2K.   

I et dansk projekt, [10], er der arbejdet med udvikling af vinduesprofiler af glasfiberarmeret 
polyester til isætning af 3 separate lag glas med stor afstand for at kunne løse problemer med 
holdbarhed af forseglede ruder og for at kunne placere solafskærmninger m.m. i glaslagenes 
mellemrum. Resultaterne viser at der kan udvikles ekstremt slanke profiler med en bredde på ca. 
20mm, og opnås U-værdier for profilet der svarer til rudens U-værdi på ca. 1 W/m2K, samt opnås et 
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energitilskud for den normale danske fyringssæson på 13 kWh/m2 uden anvendelse af natisolerende 
skodder.  

Der er desuden undersøgt informationer om nye vinduesprofiler fra producenter. 

Der ses først på vinduer fra passivhusinstituttets hjemmeside, [11]. Vinduesprofiler kan certificeres 
som egnede til anvendelse i passivhuse, hvis de for en standard vindues størrelse har en samlet U-
værdi under 0,8 for ruden har en U-værdi lavere end 0,7 W/m2K. Der er i alt ca. 50 certificerede 
producenter. Langt de fleste profiler er mere end 10 cm brede og det har en negativ virkning på sol- 
og lysindfald i forhold til slanke profiler. Der er dog også enkelte slanke profiler, f.eks. [12].  

I Sverige findes mange vinduer med 3-lags ruder og profiler med ca. 10 cm bredde. Typisk har de 
en samlet U-værdi mindre end 0,9 W/m2K. 

Der findes også en del koblede vinduer med 1+2 ruder, som også har samme lave U-værdier. F.eks. 
vist i figur 2. Løsningen giver mulighed for at indbygge en solafskærmning i mellemrummet. 

Der findes også enkelte eksempler på 2+2 koblede vinduer med endnu lavere U-værdier.  

 

Figur 2.  Koblet 1+2 vindue, med et enkelt glas i en separat ramme yderst og en to-lags energirude i en separat 
ramme inderst. [13] 

I Danmark har der været arbejdet med udvikling af vinduer med bedre energimæssige egenskaber 
ved anvendelse af vinduesprofiler, der har mindre varmetabskoefficient og er smallere, hvorved 
vinduets varmetab kan sænkes og dets solindfald kan øges,[1, 2] 

En række danske firmaer, se referencerne [3, 4, 5, 6 ], har de seneste år udviklet og introduceret 
vinduesprofiler baseret på glasfiberarmeret polyester eller polyuretan, som i det følgende kaldes 
kompositmaterialer. Profilsnit er vist på figur 3-6.  De fleste producenter har bibeholdt et indvendigt 
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træprofil som del af karmen og udført den oplukkelige ramme af komposit. Alle vinduerne er gjort 
meget smalle i deres samlede bredde af karm- og rammeprofiler for at øge lys- og solindfaldet.  

 

Figur 3. Snit ProTec 7 Multi [3] 

 

Figur 4. Skjern Vinduers Ecliptica, [4]                        Figur 5. Velfacs 200 Helo, [5] 
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Figur 6. Hansenprofiles Xframe, [6] 

3.2 Mulig reduktion af energiforbruget 

For at vurdere mulige reduktioner af energiforbruget af vinduerne i fremtidens byggeri er der for de 
nuværende bedste vinduer på det danske marked foretaget overslagsberegninger af energitilskuddet 
for en kort fyringssæson som angivet for ruderne.  

Beregningerne er baseret på producentdata for rudeløsninger, som vurderes at være typiske 3-lags 
energiruder. Resultaterne er vist i tabel 2. Der er desuden tilføjet et vindue med koblede ruder, hvor 
der er anbragt en natisolerende skodde med vakuumisolering. 

Tabel 2 Energimæssige data for de nogle af de bedste nye produkter på markedet. Bredde af profiler, b. 
Vinduets U- og g-værdier. Energitilskud for kort fyringssæson, E. Der er delvist skønnede værdier og ikke 

samme rude i alle produkter. 

 Vinduestype b (mm) U (W/m2K) g  (%) E  (kWh/m2)

1 
Reference Typisk trævindue

Med 2-lags energirude 
95 1,35 45 -48 

2 Typisk passivhus-vindue 125 0,8 33 -21 
3 ProTec 7 Multi 83 0,9 38 -23 
4 Skjern Vinduer Ecliptica 45 0,8 44 -8 
5 Velfac 200 Helo 54 0,75 47 -1 
6 HansenProfile Xframe 47 0,78 53 +4 

7 
Forbedret vindue baseret på

forbedrede kompositprofiler og 
40 0,6 56 +20 
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forbedrede 3-lags forseglede energiruder

8 
Koblede vinduer med
natisolerende skodde 

20 1,0/0,2 62/0 +34 

 

Det ses at energitilskuddene for de nyeste produkter på markedet stort set er nul, og sammenlignes 
dette med et typisk trævindue med en 2-lags energirude er der mulighed for en energibesparelse på 
ca. 50 kWh/m2. 

Ved yderligere forbedringer af de nyeste profiler og med anvendelse af forbedrede 3-lags 
energiruder vil dette kunne øges en del. Et eksempel på et forbedret vindue er vist som nr. 7 i tabel 
2. 

I de tilfælde det er muligt at anvende vinduer med en indbygget bevægelig natisolerende skodde 
med vakuumisolering vil der desuden være mulighed for at forøge den potentielle energibesparelse 
yderligere. Dog skal der tages hensyn til at det ikke vil være al solindfaldet der kan udnyttes som 
bidrag til opvarmningsbehovet i de højisolerede lavenergi bygninger. 

3.3 Udviklingsniveau til 2020 vurderet under forudsætning om en stimuleret indsats  

Der er sket en meget stor forbedring af vinduesprofilerne ved indførelsen af kompositmaterialer, 
som har gjort det muligt både at reducere bredden af profilerne og deres varmetabskoefficient. Da 
denne udvikling kun har været i gang i nogle få år i Danmark, vurderes det at der er gode 
muligheder for at disse løsninger kan forbedres og optimeres yderligere.   

Dette vil i kombination med de forventede bedre rudeløsninger kunne føre til vinduer med 
egenskaber som vist for vindue nr. 7 i tabel 2. Disse vinduer vil have et positivt energitilskud for 
den korte fyringssæson, som potentielt vil kunne omsættes til en reduktion af opvarmningsbehovet - 
dog begrænset af, at ikke al solindfaldet vil kunne udnyttes i højisolerede bygninger.  

Det vurderes at der også vil være mulighed for at der kan anvendes alternative vinduesløsninger, 
vist som nr. 8 i tabel 2. I tilfældet hvor et vindueselement kan udformes så et natisolerende 5 cm 
tykt vakuumpanel kan parkeres i en lomme i et isoleret vægelement ved siden af eller under vinduet 
vil der være mulighed for at benytte koblede vinduer med så store glasafstande at hulrummene 
mellem glaslagene kan benyttes til natisolerende skodder og solafskærmende persienner. Herved vil 
der kunne udvikles vinduesløsninger med kraftigt reduceret varmetab om natten, hvilket er en 
effektiv metode til at opnå en reduktion af varmebehovet. Samtidig vil denne vindueskonstruktion 
kunne gøre det billigt at etablere solafskærmning. Endelig vil de koblede ruder ikke punktere som 
forseglede ruder og dermed vil sådanne vinduer kunne få levetider svarende til ydermurene. Der må 
dog udvikles løsninger så potentielle problemer med snavs og kondens internt i ruderne minimeres. 
Dette forventes at kunne ske ved anvendelse af små ventilationsåbninger med snavsfiltre   
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3.4 Markedsmodningstider vurderet under forudsætning om at indførelse af de planlagte 
stramninger i BR15 og BR20 

Da fremtidens bygninger vil få isolerede klimaskærmskonstruktioner med meget lave U-værdier 
(under 0,1 W/m2K) og ventilationsanlæg med meget høj varmegenvindingsfaktor (over 0,9) vil det 
være næsten umuligt at drive yderligere energibesparelser ud af disse områder. Men vinduer har 
stadigvæk en mulighed for at reducere varmetabet og øge solindfaldet. Derfor vurderes det, at det er 
teknisk mere realistisk at finde yderligere energibesparelser på vinduesområdet. Da det desuden vil 
være den nemmeste løsning for de projekterende og udførende, at realisere lavenergibygninger ved 
at anvende forbedrede vinduesprodukter, skønnes det at markedsmodningstiden for nye bedre 
vinduer vil være så kort, at de vil nye bedre vinduer vil være fuld integreret på markedet i 2015 og 
2020. Det vil også være interessant for vinduesproducenterne at realisere de nye vinduestyper, idet 
de derved får et stort marked i udskiftningen af gamle vinduer med nye og forbedrede.    

3.5 Prisniveau vurderet under forudsætning af at de bedre produkter bliver 
standardløsninger  

Det vurderes, at en del af de løsninger der er behov, for ikke behøver at være nævneværdigt dyrere 
end de nuværende løsninger. Dette har vi set med glas med lavemissionsbelægninger og det 
forventes at hvis jernfattigt antireflektionsbehandlet glas bliver et standardprodukt, behøver det ikke 
blive meget dyrere end almindeligt glas. Ligeledes vurderes det, at anvendelsen af kompositprofiler 
ej heller behøver forøge vinduets produktionspris, for en stor del af produktionsprisen ligger i selve 
vinduets samleproces. Det vurderes derfor at de nye typer energivinduer ikke behøver få en markant 
højere markedspris end de nuværende.  

3.6 Referencer til afsnit om vinduer 

[1] http://www.byg.dtu.dk/upload/institutter/byg/publications/rapporter/byg-r203.pdf 

[2] Development of a slim window frame made of glass fibre reinforced polyester 
David Appelfeld, Christian S. Hansen, Svend Svendsen. Energy and Buildings 42 (2010) 1918–
1925. 

[3] http://www.protecvinduer.dk/ 

[4] http://www.spin-project.eu/downloads/10Carsten_FilsSkjern_vinduer.pdf 

[5] 
http://www.velfac.dk/velfac/download.nsf/web_all/3C27E02062C6FF6AC12577B30021B52E/$
file/V200_Helo_web_241110.pdf 

[6] http://www.xframe.dk/ 

[7] http://www.eu-reframe.net/public/default.htm 
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[8] http://ing.dk/artikel/93168-ny-vinduesramme-holder-naesten-tre-gange-saa-godt-paa-
varmen?nyhedsbrev 
 
[9] Strategi for udvikling af integrerede lavenergiløsninger til eksisterende bygninger. DTU Byg-
Sagsrapport SR-10-02 (DK), April 2010, s. 39. 
 
[10] Bæredygtigt arktisk byggeri i det 21. århundrede. Energirigtige vinduessystemer - slutrapport 
til VILLUM KANN RASMUSSEN FONDEN. Jesper Kragh, Jacob Birck Laustsen, Svend 
Svendsen, Michael Ramskov.  DTU.Byg Sagsrapport  SR-06-11. 
 
[11] http://www.passiv.de/ 

[12] http://www.esco-online.de/de/startseite/profilsystem/fassadensysteme/passivhaus-
fassade.html 

[13] http://www.domlux.net/?group=115&mag_nr=9 

4. Døre 

4.1 Forventet innovation/udvikling baseret på en søgning af relevante forskningsresultater 
samt mulig reduktion af energiforbruget. 

Yderdøre kan opdeles i indgangsdøre og terrasse- eller altandøre, der typisk er forsynet med så 
meget rudeareal at de kan behandles som vinduer med en ekstra funktion.  Indgangsdøre udgør 
normalt kun en mindre del af det samlede areal af vinduer, men da de typisk har relativt små ruder 
er deres energibalance domineret af varmetabet. Da de typisk har U-værdier på ca. 1 W/m2K er de 
meget dårlige i forhold til ydervæggen. Der er således god grund til at kigge på muligheder for at 
forbedre deres isoleringsevne. 

Forbedringsmulighederne består af anvendelse af et lag egentlig isoleringsmateriale i dørpladen og 
reduktion af kuldebroerne i dørpladens rammekonstruktion og i karmprofilet. Udfordringerne ved 
en forbedring af døres kuldebroer, er behovet for at stabilisere dørpladen i forhold til de meget 
forskellige temperatur- og fugtforhold den udsættes for på hhv. den udvendige og indvendige side. 
Dette løses i nogle produkter ved anvendelse af metalrammer, som er stabile over for forskelle i 
fugtforholdene, men som også udgør en kuldebro. Ligeledes skal ramme og karm samt hængsler og 
lukketøj have en styrke så døren er rimelig indbrudssikker. Dette løses i nogle tilfælde ved 
anvendelse af stålforstærkede profiler i karmen.   

Der er derfor behov for at finde bedre isolerende materialer med tilstrækkelig styrke og ufølsomhed 
overfor fugtforhold som kan erstatte metalprofilerne. Her er der mulighed for at kompositmaterialer 
kan benyttes, enten helt eller delvist som en kuldebroafbrydelse. Der findes allerede producenter af 
skydedørsbundstykker, som benytter kompositmaterialer, og det må derfor forventes at der kan ske 
en teknisk forbedring af yderdøres isoleringsegenskaber, [14]. Se figur 7 og 8. 
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Figur 7. Dørtrin og skydedørsskinne af kompositmateriale 

 

 

Figur 8. Dørtrin af kompositmateriale, [14]   Figur 9. Yderdør fra [16]. U-værdi 0,6.  

Datablade for passivhus-godkendte døre, [15,16], viser at der findes produkter med U-værdier på 
0,6 W/m2K.  

Ved også at benytte kompositprofiler i ramme- og karmprofilet samt indføre et egentligt lag 
isolering i dørpladen forventes det, at der er mulighed at udvikle døre med U-værdier på ca. 0,5 
W/m2K. 

Ved at erstatte en nuværende dør med en U-værdi på 1,0 W/m2K til en ny med en U-værdi på 0,5 
W/m2K, vil der i en bygning med to yderdøre med et samlet areal på 5 m2 kunne opnås en reduktion 
af varmetabet på 5 x 74 x(1,0 – 0,5) lig med 185 kWh. 

4.2 Udviklingsniveau, markedsmodningstider og prisniveau  

Hvis der stilles krav om at yderdøre i fremtidens bygninger skal have en U-værdi på ca. 0,5 er der 
god grund til at tro, at producenterne vil have produkterne udviklet og fuldt integreret på markedet 
til 2020. Teknikken findes, og der er udenlandske producenter på markedet med meget isolerende 
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yderdøre. Materialeprisforskelle på stål og kompositmateriale spiller næppe en afgørende rolle for 
den samlede pris på yderdøre. Det vurderes derfor, at når de forbedrede produkter er blevet 
standardproduktet, er de kun forbundet med beskedne merpriser. 

4.3 Referencer til afsnit om døre 

[14] http://www.fiberline.com/window-door-and-facade-profiles/doorstep-profiles/composite-
doorsteps 

[15] 
http://www.passiv.de/01_dph/UntBH/HerstLi/01Bauw/HTuer/Zertif/Z_Variotec_VARIOTEC
-Thermosafe-100.pdf 

[16] http://praxisberichte.eu/hp934/Thermosafe-100.htm 

5. Ovenlysvinduer 

5.1 Forventet innovation/udvikling baseret på en søgning af relevante forskningsresultater 
og mulige reduktioner af energiforbruget til opvarmning. 

Ovenlysvinduer opdeles i plane vinduer, der indbygges i skrå tage og i ikke-plane vinduer, der 
indbygges i flade tage. Der er her især tale om plastikkupler eller rytterlys, men der findes en lang 
række andre geometriske udformninger, som grænser op til egentlige glastage.  

Det er karakteristisk for ovenlysvinduer at de har et ekstra udvendigt areal af ramme/karmprofilet 
uden for taget i sammenligning med facadevinduer.  Derfor er det i forbindelse med udvikling af 
forbedrede ovenlysvinduer vigtigt at se på løsninger, der tager udgangspunkt i dette forhold.   

For de plane ovenlysløsninger benyttes typisk almindelige forseglede energiruder og de forventes 
derfor at kunne forbedres på samme måde som facadevinduerne. Energitilskuddene vil pga. tagets 
hældning være anderledes end for de lodrette facadevinduer. Varmetabet vil være det samme og det 
ekstra solindfald, der er på skrå tagflader i forhold til lodrette facader vil være vanskeligt at udnytte 
især i fremtidens højisolerede bygninger og i rum under tagflader der typisk har mindre 
varmekapacitet end rum i stueetagen. Derfor kan det være relevant at der ved udviklingen af plane 
ovenlys lægges mere vægt på en reduktion af varmetabet end der gøres for facadevinduerne. Dette 
vil også være muligt da dagslystilførslen igennem tagvinduer er markant større end for 
facadevinduer. Derfor vil det være mere acceptabelt at reducere varmetabskoefficienten selv om det 
betyder lavere lystransmittans. Således vil ovenlys med 1+3 koblede vinduer være et godt bud på 
fremtiden højisolerede ovenlys. Løsningen med at opdele ruden i et enkelt lag yderst, der fungerer 
som regnskærm, og en 3-lags rude længere inde vil være specielt god, fordi der derved kan dannes 
en god forbindelse til tagisoleringen og dermed effektivt reducere varmetabet.  Et forslag til en 
sådan løsning er blevet undersøgt i et eksamensprojekt på DTU, [17]. Forslaget er vist på figur 10. 
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Figur 10. Forslag til energiforbedring af plant ovenlys ved at benytte en 1+3 rude, [ 17 ] 

Resultatet af beregningerne viste, at et typisk ovenlysvindue med en 2-lags energirude med en U-
værdi på ca. 1,6 W/m2K kunne forbedres så U-værdien kom ned på 0,8 W/m2K. Samtidig vil 
løsningen give meget gode muligheder for at integrere solafskærmninger i hulrummet, som vil være 
beskyttet mod udeklimaet, men stort set fungere lige så godt som en udvendig solafskærmning, da 
langt den største del af solstrålingen kan reflekteres ud gennem det enkelte lag glas. Det blev i 
projektet undersøgt om der var plads til at åbne vinduet med den større tykkelse og det så ud til at 
være muligt.  

Hvis der ses bort fra det reducerede solindfald pga. af de ekstra glas kan der opnås en reduktion af 
varmebehovet på 74 x (1,6 – 0,8) lig med ca. 60 kWh/m2 ved brug af det forbedrede ovenlysvindue 
i fremtidens lavenergibygninger med kortere fyringssæson.     

Ikke-plane ovenlys kan også forbedres. Her spiller den udvendige karmkonstruktion over det flade 
tag en større rolle, og det er derfor oplagt at isolere denne bedre. Da det imidlertid afstedkommer at 
selve bundarealet af kuplen bliver større, vil der ske et større varmetab gennem denne. Derfor vil 
det også for denne type ovenlys være oplagt at benytte en isolerende rude, der placeres nede i 
ovenlysskakten ud for tagets isolering. I et eksamensprojekt på DTU, [17], er der analyseret et 
forslag til en sådan løsning. Som det er vist på figur 11 lukkes hullet i taget varmeteknisk godt med 
3-lagsruden og man undgår stort set arealeffekten af ovenlyskuplen, der primært fungerer som 
regnskærm. Resultatet er, at ovenlyset får en U-værdi på ca. 0,9 W/m2K baseret på hulmål i taget, 
hvilket svarer til lysningsmålet i ovenlyskuplen. Der er hermed opnået en forbedring fra en U-værdi 
på ca. 4,5 til 0,9 W/m2K. Der vil derfor beregnet på samme måde som for det plane ovenlys være en 
reduktion af varmetabet på 74 x (4,5 – 0,9) lig med  ca. 270 kWh/m2.   
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Figur  11. Forslag til at forbedre ikke-plant ovenlys baseret på indbygning af 3-lags energirude i lysskakten, [17]. 

Alternativt til anvendelsen af den foreslåede 3-lags energirude kunne det overvejes at benytte 
translucente isoleringspaneler, som nu findes kommercielt på basis af granuleret aerogel, [18]. For 
et 70 mm panel angiver producenten en U-værdi på 0,3 W/m2K, men dog er lystransmittansen kun 
12-20 %, så det er meget mindre end rudens. Dog kunne et halvt så tykt panel måske være 
ligeværdigt med 3-lagsruden. 

Kalwall+ Nanogel Thermal Insulation* and Light Transmission* of 2 ¾ inch (70 mm)-thick 
panels: 
• R-value: 20 (U = 0,05 Btu/hr/ft2/°F, or 0,3 W/m2K) 
• Light transmission: from 12 % to 20 % 
• Solar Heat Gain Coefficient: from 0,12 to 0,22 
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Figur 12. Nanogel – isolerede paneler, [18] 

5.2 Udviklingsniveau, markedsmodningstider og prisniveau 

Umiddelbart vil det være forventeligt at produktudviklingen på området vil fokusere på at beholde 
de typiske udformninger, men forsøge at benytte bedre isolerende ruder og plastdæklag samt 
forsyne ramme/karmprofiler med isolering. Dette vil også kunne forbedre produkterne men ikke til 
de niveauer som vist ovenfor. Hvis der bliver stillet krav om væsentligt forbedrede løsninger til 
2020 vil det være sandsynligt at produktudviklingen vil blive indrettet efter disse. Det vurderes, at 
der ikke er store tekniske forhindringer for at udvikle løsninger med U-værdier under 1W/m2K 
baseret på lysningsarealer, men der vil være væsentlige større udfordringer i at få producenterne til 
at tror på at produktudviklingen vil ændre de markedsmæssige forhold så de forbedrede produkter 
reelt vil blive efterspurgt som standardløsningen. Med de potentielle energibesparelser der kan 
opnås ved at udvikle de nye typer løsninger, vil det være en meget oplagt mulighed for samfundet at 
få realiseret lavenergibyggeri. Det vurderes derfor at de nye typer løsninger bliver krævet i 
byggelovgivningen og at det kontrolleres at markedet reelt indrettes efter derefter. Med den 
forudsætning vurderes det at de nye typer forbedrede løsninger vil blive udviklet og markedsmodnet 
til 2020. Prisniveauet vil blive højere end for de nuværende produkter men med de afledte 
besparelsesmuligheder mht. indbygning af solafskærmning vil der kunne opnås billigere løsninger 
på dette felt. 

5.3 Referencer til afsnit om ovenlysvinduer 

[17] 
http://www.dtu.dk/upload/centre/bfi/energirigtigtbyggeri/studenterprojekter/calculation%20
of%20energy%20performance%20of%20skylights%20and%20developme.pdf 
[18] http://www.kalwall.com/nanogel.htm 
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1. Ventilationsanlæg 

Energiforbruget til ventilation er sammen med belysning en af de store poster i den nuværende 
energiramme 2010 og vil også være det i en fremtidig energiramme i 2020. Udviklingen indenfor 
energieffektivitet, varmegenvinding og alternative ventilationsløsninger har derfor stor betydning 
for indfrielse af 2020 krav uden udstrakt brug af vedvarende lokal energiproduktion.  

Grundet den store post i energirammen drives udviklingen mestendels af markedskrav til øget 
energieffektivitet, som igen stammer fra øgede lovgivningskrav til bygningens energiramme. 

Ventilationsanlæggets primære funktion er i dag at tilvejebringe frisk luft til brugerne af huset, men 
det kan forudses at udviklingen frem mod 2020 vil forårsage, at ventilationssystemet ikke længere 
blot betragtes ud fra et rent ventilationsperspektiv, men som et integreret energisystem i bygningen 
som tager vare på flere funktioner fx ventilation, køling, natkøling og opvarmning. 

Den energiforbrugende parameter i ventilationsanlæg er tryktabet, som opstår som følge af friktion 
og strømningsændringer. Konventionelle mekaniske ventilationsanlæg er udformet således at 
størrelsen af anlægget, fx størrelsen af kanalerne eller varmefladen, har den største betydning for 
tryktabet. Således er tryktabet en funktion af lufthastigheden i anlægget i anden potens, hvilket 
betyder at en halvering af lufthastigheden mindsker tryktabet – og dermed energiforbruget – med 
¾-dele. Det er således muligt at producere og installere et mekanisk ventilationsanlæg, som 
opfylder 2020-krav, i en bygning i dag med konventionelle komponenter. For dog også at 
imødekomme krav til pladsforhold sigter udviklingen derfor mod at minimere unødige tryktab. 

Analysen tager udgangspunkt i det forventede tilladelige tryktab i ventilationsanlæg i 2020 for 
derigennem at vurdere potentialet i det nuværende udviklingsstade. 

Tryktabene fordeles på de forskellige komponenter, hvorved de er et værktøj til at vurdere 
udviklingens nuværende stade indenfor hver komponent. 

1.1 Forventede SEL-værdier og systemtryktab i ventilationsanlæg i 2020 

Det antages, at energirammen for 2020 byggeri er ca. 24,0 kWh/m2 primær energi. Det vil svare til 
en reduktion af energirammekravet i samme takt som hidtil kendt. Fordeling af denne ramme på 
rumvarme, varmt brugsvand, belysning, ventilation samt pumper mm. vil variere fra projekt til 
projekt, men ikke i stort omfang. 

I denne delanalyse antages der en fordeling som i Tabel 1. Fordelingen er inspireret af et 
konkurrenceprojekt om et 5.000 m2 kontorbyggeri, se Figur 1. 
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Tabel 1. Antaget fordeling af energiforbrug i forventet energiramme for 2020 

 
Varmeenergi 

[kWh/m2] 
Elenergi 

[kWh/m2] 
Primær energi 

[kWh/m2] 
Kommentar 

Rumvarme 5,8  4,6 Fjernvarmefaktor på 0,8 

Varmt brugsvand 6,0  4,8 
Kan evt. delvist erstattes af 

solvarme 

Belysning  2,6 6,5 
Primærfaktor på 2,5. 

Forudsat bedste anlæg d.d. 
Ventilation  3,0 7,5  

Øvrigt  0,2 0,5 Pumper, styringer etc. 
Sum   23,9 Bud på energiramme 2020 

 

 

Figur 1. Eksempel på Be06-beregning for et kontorbyggeri der lever op til den forventede energiramme i 2020. 

 

Ud fra Tabel 1 ses, at der kun er ca. 3 kWh/m2 per år (el-energi) til rådighed for ventilationen. Med 
udgangspunkt i dette tal er det tilladelige elforbrug til lufttransport udregnet som specifikt elforbrug 
(SEL-værdi) for forskellige ventilationsformer i Tabel 2. 

Der tages udgangspunkt i følgende hovedformler:  
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Tryktab ΔP (Pa) er en funktion af luftstrøm q og en udformningsafhængig faktor k: 

2kqP   

Effektoptag E (W) som funktion af ventilatortrykstigning ΔP, luftstrøm q og samlet 
ventilatoreffektivitet η. 


Pq

E



 

Specifikt elforbrug SEL (J/m3) som funktion af effektoptag i indblæsning- og 
udsugningsventilatorerne. Forudsat at indblæsningsstrøm er lig udsugningsstrøm (q = q1 = q2) og at 
ventilatorerne har samme effektivitet (η = η1 = η2) kan SEL sammenskrives til følgende, hvorved 
SEL-værdien er proportional med ventilationssystemets samlede tryktab fra indtag til afkast. 








P

q

EE
SEL 21

 

Da tryktabet er en funktion af luftstrømmen i anden potens er SEL-værdien også afhængig af 
luftstrømmen i anden potens. 

Der tages udgangspunkt i et kontormiljø med en typisk medarbejdertæthed på 25 m2 per person. 
Indeklimaklasserne A/B/C svarer til DS/EN 15251, som har erstattet CR1752. 

Ventilationsformen er mekanisk CAV eller VAV. CAV er medtaget, fordi simuleringer har vist at 
der faktisk ikke er noget behov for øge ventilationsmængden, forudsætninger som effektiv ekstern 
solafskærmning, minimering af internt varmetilskud og natventilation er forudsætninger.  

VAV anlægget kan øge ventilationsmængden med VAV faktoren i kølesituationer. 

De følgende systemer er medtaget: 

 Komfortventilation CAV/VAV-anlæg vinter og naturlig ventilation sommer og nat 

 Komfortventilation CAV/VAV-anlæg med naturlig ventilation til natkøling om sommeren 

 Komfortventilation CAV/VAV-anlæg med natkøling om sommeren med samme anlæg 

Forudsætninger: 

 Brugstid 45 timer per uge 

 4 sommermåneder 

 Natventilation sker med komfortluftstrøm i sommermånederne udenfor brugstiden og med 
bypass af varmegenvinding og køle- og varmeflader 

 Kølebehov på sommerdage klares med komfortanlæg ved at sætte luftstrømmen op. VAV-
faktoren angiver med hvilken faktor. Er faktoren 1 er det i princippet et CAV-anlæg. 

 Hvis kølebehov opstår, antages det at opstå i 30% af brugstiden, dvs. ca. 16 uger om året. 
Samlet ventilator- og motoreffektivitet er konstant 0,72 
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Tabel 2 Forventede SEL-værdier og krav til tryktab efter 2020. Værdierne i de grå felter er illustreret på Figur 2 
(lyseste grå) og Figur 3 (mørkere grå). Farverne markerer særligt interessante værdier, som behandles seneres. 

Ventila-
tionsform 

Venti
la-
tion 

  
Indeklima-

klasse 
VAV-
faktor 

SEL, J/m3 Tilhørende tryktab, Pa 

 
Dag 

vinter 
Dag 

sommer 
Nat 

sommer 
- - 

Kom-
fort 

Gns. 
Køle-
behov 

Kom-
fort 

Gns. 
Køle-
behov 

Hybrid 
vent. 1 

CAV Naturlig Naturlig 

A - 1370 986 

B - 1957 1409 

C - 3425 2466 

Hybrid 
vent. 2 

CAV CAV Naturlig 

A - 913 658 

B - 1305 939 

C - 2283 1644 

VAV VAV Naturlig 

A 2 295 702 1178 212 506 848 

B 2 421 1004 1683 303 723 1212 

C 2 736 1756 2946 530 1264 2121 

Mek. 
vent. 

CAV CAV CAV 

A - 413 297 

B - 590 425 

C - 1033 743 

VAV VAV VAV 
A 2 212 364 847 153 262 610 
B 2 303 520 1210 218 374 872 
C 2 530 909 2118 381 655 1525 
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Figur 2 Forventede krav til SEL-værdier ved indeklimaklasse A. 2100 J/m3 er max i BR10. 
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Indeklimaklasse B
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Figur 3 Forventede krav til SEL-værdier ved indeklimaklasse B. 2100 J/m3 er max i BR10. 

Figur 2 og Figur 3 viser den nødvendige reduktion i SEL-værdi fra de nuværende maksimale 2100 
J/m3 til værdier på 500-400 for rent mekaniske løsninger og 1000-700 for hybride løsninger. Best 
practise i projekter bygget efter 2015 krav er i dag 1100 J/m3 for de mekaniske anlæg. 

1.2 Forventede tryktabskrav til komponenter i 2020 

”Den Lille Blå om Ventilation” (Hvenegaard, 2007) angiver optimale og normalt forekommende 
trykdifferenser i et ventilationssystem. Resultaterne er illustreret på Figur 4 og er baseret på data fra 
100 aftaler og servicerapporter fra VENT-ordningen (www.vent.dk) 
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Figur 4 Optimale og normalt forekommende trykdifferenser i ventilationsanlæg ved middelluftstrøm på 8000 
m3/h. Kilde: Hvenegaard, 2007 

Figur 4 viser størst potentiale i kanalsystemet, som indikerer underdimensionering af kanaler og 
ikke-optimal strømningsmæssig opbygning. Ligeledes indikerer figuren at varmegenvindings-
enheden for ofte er underdimensioneret. Potentialet i systemtabene skyldes for ofte 
uhensigtsmæssig indbygning af ventilatorerne.  

På Figur 5 er de optimale tryktab iflg. Hvenegaard, 2007 fordelt ud på komponenter i et 
ventilationsaggregat. Det samlede ventilationssystem har et tryktab på total 795 Pa med en SEL-
værdi på ca. 1450 J/m3, hvis anvendt til komfortventilation og -køling med en VAV faktor 1,5 samt 
natventilation. 
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Figur 5 Optimale tryktab i ventilationssystem. Kilde: Hvenegaard 2007 

Et gennemsnitligt tryktab i denne størrelsesorden (723 Pa, markeret med pastelrød i Tabel 2) vil et 
hybridt anlæg med kombineret VAV-system til komfortventilation sommer og vinter samt et natligt 
udluftningssystem baseret på åbning af vinduer have iflg. Tabel 2. Det vil sige, at man allerede i dag 
kan opnå et 2020-krav indenfor ventilation med eksisterende teknologi ved at kombinere et 
mekanisk og naturligt system. Kombinationen går endda ikke på kompromis med komforten, da al 
komfortventilation varetages af det mekaniske anlæg.  

Hybride systemer kan fungere udmærket som overgangssystemer frem til 2020, men på længere sigt 
er det naturligt, at det mekaniske system varetager både komfortventilation og natventilation, og 
derved eliminere omkostningerne til to separate systemer. 

I Tabel 2 ses også, at det gennemsnitlige tilladelige tryktab er ca. 300 Pa for et VAV anlæg 
(markeret med pastelgrøn). Omregnes trykdifferenserne i Figur 5 forholdsmæssigt til et samlet 
tryktab på 300 Pa, ser det ud som på Figur 6: 
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Figur 6 Forventelige tryktab i ventilationssystem med et samlet tryktab på 300 Pa. 

Tabel 3 opsummerer de typiske systemtryktab i dag og de forventede tryktab i 2020. Den deraf 
udledte forventede udvikling eller forslag til udvikling er tilføjet i tabellen. 

Det er værd at notere sig at tryktab på under 300 Pa i vinterdrift vil være udsat for signifikant 
indflydelse fra naturlig opdrift og vind. Mekaniske anlæg i 2020 kan/skal derfor drage nytte af de 
naturlige drivtryk i større eller mindre omfang for at deres virkemåde er sikret. 

Tabel 3 Den forventede produktudvikling eller forslag til udviklingen  

 Tryktab før Tryktab efter Forventet udvikling 

Luftindtag /afkast 25 10-12 
Halvering af tryktab kan ske ved at fordoble 

tværsnitsarealet, dvs. øge dimensionerne med ca. 
40% 

Filter 2x50 2x22 

Halvering af tryktab kan ske ved at fordoble 
tværsnitsarealet, dvs. øge dimensionerne med ca. 

40%. Dimensionsændringen kan blive mindre 
såfremt posearealet øges med flere og længere 

poser 

Varmegenvinding 2x100 2x40 

Halvering af tryktab kan ske ved at fordoble 
tværsnitsarealet, dvs. øge dimensionerne med ca. 

40% 
Genvindingsgraden ved lave tillufthastigheder er 

større end 90% ved både roterende og 
modstrømsvekslere 

Varmegenvindingsenhed bør bypasses under 
sommer og natventilation fx ved at påbygge et 
ekstra parallelt bypass modul på ventilations-

12 Pa 22 Pa 

40 Pa 

40 Pa 22 Pa 

40 Pa 

40 Pa 

14 Pa 

22 Pa 

Ej nødvendig 

Ej nødvendig 

22 Pa 

10 Pa 
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aggregatet 

Køleflade 80 0 
Køleflader bør kunne undværes i en 

energioptimeret bygning i 2020. Køling bør sikres 
med natventilation og evt. VAV-anlæg 

Varmeflade 40 0 
Varmeflader kan undværes, da varmegenvindingen 

er meget høj, og indblæsningstemperaturen altid 
vil være indenfor komfortspændet 

Ventilator ind 2x50 2x22 
Systemeffekter kan reduceres ved at montere 

ventilatorerne mere hensigtsmæssigt i 
ventilationsaggregatet. 

Kanalsystem ind 100 40 

Halvering af tryktab kan sker ved at fordoble 
tværsnitsarealet, dvs. øge dimensionerne med ca. 

40%. 
Færre spjæld (evt. brug af kuglespjæld, se 1.4.2), 

rundere bøjninger og mindskelse af 
dimensionsændringer kan også reducere tryktabet 

Armaturer ind 30 14 
Anvendelse af ventilationslofter, se 1.4.1, kan 

nedsætte tryktabet til 2 Pa. 

Kanalsystem ud 100 40 
Halvering af tryktab kan sker ved at fordoble 

tværsnitsarealet, dvs. øge dimensionerne med ca. 
40% 

1.3 Systemløsninger 

I dette kapitel beskrives den mulige reduktion af energiforbruget for samlede ventilationsløsninger 
samt en vurdering af behovet for udvikling og innovation frem mod 2020 under forudsætning om en 
stimuleret indsats. 

1.3.1 Mekanisk ventilation med integreret natventilation 

Forventet innovation/udvikling 

Ifølge Tabel 4 forventes mekaniske ventilationsanlæg, der bidrager med både komfort- og 
natventilation at have en gennemsnitlig SEL-værdi på 500-600 J/m3. 

Tabel 4 Forventede SEL-værdier og krav til tryktab efter 2020. 

Ventilation 
Indekli

ma-
klasse 

VAV-
faktor 

SEL, J/m3 Tilhørende tryktab, Pa 

Dag 
vinter 

Dag 
sommer 

Nat 
sommer 

- - 
Kom-
fort 

Gns. 
Køle-
behov 

Kom-
fort 

Gns. 
Køle-
behov 

CAV CAV CAV B - 590 425 
VAV VAV VAV B 2 303 520 1210 218 374 872 
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Mulig	reduktion	af	energiforbrug	
Energiforbruget er ligefrem proportionalt med den gennemsnitlige SEL-værdi. Normal praksis i 
2008 var ca. 1800 J/m3. Energiforbruget til dermed falde med 67-72%. 

Udviklingsniveau	til	2020	
Udvikling kan forventes indenfor næsten alle aspekter af systemet. Det er nævnt i deres separate 
afsnit. Her skal nævnes etablering af bypass forbi varmeveksler og køle-/varmeflader, så 
natventilationen ikke forbruger unødigt meget energi. 

Markedsmodningstid	
Kan etableres i dag i specielle opstillinger eller med flere decentrale systemer. Forudsat en 
stimuleret indsats standardvare i 2020 

Prisniveau	
Mindre tryktab kræver større anlæg eller flere anlæg. Med forventet udvikling og fjernelse af 
unødige tryktab forventes en fordobling af prisen på ventilationsaggregatet. 

1.3.2 Hybrid ventilation 

Forventet	innovation/udvikling	
Nogle gange kombineres et naturligt ventilationssystem med et mekanisk for at drage fordele af 
varmegenvinding. En anden fordel er udkobling af el-forbrugende mekanisk ventilation, når 
varmegenvindingen ikke længere benyttes. Omskiftningen bør først foretages når udetemperaturen 
har nået et niveau, hvor den ikke skaber træk gennem de åbne vinduer. Tabel 2 viser, at hybride 
løsninger, hvor sommerventilationen varetages af naturlig ventilation, giver plads i energirammen 
til et CAV-anlæg i drift om vinteren med en SEL-værdi på op til 2000 J/m3. Ønskes en hybrid 
løsning, hvor al komfortventilation er varetaget af anlægget tillades gennemsnitlige SEL-værdier på 
ca. 1000 J/m3, hvilket er tæt på best practice i byggeri i dag efter 2015 standard. 

Tabel 5 Forventede SEL-værdier og krav til tryktab efter 2020 for hybride anlæg.  

Ventilation 
Indekli

ma-
klasse 

VAV-
faktor 

SEL, J/m3 Tilhørende tryktab, Pa 

Dag 
vinter 

Dag 
sommer 

Nat 
Sommer 

- - 
Kom-
fort 

Gns. 
Køle-
behov 

Kom-
fort 

Gns. 
Køle-
behov 

CAV Naturlig Naturlig B - 1957 1409 
VAV VAV Naturlig B 2 421 1004 1683 303 723 1212 

 

Mulig	reduktion	af	energiforbrug	
Energiforbruget er ligefrem proportionalt med den gennemsnitlige SEL-værdi. Normal praksis i 
2008 var ca. 1800 J/m3 for mekaniske systemer. Energiforbruget til dermed falde med 44%. 
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Udviklingsniveau	til	2020	
I regi af IEA Annex 35 (hybvent.civil.auc.dk) er mange forskellige anlæg blevet testet og mange 
eksempler findes på markedet d.d. Udviklingen kan forventes indenfor bedre styring af den 
naturlige ventilation med forbedrede numeriske beregninger af trykforholdene omkring bygningen. 

Markedsmodningstid	
Er fuldt markedsmodnet d.d. 

Prisniveau	
Imidlertid forudsætter hybride løsninger som regel installation af to separate ventilationsløsninger, 
som fordyrer det færdige byggeri. 

1.3.3 Naturlig ventilation med varmegenvinding og køling 

Producent/kontakt: Esbensen Rådgivende Ingeniører, www.nvvk.dk 

 

Figur 7 Principskitse fra HVAC magasinet 9, 2010 

Forventet	innovation/udvikling	
Naturlig ventilation med genvinding af afkastvarme via luft-vand varmepumpe til varmt brugsvand 
er et nyudviklet koncept beskrevet i Christensen m.fl. (2011). Varmegenvindingen sker via en luft-
vand varmepumpe, og en høj genvindingsgrad forudsætter derfor et højt lokalt varmtvandsforbrug. I 
en kølesituation kan varmepumpe ’vendes rundt’ og køle indtagsluften. 

Mulig	reduktion	af	energiforbrug	
Iflg. Christensen m.fl. (2011) kan man forvente energibesparelser i en sportshal på 5% og i kontorer 
på 25%. SEL-værdi (uden varmepumpe) er 30-70 J/m3, hvilket på ventilationssiden giver en 
besparelse i forhold til 2008-niveau (1800 J/m3) på 97%. 
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Udviklingsniveau	til	2020	
Det nuværende udviklingstade er en sen prototype implementering i en sportshal på Als i 2010. 

Markedsmodningstid	
Første forsøgsbyggeri er gennemført, så det forventes at indgå i produktporteføljen hos producenten 
IKM i løbet af 1-2 år. 

Prisniveau	
Driftsøkonomibesparelse i forhold til konventionel mekanisk ventilation: sportshal ~1%, kontorer 
35% 

1.3.4 Ventilatorunderstøttet naturlig ventilation med varmegenvinding og natkøling 

Producent/ kontakt: DTU Byg, Dantherm Air Handling, ALECTIA, Hviid m.fl. (2011)  

 

Figur 8 Principskitse fra HVAC magasinet 12, 2010 

Forventet	innovation/udvikling	
Ventilatorunderstøttet naturlig ventilation med genvinding af afkastvarme via væskekoblet batteri. 
Natkøling med natventilation er energimæssigt meget billigt, da størstedelen af luftmængden flyttes 
af naturlig drivkræfter. 

Genvindingsfladerne optager betydelig plads, så både de og kanalsystemet skal indtænkes i 
bygningen fra start. 

Mulig	reduktion	af	energiforbrug	
Energibesparelse ift. balanceret konventionel mekanisk ventilation: kontorer: 25% 

Forventet SEL-værdi: 30-40 J/m3 
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Varmegenvinding: 70-75% 

Udviklingsniveau	til	2020	
Testopstilling i fuld skala er under implementering på DTU.  

Markedsmodningstid	
Efter fuldskalaforsøgene forventes det der bliver ansøgt om midler til videreudvikling af vekslere. 
Midlerne skal især rettes mod forbedrede produktionsvilkår, som vil billiggøre vekslerne betydeligt. 
Markedsmodning kan derfor ikke forventes før 2018 

Prisniveau	
Væskekoblede batterier er generelt dyrere end andre former for varmeveksling, men det forventes at 
prisen til markedsmodning vil være væsentligt billigere end andre væskekoblede batterier med 
samme egenskaber. 

1.4 Enkeltkomponenter i ventilationssystemer 

I dette kapitel beskrives den forventelige udvikling indenfor komponenter til ventilationssystemer 
forudsat en stimuleret indsats.  

1.4.1 Ventilationslofter til luftfordeling 

Producent/kontakt: Dampa, Ecophon, Gyproc, Troldtekt 

Forventet	innovation/udvikling	
Ventilationslofter er konventionelle nedhængte akustiklofter, som udnyttes til at fordele den friske 
luft. Det gøres ved at blæse frisk luft ind over loftet hvorved luften fordeles over hele loftsfladen. 
Anvendelsen er især fordelagtig i rum med højt ventilationsbehov, hvor konventionelle 
opblandingsarmaturer vil skabe risiko for træk. Der er p.t. én producent, men flere andre har eller 
udfører forsøg med deres lofter. 

Mulig	reduktion	af	energiforbrug	
Reducerer opblandingsarmaturets tryktab fra typisk 30 Pa til 2-6 Pa. Dertil kommer sparet tryktab i 
fordelingskanalerne. 

Udviklingsniveau	til	2020	
Der mangler p.t. flere praktiske erfaringer, og de forventes at være gjort inden 2020. 

Markedsmodningstid	
Kun et kommercielt produkt fra Troldtekt er på markedet, mens andre producenter tester. Ecophon 
har installeret 8000 m2 hos Widex i Lynge. 

Prisniveau	
Billigere end konventionelle opblandingsarmaturer, da armaturer og en del fordelingskanaler kan 
spares væk.  
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Figur 9 Foto fra www.troldtekt.dk. De synlige loftsarmaturer er til udsugning. 

1.4.2 Keglespjæld / kuglespjæld 

Producent / kontakt: Flexvalve, www.flexvalve.dk 

Forventet	innovation/udvikling	
Spjæld som fungerer ved at indvendig kegle reducerer kanalens tværsnit. Funktionen med keglen 
muliggør styring af luftstrømmen ved lavere trykdifferens end konventionelle spjæld og formodes 
også at mindske turbulensstøjen.  

Mulig	reduktion	af	energiforbrug	
Medvirker til at sænke tryktabet generelt i kanalsystemet. Den vigtigste egenskab er en lineær 
karakteristik, som gør det muligt at styre luftstrømmen præcist selv ved meget små tryktab, som 
dermed gør det velegnet til mekanisk/hybride ventilationssystemer med lavt energiforbrug. 

Udviklingsniveau	til	2020	
Fås indtil videre kun til runde kanaler og op til Ø400 mm, men flere størrelser og generelt udvidet 
anvendelsesområde må forventes indenfor nogle år. 

Markedsmodningstid	
Findes på markedet d.d., men ventilationsbranchen mangler generelt kendskab til dem. 

Prisniveau	
Samme prisklasse som konventionelle spjæld med motorstyring. 
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Figur 10 Skitse fra www.flexvalve.dk 

1.4.3 Skovlhjul (ventilatorer) 

Forventet	innovation/udvikling	
Der er ikke fundet konkrete offentligt støttede forskningsprojekter til forbedring af skovlhjul. Et 
enkelt projekt omhandler coating af skovlhjulene, men resultaterne viser kun gevinst for miljøer 
med stor tilsmudsning (svinestalde). Derimod foretages en del egenfinansieret forskning hos 
producenterne, bl.a. har Novenco for nylig lanceret en ny-udviklet ventilator med forbedret 
virkningsgrad. 

De bedste skovlhjul for radial, aksial og kammerventilatorer er indsamlet i Tabel 6 til Tabel 8 fra 
www.spareventilator.dk 

Forudsat en forbedring i virkningsgraden på 2% eller 5% kan virkningsgrader i yderste højre 
kolonne i tabellerne opnås i 2020. 

Mulig	reduktion	af	energiforbrug	
2% forbedring af virkningsgrad er ensbetydende med 2% lavere energiforbrug. 

Udviklingsniveau	til	2020	
Historisk har effektiviteten af skovlhjul udviklet sig løbende. Med nye og forbedrede numeriske 
beregningsmetoder er det muligt at afprøve mange designs relativt hurtigt. Dette udviklingsarbejde 
foregår dog mestendels hos de største producenter, fx tyske EBM-Pabst. 

Forudsat en forbedring i virkningsgraden på 2% eller 5% kan virkningsgrader i yderste højre 
kolonne i Tabel 6-Tabel 8 opnås i 2020. Det vil sige, at for moderate størrelser af radialventilatorer, 
kan deres effektivitet forventes at nå 88,7%, henholdsvis 91,4%. Aksialventilatorer vil opnå 77,5 – 
86,1 afhængig af størrelsen. Generelt har kammerventilatorer dårligere virkningsgrad og bør 
udfases til komfortanlæg. 
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Markedsmodningstid	
Der introduceres løbende forbedrede skovlhjul på markedet. 

Prisniveau	
Under forudsætning af en stimuleret indsats forventes det, at ny-udviklede skovlhjul bliver standard 
og dermed ikke årsag til forhøjet prisniveau. 

Tabel 6 Bedste radialventilatorer iflg. spareventilator.dk 

Volumenstrøm, 
m3/s 

Tryk-
stigning 

Producent 
Bedste 

virkningsgrad, 
% 

Efterfølgende 
konkurrent, 

% 

Ved 2% 
forbedring 
af bedste 

Ved 5% 
forbedring 
af bedste 

0,5 220 Geovent 87 82 88,7 91,4 
1 445 Geovent 87 83 88,7 91,4 

2 
1780 

(445x4) 
Geovent 87 85 88,7 91,4 

3 
4005 

(445x9) 
Wolf 90 88 91,8 94,5 

 

Tabel 7 Bedste aksialventilatorer iflg. spareventilator.dk 

Volumenstrøm, 
m3/s 

Tryk-
stigning 

Producent 
Bedste 

virkningsgrad, 
% 

Efterfølgende 
konkurrent, 

% 

Ved 2% 
forbedring 
af bedste 

Ved 5% 
forbedring 
af bedste 

0,5 110 Novenco 76 - 77,5 79,8 

1 220 Novenco 82 - 83,6 86,1 

1 445 Novenco 79 - 80,6 83,0 

2 
890 

(445x2) 
Novenco 80 - 81,6 84,0 

 

Tabel 8 Bedste kammerventilatorer iflg. spareventilator.dk 

Volumenstrøm, 
m3/s 

Tryk-
stigning 

Producent 
Bedste 

virkningsgrad, 
% 

Efterfølgende 
konkurrent, 

% 

Ved 2% 
forbedring 
af bedste 

Ved 5% 
forbedring 
af bedste 

0,5 110 Mange 75 - 76,5 78,8 
1 220 Mange 75 - 76,5 78,8 
1 445 Dantherm 75 74 76,5 78,8 

2 
890 

(445x2) 
Øland 77 75 78,5 80,8 
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1.4.4 Ventilatormotorer 

Forventet	innovation/udvikling	
Nye fælleseuropæiske regler træder kraft i 2011 og gør med ét slag en stor del af det nuværende 
motorsalg ulovligt.  

Hvad vi i Danmark tidligere har kendt som ”sparemotorer” (EFF1 motorer) bliver nu til 
minimumskrav i hele Europa (fra juni 2011), og alle de tidligere ringere motorer (EFF2, EFF3) 
bliver ulovlige at anvende i nyinstallationer fremover. 

Samtidigt bliver metoden for test af virkningsgrader på el-motorer kraftigt revideret således at 
motorer i en overgangsperiode typisk vil blive angivet med både ny og gammel virkningsgrad.  

I takt med dette ændres energimærkningen på el-motorer ligeledes til det nye IEC 60034-30 system: 
IE1, IE2 og IE3. EFF motormærkningen udgår således trinvist tilsvarende.  

 Fra 16. juni 2011 skal alle motorer mindst være IE2 

 Fra 1. januar 2015 skal motorer (7,5-375kW) være IE3, alternativt IE2 og udstyret med 
frekvensomformer 

 Fra 1. januar 2017 skal motorer (0,75-375kW) være IE3, alternativt IE2 og udstyret med 
frekvensomformer 

 

Flere ventilationsaggregatfabrikanter har skiftet deres ventilatormotorer til såkaldte EC-motorer. 
Udviklingen har hævet virkningsgraderne betydeligt, og super-premium efficiency motorer er 
udviklet. 
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Figur 11 Radialhjul med bagudkrummede skovle og indbygget EC-motor. Kilde: Hvenegaard, 2007 og EBM 
Pabst 

 

Figur 12 Den gammelkendte sparemotor (eff1) er forbedret yderligere. Kilde: Hvenegaard, 2007 

Figur 12 viser at IE3 motorer, som bliver krav i EU i 2017, allerede er udviklede, og at der med 
baggrund i den hastige udvikling med et par procent-points forbedring fra generation til generation 
ikke er noget til hindring for et mindstekrav til ventilatormotorers virkningsgrad på 97-98% i 2020. 

Mulig	reduktion	af	energiforbrug	
Der er ligefrem proportionalitet mellem virkningsgrad og energiforbrug. 

Udviklingsniveau	til	2020	
Iflg. EU-regler skal motorer (0,75-375kW) fra 1. januar 2017 være IE3, alternativt IE2 og udstyret 
med frekvensomformer.  

Markedsmodningstid	
IE3 motorer er tilgængelige på markedet d.d. og kan fx hos Novenco bestilles til at drive 
ventilatoren. 
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Prisniveau	
Det forventes at IE3 bliver et standardprodukt før 2020, og dermed ikke vil medvirke til et forhøjet 
prisniveau. 

1.4.5 Remtræk 

Forventet	innovation/udvikling	
Figuren herunder viser dels, at der er forskelle på remtrækkets virkningsgrad samt at det er muligt at 
opnå næsten 100 % virkningsgrader med eksisterende remtræk. 

 

Figur 13 Virkningsgrader for forskellige remtræk. Kilde: Hvenegaard, 2007 

 

 

Figur 14 Kilde: Hvenegaard m.fl., 2010 

Mulig	reduktion	af	energiforbrug	
Der er ligefrem proportionalitet mellem virkningsgrad og energiforbrug. 
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Udviklingsniveau	til	2020	
Gode remtræk findes, men benyttes ofte ikke af hensyn til installationsprisen. 

Markedsmodningstid	
Er på markedet d.d. 

Prisniveau	
De bedste remtræk er dyrere end de knap så gode. 

1.4.6 Frekvensomformere 

Forventet	innovation/udvikling	
Som vist på figurerne herunder (Kilde: Hvenegaard, 2010), er der forskel på frekvensomformere. 
De bedste eksisterende opnår ca. 96 %. De største omformere opnår 98 %. 
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Mulig	reduktion	af	energiforbrug	
Der er ligefrem proportionalitet mellem virkningsgrad og energiforbrug. 

Udviklingsniveau	til	2020	
Da virkningsgraden for de bedste allerede er 98 % forventes kun lille udvikling. 

Markedsmodningstid	
På markedet d.d. 

Prisniveau	
De bedste frekvensomformere er dyrere end de knap så gode. 

1.4.7 Varmevekslere (varmegenvinding) 

Forventet	innovation/udvikling	
Både modstrømsvekslere og roterende vekslere evner at komme meget højt op i genvindingsgrad 
(>90 %) . I boliger anvendes ofte modstrømsvekslere og i større anlæg roterende vekslere af hensyn 
til pladsen. Roterende vekslere har historisk haft en dårligere genvindingsgrad end 
modstrømsvekslere, men hvis tillufthastigheden sættes ned, fx i forbindelse med at tryktabet ønskes 
mindskes, øges genvindingen til mere end 90%.  

I lavenergibygninger er så høj virkningsgrad unødvendig, da indblæsningstemperaturen som regel 
bliver for høj og indetemperaturerne for høje. Genvindingsgraden skal da drosles ned. 
Neddroslingen sker i roterende vekslere ved at nedsætte hjulets hastighed, i modstrømsvekslere 
ledes en del af tilluften uden om via et by-pass. 

I Be06 ses ikke den fulde negative effekt af høje virkningsgrader på indetemperaturerne, og det kan 
lede til den fejlfortolkning, at højere virkningsgrad altid er godt. 
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Haves en indetemperatur på 23˚C om vinteren, -5˚C ude (om dagen), er indblæsningstemperaturen 
ved 75% genvinding 16˚C, dvs. den friske luft bliver blæst ind med en undertemperatur på 7˚C, 
hvilket normalt er tilladeligt. Samtidig er transmissionstabet så lille, at det interne varmebidrag i 
stort omfang skal ventileres bort med kølig udeluft. 

I forbindelse med varmevekslere er problematikken i højere grad det tryktab, som de inducerer i 
systemet og derfor bør udviklingen fokusere på at få et mere uforstyrret luftflow igennem veksleren. 

Mulig	reduktion	af	energiforbrug	
Energiforbruget er ligefrem proportionalt med tryktabet i systemet. Det anses for muligt at sænke 
tryktabet i veksleren fra 200 Pa til 80 Pa. Alene udviklingen af veksleren vil medføre en sænkning 
af energiforbruget på 15%. 

Udviklingsniveau	til	2020	
- 

Markedsmodningstid	
Roterende vekslere med høj virkningsgrad og lavere tryktab vil være markedsmodnet i 2020. 
Modstrømsvekslere optager mere plads og forventes at være erstattet af roterende vekslere. 

Prisniveau	
Uden udvikling skal der anvendes to anlæg i stedet for et for at halvere tryktabet. Prisniveauet for 
en roterende veksler vil derfor være det dobbelte. 

1.4.8 Luftrensning som alternativ til udelufttilførsel 

Dette er et forsknings- og udviklingsområde som er relativt nystartet i DK og der kører pt. en række 
EL-FORSK finansierede projekter med dette fokus. Projekterne er enten forstudier eller ph.d. 
studier. Det er derfor svært at vurdere udviklingniveauet til 2020, markedmodningstider mm. før der 
foreligger resultater fra disse undersøgelser. Luftrensning kan dog give mange andre problemer fx 
med radon. 

1.5 Litteratur 

Christensen, M.S. m.fl., (2011). Naturlig ventilation med varmegenindvinding og køling, EUDP  
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1. Indledning 

Der behandles i det følgende kun den del at varmeanlæggene der fordeler og afgiver varme til 
rummene idet den varmeproducerende del er dækket under fjernvarmeunits og varmepumper. 

2. Forventet innovation/udvikling baseret på en søgning af relevante 
forskningsresultater 

Varmeanlæg er typisk udformet som vandbaserede radiatoranlæg eller gulvvarmeanlæg. 
Elvarmeanlæg og luftvarmeanlæg findes også men er meget mindre udbredt. 

I et projekt om gulvvarmeanlæg til lavenergibyggeri anbefales det at anvende en så lav temperatur 
som den aktuelle udetemperatur tillader.  Med diverse andre tiltag vises det ved beregninger at 
gulvvarmeanlæg i lavenergibyggeri kan blive næsten 100 % effektive. Der er således en positiv 
sammenhæng mellem lavt rumvarmebehov og effektive varmeanlæg, [1]. 

I et projekt om varmeanlæg til lejligheder, [2], vises det at er muligheder for at benytte meget lave 
fremløbstemperaturer – også i radiatoranlæg. Dette er en fordel i etageboliger da 
cirkulationsledningstabet til varmeanlæg i de enkelte lejligheder mindskes. Desuden viser artiklen 
mulighederne for at benytte lave temperaturer til varmeforsyning af fremtidens lavenergibygninger. 
Dette er meget værdifuldt i forhold til såvel fjernvarmeløsninger som varmepumpeløsninger. 

I nogle forskningsartikler beskrives forskellige muligheder for mere avancerede styresystemer 
baseret på simulering af bygningernes varme- og kølebehov. Koncept for anvendelsen af lokale 
vejrudsigter til styring af varmeanlæg er beskrevet i [3,4].  

Program til simulering af bygningers indeklima og energiforbrug med optimal styring af deres 
varme- og køleanlæg baseret på ’predictive control’ er opbygget og afprøves for tiden på DTU Byg. 
Der regnes i programmet hele tiden et døgn frem i tiden for at bestemme den optimale 
kontrolstrategi mht. at slukke for gulvvarmeanlæg nogle timer før der bliver overskudvarme i 
rummene og derved undgå overtemperaturer og udnytte overskudsvarmen bedre ved varmelagring i 
gulvet. I virkelige bygninger skal styringen baseres på simuleringer af rummenes varmebalance på 
basis af lokale 24-timers vejrudsigter. Fordelen ved denne type styringer er at det gør det meget 
nemmere at arbejde med optimale driftsstrategier for lavenergihuse da disse i forhold til almindelige 
bygninger er relativt mere følsomme for vejrforholdene og især solindfaldet. Herved er der 
muligheder for at udvikle varmeanlæg der realiserer det fulde besparelsespotentiale i 
lavenergihusenes lave varmebehov og samtidig sikres et optimalt indeklima.  
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Figur 1. Kombineret radiator- og gulvvarmeanlæg med fremløbstemperaturer på 45C, [2] 

3. Mulig reduktion af energiforbruget  

Der kan ved at kombinere anvendelsen af lavtemperaturvarmeanlæg og simuleringsbaseret styring 
af varmeanlæg kan opnås en vis reduktion af varmespildet fra varmeinstallationer og en vis 
forbedret udnyttes af solindfaldet. Reduktionen af energiforbruget afhænger meget af hvor dårlig 
referenceløsningen er.  

Effekten af anvendelsen af forbedrede varmeanlæg kan derfor bedst udtrykkes ved at 
varmeanlæggene vil optræde som næsten ideelle anlæg, der ikke forøger bygningernes 
energiforbrug i forhold til deres varmebehov. 

4. Udviklingsniveau til 2020 vurderet under forudsætning om en 
stimuleret indsats  

Det vurderes at de skitserede udviklingsmuligheder vedrørende varmeanlæg vil være en realitet i 
2020. Begrundelsen er at det i lavenergihuse er meget nemt at nøjes med lave temperaturer i 
varmeanlæggene og at udviklingen på IT-området generelt foregår hurtigt og teknikken i hele 
anvendelsen af vejrudsigter allerede er blevet udviklet i eksempelvis Elsparefondens ’Min E-bolig’.  
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5. Markedsmodningstider vurderet under forudsætning om at 
indførelse af de planlagte stramninger i BR15 og BR20 

Med de fordele der opnås med de forbedrede varmeanlæg vil det være forventeligt at de bedre 
løsninger kan være  på markedet som standardløsninger i 2020. Dette forudsætter selvfølgelig at der 
i energirammeberegningerne indføres modeller, der på retvisende måde dokumenterer 
forbedringsmuligheder ved anvendelsen af lavtemperaturvarmeanlæg og simuleringsbaserede 
styringer. 

6. Prisniveau vurderet under forudsætning af at de bedre produkter 
bliver standardløsninger 

Der behøver ikke være en merpris for varmeanlæg baseret på lavtemperaturdrift da 
varmeeffektbehovet i lavenergihuse i 2015 og 2020 vil blive lavere og varmeanlæg med de 
sædvanlige størrelser vil kunne opvarme bygningerne ved lavere væsketemperaturer. 

Den simuleringsbaserede styring af varmeanlæggene skønnes heller ikke at blive væsentlig dyrere 
end nuværende løsninger da den generelle udvikling gør det billigt at tilføje lidt mere regnekapacitet 
i styringskomponenterne og koble dem til internettet.  

7. Referencer 

[1] Energirigtig gulvvarme til BR2005 bygninger. (ENS-1213/01-0022) 

[2] A combined low temperature water heating system consisting of radiators and floor heating 
Ala Hasan *, Jarek Kurnitski, Kai Jokiranta 
Helsinki University of Technology, Laboratory of Heating, Ventilating and Air Conditioning, P.O. 
Box 4400, FIN-02015 Hut, Finland. Energy and Buildings 41 (2009) 470–479 

[3] http://www.goenergi.dk/publikationer/koncepter 

[4]  http://www.hindawi.com/journals/es/2011/104617.html 
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1. Forventet innovation/udvikling baseret på en søgning af relevante 
forskningsresultater og mulig reduktion af energiforbruget 

Der er sket en meget stor udvikling siden 2005 hvor cirkulationspumperne blev energimærket. Den 
gang var det almindeligt med 30W minimumseffekt og nu er det almindeligt med pumper, der 
klarer cirkulationen i varmeanlægget i parcelhuse med 5 W. 

Der er i ECO-direktivet planlagt yderligere skærpelser af kravene så energiforbruget skal yderligere 
næsten halveres og 3W pumper bliver standarden, [1].  

Der findes i dag 3W pumper på markedet, [2] og derfor er det sikkert den udvikling der vil ske bredt 
inden 2020. 

Det skal dog bemærkes at den fulde besparelseseffekt kun opnås hvis væskekredsløbene også er 
udformet med flowbegrænsende behovsstyrede reguleringsventiler så pumperne effektivt kan 
selvregulere effektforbruget i forhold til behovet.  

2. Udviklingsniveau til 2020 vurderet under forudsætning om en 
stimuleret indsats  

Det vurderes at cirkulationspumper i 2020 vil opfylde ErP-direktivets krav som vist i figur 1. Det 
vil betyde at pumpeeffekten typisk vil komme ned på 3 W i forhold til 5W i dag.  

 

Figur 1. ErP direktivets krav til cirkulationspumper.[1] 
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3. Markedsmodningstider vurderet under forudsætning om at 
indførelse af de planlagte stramninger i BR15 og BR20 

Det ser ud til at pumpeproducenterne vil være klar med produkterne på markedet endda inden 
fristerne i direktivet da nogle af dem allerede har produkter på markedet der opfylder de fremtidige 
krav.  

4. Prisniveau vurderet under forudsætning af at de bedre produkter 
bliver standardløsninger 

Wilo angiver at de nye 3W pumper sparer så meget energi at de tjener sig hjem i løbet af et år, men 
det er nok i forhold til udskiftning af gamle 30W pumper. Det vurderes dog at prisniveauet vil være 
stort set som de nuværende pumper når produkterne bliver standardprodukter.  

5. Referencer 

[1]: http://www.wilo.com/cps/rde/xbcr/en/henews_int__doc_01_1012_en_72dpi.pdf 

[2]: http://www.wilo.com/cps/p/com-en/downloads/bro_stratos_pico__01_1008_4c_en.pdf 
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1. Indledning 

Der behandles i det følgende kun den del at varmtrugsvandsanlæggene der opvarmer og fordeler 
vandet idet den varmeproducerende del er dækket under fjernvarmeunits og varmepumper.  

2. Forventet innovation/udvikling baseret på en søgning af relevante 
forskningsresultater og mulig reduktion af energiforbruget 

I en SBi-rapport om varmt brugsvand, [1] dokumenteres det at der er et betydeligt ikke-nyttiggjort 
varmetab fra rørene til varmt brugsvand i bygninger med cirkulationsledninger, som vist på fig 1. 
Det er vurderet at det varmetabet er lige så stort som varmeindholdet i det varme brugsvand der 
bruges i alle landets bygninger og kun en lille del af dette varmetab nyttiggøres til rumopvarmning. 

 

Figur 1. Central brugsvandsproduktion med cirkulation, [1] 

Der er to oplagte muligheder for at reducere varmetabet fra varmtvandsrørene. Den ene er at isolere 
rørene bedre og den anden er at sænke vandtemperaturen.  

En bedre varmeisolering af rørene kan ske på traditionel vis ved at øge isoleringstykkelsen og 
reducere effekten af kuldebroer ved ventiler mm som typisk er uisolerede ved at give disse 
aftagelige isoleringskapper på, som vist på figur 2. Problemet med pladsen til rørisoleringen kan 
selvfølgelig løses ved at kræve afsat den nødvendige plads og kontrol på korrekt udførelse. Men 
problemet det kan også løses ved at benytte præisolerede twinrør, som i fjernvarmerør. Herved kan 
der benyttes isoleringsmaterialer med bedre isoleringsevne og ved at placere både forsyningsrør og 
cirkulationsrør i samme kappe kan det samlede varmetab også reduceres. 
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Figur 2. Ventilkappe til isolering af ventiler ,[2] 

Mindskningen af varmetabet kan også ske ved nedsættelse af temperaturen fra de sædvanlige ca. 
60C, som kræves af hensyn til undgåelse af Legionella bakterier, til ca. 40C, som er tilstrækkeligt til 
en komfortabel anvendelse af varmt brugsvand.  Nedsættelsen af temperaturen kan halvere 
varmetabet, men kræver en løsning på problemet med Legionella bakterier. Dette kan gøres ved at 
lade det cirkulerende varme brugsvand løbe gennem en enhed, hvor bakterierne slås ihjel med en 
varmebehandling.  En pladevarmeveksler med en høj temperatureffektivitet kan bruges til at 
genvinde varmen fra det opvarmede brugsvand til at forvarme vandet der løber til 
opvarmningsenheden.  Herved kan der cirkuleres med 40C i hele rørnettet i bygningen og kun lokalt 
holdes der 70C hvor evt. Legionelle bakterier dræbes. 

Et sådant system findes faktisk allerede på markedet, se figur 3.    

For at undgå problemet med Legionella i varmtandbeholderen kan der benyttes en 
pladevarmeveksler, hvor vandet produceres løbende til forbrug. Spidsbelastninger på 
fjernvarmenettet kan løses ved brug af en buffertank med fjernvarmevand.     

Samlet vil de to løsninger kunne reducere varmetabet til under det halve og dermed forventelig 
levere besparelser på mere end 25 % af netto energiforbruget til varmt vand, hvis det antages at 
halvdelen af energiforbruget til varmt brugsvand går til varmetab fra fordelingssystemet 
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Figur 3. Anti-legionella system ThermoClean, [3] 

3. Udviklingsniveau til 2020 vurderet under forudsætning om en 
stimuleret indsats  

Da teknikkerne på begge områder (bedre isolering og lavere temperatur) findes kan de hurtigt 
udvikles som standardløsninger hvis der sker en dokumentation af løsningernes sikkerhed mht. 
Legionellaproblemet og der udarbejdes anvisninger og opbygges referenceanlæg så sektoren uden 
risiko kan anvende løsningerne. 

4. Markedsmodningstider vurderet under forudsætning om at 
indførelse af de planlagte stramninger i BR15 og BR20 

Da varmetabet fra varmtvandsanlæg vil være relativt stort i forhold til det stadig mindre 
rumvarmeforbrug i fremtidens bygninger vil der være god grund til at styrke indsatsen på udvikling 
af nye varmebesparende løsninger til varmtvandsanlæg og derfor må det forventes at de forbedrede 
løsninger kan være klar til markedet i 2020 som standardløsninger, hvis de bliver krævet i de 
kommende bygningsreglementer. 

5. Prisniveau vurderet under forudsætning af at de bedre produkter 
bliver standardløsninger 

Det vurderes at løsninger baseret på anvendelsen af præisolerede twinpipes til varmtvandsrør i store 
bygninger ikke behøver være dyrere end konventionelle løsninger, da isoleringsarbejdet udgår. 
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Indførelsen af ventilkapper er selvfølgelig en ekstra omkostning men de kan til gengæld give meget 
store besparelser på varmetabet af uisolerede ventiler mm. 

Anvendelsen af lavtemperaturløsninger har en merudgift til Legionelladræberen på 
cirkulationsledningen, men da den i princippet blot er en elvarmepatron og en pladevarmeveksler er 
det næppe en stor udgift i forhold til de varmebesparelser der kan opnås ved lavtemperaturdrift.   

6. Referencer 

[1] SBi 2009:10: Varmt brugsvand. Målinger af forbrug og varmetab fra cirkulationsledninger. 
2009 

[2] http://www.danmat.dk/da/ 

[3] http://heating.danfoss.com/Content/141d084d-78e3-4165-8f2e-552a531d8c5b.html 
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Abbreviations 

DH…….............district heating 

DHW…………..domestic hot water 

HEX……………heat exchanger 

Suggestions concerning influence of building conditions on networks delivering energy 

In the Danish building regulations from the year 2008 (BR08), the conditions of the networks 
delivering the energy into the house are not taking into account. Only assessed building is 
considered when energy evaluation is being performed. Basically, what is happening outside of the 
plot is not influencing the energy framework.  

Authorities should however consider including those consequences of behavior of the building as 
part of the energy calculation. According to BR08, individual building owners have no influence on 
the heat losses from the networks delivering the energy into the house.(BR08) This is however not 
exactly the case in reality, since many improvements being done on the house can possibly affect 
the operational conditions of the whole network delivering energy. As a good example are the heat 
losses from the district heating network.  

The requirement or incentive, which would motivate owners of the buildings to consider the use of 
products improving the operation conditions of the networks delivering the energy,  would have 
reasonable effect on overall energy savings. By word overall are meant energy savings from 
buildings together with networks. Furthermore, such a solution would be very environmentally 
friendly, decreasing the concentration of CO2, which is a target of many societies in the world.  

Introduction to the concepts of district heating being used nowadays 

Traditional district heating 

Nowadays traditional district heating systems are working with the temperatures between 70-
100°C. The reasons for such a high temperatures being used are the high heat losses from traditional 
buildings and heating installations in the houses designed for such a temperatures. Since those 
temperatures are rather high, the heat losses from the network are high as well.  

The amount of delivered heat for modern, future, low energy buildings is going to be lower than the 
amount of heat being delivered to the traditional houses. In case, when lowenergy buildings are 
supplied with energy by traditional district heating systems, the ratio of delivered energy to the heat 
losses would be too small. The competitiveness of such a district heating system in comparison to 
other sources of heat would be very small.  

Low temperature concept 

In order to make district heating an interesting choice of heating also for future buildings, the low 
temperature concept is introduced.   
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Since the most of the dwellings which are going to be built in the near future will be low-energy 
class buildings, it is therefore necessary to adjust ordinary DH to the new requirements. Low 
temperature district heating as a new concept was suggested and during last few years developed. It 
counts with lower temperatures in the pipes, smaller dimensions of the pipes and lower flow rate in 
the pipes.  

If low temperature district heating is used, there are many possibilities of utilizing energy from 
more sources than in case of traditional district heating working with higher temperatures. Among 
those sources are for example solar energy, geothermal energy, energy from incinerators and waste 
heat from different kinds of production.  

1. Control system of district heating substation with assistance of 
wireless platform  

1.1 Expected innovation and development based on a search in relevant research results 

1.1.1 Literature source: 

Jan van Deventer, Jonas Gustafsson, Jerker Delsing, Jens Eliasson Lule°a University of 
Technology S-97187 Luleå, Sweden, Wireless Infrastructure in a District Heating 
Substation, IEEE SysCon 2009 —3rd Annual IEEE International Systems Conference, 
2009Vancouver, Canada, March 23–26, 2009 

http://apps.isiknowledge.com.globalproxy.cvt.dk/summary.do?qid=10&product=UA&SID=P1mKa
dHDhfL2hgj1hFo&search_mode=GeneralSearch 

J. Gustafsson, H. Mäkitaavola, J. Delsing and J. van Deventer, Div. of EISLAB, Dept. of 
Computer Science and Electrical Engineering Luleå University of Technology, 971 87 
Luleå, SWEDEN,  Integration of an IP based Low-power Sensor Network in District 
Heating Substation, The 12th International Symposium on District Heating and Cooling, 
September 5th to September 7th , 2010, Tallinn, Estonia 

http://www.google.dk/search?hl=da&source=hp&q=%2C++Integration+of+an+IP+based+Low-
power+Sensor+Network+in+District+Heating+Substation%2C+The+12th+International+Symposiu
m+on+District+Heating+and+Cooling%2C+September+5th+to+September+7th+%2C+2010%2C+
Tallinn%2C+Estonia&rlz=1R2ADFA_enDK408&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 

Gustafsson J., Distributed wireless control strategies for district heating substations, 
Phd thesis, EISLAB, Dept. of Computer Science and Electrical Engineering, Luleå 
University of Technology, Luleå, Sweden 

http://www.google.dk/search?hl=da&rlz=1R2ADFA_enDK408&q=Distributed+wireless+control+s
trategies+for+district+heating+substations&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 
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1.1.2 Literature review: 

Introduction:	
The heating system inside the building (usually in the form of conventional radiators or floor 
heating) is in traditional installations controlled by outside temperature. This kind of control is 
rather simple, cheap and reliable. It ensures the required inside temperature without any large 
fluctuation throughout the year.  

This kind of control however is only focused on customer’s comfort but does not take into the 
consideration the needs of the district heating systems. For general benefits, the main requirement 
for substation (beside the requirements of customers) is as large temperature drop over the 
substation as possible. It means a good cooling of the return water in the district heating primary 
side. It is essential to maximally utilize produced heat in order to maximize the energy efficiency in 
the district heating network and minimize primary fuel source usage.  

Idea	behind	the	project	
In traditional DH substations used nowadays, the control system consists of (see Figure 1):  

- Control valve (limiting the flow of supply water in primary loop) 
- Outdoor temperature sensor 
- Radiator supply temperature sensor 
- Control unit 

 In order to increase a temperature drop (ΔT) over the substation, the other devices could be 
implemented as part of the control system. The additional devices are energy meter and circulation 
pump installed in the secondary loop (the heating loop inside the building). The use of energy 
measuring device is mainly to get the values of temperature of supply water in primary loop 
(temperature sensor is part of the measuring device) and also to give to the potential customer better 
possibility to be aware of energy consumption (this could possibly lead to overall savings in the 
buildings). The use of those additional devices could possibly (if properly controlled) decrease 
temperature of the return water (therefore increase ΔT over the substation). 

 

Figure 1: Devices used in traditional control system of DH substation: 1, Circulation pump in secondary loop 2, 
Control valve of the flow in primary loop 3, Energy measurement device 4, Sensors for measurement of the 

temperature of outside air and temperature of supply water in secondary loop 5, Internet access point 
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On Figure 1 can be seen the control system of the substation. Parts 2 and 4 are usually used in 
traditional systems and parts 1 and 3 could possibly be used additionally in the new method of 
control. 

Solution	
As text in the previous section indicates, the main idea is that the temperature of the supply water in 
secondary loop will be based mainly on the measurement of the temperature of water in primary 
loop (done be energy measurement unit).  

Since there will be more inputs and outputs of information in the new control system it will 
obviously get more complicated. Therefore a good solution for communication of all the installed 
devices needs to be implemented. One way of implementing such a complicated control system is 
use of wireless platforms in the heat meter and other devices involved in control system. In this way 
more precise control can be reached and the costumer can have better possibility of setting the 
control according to his actual needs (via the internet connection). 

From this solution will benefit owner of the building and owner of the district heating network as 
well. This is caused by having lower temperature in the district heating network and therefore 
having smaller heat losses. Also efficiency of the CHP plant is increased reasonably by using water 
with lower temperature. Furthermore, to lower the return temperature in primary side is important 
also for use of other sources of energy, especially renewable sources since most of those are low 
temperature sources of energy (solar heating, heat pumps and so on). Those are the benefits mainly 
for district heating network and energy sources. Savings on particular building can be reached as 
well. More precise control means that required temperature can be reached sooner without any huge 
fluctuations and possibly overheating. Therefore the heat losses of the house will be lower as well. 

The solution is suitable for both used concepts of district heating- traditional and low temperature 
concept.   

 

Figure 2: Wireless control system: 1, Control of circulation pump in secondary loop 2, Control valve for flow in 
primary loop 3, Energy meter 4, Sensors for outside temperature and temperature of supply water in secondary 

loop 5, Internet access point  
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1.2 Possible reduction of energy consumption in relation to BR08 generally and in an 
example in Be06  

More than 60% of dwellings in Denmark are connected to the district heating network. More than 
80% of energy sources are coming from CHP plants. When those facts are taken into consideration 
it is obvious that the potential for the overall energy savings by use of proper control in DH 
substation units is very high.  

1.3 Level of development by 2020 assuming that an efforts are stimulated 

It is possible for the wireless sensor to be mounted and integrated as part of the commercially 
available products. Some of the existing products need some smaller modifications, however the 
integration of wireless sensors is very feasible. This concerns mainly existing substations. For the 
new substations being produced it seems there are no restrains which would complicate the 
implementation of the wireless sensors for all the necessary devices in control system of the 
substation. If proper motivation for development is available, the product can be available 
commercially on the market in the year 2020.  

1.4 Time to make the products ready for the market  

If the implementation of the new product would be motivated by regulatory bodies, the market 
share during first few years would be substantial. There are some companies which are already 
developing such a solution as a standard product. Those are pioneers in the field of district heating. 
Other companies are not using this method since the motivation is very low nowadays.    

1.5 Price level based on the assumption that the solutions will become standard products  

In comparison to the potential in the energy savings the cost of the new control system will be very 
reasonable. For the installations into the existing applications the price will be a bit higher than in 
case of new installations, because of the additional modifications which need to be made for already 
installed devices. Specially if the product is produced as standard product where mass production is 
expected, the price would be reasonably low.  

2. DH substation with direct HEX for Low energy buildings 

2.1 Expected innovation and development based on a search in relevant research results 

2.1.1 Literature source: 

(1)…Marek Brand, Jan Eric Thorsen, Svend Svendsen and Christian Holm Christiansen, A 
DIRECT HEAT EXCHANGER UNIT USED FOR DOMESTIC HOT WATER SUPPLY 
IN A SINGLE-FAMILY HOUSE SUPPLIED BY LOW ENERGY DISTRICT HEATING, 
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The 12th International Symposium on District Heating and Cooling, September 5th to 
September 7th, 2010, Tallinn, Estonia 

http://www.google.dk/search?hl=da&rlz=1R2ADFA_enDK408&q=DIRECT+HEAT+EXCHANG
ER+UNIT+USED+FOR+DOMESTIC+HOT+WATER+SUPPLY+INA+SINGLE-
FAMILY+HOUSE+SUPPLIED+BY+LOW+ENERGY+DISTRICT+HEATING%2C+The+12th+I
nternational+Symposium+on+District+Heating+and+Cooling%2C+September+5th+to+September
+7th%2C+2010%2C+Tallinn%2C+Estonia&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 

(2)…Mikeska T., Development and Analysis of Low Temperature District Heating 
Network for Low Energy Buildings, Master thesis, Technical University of Denmark, 
Department of Civil Engineering, 2010 

2.1.2 Literature review: 

Introduction:	
The assumption for the year 2020 is that all the new buildings being built will be in low energy 
class. This means that energy necessary for supplying of those buildings will be much lower than it 
is nowadays in case of traditional buildings. In such a situation the traditional DH will become 
uneconomic, since the ratio of the heat losses to the energy being delivered will increase.  

In order to make DH feasible and sustainable means for delivery of the heat to low energy buildings 
for the future, some changes need to be made. The main challenge is to lower the heat losses from 
the DH network and substation. 

Idea	behind	the	project	
As a solution to lowering of the heat losses, the DH network being operated in lower temperatures 
is suggested.  

With lower temperature in the DH network the dynamics of the whole system are going to change 
as well as heat losses from the substation. Therefore the working conditions of the DH system needs 
to be investigated. The special attention is paid to the dynamics of the HEX for DHW since it seems 
to be a critical point when designing the heat delivery to the house.  

Solution	
As a solution the experimental investigations are made. The investigation is made on the substation 
with the HEX specially designed for operation in low temperatures. 

 Two different configurations of the by-passes are suggested and investigated. In case of external 
by-pass the supply water in primary loop keeps warm the pipe situated before the HEX. The water 
is not passing the DHW HEX and therefore the temperature of the DHW HEX can easily drop 
down to ambient temperature. In case of the internal by-pass the supply water from primary loop is 
passing through the DHW HEX and therefore keeps it in higher temperature (the temperature 
depends on the flow rate and temperature of the DH water). This implies into the fact that the 
shorter times for supply of DHW are obtained with the use of internal by-pass. On the other hand 



Danmarks Tekniske Universitet   
Institut for Byggeri og Anlæg.  
 

-77- 
 

the heat losses from DHW HEX are much higher in such a case. Therefore final solution is always a 
trade-off between the customer’s comfort, increased heat losses and unsufficient cooling of the 
return DH water. As a solution to lowering of the heat losses from the substation, the insulation of 
the heat exchanger or the whole casing is suggested. 

The solution is all about low temperature concept. 

2.2 Possible reduction of energy consumption in relation to BR08 generally and in an 
example in Be06  

The savings in energy would be substantial since lower heat losses from the DH network and 
substation are obtained. Furthermore, it seems to be only feasible solution of DH for the future low 
energy society.  

The heat loss coefficient for the substation with external by-pass is 1,18 W/K. If the internal by-pass 
is in operation the heat loss coefficient is 2,47 W/K (2).   

According to experimental measurement the heat loss coefficient can be lowered to 1,97 W/K for 
operation with internal by-pass if the heat exchanger is insulated with 20mm of polystyrene (2). 

Results from Be06: 

The investigation in program Be06 was carried out on model of “parcelhus” which is available as an 
example in Be06. As a first, the house was equipped with the substation working in conditions for 
traditional district heating. This means the temperature of primary water of 70°C. The calculated 
substation was investigated with use of internal bypass and uninsulated HEX. Energy consumption 
with such an equipment was 84,35 kWh/m²/year.  

Afterwards, the calculation was repeated with the temperature of substation of 50°C. This is the 
temperature of the substation in case of low temperature operation system. The resulting energy 
consumption of the building is 83,44 kWh/m²/year.  

 In case when HEX is insulated the energy consumption drops to the value of 83,67 kWh/m²/year 
when temperature of primary water is assumed to be 70°C. The energy consumption drops to value 
of 83,05 kWh/m²/year when primary water in temperature of 50°C is used.  

This means that the improvement of low temperature concept in comparison to traditional concept 
is about 1,2% in case of uninsulated HEX and 0,7% in case of insulated HEX. Those numbers could 
seem not to be very high, but different situation would be if the investigated house is low energy 
house class I or 0. In such a case, the savings in percentage would be much higher. See different 
configurations of substations in Figure 3. 
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Figure 3: Substation with uninsulated and insulated HEX 

2.3 Level of development by 2020 assuming that an efforts are stimulated 

More development is necessary in case of heat exchangers, however producers understand the need 
for use of low temperature systems and already started to generate the proper solutions. The product 
can be ready for the market in year 2020.   

2.4 Time to make the products ready for the market 

The solution can be utilized right away in areas where only low energy buildings are being built. 
The share on the market can be increased very quickly without any special complications if the 
market is stimulated. 

2.5 Price level based on the assumption that the solutions will become standard products 

The implementing of the presented solution had nearly no additional costs compare to the 
traditional systems. Only difference is use of the HEX with more plates which can make the 
substation a bit more expensive.  

Concerning the cost of additional insulation, this would hardly increase the price of the product. 
With assumption that the insulated solution will become standard product, the price can stay nearly 
on the same level as uninsulated substation. The increase in the cost will be marginal. 
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3. Flat station concept 

3.1 Expected innovation and development based on a search in relevant research results 

3.1.1 Literature source: 

Thorsen, Jan Eric, ANALYSIS ON FLAT STATION CONCEPT.PREPARING DHW 
DECENTRALISED IN FLATS, The 12th International Symposium on District Heating 
and Cooling,September 5th to September 7th, 2010, Tallinn, Estonia 

http://www.google.dk/search?hl=da&rlz=1R2ADFA_enDK408&q=ANALYSIS+ON+FLAT+STA
TION+CONCEPT.PREPARING+DHW+DECENTRALISED+IN+FLATS%2C+The+12th+Interna
tional+Symposium+on+District+Heating+and+Cooling%2CSeptember+5th+to+September+7th%2
C+2010%2C+Tallinn%2C+Estonia&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 

3.1.2 Literature review: 

Introduction:	
This paper analyses the flat station concept for district heating concerning comfort for the users and 
overall performance from energy consumption point of view.  

Idea	behind	the	project	
Since the future DH systems will work with lower temperatures than nowadays, the use of centrally 
supplied DHW with low temperatures in big buildings will become unrealistic because of the risk of 
Legionella growth in the DHW system. Therefore the only solution of how to avoid the growth of 
Legionella when considering the low temperature of DHW is use of small amount of water in the 
DHW system. It has been shown that if the amount of water in the DHW system is smaller than 3 
liters, the Legionella is not problem anymore. (DVGW regulations, Germany, Arbeitsblatt W551,April 2004) 

Solution	
The main difference between the flat station concept and conventional concept with centrally 
situated DHW tank is in number of pipes installed. This difference is caused by preparation of 
DHW in every flat separately in case of flat concept, where no circulation pipes are needed. 
Therefore the heat losses are very limited in case of the flat station scenario. 

The solution of flat station concept is suitable for traditional and also low temperature concepts, 
where it is actually necessary (problems with Legionella in low temperature systems). 
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3.2 Possible reduction of energy consumption in relation to BR08 generally and in an 
example in Be06  

The savings of flat station concept compare to the central substation are in Denmark about 15-30%. 
This number includes the detached houses as well as multi-storey buildings. Based on the statistics 
and experiences the average consumption of DHW for one flat where family of 4 members is 
supposed to live is 2300kWh per year. With this consideration the savings can be from 575kWh to 
690kWh per year. 

Results from Be06: 

The investigation in program Be06 was carried out on model of “parcelhus” which is available as an 
example in Be06. The example house has energy consumption about 83 kWh/m²/year. If the flat 
station concept is used then the overall energy consumption would be around 79,80 kWh/m²/year 
(for case that 15% of savings are reached) or 79,17 kWh/m²/year (for case that 30% of savings are 
reached). Notice that mentioned savings in percentage are concerning only DHW. When those 
savings are expressed as part of the energy consumption per m² of floor area according to BR08 
then in first case it is about 4% and in second case 5% of savings. This indicates that consumption 
of DHW creates rather large proportion of overall energy consumption and very much attention 
should be paid to that. If low energy class I house is investigated, the savings of energy 
consumption in kWh per m²/year in percentage would be much higher, since proportion of DHW to 
heating of the house would be higher.      
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3.3 Level of development by 2020 assuming that an efforts are stimulated 

The products for the flat station concept will be fully available for the year 2020.  

3.4 Time to make the products ready for the market 

The model of flat stations is already used in some countries and can be therefore supplied for 
Danish market as well. It is only the question of taking the new approach to the design. It this is 
motivated by building regulations, the solution can be broadly used during few years. 

3.5 Price level based on the assumption that the solutions will become standard products 

The cost of flat station concept is claimed to be comparable to central substation system.   

4. Consumer Unit for Low Energy District Heating 

4.1 Expected innovation and development based on a search in relevant research results 

4.1.1 Literature source: 

(1)…Paulsen O., Jianhua F., Furbo S., Thorsen J.E., Consumer Unit for Low Energy 
District Heating Net, The 11th International Symposium on District Heating and Cooling, 
August 31 to September 2, 2008, Reykjavik, Iceland 

http://www.google.dk/search?hl=da&rlz=1R2ADFA_enDK408&q=Consumer+Unit+for+Low+Ene
rgy+District+Heating+Net&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 

(2)…P.K.Olsen1, H. Lambertsen1, R. Hummelshøj1, B. Bøhm2, C.H. Christiansen2, S. 
Svendsen3, C.T. Larsen4, J. Worm5, A New Low-Temperature District Heating System 
for Low-Energy Buildings, The 11th International Symposium on District Heating and 
Cooling, August 31 to September 2, 2008, Reykjavik, Iceland 

http://www.google.dk/search?hl=da&rlz=1R2ADFA_enDK408&q=A+New+Low-
Temperature+District+Heating+System+for+Low-
Energy+Buildings&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 

(3)…Marek Brand, Jan Eric Thorsen, Svend Svendsen and Christian Holm Christiansen, A 
DIRECT HEAT EXCHANGER UNIT USED FOR DOMESTIC HOT WATER 
SUPPLY INA SINGLE-FAMILY HOUSE SUPPLIED BY LOW ENERGY 
DISTRICT HEATING, The 12th International Symposium on District Heating and 
Cooling, September 5th to September 7th, 2010, Tallinn, Estonia 

http://www.google.dk/search?hl=da&rlz=1R2ADFA_enDK408&q=DIRECT+HEAT+EXCHANG
ER+UNIT+USED+FOR+DOMESTIC+HOT+WATER+SUPPLY+INA+SINGLE-
FAMILY+HOUSE+SUPPLIED+BY+LOW+ENERGY+DISTRICT+HEATING%2C+The+12th+I
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nternational+Symposium+on+District+Heating+and+Cooling%2C+September+5th+to+September
+7th%2C+2010%2C+Tallinn%2C+Estonia&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai= 

(4)…Mikeska T., Development and Analysis of Low Temperature District Heating 
Network for Low Energy Buildings, Master thesis, Technical University of Denmark, 
Department of Civil Engineering, 2010 

4.1.2 Literature review: 

Introduction:	
The future building industry is going to be focused very closely on low energy buildings. This 
brings up many different challenges between among the heat losses from DH network. With the use 
of traditional DH systems working in a high temperatures the ratio of heat losses to energy 
delivered to the building would become very high and DH would not be competitive source of heat 
any longer. Therefore in order to make DH interesting option for energy supply of the future 
buildings, the new concepts must be designed and investigated.  

Idea	behind	the	project	
The new unit concept was designed and investigated as part of EFP 2007-Development and 
Demonstration of Low Energy District Heating for low energy buildings. The main idea of the 
investigation was to find out if a DH system with low temperature and low flow rate in the network 
could be feasible and sustainable solution for the future heat supply. The use of low temperature in 
DH network, beside the lowering of the heat losses, is increase of the potential for use of waste 
heat, renewable sources of energy and improved efficiency of CHP.  

Solution	
As a solution to the usage of a low temperature and low flow 
DH system, the DH heat storage tank is designed. In this way 
the flow through the DH primary side can be kept constantly 
low without any negative effect on delivery of heat for space 
heating or DHW.  

 

There is one very important feature of the designed solution. 
The DH heat storage tank is installed on the DH primary side of 
the network. Therefore it differs very much from a solution with 
standard tank for DHW usually being used. In case of the new 
unit the water stored in the DH heat storage tank is water from 
DH primary loop. The DHW is then prepared directly through 
the DHW HEX. This solution is very favorable against the 
growth of the bacteria Legionella. Since the Legionella grows 
in temperatures about 40-20°C it could be a problem when 
standard solution with DHW tank is used in connection with 
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low temperatures.    

Other noticeable advantage is the proper cooling of the return water in DH primary loop when DH 
heat storage tank is used. The proper cooling of the return water in primary DH loop is very 
important for efficient functioning of the CHP plants and generally good for use of renewable 
sources of energy.  

The solution is meant to be for low temperature concepts. 

4.2 Possible reduction of energy consumption in relation to BR08 generally and in an 
example in Be06  

The savings of the heat losses from DH network when DH consumer unit is used, are claimed to be 
4% in comparison to the scenario with direct DHW HEX or DHW unit (where the heat losses count 
about 15% of the energy delivered) (2).  

The heat loss coefficient during the stand-by mode from the DH heat storage tank is 1,1W/K. The 
heat loss of the heat exchanger when tapping of DHW takes place is 2,47 W/K (4).   

Results from Be06: 

The investigation in program Be06 was carried out on model of “parcelhus” which is available as an 
example in Be06. The example house has energy consumption about 83 kWh/m²/year. As a first, 
the house was equipped with the substation with heat storage tank working in conditions for 
traditional district heating. This means the temperature of primary water of 70°C. Energy 
consumption with such an equipment was 82,72 kWh.  

Afterwards, the calculation was repeated with the temperature of substation of 50°C. This is the 
temperature of the substation in case of low temperature operation system. The resulting energy 
consumption of the building is 82,41 kWh. The difference between in energy consumption for 
investigated house is 0,4%. This is caused by good thermal performance of the unit and by house 
being investigated. 

4.3 Level of development by 2020 assuming that an efforts are stimulated 

There are some critical points as for example stand-by heat loss from storage tank which need to be 
further investigated and improved. Also optimal size of the DH heat storage tank need to be further 
investigated. However, the product will be fully available for mass production in the year 2020. 

4.4 Time to make the products ready for the market 

It is more than certain that the solution can be available for use until the year 2020. The share on the 
market is questionable since the price of the product compare to different substations is going to be 
higher. The share on the market will depend a lot on requirements from building regulations about 
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allowed peak loads of the designed buildings. If those requirements are very strict because of the 
proper use of district heating network, then this solution could be only possible.  

4.5 Price level based on the assumption that the solutions will become standard products 

The limiting factor can be a price of the tank. The cost of the consumer unit with DH heat storage 
tank is more expensive than the solution with direct HEX. The difference in price is about 40% (2). 
On the other hand some investment savings can be made on the DH network piping since the 
diameter of the pipes used in solution with DH heat storage tank could be generally smaller. 
Moreover with reduced diameter of DH pipes a heat loss from DH network will be reduced. 

BR08, Building Regulations, The Danish Ministry of Economic and Business Affairs Danish 
Enterprise and Construction Authority Copenhagen 12. of December 2007, Drawn up in pursuance 
of sections 3, 5,16(3)-(4), 21(1), 28(1) and 30(2) of the Danish Building Act; see Consolidating Act 
no. 452 of 24 June 1998. Page 196 
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1. Innovation og udvikling på varmepumper 

Der er flere forskellige drivkræfter, der spiller ind på udviklingen af effektiviteten på varmepumper. 
Heraf udgør forsknings- og udviklingsprojekter kun en mindre del. I højere grad er udviklingen 
præget af et øget markedskrav om energieffektivitet samt mærkningsordninger og minimumskrav 
for effektiviteten på nationalt og europæisk niveau.  

Afsnit 1 kigger på de faktorer, der har betydning for udviklingen. For at forsøge at få indblik 
potentialet for varmepumpers energieffektivitet, er der ligeledes foretaget en analyse på spredningen 
i varmepumpernes energieffektivitet, som det ser ud i dag. Følgende områder vurderes at være 
væsentlige for at kunne estimere udviklingen i varmepumpers energieffektivitet. 

1.1 Forskning/udviklingsprojekter for varmepumper 
1.2 Mærkningsordninger og effektivitetskrav i Danmark og Europa 
1.3 Udvikling internt i virksomheder 
1.4 Analyse af energieffektivitet for varmepumper ud fra tilgængelige data 

Analysen vil fokusere på luft/luft varmepumper, luft/vand varmepumper og væske/vand 
varmepumper. Der findes utallige variationer af varmepumper, men denne analyse vil kun handle 
om disse tre hovedtyper. Varmepumpetyperne vil også blive behandlet individuelt, da der er 
forskellige udviklingstendenser indenfor de forskellige varmepumpetyper.  

1.1 Forskning/udviklingsprojekter 

Der er foretaget en søgning i Risøs projekt database på afsluttede og igangværende F&U projekter i 
dansk regi. I alt blev fundet 48 projekter med hovedfokus på varmepumper eller som et delelement i 
et større projekt.  

I langt størstedelen af disse projekter indgår varmepumpen som et redskab i forhold til andre 
teknologier eller strategier. F&U delen af disse projekter har således et andet fokus, men benytter 
varmepumpen som et middel til at opnå de ønskede resultater. Dette betyder i praksis at projekterne 
ikke udvikler selve varmepumpen, men kun anvendelsen af varmepumper. Årsagen til at 
varmepumper indgår i så mange F&U projekter i kombinationer med andre teknologier skyldes at 
de har en række umiddelbare fordele: 

 Varmepumpen kan booste lavtemperaturvarme til et temperaturniveau, der er anvendeligt til 
brugsvand og rumopvarmning.  

 Varmepumpen er meget driftsfleksibel og kan således påbegynde opvarmning øjeblikkeligt, 
hvis andre teknologier falder ud for eksempel på grund af mangelende sol eller vind.  

 Varmepumper kræver kun elektricitet som input og er derved uafhængige af fjernvarme og 
naturgasnettet.  

 Med et primært energiinput i form af elektricitet er varmepumper ligeledes meget relevante i 
forhold til fleksibelt elforbrug.  
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10 af projekterne omhandler varmepumper i kombination med solceller og/eller solvarme, mens to 
projekter handler om varmepumper som et redskab i forhold til ventilationsløsninger. Fem projekter 
har fokus på fleksibelt elforbrug, hvor varmepumperne medtages som et redskab til at opnå det 
fleksible elforbrug. Tre projekter arbejder med varmepumper i forhold til fjernvarmesystemet. En 
del projekter har energilagring som en primær eller delvis del.  

To projekter fokuserer på at udvikle store, højtemperatur varmepumper til industrien, mens tre 
projekter herudover fokuserer på varmepumper til industrielt brug generelt. Så selvom disse 
projekter i højere grad handler om at udvikle varmepumpen, er det ikke relevant i forhold til 
traditionel bygningsopvarmning.  

Herudover har et par projekter fokus på dimensionering og installation af varmepumper, hvor 
resultaterne har relevans i forhold til, hvor meget energi varmepumpen bruger i drift. I forhold til 
måden hvormed energieffektiviteten af varmepumper vurderes i dag har det dog ikke betydning.  

1.1.1. Relevante projekter med fokus på energieffektiviteten af selve varmepumpen  

Det afsluttede EFP-projekt ”Individuelle el-drevne varmepumper (ENS-51191/98-0035) udvikler 
bedre styring af varmepumpen og derigennem optimeret drift. Projektet er afsluttet i 1999, og 
teknologien er kun delvist implementeret i produkter på det danske marked, da der endnu ikke har 
været et reelt incitament til at anvende behovsstyring/frekvensregulering. Og netop for luft/vand og 
væske/vand varmepumpernes vedkommende findes der stadig en del on/off regulerede 
varmepumper.  

Herudover findes et netop afsluttet EFP projekt ”Udvikling og demonstration af minivarmepumper 
til lavenergihuse”. I dette projekt er det lykkedes at udvikle en væske/vand varmepumpe med lille 
kapacitet (2,1kW), som benytter naturlige kølemidler (propan). Der benyttes ligeledes 
frekvensreguleret kompressor, så kapaciteten kan reguleres fra 1kW til 2,1kW. Laboratorietest viser 
gode virkningsgrader, særligt set i lyset af, at der er tale om en varmepumpe med lille kapacitet. 
Ved EN14511 (0/+35˚C) blev målt COP-værdier fra 3,2 ved fuldlast til 3,5 ved dellast.  

1.1.2. Relevante projekter med fokus på anvendelsen af varmepumpen 
En del af projekterne fokuserer på kombinationen af solvarme eller solceller og varmepumper. 
Tidligere studier har vist, at rentabiliteten af denne teknologikobling er meget lav. EUDP projektet 
ENS-64010-0407 ”Dansk deltagelse i IEA-SHC Task 44: (Systems using solar thermal energy in 
combination with heat pumps)” dækker over deltagelse I IEA arbejde, som har til formål at 
analysere denne teknologikombination i lyset af, at prisen for udstyret er faldet i mellemtiden.  
Andre projekter belyser også denne kombination, hvor en del af dem dog har stort fokus på selve 
sol-delen af teknologien. Der er således stort udviklingsfokus på kombination af sol og 
varmepumper, men det er endnu for tidligt at konkludere på resultaterne. Men med den indsats der 
ligges, er det forventeligt at sol kombineret med varmepumper vil blive integreret i 
energiforsyningen i en udstrækning, som dog ikke kan forudsiges endnu. 	

Der er også et par eksempler på projekter omkring kombination af ventilation og varmepumper, 
hvor varmepumper kan opkvalificere temperaturen af varme genvundet fra ventilationen. Der findes 
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allerede kommercielle produkter på markedet, mens udviklingsprojekterne har til formål at udvide 
fleksibiliteten og energieffektiviteten. I lyset af, at der allerede findes produkter på markedet, kan 
det forventes at sådanne produkter vil opnå større udbredelse. Produkterne kræver dog en 
merinvestering, som efterfølgende vil bevirke reducerede energiomkostninger.  

Varmepumper indgår desuden i en række projekter omkring fleksibelt elforbrug, da teknologien har 
en række fordele i forhold til elforbruget. Disse projekter har ikke særlig fokus på 
energieffektiviteten, så udviklingen af denne vil ikke blive præget af disse projekter.  
Men projekterne er dog en indikation af, at varmepumper også vil være en integreret del af 
fremtidens energisystem. 

1.2 Mærkningsordninger og effektivitetskrav 

Som vist i foregående afsnit sker der nogen men dog begrænset udvikling af selve varmepumpernes 
egenskaber i F&U projekter. I højere grad antages det at udviklingen foregår internt hos 
producenterne afhængig af den efterspørgsel, markedet udviser. 

Efterspørgslen er præget af kundens interesse i energieffektiv og omkostningseffektiv opvarmning 
og af minimumskrav og mærkninger på området. Derfor fokuseres her på forordninger, mærkninger 
og positivlister for varmepumper.  

1.2.1 Hvordan opgives varmepumpens effektivitet? 

For at kunne vurdere kommende krav til varmepumper og betydningen heraf, er det nødvendigt at 
beskrive måden varmepumpernes effektivitet opgives på, da disse udvikler sig løbende, hvorved 
basis for energieffektivitetskravene ændrer sig.  

Den generelle tendens er, at fra at varmepumperne energi effektivitet tidligere blev sammenlignet 
ved ét driftspunkt ved fuldlast (den såkaldte COP, Coefficient Of Performance), benytter man i 
højere grad tal, der beskriver varmepumpens gennemsnitlige driftsmønster over en sæson.  

1.2.2 Mærkning og krav efter type af varmepumpe 

Luft/luft varmepumper 
BR10 
I BR10 er kravet til energieffektiviteten baseret på ét testpunkt i relation til teststandarden EN14511.  

Luft/luft varmepumper skal have en minimum COP værdi på 3,6 for EN14511 (+7/+20˚C). I 
forhold til EU’s nuværende mærkningsordning svarer det til en A-mærket varmepumpe.  

CEF Positivliste 
Center for Energibesparelser har en positivliste, hvor kravet for at komme med er COP = 2,5 i (-
7/+20˚C), COP = 2,8 i (+2/+20˚C) og tilsvarende 3,6 i (+7/+20˚C). Denne positivliste er således 
baseret på 3 driftspunkter.  
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EU mærkningsordning 
På EU niveau arbejdes der på baggrund af Eco-design studiet med en ny og mere ambitiøs 
mærkningsordning og MEPS (Minimum Energy Performance Standard) – altså et minimumskrav til 
effektiviteten af varmepumper, der sælges i Europa. Det kan forventes at en ordning der dækker 
hele Europa også vil påvirke efterspørgslen og dermed den generelle effektivitet af varmepumper på 
markedet.  

Der arbejdes med et effektivitetsindeks, som er langt mere nuanceret end hvad der tidligere er set. 
Her benyttes et beregnet gennemsnit af varmepumpens effektivitet baseret på temperaturvariationer 
og dellastvariationer over en opvarmningssæson. Effektivitetsindekset betegnes SCOP – Seasonal 
Coefficient Of Performance. 

Da beregningsmetoderne er forskellige, er det svært at sammenligne eksisterende COP baserede 
krav med EU kravene baseret på SCOP. Kravene til energiklasserne for både køling (SEER) og 
varme (SCOP) er vist herunder.  

 

Beregninger foretaget af Daikin (International varmepumpeproducent) viser at et A-mærke i den 
nuværende EU ordning vil give energimærker mellem A+ og B i den nye SCOP baserede ordning. 
Det vil derfor også sige, at BR10 kravet til energieffektiviteten vil ligge mellem A+ og B 
mærkning. 

På nuværende tidspunkt er planen, at introducere energimærket i 2012. På dette tidspunkt vil 
skalaen kun gå fra A til G. I 2014 revideres mærket, hvor G fjernes og A+ indføres. I 2016 fjernes F 
og A++ indføres. I 2018 fjernes E og A+++ indføres. De fire mærker er vist herunder for 
henholdsvis 2012, 2014, 2016 og 2018.  
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EU MEPS 
Fra 1.juli 2012 forbydes luft/luft varmepumper med for lave virkningsgrader. Disse krav skærpes i 
2014. På nuværende tidspunkt arbejdes med en model, hvor der gives ”rabat” på effektiviteten for 
varmepumper med særligt lave GWP-værdier. GWP værdien er et indeks for kølemidlets ”Global 
Warming Potential”. Der er sat en grænse på GWP lig 150. I praksis betyder det, at de fleste 
varmepumper baseret på ikke-naturlige kølemidler ligger over denne grænse og skal opfylde de 
skrappe krav til SCOP. Der findes enkle nye kølemiddelblandinger, som ligger under 150, men som 
dog ikke er almindelige på markedet endnu. Herudover kan naturlige kølemidler og brændbare 
kølemidler opfylde kravene.  

Herunder ses grænserne for effektiviteten for MEPS i 2012 og 2014. 

 SCOP 
MEPS 1. juli 2012 

SCOP 
MEPS 1. januar 

2014 
GWP > 150 3,20 3,50 
GWP < 150 2,88 3,15 

 
En SCOP på 3,20 svarer til et B-mærke, mens 2014 kravet på 3,50 lige kvalificerer sig til et A-
mærke. 

Omregnet til danske tal betyder det i grove træk, at kravene på EU-niveau vil ligge i samme 
størrelsesorden som de nuværende danske BR10 krav.  

Luft/vand varmepumper 
BR10 
I BR10 baseres effektivitetskravet på normeffektfaktoren i henhold til Energistyrelsens 
energimærkningsordning. Normeffektfaktoren regnes forskelligt afhængigt af om varmepumpen 
bruges til gulvvarme eller radiatorvarme, hvor gulvvarmedriften normalt vil have en højere 
normeffektfaktor, da varmepumpen skal levere varme ved lavere temperatur og derved ikke belastes 
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lige så hårdt.  
Varmepumpens ydelse og effektivitet oplyses ved fem driftstilstande, som vist i følgende tabel.  

Temperatur luft 
Kold side  

-7 ˚C 2 ˚C 2 ˚C 7 ˚C 7˚C 

Temperatur vand 
Varm side 

55˚C 45 ˚C 55 ˚C 35 ˚C 45 ˚C 

 

Normeffektfaktoren beregnes som en vægtning af disse punkter. Vægtningen afhænger af, hvorvidt 
der benyttes gulvvarme eller radiator.  

For gulvvarme er kravet 3,2 og for radiatorer er kravet 2,7. 

Kravene indeholder på nuværende tidspunkt ikke nogen form for dellast virkningsgrader.  

EU mærkningsordning / MEPS 
For luft/vand varmepumper er der nogle ligheder med luft/luft varmepumper. Her beregnes 
ligeledes et energieffektivitetsindeks baseret på en hel driftssæson. Der opgives også effektivitet og 
ydelse ved minimum dellast og der kompenseres, hvis varmepumpen har trinvis regulering. Dog er 
tankesættet for disse varmepumper, at det beregnede effektivitetsindeks skal kunne sammenlignes 
på tværs af kedler med forskellige typer af brændstof, varmepumper, elektrisk opvarmning mm. Det 
betyder, at effektiviteten beregnes som leveret varme i forhold til øvre brændværdi. Elektricitet 
tæller dog med en faktor 2,5. I praksis betyder det, at en varmepumpe med en gennemsnitlig COP 
på 3, vil få et indeks på 3/2,5 = 120 %. 

Der er stadig stor diskussion omkring beregningsmetode, energimærkning og minimumskrav. 
Detaljerne omkring energimærkningen er stadig meget usikre, men der arbejdes tilsvarende med en 
mærkning fra A+++ til G. De hidtidige forslag lægger op til, at varmepumper med de 
virkningsgrader vi kender i dag, vil blive placeret fra klasse B og opefter. 
Idet skalaen skal indeholde forskellige opvarmningsformer, vil elopvarmning, traditionelle 
oliefyrede kedler og lignende optage den nederste del af skalaen. Derfor vil spredningen på 
varmepumpernes energimærker være begrænset i forhold til en liste, som kun indeholder 
varmepumper.  

Arbejdet omkring minimumskrav til varmepumper er ligeledes usikkert. Der er dog blevet stillet 
forslag om minimumskrav, som ses i skemaet herunder:  

 Energy efficiency 
1. runde* 

Energy efficiency 
2.runde* 

Små varmepumper 
op til 10kW ydeevne 

56 % 64 % 

Større varmpumper  
op til 70kW ydeevne 

56 % 75 % 
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* Datoen for implementeringen er uvis. Oprindeligt var 1. runde tiltænkt at starte 1.1.2011 og anden 
runde 1.1.2013, hvilket ikke længere er muligt. Et umiddelbart skøn er, at minimumskrav først vil 
kunne træde i kraft i praktisk henseende fra 2015.  

Disse procentsatser dækker over ydelse i forhold til øvre brændværdi, men hvor elektricitet vægtes 
med en faktor 2,5. Samtidig er tallet et udtryk for gennemsnitlig effektivitet over en hel driftssæson 
inklusiv diverse tab mm. Principielt svarer en virkningsgrad på 56 % til en sæson gennemsnitlig 
COP (SCOP) værdi på 1,4 (beregnet som 0,56 · 2,5). Det skal dog tilføjes at beregningen af SCOP 
indbefatter varmetab og lavere COP værdier grundet driftstemperaturerne. Det er dog stadig et 
uambitiøst tal set i forhold til varmepumper.   

Det giver mest mening at vurdere disse grænser, når de sammenlignes med BR10 kravene. Der er 
på Teknologisk Institut tidligere lavet beregninger på, hvordan BR10 kravene ligger i forhold til 
ovenstående værdier. Først og fremmest afhænger det i høj grad af, om der er tale om gulvvarme 
eller radiator opvarmning.  

Luft/vand varmepumper der overholder BR10-kravet til normeffektfaktoren vil have følgende 
virkningsgrader i EU beregningsmetoden: 

 Seasonal  
Energy efficiency 

Radiator  
Andel af øvre 
brændværdi 

68 % 

Gulvvarme  
Andel af øvre 
brændværdi 

105 % 

 
Ovenstående tal viser, at foreslåede minimumskrav til luft/vand varmepumper på EU niveau ikke er 
tilstrækkelig skrappe i forhold til BR10, da BR10 kravene overgår både første og anden runde af 
EU kravene. Samtidig ses, at brugsformen er meget afgørende for udfaldet. Det er endnu ikke 
besluttet, hvilken opvarmningsform, der skal anvendes som udgangspunkt for 
effektivitetsberegningerne.  

Væske/vand varmepumper 

BR10 
På tilsvarende vis beregnes normeffektfaktoren i henhold til Energistyrelsens 
energimærkningsordning afhængigt af gulvvarme eller radiatorvarme. Varmepumpens ydelse og 
effektivitet oplyses ved følgende fire punkter: 

Temperatur væske 
Kold side  

0 ˚C 0 ˚C 0 ˚C -5 ˚C 

Temperatur vand 
Varm side 

35˚C 45 ˚C 55 ˚C 55 ˚C 
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Normeffektfaktoren beregnes som en vægtning af disse punkter. Vægtningen afhænger af, hvorvidt 
der benyttes gulvvarme eller radiator.  

Kravene er ligeledes afhængige af størrelsen af varmepumpen.  

Størrelse 
Normeffektfaktor 

Gulvvarme 
Normeffektfaktor 

Radiatorer 
0 – 3 kW 3,0 2,6 
3 – 6 kW 3,6 2,8 
> 6 kW 3,7 3,0 

Det ses, at særligt for gulvvarme er kravet for de mindste varmepumper noget mere lempeligt.  

Ligeledes er disse krav baseret alene på fuldlast virkningsgrader, hvilket er værd at hæfte sig ved.  

EU mærkningsordning / MEPS 
Væske/vand varmepumpe behandles meget tilsvarende luft/vand varmepumper i EU sammenhæng. 
Der beregnes ligeledes et effektivitetsindeks baseret på en hel driftssæson, som beregnes som 
andelen af leveret varme i forhold til øvre brændværdi med elektricitet vægtet en faktor 2,5.  

Ligeledes er der heller ikke noget, der er fastlagt endnu og alle detaljer er stadig oppe til diskussion. 
De tidligere fremsatte minimumskrav for væske/vand varmepumper er de samme som for luft/vand 
varmepumper, som blev vist i forrige afsnit.  

 Energy efficiency 
1. runde 

Energy efficiency 
2.runde 

Små varmepumper 
op til 10kW ydeevne 

56 % 64 % 

Større varmpumper  
op til 70kW ydeevne 

56 % 75 % 

 
Der er ligeledes lavet beregninger på sammenligning af ovenstående beregninger med BR10 krav.  

Væske/vand varmepumper der overholder BR10-kravet til normeffektfaktoren vil få følgende 
virkningsgrader med EU beregningsmetoden: 

 Seasonal  
Energy efficiency 

Radiator  
Andel af øvre 
brændværdi 

78 % 

Gulvvarme  
Andel af øvre 
brændværdi 

119 % 

 
Sammenlignes disse tal med de foreslåede minimumskrav i EU arbejdet (fra 56 % til 75 %) vil de 
være en kraftig forringelse i forhold til danske krav.  
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PrEN14825 

Teststandarden PrEN14825 er under revision. I den nye version af standarden indgår en metode til 
beregning af Seasonal Coefficient of Performance (SCOP), som i høj grad benytter både fuldlast 
data og dellast data. Den nye standard bemærker sig i høj grad ved også at fokusere på disse 
sæsonvariationer og beregning af et sæsonindeks, som netop beskriver gennemsnitseffektiviteten 
over hele driftssæsonen. Beregningsmetoden for luft/luft varmepumper i EU arbejdet ligger meget 
tæt op af den nuværende version af PrEN14825. 

Standarden er stadig under udarbejdelse, men er i store træk færdigbeskrevet. Den nye standard 
forventes implementeret i løbet af 2012, idet den tekniske komite på området (CEN/TC113) har 
planlagt at udsende standarden til formal vote i september 2011.  

Opsamling 
De forrige afsnit viser, at der er en udvikling i gang på europæisk niveau omkring mærkning og 
krav til varmepumpers energieffektivitet. Der er dog på nuværende tidspunkt ikke vedtaget noget 
endeligt. Arbejdet har stået på i en årrække og der er lagt mange kræfter i, samtidig med at der er 
stort pres fra kommissionen for at det skal føre til vedtagelser. På den anden side arbejder EHI 
(European Heating Industry) imod de nuværende forslag og ønsker at promovere deres egne 
beregningsmetoder.  

Der er to sider af denne udvikling. For det første indføres minimumskrav til energieffektiviteten. De 
tidligere afsnit viser desværre, at særligt for luft/vand varmepumper og for væske/vand 
varmepumper er kravene ikke særligt ambitiøse. For luft/luft varmepumper svarer kravene omtrent 
til de nuværende BR10 krav. Så det er vanskeligt at sige, om disse minimumskrav vil have nogen 
indflydelse på den generelle energieffektivitet for varmepumper.  

For det andet indføres en energimærkning. Med det nuværende forslag vil varmepumperne ligge 
meget gunstigt i forhold til energimærkningen. Det betyder at varmepumper vil fremstå meget 
attraktive i forhold til kedler og anden opvarmning. På den anden side betyder det, at incitamentet 
til at gøre varmepumperne bedre måske ikke er så stort.  

Udover de specifikke mærkninger og krav er det også interessant, hvordan 
sammenligningsgrundlaget for varmepumpers energieffektivitet bliver mere og mere nuanceret og i 
højere og højere grad afspejler den faktiske brug og ikke blot enkelte og ikke særligt repræsentative 
driftspunkter.  

1.3 Udvikling internt i virksomheder 

Som tidligere nævnt vil der efter al sandsynlighed ikke ske nogen teknologiske kvantespring frem 
til 2020. Varmepumperne har tidligere oplevet disse kvantespring tidligere med udviklingen af 
blandt andet pladevarmeveksleren, men der er ingen tegn på tilsvarende udviklingsgennembrud 
inden for de næste ca. 10 år. Udviklingen vil i højere grad bestå i mindre optimeringer, der løbende 
vil forbedre varmepumpernes effektivitet.  
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Markedet er desuden internationalt og særligt for luft-luft varmepumper er dette udtalt. Ved 
indførelsen af skrappere krav i Danmark er det langt fra sikkert at producenterne vil følge efter med 
udvikling og markedsføring af mere energieffektive varmepumper, da Danmark reelt kun udgør en 
lille andel af verdensmarkedet.  

På enkelte områder vil der dog være nogle tendenser, som beskrives i følgende fire afsnit.  

1.3.1 Bedre styring 

I den sidste årrække er kapacitetstilpasning af varmepumper blevet mere almindeligt. Det er 
realistisk at antage, at denne udvikling vil fortsætte.  

For luft/luft varmepumper er kapacitetsregulering standard i alle bedre modeller og alle luft/luft 
varmepumper på Center For Energibesparelsers liste har kapacitetsregulering. For de to andre typer 
varmepumper, er det ikke helt så udbredt. Tendensen er dog, at kapacitetsregulering bliver mere og 
mere udbredt.  
Denne udvikling kan øges, hvis fokus i krav og mærkningsordninger i højere grad ligger på dellast, 
som det også ses i den europæiske ordning. BR10 kravene for begge typer varmepumper er fastlagt 
ud fra fuldlast data alene, på trods af at varmepumper i størstedelen af levetiden vil køre i dellast.  

Der vil derfor ske en forbedring af energieffektiviteten for luft/vand og væske/vand varmepumper 
grundet en højere andel af markedet med kapacitetsregulering. Umiddelbart vil det dog ikke spille 
en rolle i forhold til BR10 kravene, da normeffektfaktoren er opbygget på basis af fuldlastdata.  
Det bør derfor overvejes om normeffektfaktoren i fremtiden skal tilpasses til også at medtage data 
for dellast. 

1.3.2 Forbedring af små varmepumper 

På nuværende tidspunkt er kravene i BR10 til små varmepumper mere lempelige end til større 
varmepumper for væske/vand varmepumper. Det forventes at en del af teknologien, som anvendes 
til store varmepumper direkte vil kunne overføres til mindre varmepumper og herigennem gøre 
disse mere effektive. Blandt andet kan det forventes at kapacitetsregulering i højere grad også vil 
blive benyttet på de mindre varmepumper, hvor den positive effekt blandt andet blev eftervist i 
EFP-projektet ”Udvikling og demonstration af minivarmepumper til lavenergihuse”.  
Disse forhold spiller en særlig rolle i fremtidens byggeri, hvor varmebehovet vil blive mindre 
grundet løbende forbedringer af klimaskærmen.  

På baggrund heraf bør det overvejes om differentieringen i kravene til væske/vand varmepumper 
med hensyn til ydeevne skal mindskes.  

1.3.3 Naturlige kølemidler i varmepumper 

Inden for kølemiddelområdet ses en begyndende tendens mod at bruge naturlige kølemidler 
herunder særligt propan i varmepumper. På europæisk plan er det primært inden for 
brugsvandsvarmepumper og boligventilationsvarmepumper vi ser anvendelsen af kulbrinter som 
kølemiddel, og i Asien foregår der ligeledes et udviklingsarbejde på området. Indiske og kinesiske 
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producenter arbejder med udviklingen af varmepumper med naturlige kølemidler, og der findes nu 
enkelte produkter på det asiatiske marked med propan. Ligeledes arbejdes der med at udviklingen af 
en luft/luft varmepumpe med propan til det europæiske marked. EFP-projektet ”Udvikling og 
demonstration af minivarmepumper til lavenergihuse” var ligeledes baseret på en propan 
varmepumpe, som viste gode testresultater.  
Varmepumper med propan som kølemiddel vil som minimum have mulighed for opnå samme 
virkningsgrad som varmepumper med HFC kølemiddel. På længere sigt må det forventes at 
udviklingen generelt går mod anvendelse af naturlige kølemidler, hvorfor en positiv udvikling i 
effektiviteten må forventes. EU arbejdet har også fokus på kølemidler, og der gives den føromtalte 
”rabat” på kravet til effektiviteten for varmepumper med kølemidler, som har GWP-værdier under 
150. Propan har en GWP på 3,3 og er således kvalificeret til denne rabat.  

1.3.4 Anvendelse af varmepumper i andre systemer 

Som beskrevet i afsnit 1.1 er der stor fokus på anvendelsen af varmepumper i F&U projekter. Der 
igangsættes mange projekter, hvor varmepumper indgår som en del af den samlede teknologi på 
grund af varmepumpens fordele beskrevet i 1.1. Det drejer sig særligt om kombination med 
solvarme, solceller, ventilation og som et middel til at gøre elforbruget fleksibelt.  

Anvendelsen af varmepumper er i udvikling på grund af varmepumpens driftsmæssige fordele. Det 
ser ud som om, at varmepumper i kombination med anden teknologi vil blive mere udbredt.  

Overordnet set kommer varmepumper til at spille en væsentlig rolle i fremtidens energisystem, både 
til isolerede opvarmningsformål, i kombination med andre teknologier og til at opnå et mere 
fleksibelt elforbrug.  

1.4 Analyse af virkningsgrader for varmepumper på markedet i dag 

Foregående afsnit har vist, at der ikke er nogen større udviklingsspring på vej for varmepumper. 
Ligeledes vil der ikke blive indført markant skrappere krav på europæisk niveau, som kan øge 
fabrikanternes incitament til at udvikle mere effektive varmepumper.  

Potentialet for at hæve energieffektiviteten af varmepumper, som installeres fremover skal derfor i 
højere grad findes blandt de varmepumper, der allerede findes i markedet i dag.  

1.4.1. Virkningsgrader for væske/vand varmepumper i dag	

På følgende figurer er vist normeffektfaktorer, BR10 krav og gennemsnitlige normeffektfaktorer for 
væske/vand varmepumper på energistyrelsens liste for henholdsvis radiator opvarmning og 
gulvvarme opvarmning. 
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Opsummeret data for væske/vand varmepumper 

 Radiator Gulvvarme 
Kapacite

t 
Gennemsnit BR10 

krav 
BR10 OK 

andel 
Gennemsnit BR10 krav BR10 OK 

andel 
0 – 3 kW 2,55 2,6 0 % 3,12 3,0 100 %
3 – 6 kW 2,92 2,8 62 % 3,73 3,6 76 %
6 – 9 kW 3,07 

3,0

60 % 3,87

3,7 

81 %
9 – 16 

kW 3,06 
66 % 3,87 83 %

> 16 kW 2,88 22 % 3,62 33 %
Samlet 3,01 57 % 3,81  74 %

 
Tabellen viser, at 57 % af alle varmepumper på listen klarer BR10 kravet for radiator opvarmning 
og 74 % klarer BR10 kravet for gulvvarme opvarmning. 

Hvis det antages, at der indføres skrappere krav vil antallet af varmepumper som overholder kravet 
falde. Hvis grænsen for accepteret normeffektfaktor hæves 10 % fås: 

 Radiator Gulvvarme 
Kapacite

t 
Gennemsnit BR10 

krav 
BR10 OK 

andel 
Gennemsnit BR10 krav BR10 OK 

andel 
0 – 3 kW 2,55 2,9 0 % 3,12 3,0 100 %
3 – 6 kW 2,92 3,1 21 % 3,73 3,6 20 %
6 – 9 kW 3,07 

3,3

21 % 3,87

3,7 

15 %
9 – 16 

kW 3,06 
10 % 3,87 10 %

> 16 kW 2,88 4 % 3,62 4 %
Samlet 3,01 14 % 3,81  12 %

 
Tabellen viser, at en stramning på kun 10 % har stor betydning på antallet af varmepumper, som 
klarer kravene. Det viser, at spredningen af varmepumpernes energieffektivitet er relativ lille. 

Kun 14 % af de nuværende varmepumper på listen klarer det skrappere krav for radiatoropvarmning 
og 12% for gulvvarme opvarmning. 

1.4.2. Virkningsgrader for luft/vand varmepumper i dag	

På følgende figurer er vist normeffektfaktorer, BR10 krav og gennemsnitlige normeffektfaktorer for 
luft/vand varmepumper på energistyrelsens liste for henholdsvis radiator opvarmning og gulvvarme 
opvarmning. 



Danmarks Tekniske Universitet   
Institut for Byggeri og Anlæg.  
 

-99- 
 

 

 

 

 

 

 



Danmarks Tekniske Universitet   
Institut for Byggeri og Anlæg.  
 

-100- 
 

Data opsummeret luft/vand varmepumper 

 Radiator Gulvvarme 
Kapacitet Gennemsni

t 
BR10 
krav 

BR10 OK 
andel 

Gennemsnit BR10 krav BR10 OK 
andel 

0 – 6 kW 2,48 

2,7

14 % 3,11

3,2 

50 %
6 – 9 kW 2,61 33 % 3,30 67 %

9 – 16 
kW 2,61 

39 % 3,24 45 %

> 16 kW 2,71 47 % 3,25 53 %
Samlet 2,61 36 % 3,25  54 %

 
Tabellen viser, at 36 % af alle varmepumper på listen klarer BR10 kravet for radiator opvarmning 
og 54 % klarer BR10 kravet for gulvvarme opvarmning.  

Hvis grænserne hæves 5 % fås følgende tal: 

 Radiator Gulvvarme 
Kapacitet Gennemsnit BR10 

krav 
BR10 OK 

andel 
Gennemsnit BR10 krav BR10 OK 

andel 
0 – 6 kW 2,48 

2,8

0 % 3,11

3,4 

7 %
6 – 9 kW 2,61 18 % 3,30 20 %

9 – 16 
kW 2,61 

17 % 3,24 23 %

> 16 kW 2,71 40 % 3,25 47 %
Samlet 2,61 19 % 3,25  23 %

 
For 10 %: 

 Radiator Gulvvarme 
Kapacitet Gennemsnit BR10 

krav 
BR10 OK 

andel 
Gennemsnit BR10 krav BR10 OK 

andel 
0 – 6 kW 2,48 

3,0

7 % 3,11

3,5 

7 %
6 – 9 kW 2,61 4 % 3,30 13 %
9 – 16 kW 2,61 2 % 3,24 9 %
> 16 kW 2,71 20 % 3,25 20 %
Samlet 2,61 4 % 3,25  11 %

 
Det ses af tabellerne, at en stramning på 10 % vil diskvalificere henholdsvis 96 % og 89 % af 
varmepumperne på listen. Derfor er der også lavet en analyse med kun 5 %, som vil tillade 
henholdsvis 19 og 23 % af varmepumperne på den nuværende liste.  

1.4.3. Virkningsgrader for luft/vand varmepumper i dag 

For luft/luft varmepumper er der ikke samme datagrundlag til rådighed, idet energistyrelsen ikke 
fører en liste over luft/luft varmepumper. Center For Energibesparelser har dog en liste over luft/luft 
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varmepumper med energisparemærke, som er vist i følgende figur. Figuren viser kun de bedste 
produkter på markedet, mens en række luft/luft varmepumper ikke er kvalificerfede til listen. Som 
nævnt i afsnit 1.2.2 er kravene fastlagt i driftspunkter svarende til COP = 2,5 i (-7/+20˚C), COP = 
2,8 i (+2/+20˚C) og 3,6 i (+7/+20˚C). 

 

Figuren viser, at de bedste varmepumper alle overholder BR10 kravet og endda med stor margin. 
Kravet i driftspunktet 2 ˚C / 20 ˚C, som kun gælder i forhold til positivlisten er til gengæld noget 
skrappere, hvor marginen er væsentlig mindre.  

2. Mulig reduktion af energiforbrug i forhold til BR10-niveau 

På baggrund af afsnit 1 kan fremhæves følgende tendenser 

 Udviklingen på varmepumpers energi effektivitet er kun i mindre grad præget af F&U 
projekter. Disse typer projekter er i højere grad med til at optimere brugen af 
varmepumperne.  

 På europæisk plan er et stort arbejde i gang med energieffektivitetskrav og energimærkning 
af varmepumper. For luft/vand og væske/vand varmepumper er kravene meget bløde og for 
luft/luft varmepumper svarer kravene til BR10 krav. Men da EU udgør et stort marked er det 
muligt at det øgede fokus på varmepumpernes energieffektivitet også vil booste 
varmepumpeproducenternes incitament til at udvikle energieffektive varmepumper. 
Dog vurderes det, at reglerne først kan træde i kraft fra 2015, da processen allerede er 
væsentligt forsinket grundet stor intern uenighed i arbejdsgruppen.  
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 Der er en generel udvikling mod et mere detaljeret grundlag for krav og mærkning, hvor der 
benyttes et sæsonindeks, der beskriver den gennemsnitlige effektivitet over en sæson. Dette 
ses både på arbejdet med standarden prEN14825 og med EU-arbejdet. Når nye EU regler 
træder i kraft vil de efter al sandsynlighed være baseret på sæsonindeks. Udviklingen og 
forbedringen af energieffektiviteten på varmepumper vil ske løbende og uden pludseligt 
markante fremskridt. Forventningen til energieffektiviteten i fremtiden vil derfor være en 
fremskrivning af disse løbende forbedringer. 

 Kapacitetsregulering bliver mere og mere udbredt med bedre dellastvirkningsgrader til 
følge. Særligt for luft/vand og væske/vand varmepumper vil der ske en udvikling i den 
kommende årrække.  

 Teknologi der tidligere har været for dyr at bruge på små varmepumper vil i højere grad 
blive udbredt på de små varmepumper også. Det betyder at der kan forventes højere 
effektiviteter på disse. 

 Der vil ske en udvikling af varmepumper med naturlige kølemidler. Effekten af denne 
udvikling er svær at spå om, men et forsigtigt bud er, at effektiviteten af varmepumper med 
f.eks. propan som kølemiddel bliver 2-5 % bedre de kommende ti år. 

 Varmepumper vil i videre forstand blive benyttet i kombination med andre teknologier og 
som et middel til at opnå fleksibelt elforbrug. 
 

Disse punkter beskriver forbedringer, der vil komme til udtryk i det gennemsnitlige energiforbrug 
over en hel sæson. Det er derfor vanskeligt at sige, hvad den mulige reduktion af energiforbruget i 
forhold til BR10 niveau er, hvis BR10 niveau er udtrykt alene ved fuldlastdata i bestemte 
driftspunkter. 
 
I afsnit 3.3 foreslås data til Be10 beregning af energieffektivitetsforbedring for varmepumper.  

3. Udviklingsniveau til 2020 

Der er to hovedtræk i vurderingen af udviklingspotentialet. Første vurdering går på metoden, 
hvormed man fastlægger krav til energieffektiviteten. Anden går på kvantitative vurderinger af 
effektivitetsforbedringer med de usikkerheder det måtte indebære.  

Følgende afsnit (3.1) beskriver nogle overvejelser i forhold til måden energiforbruget og 
udviklingen af dette vurderes. Andet afsnit (3.2) beskriver overvejelser og kvantificering af 
udvikling generelt.  

3.1 Generelle vurderinger og anbefalinger 

Det er oplagt at benytte graferne og data præsenteret i afsnit 1.4 over spredningen på 
energieffektiviteten for varmepumper til at sætte tal på fremtidige energikrav. Dette bør dog gøres 
med væsentlige forbehold, idet både producenternes oplyste tal og metoden til beregning af 
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normeffektfaktoren ikke er endeligt verificeret. Der er en proces i gang omkring evaluering af dette, 
som færdiggøres i løbet af 2011, hvorfor det anbefales at vente til evalueringen er færdig.  

Energistyrelsens liste over energieffektive varmepumper, som er grundlaget for de krav, der stilles 
til varmepumpernes effektivitet er helt grundlæggende baseret på såkaldte selvangivelser, hvor 
leverandøren oplyser data for sine varmepumper ved en række driftsbetingelser. Disse data og det 
øvrige dokumentationsmateriale vurderes af en teknisk ekspert på Teknologisk Institut, 
normeffektivitet beregnes og produktet optages derefter på listen med de beregnede 
normeffektiviteter. Det er helt afgørende for listens troværdighed, at det er muligt at udtage 
produkter til stikprøvekontrol, hvor de oplyste værdier kontrolleres på en akkrediteret prøvestand på 
Teknologisk Institut. Erfaringerne herfra er relativt beskedne, da Energistyrelsen først i 2011 har 
indført en mere massiv stikprøvekontrol af produkterne på listen. Som udgangspunkt er de oplyste 
værdier troværdige, og vi må forvente, at kun relativt få produkter vil dumpe i stikprøvekontrollen, 
men indtil vi har et mere statistisk solidt grundlag at vurdere dette på, anbefales det, at man ikke 
låser sig fast på effektivitetskrav, som sidenhen viser sig urealistiske i forhold til virkeligheden. 

Det er endvidere Teknologisk Instituts opfattelse, at resultaterne af det igangværende måleprogram 
på varmepumper, som gennemføres for Energistyrelsen med henblik på at evaluere den model, der 
ligger til grund for beregningen af normeffektivitet bør være analyseret, inden den endelige 
beslutning om minimumskravene for varmepumper træffes. Beregningsmodellen blev udviklet 
tilbage i 2008 i forbindelse med Energistyrelsens kampagne på varmepumpeområdet, og branchen 
blev dengang stillet i udsigt, at en evaluering af modellen skulle gennemføres og eventuelle 
nødvendige justeringer foretages, når resultatet af evalueringen kendtes. Teknologisk Institut 
gennemfører i øjeblikket det omtalte måleprogram, og analysen af resultaterne er jf. kontrakten 
mellem Instituttet og Energistyrelsen klar ultimo oktober 2011. 

Det kan overvejes om normeffektfaktorerne i højere grad skal inkludere testdata for dellast, f.eks. i 
henhold til prEN14825, idet varmepumperne vil køre dellast en stor del af sæsonen. 
Samtidig synes udviklingen at gå mod flere varmepumper med kapacitetsregulering og det bør 
derfor diskuteres, om kravene i bygningsreglementet bør understøtte denne udvikling.  

Tilsvarende kan det overvejes om kravene til luft/luft varmepumper skal baseres på en 
normeffektfaktor, der i højere grad medtager dellast og flere driftspunkter. Det nuværende krav er 
baseret på +7/+20˚C, som kun sjældent optræder i løbet af varmesæsonen.  

For begge ovenstående vurderinger gælder at tendensen på EU niveau går mod mere detaljeret 
indeksering, der i højere grad afspejler faktisk drift. Det bør derfor overvejes i hvilken grad danske 
krav skal følge disse tendenser.  

Ligeledes kan det overvejes, om incitamentet til at benytte naturlige kølemidler i varmepumper skal 
underbygges. På EU niveau arbejdes med en differentiering på dette punkt, hvor kravene til 
varmepumper med naturlige kølemidler er 10 % lavere.  
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3.2 Kvantificering af udviklingen 

Ud fra forudgående analyse vurderes det, at produktudvikling kun i begrænset omfang vil påvirke 
varmepumpers energieffektivitet frem til 2020. Det ses blandt andet ved, at der kun i begrænset 
omfang udføres F&U projekter med fokus på energioptimering af selve varmepumpen, at de 
kommende EU krav til varmepumper nok vil øge fokus på energieffektivitet, men ikke er markante 
i forhold til danske krav og at varmepumpe udvikling i virksomhederne ikke tegner til at skabe 
større udviklingsspring.  
Analysen i afsnit 1.4 viste, at BR10 kravene accepterer mellem 34 % og 74 % af varmepumperne på 
listen. Det kan overvejes at flytte grænsen og kun tillade de mest effektive varmepumper på listen.  

Men spørgsmålet er i hvilket omfang, det er fornuftigt at stramme kravene. Analysen viser at 
energieffektiviteternes variation er relativt begrænset. Selv mindre stramninger vil diskvalificere 
store dele af varmepumperne på Energistyrelsens liste.  

Det anbefales under alle omstændigheder ikke at fastlægge skrappere krav til varmepumpernes 
effektivitet, før både normeffektfaktorens repræsentativitet er blevet evalueret via måleprogrammet 
for varmepumper og data for energieffektiviteterne på listen er blevet valideret ved 
stikprøvekontroller.  

Såfremt disse evalueringer kan bekræfte de nuværende oplysninger og ud fra en antagelse om, at der 
ikke vil ske radikale udviklinger for varmepumper anbefales følgende: 

 Væske/vand varmepumper 
Maksimalt 10 % højere krav til normeffektfaktoren 

 Luft/vand varmepumper 
Ingen eller maksimalt 5 % højere krav til normeffektfaktoren 

 Luft/luft varmepumper 
Kravet bør baseres på en form for en normeffektfaktor, der medtager flere driftspunkter. Det 
nuværende krav for 7˚C / 20˚C kan strammes.  

3.3 Data for mulig reduktion i forhold til BR10 niveau 

Analysen er baseret på normeffektfaktorer. Disse normeffektfaktorer er ikke umiddelbart mulige at 
indtaste i Be10. Der er derfor foretaget en analyse af sammenhængen mellem normeffektfaktorerne 
for radiator og gulvvarme og COP værdien i standard driftspunkterne. Nuværende og foreslåede 
krav til normeffektfaktorer er omregnet til COP værdier, som er vist i følgende.  

Væske/vand varmepumper  
EN14511 driftspunkt (0˚C / 45˚C) 

Kapacitet 
COP krav 

2010 
COP krav 

2020 
0 – 3 kW 2,71 3,00 
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3 – 6 kW 3,07 3,41 
> 6 kW 3,23 3,56 

 
Luft/vand varmepumper 
EN14511 driftspunkt (7˚C / 45˚C) 

Kapacitet 
COP krav

2010 
COP krav 

2020 
Alle 3,22 3,37 

4. Markedsmodningstider	

Da der ikke er tale om nogen specifik, ny teknologi giver det ikke mening at tale om 
markedsmodningstider. Dog vurderes det at kapacitetsregulering på luft/vand og væske/vand 
varmepumper vil findes på størstedelen af disse varmepumper i 2020.  

5. Prisniveau 

Det forventes ikke, at teknologiske tiltag vil ændre prisen fremtidens varmepumper i større 
udstrækning. Det er muligt at konkurrence fra Asien vil presse priserne ned. Dog skal man være 
opmærksom på, om kvaliteten af disse produkter også stemmer overens med det deklarerede, da der 
somme tider ses en tendens til urigtige oplysninger herfra. Kontrolordninger, kan derfor være en 
væsentlig faktor i at sikre høj energieffektivitet for fremtidens varmepumper.  
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1. Forventet innovation/udvikling baseret på en søgning af relevante 
forskningsresultater 

I dag udformes store solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning normalt som high flow anlæg med 
en høj volumenstrøm i solfangerkredsen på ca. 1,2 l/min pr. m² solfanger og et varmelager, som 
opvarmes til en ensartet temperatur i perioder med solvarmetilførsel til varmelageret.  

High flow solvarmeanlæg kan udformes på mange forskellige måder. For eksempel kan anlægget 
udformes med én varmtvandsbeholder, som både kan opvarmes af solvarme og af et supplerende 
energianlæg, som kan være baseret på olie, naturgas eller fjernvarme.  Figur 1viser en principskitse 
af sådant et solvarmeanlæg. 

 

Figur 1. Principskitse af high flow solvarmeanlæg med én varmtvandsbeholder. 

Solvarme overføres ved hjælp af en ekstern varmeveksler fra varm solfangervæske i 
solfangerkredsen til koldere brugsvand. Koldt brugsvand føres fra bunden af varmtvandsbeholderen 
frem til varmeveksleren, hvor opvarmningen foregår og herfra retur til varmtvandsbeholderen. 
Cirkulationspumperne i solfangerkredsen og i varmevekslerkredsen med brugsvand styres ved 
hjælp af solvarmeanlæggets styresystem. Når solfangertemperaturen er ca. 10 K højere end 
temperaturen i den nederste del af varmtvandsbeholderen startes pumperne så volumenstrømmen i 
solfangerkredsen bliver ca. 1,2 l/min pr. m² solfanger og volumenstrømmen i 
varmevekslingskredsen bliver ca. 1,1 l/min pr. m² solfanger. Varmtvandsbeholderen kan på denne 
måde opvarmes til en ensartet temperatur så længe solfangerne kan producere varme. Når 
solfangertemperaturen ikke længere er ca. 0,1 K højere end temperaturen i den nederste del af 
varmtvandsbeholderen stoppes driften af de to cirkulationspumper. 

Den øverste del af varmtvandsbeholderen kan via en anden ekstern varmeveksler opvarmes af den 
supplerende energikilde. På denne måde er det muligt at dække varmtvandsforbruget og varmetabet 
fra cirkulationsledningen, også i perioder hvor solvarmen ikke kan dække varmebehovene. 

Et andet eksempel på en anlægsudformning er vist på figur 2. Solvarmeanlægget er forsynet med to 
varmtvandsbeholdere, en forvarmebeholder, som udelukkende opvarmes af solvarme og en 
eftervarmebeholder, som opvarmes af det supplerende energianlæg og af solvarme, som under 
varmtvandstapning flyttes fra forvarmebeholderen til eftervarmebeholderen.   
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Figur 2. Principskitse af high flow solvarmeanlæg med forvarmebeholder til solvarme.     

Varmtvandsanlæggets cirkulationsledning føres retur til forvarmebeholderen. Denne 
anlægsudformning kan med fordel benyttes, hvis der i bygningen før installationen af 
solvarmeanlæg er en forholdsvis ny varmtvandsbeholder, som opvarmes af det eksisterende 
energianlæg. Solvarmeanlægget kan ved at udnytte den eksisterende varmtvandsbeholder 
billiggøres samtidig med at solvarmeanlæggets ydelse kan forøges, idet temperaturniveauet i 
varmtvandsbeholder og solfangerkreds reduceres i forhold til temperaturniveauet i 
solvarmeanlægget med én varmtvandsbeholder.   

I dag benyttes plane solfangere med gode absorbere til store solvarmeanlæg til 
brugsvandsopvarmning. Solfangerne har normalt et dæklag bestående af jernfrit glas med en 
soltransmittans på ca. 91 % ved en indfaldsvinkel på 0°. 

I dag benyttes varmelagre med mange rørtilslutninger til og fra varmelagerets øverste del. Disse 
rørtilslutninger resulterer i store varmetab fra varmelageret og reduceret ydelse for 
solvarmeanlægget.  

I fremtiden kan store solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning med stor fordel, ydelsesmæssigt 
såvel som prismæssigt, udformes som low flow anlæg. I low flow anlæg benyttes en lav 
volumenstrøm i solfangerkredsen på ca. 0,15-0,30 l/min pr. m² solfanger og et varmelager, hvori der 
etableres en stor temperaturlagdeling under solvarmetilførsel. 

Undersøgelser har vist, at low flow solvarmeanlæg yder 10-25 % mere end high flow 
solvarmeanlæg, [1], [2], [3], [4], [5]. Solvarmeanlæggets dækningsgrad, det vil sige den del af 
varmebehovet, som dækkes af solvarmeanlægget, spiller en afgørende rolle for hvor stor den 
ydelsesmæssige fordel er for low flow anlæg i forhold til high flow anlæg. Jo lavere dækningsgrad, 
des større er den procentvise merydelse for low flow anlæg sammenlignet med high flow anlæg. 

Low flow princippet muliggør også en billiggørelse af solvarmeanlægget, idet princippet gør det 
muligt at benytte mindre rør, mindre rørisolering, mindre solfangervæske og mindre 
cirkulationspumpe i solfangerkredsen. 
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Low flow solvarmeanlæg kan lige som high flow solvarmeanlæg udformes på mange forskellige 
måder. For eksempel kan anlægget udformes med én varmtvandsbeholder, som både kan opvarmes 
af solvarme og af et supplerende energianlæg, se figur 3. 
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Figur 3. Principskitse af low flow solvarmeanlæg med ekstern varmeveksler og én varmtvandsbeholder. 

Solvarme overføres ved hjælp af en ekstern varmeveksler fra varm solfangervæske i 
solfangerkredsen til koldere brugsvand. Koldt brugsvand føres fra bunden af varmtvandsbeholderen 
frem til varmeveksleren, hvor opvarmningen foregår og herfra retur til varmtvandsbeholder. Det 
opvarmede vand føres ind i varmtvandsbeholderen via et stratifikationsindløbsrør, som virker 
således at det opvarmede vand tilføres varmtvandsbeholderen i det niveau, hvor temperaturen er lig 
med temperaturen af det indstrømmende vand. På denne måde opbygges der en stor fordelagtig 
temperaturlagdeling i varmtvandsbeholderen. 

Figur 4 viser eksempler på stratifikationsindløbsrør. Til venstre ses et plastikrør med åbninger hvori 
der er placeret en bevægelig klap. Til højre ses et stofrør bestående af to lag stof, [6].  

 

 

  

Figur 4. Stratifikationsrør. 
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Begge stratifikationsrør fungerer ved hjælp af de små forskelle, der opstår mellem trykket i røret og 
trykket i lagertanken på grund af temperaturforskelle og dermed massefyldeforskelle for vandet i 
røret og vandet i lagertanken. For eksempel i driftssituationen hvor varmt vand ledes ind i plastik 
stratifikationsrøret med åbninger med bevægelige klapper og vandet i lagertank er koldt, vil trykket 
i lagertanken være større end trykket i stratifikationsrøret og det kolde vand i lagertanken vil således 
i et givent niveau, trykke på den bevægelige klap således at vandet ikke løber ud i lagertanken. 
Først når der ikke længere er trykforskel, forårsaget af temperaturforskel vil klappen åbne. Det 
forventes at de nyudviklede stofstratifikationsindløbsrør vil være til rådighed for tankfabrikanter i 
løbet af få år. En anden mulighed til opbygning af temperaturlagdeling i lagertanken er at benytte 
flere indløb placeret i forskellige højder og styre hvor indløbet til lagertanken sker ved hjælp af 
ventiler og temperaturregistreringer.  

Cirkulationspumperne i solfangerkredsen og i varmevekslerkredsen med brugsvand styres ved 
hjælp af solvarmeanlæggets styresystem. Når solfangertemperaturen er ca. 10 K højere end 
temperaturen i den nederste del af varmtvandsbeholderen startes pumperne så volumenstrømmen i 
solfangerkredsen bliver ca. 0,20 l/min pr. m² solfanger og volumenstrømmen i 
varmevekslingskredsen bliver ca. 0,18 l/min pr. m² solfanger. Når solfangertemperaturen ikke 
længere er ca. 2 K højere end temperaturen i den nederste del af varmtvandsbeholderen stoppes 
driften af de to cirkulationspumper.  

Den øverste del af varmtvandsbeholderen kan via en anden ekstern varmeveksler opvarmes af den 
supplerende energikilde. På denne måde er det muligt at dække varmtvandsforbruget og varmetabet 
fra cirkulationsledningen, også i perioder hvor solvarmen ikke kan dække varmebehovene. 

Et andet eksempel på en anlægsudformning er vist på figur 5 Ligesom high flow solvarmeanlæg 
kan low flow solvarmeanlæg med fordel forsynes med to varmtvandsbeholdere, hvis der i forvejen i 
bygningen er en varmtvandsbeholder i god stand. 
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Figur 5. Principskitse af low flow solvarmeanlæg med forvarmebeholder til solvarme. 
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Det vurderes at udnyttelse af low flow princippet kan forbedre ydelsen af større solvarmeanlæg til 
brugsvandsopvarmning med 10-25 % og ydelse/pris forholdet for anlæggene med ca. 15-30%. 

Som nævnt tidligere benyttes i dag plane solfangere med et dæklag bestående af jernfrit glas.  

Undersøgelser har vist, at effektiviteten og ydelsen af plane solfangere kan øges væsentligt ved at 
benytte dæklag af glas, som er antirefleksionsbehandlet. Soltransmittansen for glasset kan forøges 
fra 91 % til 96 % for en indfaldsvinkel på 0° på grund af antirefleksionsbehandlingen. Ydelsen af 
store solvarmeanlæg kan forøges med ca. 4-10 % i afhægighed af solvarmeanlæggets dækningsgrad 
ved at udskifte solfangernes normale glas med antirefleksionsbehandlede glas, [7]. Jo mindre 
dækningsgraden er, des større er den ydelsesmæssige fordel.  

Antirefleksionsbehandling af glas er allerede i dag særdeles økonomisk attraktivt for alle 
solvarmeanlæg med plane solfangere, da prisen for antirefleksionsbehandlingen er ca. 35 kr/m². Det 
danske firma Sunarc Technology A/S er førende inden for dette område, [8]. 

Low flow princippet muliggør desuden, at forskellige solfangertyper med fordel kan benyttes i 
solvarmeanlæggets solfangerfelt. Når der benyttes lave volumenstrømme i solfangerfeltet er der 
nemlig store forskelle mellem fremløbs- og returtemperaturen for solfangerfeltet, typisk 30 K - 40 
K. Derfor kan solfangerfeltet med fordel bestå af rækker med seriekoblede solfangere, hvor 
solfangerne i starten af rækkerne er billige laveffektive solfangere, som kun er effektive ved lave 
temperaturniveauer, og hvor solfangerne i slutningen af rækkerne er dyre højeffektive solfangere, 
som er specielt effektive ved høje temperaturniveauer. På denne måde kan solvarmeanlæggets 
ydelse forøges samtidig med at anlæggets pris reduceres i forhold til prisen af et solvarmeanlæg 
med samme solfangertype i hele solfangerfeltet. Princippet er første gang benyttet i 2007 i 
solvarmecentralen i Brædstrup. Blandt andet muliggør princippet at de sidste dele af solfangerfeltets 
rækker kan opbygges af de forholdsvis billige og højeffektive vakuumrørsolfangere, som 
masseproduceres i Kina. 

Som nævnt tidligere benytter store solvarmeanlæg i dag varmelagre med mange rørtilslutninger 
til/fra varmelageret placeret i den øverste del af varmelageret. Dette resulterer i store varmetab fra 
varmelageret og dermed i en reduceret ydelse af solvarmeanlægget, [2].  

2. Udviklingsniveau til 2020 vurderet under forudsætning om en 
stimuleret indsats 

Det omtalte low flow princip er grundigt undersøgt forskningsmæssigt, og det forventes at nye 
attraktive billige stofstratifikationsindløbsrør vil være til rådighed i løbet af få år. Derfor forventes 
derfor det at solvarmeanlæg i 2020 vil blive opført som low flow solvarmeanlæg. Det vil forbedre 
ydelsen af solvarmeanlæg med ca. 15-25 % og ydelse/pris forholdet med ca. 15-30 %. 

Det vurderes også at både ydelsen og ydelse/pris forholdet for store solvarmeanlæg til 
brugsvandsopvarmning kan forøges med ca. 5-10 % ved at benytte antirefleksionsbehandlede glas 
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til solfangerne. Derfor forventes det at solvarmeanlæg i 2020 vil benytte solfangere med 
antirefleksionsbehandlede glas. 

Det forventes yderligere at koblingsprincippet med forskellige solfangertyper med forskellige 
effektiviteter seriekoblet i rækker vil blive benyttet i solvarmeanlæg i 2020, og at ydelsen og 
ydelse/pris forholdet for solvarmeanlæg herved kan forbedres med ca. 5%. 

Det forventes endelig at der i løbet af 2011-2020 vil blive udviklet forbedrede varmelagre med alle 
rørtilslutninger placeret i nederste del af varmelageret, hvorved varmetabet fra varmelageret 
reduceres og solvarmeanlæggets ydelse forøges. Forhåbentlig vil udviklingen foregå samtidig med 
at de omtalte nyudviklede effektive stofstratifikationsindløbsrør indbygges i varmelagrene. Det 
vurderes at både ydelsen og ydelse/pris forholdet for store solvarmeanlæg til 
brugsvandsopvarmning hermed kan forbedres med ca. 10%.  

De omtrentlige størrelser for ydelsesforbedring fremgår af tabel 1. 

Tabel 1. Forbedringsmuligheder for ydelsen for store solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning før 2020.  

Forbedring Forøgelse af ydelse 
Low flow princippet Ca. 10-25% 
Antirefleksionsbehandling af dækglas Ca. 5-10% 
Seriekobling af forskellige solfangertyper Ca. 5% 
Rørtilslutninger placeret for neden i varmelager Ca. 10% 
I alt Ca. 30-50% 
 

Det vurderes at for solvarmeanlæg med normale dækningsgrader kan såvel ydelsen som ydelse/pris 
forholdet forbedres med ca. 50 %.  

Det skal bemærkes at foruden de teknologiske forbedringer vil et voksende marked for 
solvarmeanlæg i sig selv forbedre såvel ydelse som ydelse/pris forhold for solvarmeanlæg, både på 
grund af forbedret installation af anlæggene og på grund af masseproduktion af komponenter.   

3. Mulig reduktion af energiforbruget i forhold til BR08-niveau 
generelt og i et eksempel i Be06 

Figur 6 viser typiske omtrentlige solfangerydelser i kWh pr. m2 solfanger for store solvarmeanlæg 
til brugsvandsopvarmning som funktion af forholdet mellem solfangerarealet i m2 og 
varmtvandsforbruget pr. døgn i m3. Ydelserne er vist både for solvarmeanlæg opført i 2011 og 
solvarmeanlæg opført i 2020 med oven for omtalte forbedringer. Y-axens tal er for 2020 
solvarmeanlægget vist med rødt. Solfangerne forudsættes at vende mod syd med en hældning på 
45°. Der er regnet med en koldtvandstemperatur på 10°C og en varmtvandstemperatur på 45°C. De 
sorte kurver i diagrammet viser ydelsen for solvarmeanlæg med cirkulationsledningstab der udgør, 
0 %, 20 %. 50 % og 100 % af varmtvandsforbruget.   
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Eksempelvis vil et anlæg med et solfangerareal på 60 m2, et forbrug på 3 m3/døgn samt et 
cirkulationsledningstab der udgør 100 % af varmtvandsforbruget have en forventet årlig ydelse på 
ca. 500 kWh/m2 for 2011 anlægget og 750 kWh/m² for 2020 anlægget. 

 

Figur 6. Solfangerydelse for store solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning som funktion af forholdet mellem 
solfangerareal og forbrug. 

Tabel 2 viser energiforbrug i et flerfamiliehus med forskellige størrelser af solvarmeanlæg i 2011 
samt størrelser af solvarmeanlæg anno 2020 der giver samme energiforbrug. Tabellen viser også 
energibesparelsen ved solvarme både i 2011 og i 2020. Energibesparelsen kan benyttes til at 
uvrdere energiforbruget i forhold til BR08-niveauet. Beregningerne er foretaget med Be06 og 
baseret på eksempelhuset i Be06 bestående af 6 store lejligheder, 6 små lejligheder samt et 
trapperum med et samlet opvarmet etageareal på 1081,2 m2. Varmtvandsforbrug er 0,95 m3/dag 
opvarmet fra 10°C til 45°C. Volumenet af lagertanken er 50 l/m2 solfanger. I Figur 7 ses 
solfangerarealet i 2020 som funktion af solfangerarealet i 2011. Det ses at samme ydelse kan opnås 
med de forbedrede solvarmeanlæg i 2020 med et betragteligt mindre solfangerareal end i 2011.  

Tabel 2. Årligt energiforbrug i et flerfamiliehus med forskellige størrelser solvarmeanlæg i 2011 samt størrelsen 
af solvarmeanlæg i 2020 der giver samme årligt energiforbrug. 

Solfangerareal 
i 2011  
 
[m2] 

Solfangerareal 
i 2020  
 
[m2] 

Energiforbrug/ 
opvarmet 
etageareal 
[kWh/m2/år] 

Energibesparelse med 
solvarme/ opvarmet 
etageareal 
 [kWh/m2/år] 

Anlægsydelse/ 
solfanger-areal i 2011  
 
[kWh/m2/år] 

0  81,9   
10 6 78 3,9 482 
12,5 8 77,1 4,8 463 
15 9,3 76,3 5,6 443 
17,5 10,5 75,7 6,2 414 
20 11,5 74,9 7 406 
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25 13,5 74 7,9 364 
30 15 73,5 8,4 322 
40 17,5 72,8 9,1 261 

 

 

Figur 7. Solfangerareal i 2020 som funktion af solfangerareal i 2011. 

4. Markedsmodningstider vurderet under forudsætning af indførelse 
af de planlagte stramninger i BR15 og BR20 

Alle oven for nævnte forbedringer er at betragte som ”lavt hængende frugter”, der er lette at plukke, 
idet de er baseret på detaljeret forskning. For at forbedringerne kan realiseres, er der dog behov for 
massiv information til offentligheden om gode solvarmeanlægsudformninger samt hvorledes 
solvarmeanlæg kobles sammen med andre energianlæg.  

Det vurderes at der derudover er mulighed for at forbedre ydelse og ydelse/pris forhold yderligere 
med ca. 50 % udelukkende ved teknologiske forbedringer. For at disse forbedringer skal realiseres 
er der behov for grundig forskning i et samarbejde mellem forskningsinstitutioner og 
solfangerfabrikanter. Specielt bør der fokuseres på intelligente varmelagre, hvor det supplerende 
volumen i toppen af varmelageret varieres efter det forventede kommende varmtvandsbehov og den 
forventede kommende solvarmeproduktion. Desuden bør forskningen fokuseres på tømmeanlæg, 
hvor vand benyttes som solfangervæske i stedet for en glykol/vand blanding og om intelligente 
styresystemer, der resulterer i et optimalt samspil mellem solvarmeanlæg og supplerende 
energikilde og i en fordelagtigt variabel volumenstrøm i solfangerkredsen, således at 
volumenstrømmen tilpasses temperaturforholdene i solvarmeanlægget. 

Det vurderes at disse store potentielle forbedringer ikke er realiserbare før 2020, idet der i Danmark 
ikke er vilje til at etablere et egentligt undervisnings- og forskningsmiljø inden for 
solvarmeområdet. Derfor vurderes det at stramningerne i BR15 og BR20 ingen indflydelse får på 
markedsmodningstiderne. 
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5. Prisniveau vurderet under forudsætning af at de bedre produkter 
bliver standardløsninger 

Tabel 3 viser omtrentlige størrelser for forbedret ydelse/pris forhold for solvarmeanlæg i 2020 
sammenlignet med solvarmeanlæg i 2011. Der er mulighed for forbedring af ydelse/pris forholdet 
på ca. 50 %. Det resulterer i at det optimale solfangerareal reduceres væsentlig for 2020 anlæg i 
forhold til 2011 anlæg, som det også fremgår af Figur 7. 

Tabel 3. Forbedringsmuligheder for ydelse/pris forhold for store solvarmeanlæg til brugsvandsopvarmning før 
2020. 

Forbedring Forøgelse af ydelse/pris forhold 
Low flow princippet Ca. 15-30 % 
Antirefleksionsbehandling af dækglas Ca. 5-10 % 
Seriekobling af forskellige solfangertyper Ca. 5 % 
Rørtilslutninger placeret for neden i varmelager Ca. 10 % 
I alt Ca. 35-55 % 
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1. Innovation/udvikling 

Solcelleanlæg til supplerende elforsyning af bygninger 
er en teknologi i særdeles kraftig vækst og udvikling. I 
udlandet har denne vækst typisk været tilskyndet af en 
garanteret høj købspris for den producerede elektricitet. 
Det seneste årti er der derfor blevet udviklet særdeles 
mange produkter til dette marked, det vil sige nye 
solcellemoduler, montagesystemer, vekselrettere samt 
diverse tilbehør. Hidtil har EU været det førende 
marked, med Tyskland på en klar førsteplads, men flere 
og flere lande indfører lignende markedsstimulerende 
initiativer, dog med generelt lavere tariffer. Danmark er 
kommet sent med i udviklingen, men har indført den 
såkaldte nettomåleordning, som betyder at den enkelte 
forbruger/producent indenfor visse grænser kan benytte 
elnettet som gratis lager, idet køb og salg afregnes til 
samme takst. Da elprisen inklusive afgifter er høj i 
Danmark, betyder det at solcelleanlæg nu er ved at være 
privatøkonomisk rentable. 

De nettilsluttede solcelleanlæg er normalt udført som én eller flere rækker af serieforbundne 
solcellemoduler, som er koblet til én eller flere vekselrettere. Herfra fødes en- eller trefaset 
vekselstrøm ind på installationen hvor det forbruges direkte eller sendes ud i ledningsnettet. 

Den teknologiske udvikling af selve solcellen er en højt specialiseret videnskab, som typisk starter i 
universitetsregi eller i de helt store solcellefirmaer. Solceller kan fremstilles af en lang række 
forskellige grundstoffer og med mange metoder, og man deler gerne disse op i tre generationer: 

1. generation: krystallinske solceller af silicium, som har været kendt siden 50erne. De udvikles 
gradvist til bedre effektivitet og lavere pris og udgør langt den største del af markedet. De er 
særdeles holdbare og kan have op til 200W/m2 specifik ydelse. Krystallinske solceller vil fortsat 
have førertrøjen på i nogle år. Høj virkningsgrad, robusthed, dokumenteret lang levetid, rigeligt 
med råmaterialer og ingen miljøskadelige stoffer kendetegner 1. generation. De største ulemper 
er det store energiforbrug og vanskelig automatisering i fremstillingsprocessen.  

2. generation: omfatter en lang række tyndfilm, baseret på silicium eller andre materialer i fast 
form. På grund af de tynde aktive lag er de meget materiale- og energibesparende at fremstille, 
men har ikke så høj effektivitet, typisk det halve af de krystallinske. De er typisk lidt billigere 
per effektenhed end 1. generation. Tyndfilm som a-Si/μc-Si, CdTe, og CIS vil vinde 
markedsandele af økonomiske og æstetiske grunde (mere ensartet overflade). Ulemper er den 
lavere virkningsgrad, knap så dokumenteret levetid, visse råmaterialebegrænsninger på meget 
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langt sigt, og visse miljøproblematiske stoffer. Men der er fortsat potentiale for 
virkningsgradsforbedringer, og de er egnet for højautomatisk fremstilling med lavt energiinput 

3. generation: Omfatter polymer- og organiske solceller. RISØ er førende i polymersolceller, 
som dog endnu har lav virkningsgrad og levetid, den bliver næppe nogensinde så høj som 1. og 
2. generation. Men der er potentiale for ekstremt lav kostpris gennem billige materialer og 
simple fremstillingteknikker ved meget høj hastighed, så disse solceller vil også finde deres 
nichemarked.  

Virkningsgraden for alle typer solceller er svagt stigende, og historisk har forskerne rapporteret 
nedenstående tendens for de mest lovende celletyper: 

 

Fig. Effektivitet for laboratoriesolceller, markedsførte moduler vil ligge betydeligt lavere. 

Indenfor alle kategorier vil der fortsat ske en betydelig udvikling, men på det meget lange sigt vil 
den nuværende måde fremstille skiver af krystallinsk silicium på formentlig forsvinde til fordel for 
mere materialebesparende og hurtigere produktionsteknikker, for eksempel direkte krystalgroning 
på substrat.  

Integration af solceller i moduler der kan anvendes som byggemateriale, typisk tagbeklædning, er 
også et vigtigt område for innovation, men det syner ikke af så meget i faglitteraturen i forhold til 
den tungere og mere prestigeprægede forskning i nye og mere effektive solceller. Ikke desto mindre 
er det yderst vigtigt at udvikle den rette indpakning og montagevenlighed set i lyset af de store krav 
til holdbarhed overfor vejrliget i typisk 25-30 år. Der er også et behov for at få udviklet produkter 
der egner sig bedre til dansk byggetradition end de ”glas-i-ramme” moduler der er standard i dag. 
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Indenfor effektelektronik der sket en kraftig forbedring af kvaliteten af de vekselrettere der benyttes 
i solcelleanlæg, og Danfoss Solar Inverters er et godt eksempel på at nye aktører kan komme med 
hvis de har det rette produkt. Virkningsgraden er i dag typisk over 95 %, så udviklingen går mest på 
billiggørelse og indbygning af nye features. 

Det danske firma SunSil er ved at udvikle et helt specielt vekselstrøms-solcellemodul med 
indbygget effektkonvertering og overvågningsfunktioner. Hvis det lykkes at få det i 
masseproduktion, vil der være tale om et produkt som er en del lettere at montere end de nuværende 
solcellemoduler, der forbindes i en jævnstrømskreds.  

Den samlede anlægsydelse forventes at stige fra de nuværende 850-900 kWh/kWp til 950-1000 
kWh/kWp i 2020. Det kan ske ved bedre tilpasning af modulernes spektralfølsomhed til det 
nordiske klima og forbedring af virkningsgraden ved lav solintensitet. Desuden vil systemtab på 
grund af skygge, høj temperatur og ældning blive reduceret ved bedre kvalitetskontrol samt 
integration af avanceret elektronik.  

2. Reduktion af elbehovet 

Nettilsluttede solcelleanlæg fortrænger til enhver tid købt el, eller sender produktionen ud på nettet. 
I følgende beregning af bygningers elbehov regnes med en årlig balance, således at et overskud af el 
om sommeren, kan hentes hjem over nettet om vinteren. Hvis balancen skulle opgøres på måneds- 
eller timebasis, ville det økonomiske grundlag for brug af solceller i byggeriet smuldre ved de 
nuværende satser for elsalg. 

Solceller som monteres på en typisk sydvendt tagflade i Danmark vil kunne yde 800-900 kWh pr år 
og pr kW installeret nominel effekt. Ved væsentlig afvigelse fra syd, eller ved lodret placering på 
facade, vil 6-700 kWh være normen. En statistik findes på www.sonnenertrag.eu . Man skal dog 
være opmærksom på, at der selv indenfor Danmarks grænser, er regionale forskelle i 
solindstrålingen. Hvis man for et veldisponeret anlæg regner med 850 kWh/kW (850 fuldlasttimer), 
bliver den typiske produktion følgende for en flade på 40 m2 (f.eks. den ene side af et parcelhustag): 

Anlæg Effektivitet % Effekt kWp Ydelse pr år kWh
Højeffektivt 18 7,2 6120 

Medium 12 4,8 4080 
Laveffektivt 7 2,8 2380 

 

Det fremgår at det mest effektive anlæg har en nominel effekt over 6 kW, og dermed ligger over 
den grænse der gælder for at en husstand kan benytte nettoafregning. Det vil derfor næppe blive 
realiseret i fuld størrelse. 

Rent teknisk kunne man sagtens lave anlægget så stort at det kunne neutralisere det fulde 
energibehov på årsbasis, idet elproduktion i BR ganges med en faktor 2,5. Kravet er blot at 
anlægget skal være installeret på matriklen. I fremtidens byggeri vil tagflader med ensidig hældning 
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gøre det muligt at installere langt større flader med solceller, så man vil kunne dække behovet med 
mindre effektive og dermed billigere solcelletyper. 

I Tyskland er man for nylig begyndt af fremme solcelleanlæg der kan gemme energien i batterier, 
fordi man i visse regioner er nervøs for overbelastning af elnettet i høj sol og ved store 
koncentrationer af solcelleanlæg. Det er næppe en særlig økonomisk løsning, en anden mulighed 
kunne være intelligent styring af apparater, så de kunne opsuge lokal spidsproduktion hvis det 
nogen sinde skulle blive et problem ved en ekstrem tæthed af solcelleanlæg. 

3. Hvor langt kan man nå med udvikling til 2020? 

De kommende ti år vil formentlig fortsætte de samme udviklingstendenser som vi ser i dag, men der 
er et par jokere, som kan få betydning for udbygningen med solceller i bygningssektoren. Den ene 
er udbredelsen af solceller baseret på Cadmium-Tellurid, CdTe. Det er den suverænt billigste 
solcelletype på markedet i dag, men har hidtil ikke været solgt til småprojekter på grund af 
manglende sikkerhed for at få returneret og genanvendt defekte moduler på en forsvarlig måde, da 
disse indeholder små mængder bundet cadmium. Hvis CdTe teknologien blåstemples rent 
miljømæssigt og frigives, kan det medføre nye prisfald. En anden usikkerhed drejer sig om hvornår 
der kommer et gennembrud for alternative måder at fremstille silicium til solceller på, herunder 
”upgraded metallurgical silicon”, som er knap så rent men meget billigere end det ultrarene silicium 
de fleste fabrikanter bruger i dag. Et vigtigt økonomisk gennembrud kan desuden opstå hvis glas- 
og solcelleproduktion fusionerer og dermed kan køres som en enkelt proceslinje, men det kræver 
meget store investeringer. 

De bedste markedsførte siliciummoduler vurderes at ville stige fra ca 20% til ca 24% virkninggrad i 
perioden, svarende til et årligt udbytte på omkring 200 kWh/m2. Tyndfilm, herunder stakkede 
solceller der kan udnytte forskellige dele af solspekret, vil blive videreudviklet og vil i stigende grad 
presse de krystallinske celler prismæssigt. 

Fleksible tyndfilm, for eksempel i form af tagmembraner, findes allerede, men kan udvikles 
yderligere, ligesom tag- og facadeplader med forskellige typer af solceller kan optimeres med 
hensyn til pris, æstetik og holdbarhed, så de bedre kan konkurrere med traditionelle materialer til 
klimaskærmen. Der kan også være behov for at se på materialer med mindre refleksion af sollyset, 
pga. store blanke glasflader kan give nabogener med hensyn til blænding. 

På systemsiden er der allerede opnået meget omkring montagevenlighed og forenkling af 
installationen, men udviklingen vil fortsætte mod endnu mere ”plug and play”. Indenfor 
vekselrettere vil IT, smartgrid og kommunikation blive bedre integreret, for eksempel diagnose og 
prognosemodeller overført til mobiltelefon. Det må dog ikke gå ud over enkelheden og 
driftsikkerheden som er solcelleanlæggenes adelsmærke. Vekselrettere med netstabiliserende 
funktion, herunder levering af reaktiv effekt, vil efterhånden blive standard. 
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Sandsynlige 
forbedringer frem til 
2020 

Bedste standard 
moduler 

Bedste vekselrettere  Bedste systemer 

Effektivitet Fra 20 til 24% Fra 96 til 98% Fra ca.  850 kWh til 
950 kWh/kWp 

Tiltag Bedre spektral match, 
mindre temperatur-
følsomhed, bedre 
proceskontrol, lavere 
materialeforbrug, 
bagsidekontaktering… 

Optimeret elektrisk 
design, flere DC 
indgange, bedre køling 

Aktiv tilpasning til 
skygge- og 
temperaturforhold, 
lavere modstand, 
optimeret design. 

Pris/ydelse 30-50% forbedring 10-20% forbedring 20-40% forbedring 

4. Hvornår forventes produktet markedsmodnet? 

Solcelleteknologien er for så vidt allerede gennemprøvet og moden, i alt fald når det gælder 
standardanlæg som monteres ovenpå et eksisterende tag. Egentlig bygningsintegrerede produkter 
findes også, men er ikke markedsført i Danmark i særlig stort omfang. De er normalt væsentligt 
dyrere end standardmoduler, da enhederne er mindre og de fremstilles i mindre serier. Der kunne 
være et stort udviklingspotentiale hvis byggevare- og solcelleindustrien i højere grad kunne 
koordinere indsatsen, herunder designe tagkoncepter der matcher hvad der allerede findes på 
solcellemarkedet som standardmoduler. 

En stor udfordring ved installation af solcelleanlæg i dag er det faktum at de ikke kan skæres til på 
mål som andre materialer til klimaskærmen og der er ikke nogen let løsning i sigte. Det er også en 
barriere at solceller i byggeriet både er omfattet af bygningstekniske og eltekniske standarder og 
lovgivning, som det kan være ganske vanskeligt at overskue for de firmaer der udvikler sådanne 
produkter. 
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5. Hvad forventes prisen at blive? 
Prisudviklingen for solcelleanlæg er stadig 
domineret af prisen for modulerne som er 
langt den dyreste komponent. Denne pris 
er bestemt af balancen mellem 
tilskudsordninger, flaskehalse i 
produktionen, politiske målsætninger mm. 
Man regner med en teknologi learning 
curve som medfører 15-20% prisfald for 
hver gang produktionskapaciteten 
fordobles, det vel sige hver 3-4 år.  

 

Historiske prisstigninger skyldes for 
kraftig markedsstimulans kombineret med mangel på rent silicium. Der er nu bygget en række nye 
raffinaderier for silicium, så på det seneste har der atter været kraftige prisfald. Prisfaldet vil 
formentlig flade lidt ud i forhold til den aktuelle kurve når efterspørgslen atter stiger efter at der har 
været skåret i tilskudsordningerne generelt. I Tyskland er der allerede tendens til stagnerende priser. 
Det ændrer dog ikke ved at der for private allerede i dag er fornuftig økonomi i solceller i mange 
tilfælde.  

Fra danske hjemmesider kan man aktuelt finde systempriser på ned til ca. 25 kr/W inklusive moms 
og installation for enfamiliehuse. De danske priser er helt afhængige af verdensmarkedet, herunder 
de mange nye kinesiske producenter. Der vil dog næppe ske nogen generel stigning af prisen det 
næste årti, så pris/ydelses forholdet forventes at blive forbedret med 20-40%. 

 

Fig. Priser for nettilsluttede standardanlæg fundet fra danske leverandører primo 2011 

  Fig. Detailpriser for solcellemoduler hentet fra www.solarbuzz.com  
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Økonomien kan også anskues som en pris pr m2 i forhold til andre materialer i klimaskærmen, og 
det er her interessant at de billigste tyndfilmsolceller (fra ca.1000 kr/m2) faktisk ikke koster mere 
end visse eksklusive byggematerialer Da traditionelle byggematerialer næppe vil falde i pris, 
betyder det at merprisen for at benytte solceller som beklædning bliver lavere end den er i dag. Det 
er dog vigtigt at levetiden er sammenlignelig hvis man skal vurdere de forskellige muligheder. 

Prisen pr W for de helt store solcelleanlæg er betydelig lavere end små anlæg til enfamiliehuse, men 
da afregningsvilkårene for el fra store anlæg ikke er så gunstige er totaløkonomien bedst for anlæg 
under 6 kWp for private og 6 kWp/100m2 for institutioner. 
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