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Forord
Med baggrund i drøftelser i ERFA-gruppen for gashybridvarmepumper er det tidligere fundet relevant at fokusere på energimærkninger af bygninger ift. hybridvarmeteknologien, herunder afklaring
af udfordringer med kritiske varmeanlæg, hvor rene elvarmepumper ikke egner sig. Et skift til en
gashybridvarmepumpe kan eksempelvis betyde et ændret energimærke fra D til C for en bygning og
dermed en værdistigning på 10 % /1/. Det afhænger naturligvis af, om husets energiforbrug før konvertering ligger tæt på eller langt fra forbrugsgrænsen mellem D og C.
Arbejdet her blev startet inden den nye klimahandlingsplan 2020 /2/, og inden gasselskaberne fjernede fokus på gashybridvarmepumper til boligopvarmning. Det er dog fortsat relevant med gashybridvarmepumper til større bygninger, og der er også boliger, hvor samspillet med varmeanlægget
er bedst tjent med at holde gasfyret inde, eksempelvis med en hybridløsning.
Derfor er fokus i nærværende rapport disse bygninger, og materialet er målrettet energikonsulenter
og andre, der indgår i beslutningen om at skifte fra et gammelt gasfyr til nyt grønt forsyningsanlæg.
Det kunne være bygningsadministratorer i boligforeninger og kommuner.
Rapporten skal gerne forbedre beslutningsgrundlaget for at inkludere gashybrid som en del af løsningen.
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1. Resumé (formål, resultat, konklusion og indstillinger)
Målet for arbejdet:
- At tilvejebringe letforståelig information om gashybridvarmepumpeteknologien
- At finde nøgleoplysninger som grundlag for energimærkning af bygninger
- At hjælpe med at fastlægge forventet energimærkning ved konvertering
- At hjælpe med at afdække kritiske varmeanlæg, hvor gasfyr kan sikre passende komfort.
Resultatet af arbejdet:
- Gashybridteknologien og sammenhængen med energimærket er beskrevet i afsnit 2 og kan
bruges af energikonsulenter og andre til at forklare slutbrugere, hvad der er unikt ved gashybridvarmepumpeløsningen.
- Rammerne for energimærkning er kort beskrevet i afsnit 3-4 og sat op i et diagram, der relativt let kan bruges ved aflæsning og bedømmelse af en større bygnings resulterende energimærke, baseret på bygningsarealet og det graddageuafhængige energiforbrug (GUF). Både
konsulent og slutbruger kan bruge diagrammet til en hurtigvurdering af, om en konvertering
til en gashybrid kan givet et bedre energimærkning for bygningen og dermed en højere
værdi på et salgsmarked.
-

-

-

Relevante nøgledata og referencer for bestemmelse af energimærket er beskrevet i afsnit
5.1-5.5. Disse er nyttige som faktatjek, når energikonsulent og slutbruger har behov for at
validere nøgletal. Fx om SCOP-værdi opgivet af en produktleverandør er realistisk i praksis.
Beregningsskema, som kan bruges af energikonsulenter og andre til at lave en indledende
vurdering og sammenligne energimærkeeffekten for en bygning ved konvertering fra nuværende gasfyr til alternativer (varmepumpe, fjernvarme, gashybrid eller et nyt gasfyr), er beskrevet i afsnit 5.6.
I afsnit 6 beskrives hints, der kan afklare, om der er kritiske forhold ved bygningens varmeanlæg, som energikonsulent og slutbruger bør overveje, og som kan være med til at afklare,
hvilke afhjælpningsløsninger der er nødvendige inden valg af nyt forsyningsanlæg.

Indstilling til det videre forløb:
- De vigtigste hints fra rapporten bør umiddelbart formidles til kommunernes energirådgivere,
bl.a. via den kommunalt ejede rådgivervirksomhed GATE21.
- Der bør gennemføres et webinar bl.a. over for Evidas tekniske personale mhp. videns opgradering på området gas, energirådgivning og valg af forsyningsanlæg.
- Det vil være oplagt at kontakte Energistyrelsen /11/ mhp. at gennemføre formidling om emnet overfor energikonsulenterne.
- Der bør laves en brugervenlig version af beregningsskemaet, evt. i form af en tilpasning af
hjælpeværktøjerne Gaspro små anlæg og Gaspro SA, hvor energimærkningsalgoritmerne
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inkluderes, og hvor tjekskema ift. til kritiske varmeanlæg indgår. Programmerne kan herved
blive en objektiv hjælp til alle rådgivere ifm. den grønne omstilling. Derfor bør navnet på
beregningsprogrammene også ændres til eksempelvis ”Gas2GrøntProSmå - for grøn omstilling af forsyningsanlæg til små bygninger” og ”Gas2GrøntProStore - for grøn omstilling af
forsyningsanlæg til større bygninger”.
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2. Hybridvarmepumpeteknologien – hvad er det?
Hybridvarme er en elvarmepumpe kombineret med en anden opvarmningsteknologi end el til bygningsopvarmning - fx en gaskedel, oliekedel eller biomassekedel. En gashybridvarmepumpe består
af et gasfyr kombineret med en luft/vand-elvarmepumpe, jordvarme eller luft/luft-varmepumpe.
Elvarmepumpen henter energi fra udeluften og leverer den til boligens centrale varmeanlæg (radiator og gulvvarmeanlæg). Under normal drift er det varmepumpen, som står for boligopvarmning
forsynet med grøn vindmøllestrøm. I tilfælde af manglende vindmøllestrøm (dvs. når elnettet er
overbelastet, eller når gasprisen er billigere end elprisen pr. kWh), supplerer gasfyret med varmeforsyningen. En forsimplet illustration af hybridvarmeteknologien kan ses på Figur 1. Yderligere information findes i Teknologikataloget /3/ og på hybridhjemmesiden /4/.

Figur 1

Kombination af elvarmepumpe og gasfyr til boligopvarmning. 80-90 % af husets varme
leveres typisk fra varmepumpen, og 10-20 % af varmen leveres fra gasfyret /15/.
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3. Rammer for energimærkning af bygninger
Energimærkningsordningen handler om at fremme energibesparelser i bygninger, og i det følgende
gøres der status mht. nuværende retningslinjer og andre relevante referencer for udarbejdelse af
energimærket /5/, /6/, /7/, /8/, /9/, /10/, /11/, /12/, /13/, /14/, /15/ og /16/.
3.1.

Energimærket for en bygning – hvad er det?

Energimærkningen synliggør bygningers energiforbrug og er en form for varedeklaration. Energimærkningsrapporten giver desuden overblik over de energimæssige forbedringer, det kan betale sig
at gennemføre.
Varmeforbruget i en bygning er afhængigt af adfærd og en række konkrete forhold. Nogle mennesker sparer på varmen, mens andre fyrer for åbne vinduer eller har huset fuldt af teenagere, som
bruger store mængder varmt vand. Derfor vil det faktiske forbrug altid være afhængigt af bygningens brugere. Energimærket er derfor alene baseret på et standardiseret, beregnet forbrug, som fortæller noget om bygningens kvalitet – og ikke måden den bruges på.
For at give et retvisende billede af bygningens energimæssige ydeevne, indgår både forsyningsformens virkningsgrad og den anvendte type energikilde i beregningen af energimærket.
Energimærket viser bygningens placering på energimærkeskalaen fra A til G, hvor A er den bedste
placering /5/. I Figur 2 viser grafen sammenhængen mellem bygningsarealet for en erhvervsbygning
og de forskellige grænseværdier målt i kWh/m2. Grafen kan bruges ved en energimærkebedømmelse af en bygning. Bemærk, at der skelnes mellem erhvervsbygninger/offentlige bygninger og
boliger. Der er lavet en tilsvarende graf for boliger, og ved blandet anvendelse er der lavet en tabel
jf. /10/ (se Bilag 2).
Energimærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten
af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, driftstider, forbrugsvaner mv.
Hvis en bygning er energimærket, kan dens energimærke findes på Energistyrelsens forbrugersite
SparEnergi.dk /15/. Her kan du også se de muligheder, der er for at energiforbedre bygningen.
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Grænseværdier for, hvornår en erhvervsbygning tilhører et bestemt energimærkeområde
/17/ (graferne udarbejdet ud fra Energistyrelsens retningslinjer /5/, /6/ og /10/.
Energifaktorer

Forsyningsformens virkningsgrad bestemmes af de tekniske specifikationer for det konkrete anlæg,
fx den kedel eller varmepumpe, der er installeret i bygningen. Samtidig indgår den type energi, som
anlægget anvender, ved at benytte de såkaldte energifaktorer. Energifaktoren udtrykker forholdet
mellem den energi, der leveres til bygningen, og den energi, der er brugt til at producere og levere
den.
Energifaktorerne afhænger af måden, energien produceres på, og de er derfor heller ikke statiske
/16/. For el er energifaktoren eksempelvis faldende, i takt med at vores energiforsyning, energimikset og de teknologier, vi bruger til at producere energien med, ændrer sig. Det tages der højde for
ved fastsættelsen af energifaktorerne, der senest blev ændret i 2018, hvor eksempelvis energifaktoren for elektricitet blev reduceret fra 2,5 til 1,9. Energifaktorerne bestemmes ud fra energistatistikken og fremskrivninger for energisystemet og afspejler de forventede faktiske forhold omkring
2020 i produktionen af de forskellige energikilder.
Fjernvarme har en energifaktor på 0,85, mens ”øvrige energikilder”, fx olie, gas, træpiller m.m., har
en energifaktor på 1,0. Energifaktorerne er fastsat nationalt.

DGC-rapport

11

4. Hvilke bygninger er omfattet?
Energimærkning af både private og offentlige bygninger er lovpligtig /18/, men der er forskel på
rammerne, og disse er kort beskrevet her.
4.1.

Offentlige bygninger

Offentlige bygninger omfatter bygninger, der ejes eller bruges af offentlige institutioner (kommuner, regioner og stat). Alle nyopførte offentlige bygninger over 60 m2 skal energimærkes, før de bliver meldt færdig eller bliver taget i brug. Når en offentlig bygning på 60-250 m2 er energimærket
første gang, er der kun krav om energimærkning, hvis bygningen skal sælges eller udlejes.
Alle offentlige bygninger over 250 m2 skal energimærkes regelmæssigt. Dvs. at mærket er gyldigt i
10 år. Energimærkningen skal fornys senest ved udløbet af denne periode.
4.2.

Bygninger til handel og service

Energimærkning af bygninger til handel og service er også lovpligtig. Alle nyopførte bygninger på
60 m2 eller derover skal også energimærkes før ibrugtagning eller færdigmelding. Når en ejendom
sælges, skal sælger fremlægge en gyldig energimærkning. Det samme gælder, når en ejendom udlejes helt eller delvist, og når en andel, anpart eller aktie i en ejendom overdrages.
4.3.

Enfamiliehuse og række/kædehuse mv.

Det er også lovpligtigt at fremlægge en gyldig energimærkning, når et fritliggende enfamiliehus på
60 m2 eller derover skal sælges. For række-, kæde- og dobbelthuse betragtes hver boligenhed som
én bygning.
Ved række-, kæde- og dobbelthuse, hvor boligejerne er organiseret i en ejerforening eller andels/anpartsforening, er det den enkelte ejer/andelshavers pligt at få udarbejdet et energimærke for boligen.
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5. Gashybrid, bygningens energiforbrug og energimærkning
Som det fremgår ovenfor, skal energimærkningsordningen for bygninger bidrage til energibesparelser i bygninger, og som energikonsulent er det vigtigt at kunne sammenligne og rådgive i andre løsninger end fjernvarme, elvarmepumper eller gasfyr. Lige netop derfor er det vigtigt at fremhæve
kombinationen af gasfyr og varmepumpe (gashybrid), idet en sådan løsning giver en bedre samlet
energiudnyttelse og dermed energibesparelse end rene elbaserede varmepumpeløsninger.
Det er illustreret i Figur 3 nedenfor, hvor energieffektiviteten og dermed driftsudgifterne til varmeforsyning af bygningen er lavest med en styring, så gasfyr alene hjælper, når det bliver koldt udenfor og ved varmtvandsproduktion. Det kan også slå igennem ved bygningens energimærkebestemmelsen /19/, /20/.

Figur 3

Sammenhæng mellem udetemperatur, gashybridens driftsudgifter og styring.

Varmepumpen kan ved optimal drift levere mellem tre til fire gange så meget energi pr. kWh input
(i form af varme) i forhold til dens energiforbrug, hvor gaskedlen har en virkningsgrad på omkring
98 % (nedre brændværdi). Dog falder den lidt, når den ikke skal levere så meget varme.
For klimaet i Danmark betyder kombination af disse to teknologier, at omtrent 80-90 % af det årlige
energiforbrug til varmeforsyningen i et normalår i den enkelte bygning flyttes til varmepumpen
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(dog ikke med luft/luft-varmepumpe) /48/. Varmepumpen kan også dimensioneres betragteligt mindre og billigere end ellers /47/.
Kombinationen af gasfyr og varmepumpe betyder også, at fluktuerende produktion fra VE-kilder
bedre understøttes, og hybridløsningen kan anvendes fleksibelt både i forhold til prisen på el og gas
og CO2-udledningen. På sigt kan man få en helt grøn varmeforsyning, idet gasfyret bruger biogas,
og varmepumpen bruger strøm fra vind eller sol.
CO2-udledning for forskellige opvarmningsformer ændrer sig som sagt løbende, og i forbindelse
med energimærkning /7/ afsnit 4.7.2.1 bør energikonsulenten bruge seneste opgørelse fra myndighederne /21/, /22/.
For at understøtte at konsulenten og andre i det daglige mhp. at bestemme energimærkningseffekten
ved at skifte et gammelt gasfyr med en gashybridløsning i sammenligning med enten ren varmepumpe, fjernvarme eller en nyt gasfyr er der i det følgende tilvejebragt relevante realistiske nøgleoplysninger, anvisninger og hjælpeværktøjer.
5.1.

Varmepumperelaterede data til bestemmelse af energimærket

Der er gennemført flere uafhængige studier og test, der underbygger, at varmepumpens COP afhænger af udetemperaturen og temperaturkrav for varmeanlægget /23/, /24/, /25/, /26/, /57/.
I Figur 4 og 5 nedenfor ses COP-værdien vs. udetemperatur ved hhv. radiator og gulvvarme for
luft/vand-varmepumpe og jordvarmepumpe. I Figur 6 ses årsvariation i COP på en lidt større varmepumpekaskadeløsning, hvor en gaskedel blot booster temperaturen for at sikre passende høj
fremløbstemperatur. Afhængigheden af udetemperaturen fremgår også af grafen. COP-årsgennemsnittet for varmepumperne i kaskade er bestemt til 2,9 /26/.
Budskabet her er, at man skal være kildekritisk ved valg af nøgletal, herunder SCOP til beregninger
af besparelse og energimærkeværdier. Uanset om nøgletallene er baseret på leverandører eller felttest, bør aktuelle driftsbetingelser sammenholdes med testbetingelserne. Eksemplet med de 2,9 fra
Figur 6 understreger, at testoplysninger fra produktleverandør altid skal vurderes kritisk.
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Figur 4

Energieffektivitet som funktion af udetemperatur for radiatoropvarmning ved maks. fremløbstemperatur på 55 °C (graf udarbejdet af Teknologisk Institut for DGC) /24/, /57/.

Figur 5

Energieffektivitet som funktion af udetemperatur for gulvvarmeopvarmning, maks. 35 °C
(graf udarbejdet af Teknologisk Institut for DGC) /24/, /57/.
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Energieffektivitet for varmepumperne (3 dages gennemsnit) for anlægget vs. udetemperatur i perioden sept. 2018- dec. 2019 (målte værdier) /26/.

CO2-emissioner for el var i 2019 på 0,135 kg CO2 pr. kWh. Se også /44/, /21/, /27/. Dette har ikke
betydning for mærket, men fremgår af Energikonsulenternes kompendiemateriale og kan bruges til
at validere disse nøgletal, ift. at CO2-aftrykket ændrer sig løbende.
5.2.

Gaskedel relaterede data til bestemmelse af energimærket

Gasfyrets virkningsgrad afhænger derimod ikke direkte af udetemperaturen, men mere af temperaturkrav fra varmeanlægget. Dog gælder det, at jo lavere udetemperatur, jo højere fremløbstemperatur. Her spiller kondenseringsevne en vigtig rolle, og ved returtemperatur over ca. 55 °C falder virkningsgraden /28/, /29/, /27/. Virkningsgraden for eksisterende gaskedler ligger mellem 95 og 105 %
(nedre brændværdi) afhængig af installation, varme- og varmtvandsbehov. I kedellisten /30/ og beregningsværktøjet Gaspro små anlæg /31/ findes relevante nøgletal. For store anlæg kan Gaspro SA
være nyttig /32/.
Der er lavet en række DGC-vejledninger, som beskriver samspillet mellem gaskedel og varmeanlæg
/33/, /34/, /35/, /36/.
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CO2-emissioner for gas var i 2019 på 0,183 kg CO2 pr. kWh. Se også /22/, /27/, /45/. Dette har ikke
betydning for mærket, men fremgår af Energikonsulenternes kompendiemateriale og kan bruges til
at validere disse nøgletal, ift. at CO2-aftrykket ændrer sig løbende.
5.3.

Gashybridrelaterede data til bestemmelse af energimærket

Gasfyrets virkningsgrad afhænger også af den andel af varmebehovet, fyret skal dække, og den bliver som sagt tidligere mindre i et hybridanlæg /37/, /38/, /39/, /40/. I Figur 7 ses et eksempel, hvor
virkningsgraden er faldet til 91 % (nedre brændværdi), når kedlen kun skal dække 13 % af varmebehovet. Generelt vil det være rimeligt at trække nogle procentpoint fra kedlens årsnyttevirkning,
når den indgår i en hybrid. Beregningsprogrammet Boilsim /58/ kan bruges, hvis effekten ønskes
dokumenteret. Omvendt bliver varmepumpens COP bedre (se afsnit 5.1). Det er er i sidste ende producenten/konsulenten, der afgør, hvilken kilde de bruger.
Beregningsværktøjerne Gaspro små anlæg /31/, Gaspro SA /32/ og EnergyPRO /42/ kan bruges til
at fastlægge den økonomiske betydning ved samspillet.

Figur 7

Kedelvirkningsgrad (rød), varmepumpe COP (blå) og hybrid samlet (grøn) er vist som
samlet middel. COP aktuel er vist som uge-værdier (grå). Perioden er dec. 2013 til maj
2015. Rød og grøn henviser til virkningsgradsaksen, mens blå og grå henviser til COPaksen. (Målte værdier) /40/
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Referencer for CO2-emissioner se i afsnit 5.1. og 5.2.
5.4.

Fjernvarmerelaterede data til sammenligning af energimærket

Fjernvarmeenhedens virkningsgrad afhænger heller ikke af udetemperaturen, men mere af temperaturkrav fra varmeanlægget og isoleringsgraden for unitten. På Teknologisk Instituts hjemmeside findes relevante nøgletal /41/.
CO2-emissioner for fjernvarme var i 2019 på 0,086 kg CO2 pr. kWh /21/, /46/.
5.5.

Data om bygningstype og driftsmønster til bestemmelse af energimærket

Bygningstype, behovsprofil og dermed ønsket driftsmønster spiller naturligvis også en rolle for det
endelige energiforbrug og dermed energimærket.
Mht. bygningstyper findes der en række koder, som kan bruges som grundlag for at fastlægge forholdet mellem graddageafhængigt forbrug (GAF) og graddageuafhængigt forbrug (GUF). Der er
stor forskel ift. anvendelse og dermed behovsprofil. På en skole kan GUF-andelen således godt
være lille, mens på et plejehjem kan GUF-andelen godt være høj. Er man i tvivl, kan varmeståbien
bruges som grundlag for at finde relevante nøgletal. Idet energimærket alene bestemmes ud fra
GAF, er det ikke uvæsentligt at bruge et validt GAU/GUF-nøgletal for den enkelte bygning.
I forhold til brug af gashybridvarmepumper er der også styringsaspektet, der indgår i fordeling af
varmepumpedrift og gasfyrsdrift. Det afhænger af produktet og de muligheder, produktleverandøren
oplyser. Har man ikke disse, kan setpunktsudetemperaturen bruges (dvs. den udetemperatur, hvorunder gaskedlen overtager varmeforsyningen). Når den er valgt, kan det fastlægges, hvilken rumvarmeandel (GAF-andel) kedlen leverer – se Figur 8. Resten af rumvarmebehovet leveres af varmepumpen.
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Setpunktstemperaturens betydning for rumvarmeforsyning (GAF) fra hhv. gasfyr og varmepumpe /47/.

Nu kan COP fastlægges ud fra afsnit 5.1, og kedelvirkningsgraden kan fastlægges ud fra afsnit 5.2.
Med disse kan energiforbruget, rumvarme (GAF) og energimærke for en given bygning fastlægges.
5.6.

Bestemmelse af energimærkning ved konvertering og sammenligning

Med ovennævnte data kan effekten for bygningens energimærke fastlægges, og dermed kan muligheden for at opnå et bedre energimærke vurderes. Der er lavet et regneark med en beregningsskabelon til bestemmelse af energiforbrug før/efter konverterings (se Figur 9) samt til fastlæggelse af
bygningens energimærke ud fra en grænseværdi, graf Figur 2 (erhvervsbygninger) eller Bilag 2 (boliger). Se også /17/.
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A
Før (gl. gaskedel)
-

Årsvirkningsgrad (v/nedre
Input (afs. 5.2)
brændværdi for gas) [%]

B
Efter (VP)
Input (afs. 5.1)

C
Efter (Fjernvarme)

D
Efter (Hybrid)
Input (afs. 5.1)

E
Efter (ny gaskedel)
-

-

Input (afs. 5.2)

Input (afs. 5.2)

Input (afs. 5.2)

g2

Varmepumpeandel [%]
Samlet elforbrug
(Graddagekorr.)
[MWh/år]
Samlet gasforbrug
(Graddagekorr.)
[MWh/år]
Samlet forbrug
(Graddagekorr.)
[MWh/år]
Samlet behov [MWh/år]
GUF-andel [%]
Primær Energifaktoren
FjV/gas
Primær Energifaktor el

h

GAF [MWh/år]

h= g*d*(100-f)/100

h=g2*d*(100-f)/100

h=g3*d*(100-f)/100

i

Bygningareal [m2]

Input fra
bygningsejeren

Som før

Som før

j

Energimærkeværdi
[kWh/m2]

j=h*1000/i

Energimærke [A-G ]

Aflæses på figur 2 eller Aflæses på figur 2
brug bilag 2
eller brug bilag 2

d1

d2

d
e
f
g1

k

Figur 9

0

100

Input (afs. 5.3)

0

Beregnes/Måles

Beregnes/Måles
Input fra
bygningsejeren

Beregnes/Måles

Beregnes/Måles

Beregnes/Måles

Beregnes/Måles

e1 = d*100/b
f1 (Input fra afs. 5.3)

Som før (e1)
Som før (f1)

Som før (e1)
Som før (f1)

Som før (e1)
Som før (f1)

Som før (e1)
Som før (f1)

g3=0,85

g1=1

g1=1

g1=1
g2=1,9

j=h*1000/i

j=h*1000/i
Aflæses på figur 2
eller brug bilag 2

g2=1,9
h=(g2*d1)+g1*d2*(100f)/100

h=g1*d*(100-f)/100

Som før

Som før

j=h*1000/i

j=h*1000/i

Aflæses på figur 2 eller brug Aflæses på figur 2 eller
bilag 2
brug bilag 2

Skabelon for bestemmelse af energimærkeeffekten ved konvertering /17/.

En oplagt fremgangsmåde for brug er følgende:
1. Kolonne D fyldes fra a-k. Aflæs diagram 1 for resulterende energimærke.
2. Kolonne D række e, f og i kopieres til kolonne E, F, G og H.
3. Række a, b og c findes til kolonne E, F, G og H.
4. Indsæt aktuelle Primær Energifaktor i g1 og g2 fra Bygningsreglementet.
5. Række d1, d2, d, h og j beregnes for kolonne E, F, G og H.
6. Kolonne E, F, G og H fyldes for række k. Aflæs resulterende energimærke af diagram på Figur 2
ved erhvervsbygninger og Bilag 2 ved boliger eller ved en blanding af erhverv og bolig.
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Efter (Fjernvarme)

3,3
83

Efter (Hybrid)

Efter (ny gaskedel)

3,5
98

93

98

80

0

101

_

værdi for gas) [%]
c

Varmepumpeandel

100

[%]
d1

Samlet elforbrug
(Graddagekorr.)

_

[MWh/år]
d2

Samlet gasforbrug
(Graddagekorr.)

_

95

[MWh/år]
d

Samlet forbrug

530

133

449

195

449

439,9

439,9

439,9

439,9

439,9

10

10

10

10

0,85

1

1

(Graddagekorr.)
[MWh/år]
e

Samlet behov
[MWh/år]

f

GUF-andel [%]

10

g1

Primær energifak-

1

tor FjV/gas
g2

Primær energifak-

1,9

1,9

tor el
h

GAF [MWh/år]

477

228

343

276

404

i

Bygningsareal [m2]

2500

2500

2500

2500

2500

j

Energimærkeværdi
[kWh/m2]

190,8

91

137

110

162

k

Energimærke erhverv [A-G]

“D”

“B”

“C”

“B”

“D”

Figur 10 Eksempel på tabel med nøgletal og konverteringens betydning for en erhvervsbygnings
energimærke /17/.
Som det fremgår af eksemplet i Figur 10, kan en hybridløsning vise sig at opnå bedre energimærke
ved konvertering ift. et nyt gasfyr eller fjernvarme og samme energimærke som en ren elvarmepumpeløsning. Den løsning, kunden ønsker at gå videre med, kan herefter beregnes med samme datainput i BE18-beregningsprogrammet /43/.
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6. Kritiske varmeanlæg og hints ved valg af forsyningsanlæg
I forbindelse med valg af nyt forsyningsanlæg og energirådgivning er det ikke kun husets energimærke, der er interessant, men også samspillet med varmeanlægget. Det kan i værste fald være kritisk for en tilfredsstillende varmeforsyning.
Der findes en række relevante vejledninger og beregningsværktøjer, der skal fremhæves her, og
som kan være nyttige i rådgivningsarbejdet.
Det er først vigtigt at afklare, om varmeanlægget kan fungere sammen med det nye forsyningsanlæg.
6.1.

Hvis ønsket er nyt gasfyr

Hvis det nye anlæg også er et gasfyr eller en gashybrid, og den nominelle varmeydelse for gasfyrsdelen som minimum er den samme som for den gamle, så er der forventeligt ingen komfortproblemer.
6.2.

Hvis ønsket er varmepumpe eller fjernvarme

Men hvis det nye anlæg er en varmepumpe eller fjernvarme, kan man ikke være sikker. Det er specielt fremløbstemperaturen til radiatoranlæg, der kan vise sig kritisk, når det bliver for koldt ude,
men også komfortkravet, hvis der normalt bruges meget varmt brugsvand på kort tid i bygningen.
Foruden Energihåndbøgerne /8/, /9/ findes der en række andre kilder til at afklare, hvorvidt varmepumpen eller fjernvarmeunitten kan komme i problemer med tilstrækkelig varmeleverance /49/,
/50/, /52/, /54/ og /55/. Hertil kommer hints til, hvad der kan gøres for at afhjælpe problemet /33/,
/34/, /35/ og /41/.
Som nævnt ovenfor er det specielt ældre bygninger fra før 70’erne, som ikke er efterisoleret, og
hvor der indgår 1-strengs radiatorer i varmeanlæg. Her er fremløbstemperaturkravet ofte over
55 °C, når det bliver koldt udenfor, og det kan blive svært at sikre de nødvendige 20 °C i bygningen, hvis man skifter væk fra gasfyr.
Fjernvarmen vil typisk ikke have problemer med at levere passende fremløbstemperatur. Dog kan
der ved ovennævnte ældre varmeanlæg være udfordringer med at sikre fremløbstemperaturen, idet
man i visse tilfælde er tvunget til at etablere dem som indirekte anlæg. Hvis bygningen samtidig ligger sidst på fjernvarmeledningen, kan der blive behov for tilpasning af anlægget.
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Varmepumpen kan måske godt levere de 55 °C i fremløbstemperatur, når det bliver koldt udenfor,
men styringen kan koble ud for ofte, og resultatet er, at middelfremløbstemperaturen ender med
ikke at være passende høj til at sikre 20 °C i de rum, den skal opvarme.
Disse udfordringer kan afhjælpes ved et eller flere af følgende tiltag:
-

-

6.3.

En backupgaskedel kan bibeholdes (gashybrid), og når det bliver nødvendigt, kan den bidrage ved at øge fremløbetemperaturen og dermed give større temperaturforskel mellem radiator og rum.
Varmeanlægget opdeles i flere varmekredse og sikrer derved, at de sidste radiatorer på en
kreds har passende høj fremløbstemperatur.
Der sættes flere radiatorer op for at forbedre afkølingen og dermed varmeafgivelsen i de enkelte rum. Den forbedrede afkøling giver også en lavere returtemperatur, hvilket kan gavne
specielt energieffektiviteten fra fjernvarmeværket eller gasfyret.
Andre forhold, der kan være kritiske

Støj kan også være en udfordring, i forhold til lyde både fra varmeanlægget og fra forsyningsanlægget.
I forhold til at tjekke om et nyt forsyningsanlæg kan medføre støjgener, er det en god ide at udsætte
nuværende varmeanlæg for et skift i belastning/fremløbstemperatur og afklare, om der opstår støj.
For det nye anlæg kan ventilstøj afhjælpes ved ændringer i vandstrøm (pumpeindstilling) eller udskiftning af ventil. I forhold til knirkestøj kan de fastspændte varmerør frilægges, eller det nye forsyningsanlæg kan vælges og opbygges, så temperatursvingningerne i varmeanlægget reduceres
mest muligt. Se også /52/.
I forhold til ekstern støj findes der regler for både maks. lydniveau og permanent lydniveau. Der er
også forskellige grænseværdier afhængig af bygningstyperne. Se nærmere i Bygningsreglementet
/13/. For et nyt forsyningsanlæg er det primært støjgener fra luft/vand- og luft/luft-varmepumpen,
der kan være kritiske. Her kan Energistyrelsens støjberegner være nyttig /51/.
6.4.

Økonomi og miljø

Når det bedste forsyningsanlæg er valgt ud fra disse tekniske kriterier, findes der også en række vejledninger og beregningsværktøjer, der kan bruges til at fastlægge besparelsespotentialet for konvertering af forsyningsanlægget for en given bygning. Er udgangspunktet større bygninger med en varmecentral, findes der både kort anvisning /36/ og beregningsprogrammer /32/ og /42/. Ved mindre
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bygninger findes der også korte anvisninger /37/, /54/, /27/, /38/, /39/, /41/ og /50/. Ved beregning
kan beregningsgrammet Gaspro små anlæg benyttes /31/. Her kan man sammenligne teknologierne,
både i forhold til brugerøkonomi og i forhold til CO2-aftrykket. Hertil kommer, at der er gennemført
analyser af prioritering af energisparende foranstaltninger /53/.
I forhold til rådgivning af bygningsejere med en gasfyrsinstallation, der står foran en konvertering,
er det specielt vigtigt at afklare, om varmeanlægget i bygningen egner sig til forsyning med en ren
varmepumpe, fjernvarme, gashybrid eller blot et nyt gasfyr.
Mhp. at hjælpe i den forbindelse er der lavet en kort tjekliste i Bilag 3.
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Bilag 1: Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris (Uddrag
fra SBI-rapport, 2013)

Reference /1/ SBI-rapport fra 2013. Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris.
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Bilag 2: Grænseværdier for energimærkning af boliger
Grænseværdier for, hvornår en bolig tilhører et bestemt energimærkeområde /17/ (graferne er udarbejdet ud fra Energistyrelsens retningslinjer /5/, /6/ og /10/.

Skala for blandet anvendelse ses nedenfor og benyttes, når større bygningsafsnit har en anden anvendelse end hovedanvendelsen for bygningen. Bygninger med blandet anvendelse har en del, som
skal mærkes i henhold til ”Skala for boliger” og ”Skala for erhverv m.v.”. Ved større bygningsafsnit
forstås bygningsafsnit, som enten er på mindst 1.000 m² opvarmet etageareal, eller som udgør
mindst 20 % af det samlede, opvarmede etageareal i bygningen.
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Skalatrin

Grænseværdi i kWh/m² år

A2020

Eblandet anv. < (27 x abolig + 33 x aerhverv) / A

A2015

Eblandet anv. < (abolig x (30 + 1000/abolig) + aerhverv x (41 + 1000/aerhverv)) / A

A2010

Eblandet anv. < (abolig x (52,5 + 1650/abolig) + aerhverv x (71,3 +1650/aerhverv)) / A

B

Eblandet anv. < (abolig x (70 + 2200/abolig) + aerhverv x (95 + 2200/aerhverv)) / A

C

Eblandet anv. < (abolig x (110 + 3200/abolig) + aerhverv x (135 +3200/aerhverv)) / A

D

Eblandet anv. < (abolig x (150 + 4200/abolig) + aerhverv x (175 + 4200/aerhverv)) / A

E

Eblandet anv. < (abolig x (190 + 5200/abolig) + aerhverv x (215 + 5200/aerhverv)) / A

F

Eblandet anv. < (abolig x (240 + 6500/abolig) + aerhverv x (265 + 6500/aerhverv)) / A

G

Eblandet anv. > (abolig x (240 + 6500/abolig) + aerhverv x (265 + 6500/aerhverv)) / A
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Hvor abolig er opvarmet areal, som skal energimærkes i henhold til "Skala for boliger", og aerhverv er
opvarmet areal, som skal energimærkes i henhold til "Skala for erhverv". A er det samlede opvarmede areal.
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Bilag 3: Hints ved skift fra gasfyr til ny grøn løsning (tekst til hybridvarme.nu og andre relevante hjemmesider)
Hvis en bygningsejer har et gasfyr, der står til udskiftning, og alternative løsninger som varmepumpe, fjernvarme eller gashybrid overvejes, er der nogle kontroller, der bør udføres først for derved at undgå en ny løsning med dårlig varmekomfort og andre gener.
Medmindre der er ændringer i forhold til bygningens varmebehov og anvendelse, vil et nyt tilsvarende gasfyr heller ikke give problemer.
For andre løsninger bør følgende afklares før endeligt valg.
Hints i forhold til varmeanlæg
Bygningens varmeanlæg består typisk af radiatorer (1- eller 2-strengs), gulvvarme eller en kombination af disse. Varmeanlægget skal fordele tilstrækkelig varmt vand til de enkelte rum i bygningen,
så den ønskede rumtemperatur holder, også når det en gang imellem bliver meget koldt udenfor.
Er der for den aktuelle installation tale om en ren gulvvarme, er der typisk ingen problemer med et
skift til andet forsyningsanlæg.
Hvis der indgår radiatorer, kan der være kritiske anlæg, hvor en ren varmepumpeløsning eller fjernvarme vil blive udfordret af at kunne levere tilstrækkeligt høj fremløbstemperatur og afkøling. Specielt 1-strengs varmeanlæg, hvor bygningen ikke er efterisoleret, kan volde problemer. Det vil typisk være bygninger med dårligt energimærke og byggeår før 1970, hvor fremløbstemperaturen skal
over de 60 °C for at sikre varme nok ved minus 12 °C udenfor. I forhold til fjernvarme er risikoen
for lav fremløbstemperatur dog størst, hvis bygningen ligger sidst på fjernevarmeledningen, og hvor
det er nødvendigt med en indirekte fjernvarmeløsning.
Både varmepumpeløsning og fjernvarmeløsningen kan her kombineres med et gasfyr, der booster
fremløbstemperaturen, når det er nødvendigt (gashybrid).
Der kan også installeres flere radiatorer og radiatorkredsene opdeles i flere, og hvis der ikke er gennemført efterisolering eller vinduesudskiftning på bygningen tidligere, vil det også hjælpe.
Samlet set vil disse tiltag give en højere energieffektivitet.
Hints i forhold til varmtvandssystem
Behovet for varmt brugsvand kan være meget forskelligt for den enkelte bygning og afhænger i høj
grad af anvendelsen. Det er kombinationen af forsyningsanlæggets maks. varmeydelse og
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varmtvandsbeholderens størrelse, der fastlægger, hvor meget varmt vand der kan tappes på én gang
(liter/min) og med tilstrækkelig høj tappetemperatur.
Hvis der er problemer med plads i opstillingsrummet til en akkumuleringstank, kan det være en god
ide at fortsætte med et gasfyr (gashybrid), der kan booste hurtigt og effektivt.
Andre forhold der bør afklares inden valg af nyt anlæg
Specielt ved valg af luft/vand-varmepumper med kan der opstå generende støj fra ventilatoren i
udedelen. Kravet er, at den ikke må have et lydniveau på over 35 dB(A) i skel. Hertil kommer, at
man skal være opmærksom på, at der er forskel på serviceomfanget ift. den miljøbelastning, varmepumpens kølemiddel kan medføre.
Specielt ved valg af fjernvarme er det vigtigt at vide, om der er fjernvarme i vejen udenfor bygningen i dag, eller om der er planer for etablering inden længe. Spørg det lokale fjernvarmeselskab.
Man skal også være opmærksom på, at hvis bedste valg af nyt anlæg er et nyt gasfyr kombineret
med køb af grøn gas (grønne certifikater), så bidrager man også med grøn varmeforsyning.
Betydning for bygningens energimærke
Hvis en bygning med et gasfyr i dag har et energimærke, der ligger tæt på grænsen til det næste niveau, vil konvertering kunne betyde et bedre energimærke, hvilket vil forbedre salgsværdien mærkbart.
Økonomi og miljø
Når det bedste forsyningsanlæg er valgt ud fra disse tekniske kriterier, findes der også en række anvisninger og beregningsværktøjer, der kan bruges til at fastlægge besparelsespotentialet for konvertering af forsyningsanlægget for en given bygning. Disse findes på hjemmesider hos DGC, Teknologisk Institut og Energistyrelsen.
Se yderligere i rapporten ” Gashybrid, energimærke og kritiske varmeanlæg”, DGC, 2021.

