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Dokumentation for Energiforbrug §250-§298.

§250-§256Energiforbrug

§250

Bygninger skalprojekteres, udføres,ombyggesogvedligeholdes,såunødvendigt
energiforbrugtil opvarmning,varmt vand,køling,ventilation ogbelysningundgås,
underhensyntil bygningernesanvendelseogomfangafbyggearbejdet.

§251

Bygninger skalprojekteres, udføres,ombyggesogvedligeholdes,såenergibehovet
vedberegningikkeoverstiger energirammen,deromfatter bygningenssamlede
behovfor tilført energitil opvarmning,ventilation, køling,varmtbrugsvandog
belysning.Tilført energi fra forskelligeenergiforsyningsformersammenvejesved
brugaf energifaktorerne i§§252og253.Eftervisning skal skepågrundlagaf SBi-
anvisning 213Bygningers energibehov.

Stk.2. For tilbygninger,ændretanvendelse,ombygninger,midlertidige flytbare
pavilloner ogsommerhusekanbestemmelserne i §§267-292anvendessom
alternativ til energirammen.

Stk.3. Et bygningsrelateret produkt,someromfattet af enEU-forordningunder
Ecodesign-direktivet,skaloverholdekravene idenrelevante, gældendeforordning
pådet tidspunkt,hvorproduktetinstalleres ibygningen.

§255

Bygninger ogbygningsdele,herundervinduerogdøre,skalprojekteres ogudføres,
såvarmetabet ikkeforøgesvæsentligt somfølgeaf:

1) Fugt i konstruktioner.

2)Utilsigtet luftgennemganggennemindgangspartier i f.eks.butikker,kontorerog
hoteller.

3)Utilsigtet luftgennemganggennembygningsdele,f.eks. varmeisolering,der
udsættes forvindpåvirkning.

4)Kuldebroer.
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§287-§292Midlertidige, flytbare pavilloner

§287

Midlertidige, flytbare pavilloner skalopføres,såunødvendigtenergiforbrugundgås
underhensyntil pavillonernesanvendelse.Midlertidige, flytbare pavilloner er
konstruktioner,deropstilles i0-5år ogtypiskopbyggesaf flere pavillonmoduler, der
opstilles f.eks. somled i renoveringaf enskole,enbørneinstitutioneller en
kontorbygningeller forat løseet akutpladsbehov,herundergenhusning.

Stk. 2.Permanentepavilloner eller pavilloner, derbenyttesudover5år, skal
opfyldedegældendekrav til nybyggeriet.

§288

Pavilloner, deropstillestil midlertidigbrug,skalopfyldekrav til U-værdierog
linjetab, derfølger af bilag2,tabel 5.Nyevinduer,glasvægge,døre,glastageog
ovenlysvinduer skal leve optil kravene i§§257og258.

Tabel5-Mindstekrav til klimaskærmformidlertidige, flytbare pavilloner
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§289

Deterenbetingelseforanvendelsenaf U-værdierneoglinjetabene, at det samlede
areal af vinduerogdøreikkeoverstiger 22pct. af det opvarmedeetageareal. U-
værdierog linjetab kanændresogvinduesareal mv.forøges,hvispavillonens
varmetab ikkebliver større, endhviskravenei tabellen var opfyldt. Vinduerkani
varmetabsrammen indregnessomdereelle vinduereller vinduermedU-værdipå1,5
W/m²K.Dereelle vinduerskalbenyttes iberegningenaf dereelle forhold.

§290

Deter tilladt at anvendedirekteelvarme formidlertidige,flytbare pavilloner for
opstillingeroptil 2år. Foropstillingermellem2og5år skaldirekteelvarmeerstattes
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af andenvarmeforsyning,eller der skalkompenseresherfor vedetablering af
tilsvarende produktionaf vedvarendeenergi.

§291

Nybyggedepavillonmodulerskal være forberedt for andenvarmeenddirekte
elvarme. Detkanforeksempelværevedat forberede for vandbårenvarme.

§292

Vedombygningaf pavilloner skalkravene i §288overholdes idetomfang,deter
rentabelt i henholdtil §275.

Vejledningomenergiforbrug7.0.Midlertidige, flytbare pavilloner

Midlertidige flytbare pavillonerhar lempeligereenergikravendnormalebygninger,
da deresopstillingsperiodeer afgrænset til højst at måtte vare optil 5år, afhængigt
af opvarmningsform.Opstillingsperioderover5år betragtes somenpermanent
opstillingaf bygningen.Derfor skaldealmindeligeenergikrav til nybyggeri
overholdes.

Beregningerneskal følge DS418Beregningaf bygningersvarmetab.

Hvisdet samledeareal af vinduerogyderdøre ikkeoverstiger end22pct. af det
samledeopvarmedeetageareal, så kanenergikravenetil midlertidige,flytbare
pavilloner opfyldesvedat overholdekravene i §288.Hvisarealet af vinduerog
yderdøreer størreend22pct. eller derønskesstørre fleksibilitet i isoleringsniveau
kanenergikraveneoverholdesvedat udføreenvarmetabsberegning,derviserat
varmebehoveter mindrehviskravene i§288var overholdt. Når dergennemføres
beregningeraf varmetabsrammenformidlertidige,flytbare pavillonerharman
mulighedenforat vælgeommanvil indregnevinduernesomdereelle vinduereller
somvinduermedU-værdipå1,5W/m²K. I beregningenaf dereelle forhold i
bygningenskalderbenyttesdereelle vinduer.

Nyevinduer,glasvægge,døre,glastageeller ovenlysvinduerskal leveoptil kravene i
§257og§258.Vinduer,glasvægge,døre,glastage eller ovenlysvinduer,derbliver
siddendeipavillonmoduletefter flytningaf pavillonmoduleter ikkeomfattet af
komponentkravettil vinduer.
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Opvarmningsformenkanværedirekteelvarme foropstillinger optil 2år, mens
opstillinger mellem2og5år skalhave enandenopvarmningsform.Detkanfor
eksempelværevarmepumpereller fjernvarme. Alternativt skalderkompenseres
herforgennemetablering af tilsvarende produktionaf vedvarendeenergi.Ved
vægtningaf forskellige typer af energibenyttes energifaktorerne i§252-253.

Når derbyggesnybyggedepavillonmodulerskalmodulernevære forberedt til at
kunneopvarmesmedandenopvarmningsformenddirekteelvarme. Hvis
pavillonerne er forsynetmedet vandbårent varmesystem,somfxgulvvarmeeller
radiatorer, vil pavillonerne ihøjeregradkunneforsynesmedforskelligetyperaf
varme.

Nårmidlertidige, flytbare pavilloner bliverombygget,erderkravomgennemførelse
af rentable energibesparelser.Vurderingenaf rentabilitet gennemføressomi§275,
svarendetil at investeringenstilbagebetalingstid ermindreen75pct. af
bygningsdelenslevetid. I tilfælde af at enombygningikkeer rentabel skaldet
undersøgesomenmindreombygninger rentabel. Bygningsreglementets vejledning
omofte rentable konstruktionerindeholderenyderligerevejledningtil fortolkningaf
ombygningskravene.




