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Energikrav i BOLIG+
I kravet til energineutralitet indgår, at den enkelte bygning opfylder
energirammen for lavenergibyggeri i klasse 1 (eller bedre), beregnet med
beregningsprogrammet Be06, dog uden at medtage eventuel el-produktion
i forbindelse med bygningen.
En energineutral bygning bruger på årsbasis ikke mere energi udefra, end
den leverer tilbage. Den tilbageleverede energi skal være af samme eller
højere kvalitet som den brugte, og den skal have mindst samme
anvendelighed.
Ud over bygningernes energineutralitet beskrives principperne for
samspillet med det lokale forsyningssystem, hvis dette har betydning for
energineutraliteten i den samlede bebyggelse, så vidt muligt med
nøgledata og datablade for hovedkomponenter.
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Energikrav i BOLIG+
Be06 og BOLIG+ tool-kittet opstiller automatisk en energibalance, der
måned for måned i et normalår viser:
•
•
•
•

Alle energiforbrug ekskl. fælles udendørsbelysning
Energi produceret på bygningen eller matriklen
Energi modtaget udefra
Energi, der leveres tilbage til de lokale net

Dokumenteres med en årsberegning, der dokumenterer, at energien, som
leveres tilbage til de lokale net, vil være af mindst samme kvalitet og have
mindst samme anvendelighed, som den energi, der tages fra de lokale
net. Dette dokumenteres ved en beskrivelse af energiformen og aftagets
og leveringens fordeling på årets måneder.
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BOLIG+ og energisystemet
BOLIG+ opprioriterer et intelligent samspil mellem bygning og det samlede
energisystem.
Et fremtidigt energisystem skal udfase fossil energi – og vil få markant mere
fleksibel vedvarende energiproduktion ind i nettet.
Der vil være et stigende behov for, at der i forbrugssiden indtænkes
maksimal fleksibilitet i forhold til levering af energi fra nettet og tilbageførsel.
Derfor er der både begrænsninger og muligheder i BOLIG+ kravet om
energikvalitet og -anvendelighed.
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BOLIG+ og energisystemet
Kan BOLIG+ levere en betydelig bedre energikvalitet tilbage til nettet, end
der blev aftaget, så kan forskellen medregnes i opfyldelsen af energikravet
Kan BOLIG+ levere energi med en betydelig bedre energianvendelighed
tilbage til nettet, end der blev aftaget, så kan forskellen medregnes i
opfyldelsen af energikravet.
Der er ingen standard for dokumentation af dette – det er op til de
konkurrerende teams at dokumentere, såfremt man indtænker disse
parametre i BOLIG+.
En forudsætning for indregning er dog, at brugeradfærden er så simpel og
ligetil, at de indregnede løsninger med stor sandsynlighed vil ske i
bygningens brugsfase.
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Eksempler
BOLIG+ sikres opvarmning af vand til brug i vaskemaskine og især i
opvaskemaskine med brug af energi af lavere kvalitet end el.
Dette kan f.eks. gøres, hvis fjernvarme installeres og de to maskintyper
tilsluttes fjernvarmevandet.
Her skal så sandsynliggøres energiværdien af at bruge lavværdig energi i
stedet for højværdig energi.
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Eksempler
BOLIG+ tilsluttes fjernvarmen i Nørre Sundby på returledningen, idet
gulvvarme kan klare opvarmningen med lave temperaturer – og brugsvandet
kan sikres med solfangere og boostning for den sidste bid.
Overskydende varme fra bygningens solfangere leveres med høj temperatur
til nettet eller anden anvendelse. Overskydende el fra f.eks. solceller leveres
til el-nettet.
Her skal så sandsynliggøres, at energiværdien af at bruge lavværdig
fjernvarme plus en smule el til boostning af det varme vand er bedre for det
samlede energisystem end almindelig opvarmning med fjernvarme med høj
temperatur.
Forskellen kan resultere i, at der er mindre behov for at levere solcelle-el til
elnettet, da el-tilbageleverancen er af højere energikvalitet end aftaget af
fjernvarme fra returledningen.
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Eksempler
BOLIG+ opbygges med varmepumper til opvarmning, som helt overvejende
bringes til at bruge el, når der er rigeligt el – enten om natten eller når
vinden blæser godt.
Tilbageleveringen til el-nettet sker f.eks. med bygningsproduceret solcelleel, som også leveres på tidspunkter, hvor el-systemet mangler el.
Anvendelighed af forbrugt el og tilbageleveret el skal dokumenteres og en
væsentlig forskel i anvendelighed som følge af tiltag i bygningen kan
herefter medregnes i opfyldelsen af energineutralitetsmålene.
Funktionen skal dog opbygges enkelt, og skal dokumenteres at have høj
sikkerhed for at ske i brugsfasen.
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Eksempler
BOLIG+ opbygges med prissignalstyrede stik til opladning af el-biler,
således at bilernes batterier kan udnyttes til lagring af rigelig el fra elnettet.
Tilbageleveringen til el-nettet sker med solcelle-el, som også leveres på
tidspunkter, hvor el-systemet mangler el.
Anvendelighed af forbrugt el og tilbageleveret el skal dokumenteres og en
væsentlig forskel i anvendelighed som følge af tiltag i bygningen kan
herefter medregnes i opfyldelsen af energineutralitetsmålene.
Funktionen skal dog opbygges enkelt, og skal dokumenteres at have høj
sikkerhed for at ske i brugsfasen.
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Alle spørgsmål og svar går gennem AA’s
konkurrencesekretariat
Efter svar til de 5 konkurrenceteams vil spørgsmål og
svar være at finde på www.boligplus.org, hvor der
allerede nu ligger flere relevante Q & A’s
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