Elbesparelser og -produktion

Lavenergi-klimatilpasning: Elbesparelser & elproduktion
Byggeteknisk emne
•

Energibesparelser

Projektidé
De nye energibestemmelser fra 2006
indebærer en mere helhedsorienteret
tilgang til bygningers energiforbrug, hvor
primærenergiforbruget til opvarmning,
varmt brugsvand, teknik og belysning
samt kølebehov på grund af
overtemperatur indregnes. Samtidigt kan
vedvarende energiproduktion fra
solfangere og solceller indregnes i
energirammen. Til en retvidende
helhedsvurdering bør man tillige indregne
elforbruget til apparater mv.
Dette helhedsperspektiv ændrer radikalt
på de traditionelle forestillinger om
hvordan energibesparelser kan opnås i
nybyggeriet. Nye bygninger er blevet
bedre isolerede, mens elforbruget og den
interne tilskudsvarme fra eludstyr er blevet
større. Det betyder at det samlede
elforbrug dominerer nye bygningers
samlede primærenergiforbrug, mens
varmebehovet er blevet mindre vigtigt.
Samtidigt betyder klimaændringer at
bygninger i fremtiden vil have mindre
behov for opvarmning om vinteren og
større behov for køling om sommeren.
Nye bygninger skal derfor opføres så de
er i stand til at håndtere fremtidens
klimændringer.

Klimatilpasning
Det stigende elforbrug i bygninger kræver
særlig opmærksomhed, især da hidtidige
stramninger i energibestemmelserne har
reduceret nybyggeriets varmeforbrug
markant.
Når der anvendes et bredt spektrum af
elbesparende teknologier, som rækker
videre end de nye energibestemmelsers
krav, kan der i alt opnås betydelige
reduktioner i det samlede
primærenergiforbrug.
Designstrategi for elproduktion.

Samsø EnergiAkademi: Klimatilpasning og lavenergidesign i helhedsperspektiv.
Elbesparelser kan ses som nøglen til
klimatilpasning, fordi det resulterer i
reduktion af uønsket tilskudsvarme og
dermed reduktion af energiforbruget til
køling. Det betyder at naturlig ventilation
nemmere kan anvendes, og det resulterer
i en reduktion af elforbruget til teknik og
en forøgelse af energiforbruget til
opvarmning i sammenligning med
mekanisk ventilation med
varmegenvinding. Alt i alt minimerer
begge strategier bygningers samlede
primærenergiforbrug.
Set i lyset af bygningers stigende
elforbrug, især til køling om sommeren,
må en kombination af elbesparelser og
bygningsintegrerede solceller opfattes
som nøglen til fremtidens energineutrale
og klimatilpassede bygninger.

Designprocessen

Faktaboks
• Byggeri
Samsø EnergiAkademi
• Adresse
Strandvejen, Ballen, Samsø
• Areal
650 m2
• Byggeperiode
2007
• Klimatilpasning
Elbesparelser, naturlig ventilation
med natkøling samt elproduktion fra
bygningsintegrerede solceller.
• Bygherre
Samsø EnergiAkademi
• Rådgiver
Plan Energi
• Arkitekt
Arkitema

Der er behov for et langt større
samarbejde mellem bygherre, arkitekt og
ingeniør tidligt i designprocessen, så
klimatilpasning og en minimering af
elforbrug kan integreres i et
helhedsperspektiv.

Arkitektonisk strategi
Bygninger med beskeden bygningsdybde
og stor rumhøjde kan nemmere nyttiggøre
elbesparende teknologier. Disse
bygningstyper kan nemmere anvende
naturlig ventilation og naturlig dagslys
sammenlignet med dybe bygningstyper.

Udarbejdelse:
Rob Marsh, SBI, AAU, januar 2008

