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Introduktion 
Nærværende rapport beskriver resultaterne af AktivHus evaluering af KFS Boligbygs udstillingshus 

for Byg og Bo 2017. Evalueringen er foretaget iht. Active House specifikationerne ”residential 

buildings version 2.0” med opdateringer iht. evt. senere mærkning af projektet. Til evaluering er 

dagslys er anvendt Velux Daylight Visualizer v. 3,0. Til evaluering af termisk og atmosfærisk 

indeklima er anvendt Velux energy and indoor climate visualizer v. 2,5.  

Beskrivelse 
Huset er et enfamiliehus med ensidig taghældning og med et opvarmet etageareal på 184m2. Huset 

udføres til bygningsklasse 2020. Herunder ses plantegning og facader med markering af, hvilke rum 

der er udført dagslys- og indeklima simuleringer på.  

  

 

 

Konklusion 
Figur 1 viser det foreløbige resultat for evalueringen af Byg og Bo huset 2017.

 

Figur 1 Radar-resultat for huset 

Figur 1 viser resultatet af radarberegningen 

indeholdende hver af de 9 indikatorer. I radaren 

angiver en score 1 bedste niveau og score 4 et 

acceptabelt niveau. For at et projekt kan 

betegnes som et AktivHus skal alle indikatorer 

mindst opnå scoren 4. Som det fremgår af 

denne radar er det opfyldt. 
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Resultater 
Herunder er resultaterne og forudsætningerne for de enkelte indikatorer gennemgået. 

1.1 Dagslys 
Der er udført dagslysberegning på 3 rum, stue, køkken-alrum og ”værelse 2”. Stue 

og køkken / alrum rum beregnet med hvide vægge og lofter samt klinker på gulv. 

Værelset er beregnet med hvide vægge og lofter samt trægulv. Der er forudsat 3 

lags vinduer som Velfac 200 Energy med lystransmittans på 59% ( g-værdi 38%) 

for stue samt køkken-alrum samt LT 73% (g-værdi 0,5) for værelse 2 iht. datablad 

fra Velfac. Herunder følger resultaterne for dagslysberegning de enkelte 

rum.Figuren til højre angiver dagslysfaktoren ud fra kontur-farven på figur 2 og 3. 

Stue 

Den gennemsnitlige dagslysfaktor for stuen er beregnet til 5,3%, svarende til en score 1,0. 

 

Figur 2 Dagslysfaktor og rendering fra stuen 
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Køkken-alrum 

Den gennemsnitlige dagslysfaktor for køkken-alrummet er beregnet til 4,7%, svarende til en score 

1,2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Værelse 2” 

Den gennemsnitlige dagslysfaktor for” værelse 2” er beregnet til 2,65%, svarende til en score 2,5 

 

  

Den samlede score for alle rum er 1,3 idet scoren for de enkelte rum vægtes i forhold til rummenes 

areal.   

  

Figur 4 Dagslysfaktor og rendering fra "værelse 2" 

Figur 3 Dagslysfaktor og rendering for køkken-alrum 
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1.2 Termisk indeklima 
Der er udført simulering af det termiske indeklima for samme rum som ovenstående. Følgende 

forudsætninger er udlagt for beregningen: 

 Tilstrækkelig kapacitet på varmeanlæg til minimumstemperatur på 21 grader C 

 Åbning af ovenlys og oplukkelige facadevinduer ved operativ temperatur højere end 24 

grader C (forudsætter tilstedeværelse). 

 Mekanisk ventilation iht. bygningsreglementets krav i de enkelte rum svarende til 0,5 h-1 

(0,3 l/s/m2) 

 Varmegenvindingsgrad på 85% iht. producentens datablad (Nilan) 

 Gg for facadevinduer på 0,38 eller 0,52 afhængig af rumtype (Velfac 200 energy samt iht. 

energirammeberegning) 

 U-værdier på konstruktioner iht. Be15-beregning og konstruktionsopbygningen. 

Der er desuden anvendt følgende forudsætninger vedr. tilstedeværelse: 

Stue samt køkkenalrum 

 

Figur 5 Forudsætninger for tilstedeværelse 

Bemærk at der for stue / køkken alrum er udført én beregning idet rummene er sammenhængende 

og der dermed må forventes høj grad af udveksling af luft mellem de to rum og en relativ ensartet 

temperatur. Resultatet for rummet angives derfor som resultatet for både stue og køkkenalrum i 

Active house evalueringen. 

Værelse 

 

 

 

 

 

 

  

1,0 svarere til 4 personer 

0,5 svarer til 2 personer 

0,0 svarer til 0 perosner 

 

1,0 svarere til 1 person 

0,0 svarer til 0 perosner 

 

Figur 6 Forudsætninger for tilstedeværelse 
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Stue og køkken-alrum 

Figuren herunder viser optegning af stue / køkkenalrum i simuleringsprogrammet EIC-visualizer fra 

Velux. Til højre  ses Active House scoren for det 

beregnede rum 

  

 

 

 

 

 

 

Værelse (2) 

Figuren herunder viser optegning af værelse2 i simuleringsprogrammet EIC-visualizer fra Velux. 

Resultaterne af simuleringen ses til højre. 

 

Den samlede score for alle rum fremgår af skemaet herunder idet den samlede score er et 

gennemsnit af de enkelte rum vægtet i forhold til tilstedeværelse.  

 

Figur 7 Resultater, termisk indeklima 
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1.3 Atmosfæriske indeklima 
Der er udført simulering af det atmosfæriske indeklima for samme rum som ovenstående. Følgende 

forudsætninger ud over allerede nævnte forudsætninger er udlagt for beregningen: 

 Antal personer i huset: 4 personer 

 Ventilationsanlægget regnes ikke styres af CO2 niveauet i huset 

Resultaterne samlet og for de enkelte rum fremgår af figuren herunder. 

 

2.1 Energibehov 
Herunder ses resultaterne af energirammeberegningen udført af KFS boligbyg. Resultaterne 

anvendes i evalueringen af energibehovet iht. Active House specifikationerne. Værdier for 

varmebehov, samt øvrige elbehov er overført til Active House radar-værktøjet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Resultatet af BE15 beregning for projektet 

Figur 8 Resultater, indeluft kvalitet 

Varmebehov overført 

Elbehov 

overført 
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Figur 10 Energibehov - Active house værktøj 

Ud fra energiramme-beregningen samt en standardværdi for energiforbrug til belysning (13% af et 

typisk årligt elforbrug på 4000 kWh) opnås et samlet ”råt” energibehov ( uden 

primærenergifaktorer) på 44 kWh/m2/år svarende til en score 1.2. 

2.2 Energiforsyning 

 

Figur 11 Energiforsyning Active House værktøj 

Energiforsyningen til opvarmning sker via varmepumper. Energien hentet fra hhv. jord og afkastluft 

er vedvarende og udgør 28,6 kWh/m2/år. Derudover er huset forsynet med solceller med en årlig 

produktion svarende til 17,3 kWh/m2/år (fra Be15 beregningen). Det giver en samlet forsyning med 

vedvarende energi på 45,9 kWh/m2/år (104% i forhold til energibehov) og dermed en score 1,0.  

2.3 Primær energibehov   

 

Scoren for det primære energibehov er 1,0. Resultatet fremkommer ved at sammenholde 

energibehovet gange primærenergi faktoren med energiproduktionen på grunden gange 

primærenergi faktoren. ( Energibehov x PE faktor) – ( energiforsyning på grunden x PE faktor). For en 

bygning til bygningsklasse 2020 er PE faktoren for el 1,8. Det giver en total primærenergi 

performance på -3,4 kWh/m2/år svarende til score 1,0. Der anvendes ikke fjernvarme som 

varmeforsyning.    
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3.1 Miljøbelastning 
Der er udført LCA ved benyttelse af Active House LCA værktøjet version 1.7. Der er inddateret 

byggekomponenter svarende til tegningsmaterialet. For bygningsdrift er der anvendt 

miljøpåvirkningsdata fra LCAbyg (2015 scenarie). For solceller er der indhentet data fra ökobau.dk 

2016 og deres produktion er også indregnet. Alle materialer inden for fundament er medtaget inkl. 

Klimaskærm for garage. 

Resultaterne af beregning fremgår herunder: 

 

Figur 12 LCA resultater fra Active House LCA-værktøjet 

Resultaterne danner for hver af miljøpåvirkningskategorierne følgende score: 

 

Den samlede score for 3.1 Miljøbelastning er dermed 1.8. 

3.2 Vandforbrug 
Der er foretaget beregning af vandforbrug via Active House vandberegningsværktøjet. Datablade fra 

producent af armaturer er anvendt som dokumentation for vandstrøm for de enkelte armaturer 

samt vaskemaskine og opvaskemaskine. Herunder ses resultatet af beregningen. 

 

Figur 13 Udklip fra vandberegner med resultat af beregningen. 

Resultatet svarer til en score 2,1. 
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3.3 Bæredygtige byggematerialer 
Der er foretaget vurdering af anvendelsen af bæredygtige materialer. Generelt er beton og murværk 

betragtet som genanvendeligt idet det kan anvendes som vejfyld (substitution af grus). Samtidig er 

glas regnet genanvendeligt idet det kan anvendes som råmateriale for produktion af glasuld. 

Der er desuden indhentet dokumentation for at træprodukter er FSC-mærkede. Dokumentation 

foreligger i mail-form fra KFS boligbyg eller via certifikater fra producent-hjemmesider. 

Der er fundet EPDer for visse materialer. EPDerne foreligger som PDF-filer fra producenterne. 

EPDerne er iht. EN 15804 som AH specifikationerne foreskriver. Nedenstående resultater er overført 

til Active House radar-værktøjet og giver scorende 1,1 og 4 for hvert kriterie og dermed en samlet 

vægtet score på 2,0 svarende til (1+1+4)/3 =2,0 

 

Figur 14 Resultat fra LCA værktøjet vedr. genanvendelige materialer, FSC/PEFC certificerede træprodukter og EPDer 

 

Figur 15 Værdier for bæredygtige byggematerialer indsat i Active house radar-værktøjet 

 

 

 

 

 


