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06.01.01
01.01 Ejendomsliste, stamdata inkl. oversigtskort
Ejendomsliste, stamdata
Energimærkes
?

Ejendomsnavn

Adresse

Post
Nr.

Postby

Anvendelse

Brutto
-etage
areal

ja

Hasle Skole

Herredsvej 15

8210

Aarhus V

skole

ja

Læssøesgades Skole

Læssøesgade 24

8000

Aarhus C

ja

Rosenvangskolen

Rosenvangs Alle 49_1

8260

ja

Samsøgades Skole

Ny Munkegade 17

ja

Skødstrup Skole

ja

Tilst Skole

ja

Ejer

Primær
opvarmningsform

Opvarmet
bygninger

Opførelsesår

12.690 MBU

fjernvarme

11

1917, 1938, 1949, 1950,
1952, 1953, 1959, 1969,
1970, 1988, 1989

skole

9.040

MBU

fjernvarme

4

1918, 1950, 1966, 1969

Viby J

skole

10.685 MBU

fjernvarme

10

1931, 1950, 1972, 2000, 2007

8000

Aarhus C

skole

8.746

MBU

fjernvarme

5

1912, 1965, 1969

Rosenbakken 4

8541

Skødstrup

skole

13.291 MBU

fjernvarme

9

1944, 1971, 1975, 1991

Tåstumvænget 8

8381

Mundelstrup

skole

15.748 MBU

fjernvarme

17

1956, 1966, 1978, 1981, 1993

Tovshøjskolen

Janesvej 2

8220

Brabrand

skole

15.748 MBU

fjernvarme

13

1972, 1974

nej
ja
nej

AMC midt
AMC Nord
Bøgeskov
Aktivitetscenter

Fredens Torv 6
Skejbygårdsvej 13 - 17
Bøgeskov Høvej 5

8000
8240
8260

Aarhus C
Risskov
Viby j

uddannelse
uddannelse
Handicap
aktivitetscenter

1.005
6.633
1.476

MSB
MSB
MSB

fjernvarme
fjernvarme
fjernvarme

1
1
1

1849
2002
2005,2009

ja

Ellengården
Familiepension

Bethesdavej 31

8200

Aarhus N

familiebeboelse

1.484

MSB

fjernvarme

1

1976, 1997,

nej

Hasle Kollegiet

Provstebakken 30

8210

Aarhus v

Beboelse

1.114

MSB

fjernvarme

1

1984,1979,1964

nej

Katrinebjerg botilbud

Katrinebjergvej 81

8200

Aarhus N

Beboelse

2733

MSB

fjernvarme

8

1993,1985,1964,1914

nej

Ungdomcenter Turbo

Korsagervej 15

8230

Åbyhøj

Beskæftigelse

324

MSB

fjernvarme

5

1906,1997,1997

nej
ja

Botilbudet kragelund
Tre Ege

Dybrovej 15 A
Malmøgade 7

8270
8200

Højbjerg
Aarhus N

botilbud
herberg

2.316
1.268

MSB
MSB

fjernvarme
fjernvarme

3
3

1910,1956,1953,1981,2006,
1900
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06.01.01
01.01 Ejendomsliste, stamdata inkl. oversigtskort
nej

Ungetilbudet,
bymosevej
Døgncentret,
Bethesdavej

Bymosevej 194

8210

Aarhus V

døgninstitution

126

MSB

fjernvarme

1

2002

Bethesdavej 31

8200

Aarhus N

døgninstitution

1.438

MSB

fjernvarme

2

1976,1897,

ja

Åhaven

Marselis Boulevard 179

8000

Aarhus C

behandlingshjem

1.398

MSB

fjernvarme

1

1956,1984,

nej

Grøndalsvej 2 Børn
og Unge Socialforv.

Grøndalsvej 2

8260

Viby J

Administration

16.524 MTM

fjernvarme

1

2006

ja

m² som ikke skal screenes. Se
Yderligere bemærkninger: Arealet på Hasle, Tilst samt Tovshøjskolen skole er inkl. svømmehallen på ca. 950, 775 samt 850 m²,
afgrænsningen nedenfor.
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Oversigtskort
Nærværende bilag supplerer ejendomslisten for stamdata. På hvert oversigtskort
oversigtskor er der afgrænset et område,
der markerer de bygninger, som Energirådgiver skal screene.
Der gøres opmærksom på, at energimærkning skal følge gældende lovgivning og derfor kan tilfældet være, at
energimærkningen skal indeholde bygninger udenfor det
de afgrænsede
nsede område (se afsnit 4 ”Energimærker” i
udbudsdokument 05. ”Projektbeskrivelse
rojektbeskrivelse”).. Energimærkningen er afgrænset til at følge samme BBRBBR
ejendomsnummer for hele den pågældende ejendom.

Ejendom

Hasle skole

Adresse

Herredsvej 15, 8210 Aarhus V

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter

Afgrænsning svømmehal – stueetagen

Afgrænsning svømmehal – stueetagen
Endelig afgrænsning afklares på opstartsmødet
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06.01.02 Eksisterende dokumenter

Ejendom

Læssøesgadeskolen

Adresse

Læssøesgade 24,
24 8000 Aarhus C

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Rosenvangskolen

Adresse

Rosenvangs Alle 49, 8260 Viby J

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Samsøgade skole

Adresse

Ny Munkegade 17, 8000 Aarhus C

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter

Ejendom

Skødstrup skole

Adresse

Rosenbakken 4, 8541 Skødstrup

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Tilst skole

Adresse

Tåstumvænget 8,
8 8381 Mundelstrup

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter

Afgrænsning svømmehal – stueetagen
Endelig afgrænsning afklares på opstartsmødet

Afgrænsning svømmehal – kælderetagen
Endelig afgrænsning afklares på opstartsmødet
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Tovshøjskolen

Adresse

Janesvej 2, 8220 Brabrand

Oversigtskort

Afgrænsning svømmehal – kælderetagen
Endelig afgrænsning afklares på opstartsmødet
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06.01.02 Eksisterende dokumenter

Afgrænsning svømmehal – kælderetagen, -2
Endelig afgrænsning afklares på opstartsmødet
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

AMC Midt

Adresse

Fredens torv 6, 8000 Aarhus C

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

AMC Nord

Adresse

Skejbygårdsvej 13-17
1

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Bøgeskov Aktivitetscenter

Adresse

Bøgeskov Høvej 5

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Ellengården Familiepension

Adresse

Bethesdavej 81

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Hasle Kollegiet

Adresse

Provstebakken 30

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Katrinebjergvej dagtilbud,

Adresse

katrinebjergvej 81 8200 Aarhus N

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Ungdomscenter
center Turbo

Adresse

Korsagervej 15

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Botilbudet kragelund

Adresse

Dybrovej 15A

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Tre Ege

Adresse

Malmøgade 7

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Døgncentrer
er Bethesdavej
Bethesda

Adresse

Bethesdavej 31 8200 Aarhu N

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Grøndalsvej 2 Børn og Unge Socialforv.

Adresse

Grøndalsvej 2 8260 Viby J

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Ejendom

Ungetilbudet, bymosevej

Adresse

Bymosevej 194

Oversigtskort

Ejendom

Åhaven

Adresse

Marselis boulevard 179

Oversigtskort
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06.01.02 Eksisterende dokumenter
Kontainer
Den vindende Energirådgiver får adgang til Aarhus Kommunes digitale arkiv ved navn Kontainer, hvor bl.a.
følgende dokumenter kan findes:
• Tegninger (som minimum planer, snit og facader),
• ELO rapporter (tidligere energimærker) eller energimærker såfremt de er udført for ejendommene.
Aa+ projektorganisationen tilstræber, at det er nyeste tegningssæt fra kommunens arkiv, der kan findes på
Kontainer og som minimum planer, snit og facader. Hvor Aa+
Aa+ projektorganisationen har haft adgang til
installationstegninger, er disse ligeledes oploaded. For alle skoler ligger der en del installationstegninger samt
en registrering af varme-, vand-, el-,, CTSCTS og ventilationsanlæg (registreringer er foretaget i 1996).
1
Findes der ikke planer, facade- og snittegninger kan disse tegninger findes på Center for Miljø og Energi,
Energ
Byggeri. Dette vil blive honoreret som dokumenteret
dokumen
ekstraydelse efter medgået tid.
Der vil blive oprettet en Aa+ mappe, hvor der eventuelt kan
kan findes yderligere dokumenter, som findes relevante
relevant
for opgaven, som f.eks.:
• Drifts- og vedligeholdelsesplaner
• Planlagte anlægsprojekter
• Servicerapporter
Center for Miljø og Energi,
i, Byggeri (tidl. Bygningsinspektoratet)
Byggeris tegningsarkiv kan supplere
e manglende tegningsmateriale i Aarhus Kommunes arkiv. Noget af
tegningsarkivet, herunder kommunens skoler, er indscannet og kan findes på følgende link:
http://byggesager.aarhuskommune.dk/
http://byggesager.aarhuskommune.dk/.
Det er Energirådgiverens
rådgiverens pligt at indhente nødvendigt tegningsmateriale ved bygningsinspektoratet i det omfang
det kræves for udførelse af opgaven.
KeepFocus
Den vindende Energirådgiver, får adgang til KeepFocus. Dette program opsamler historiske driftsdata, dvs.
målerdata
rdata for vand, varme og el samt bl.a. afkølingen på fjernvarmen pr. år.
Dataene i programmet skal dog alene anvendes som indikative forbrug, da der kan være fejl på
måleropsamlinger mv. Det endelige udgangspunkt for forbrug (varme og el) er i stedet den baseline Aa+
projektsekretariatet leverer til projektet.
projektet
Hvis det ønskes, kan Energirådgiver få en introduktion til KeepFocus ved opstart af projektet.
SafeTime
Den vindende Energirådgiver får adgang til SafeTime. Systemet indeholder data vedr. registreringer af og
målinger på ventilationsanlæg. Alle bygninger er ikke omfattet af systemet, men de fleste skoler og en del af
lokalcentrene er omfattet.
Andre dokumenter
Energirådgiver skal i forbindelse med besigtigelsen gennemgå øvrige relevante dokumenter for ejendommen.
Dette kan bl.a. være:
• Drifts- og vedligeholdelsesmateriale
• Servicerapporter på tekniske anlæg
• APV (Arbejdspladsvurderinger)
Overstående dokumenter findes primært decentralt ude på ejendommene i et fysisk arkiv.
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06.01.03 Energimærker
Orientering omkring nuværende energimærker
Et antal nuværende energimærker er vedlagt bagest i nærværende dokument til Energirådgiverens
nergirådgiverens generelle
orientering samt til information i forbindelse med prissætning i de tilfælde, hvor et nyt energimærke skal
udarbejdes.
Da Aa+-projektet
projektet er et energibesparende projekt, forventes det ikke at eksisterende energimærker mister deres
gyldighed jf. bekendtgørelse om energimærkning
energimærkn
af bygninger §15 stk. 3, da ændringer i ejendommene
forventes at forbedre bygningernes energimæssige ydeevne.
ydeevne
Energirådgiver skal i deres projektorganisering imødekomme §33 i Bekendtgørelse om energimærkning af
bygninger, således at energimærkningsfirmaet
kningsfirmaet er uvildigt i tilfælde af,
af at Energirådgiver skal projektere de
fundne energisparetiltag (option 2).
Omfanget af ejendomme (følger BBR-ejendomsnummer),
BBR
der skal energimærkes, fremgår af ejendomslisten i
bilag 06.01.01
01.01 Ejendomsliste, stamdata inkl. oversigtskort.
oversigtskort
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06.02.01 Rentabilitet og økonomiske forudsætninger
Orientering
I det følgende beskrives de forudsætninger, der ligger til grund for de økonomiske beregninger af mulige
energisparetiltag. Da formlerne til disse
sse beregninger er indbygget i Rådgiverværktøjet
Rådgiverværktøjet (se
( beskrivelse af værktøj
i bilag 06.03.02 Rådgiverværktøj ), er dette bilag alene til orientering om betydningen af de parametre indgår.
Beregningsperiode
Den 15-årige
årige periode benævnes [år1-år15],
[år1 år15], hvor år1 angiver tidspunktet for investeringen.
Økonomiske besparelser, prisstigninger og inflation
Energipriserne beregnes ud fra et løbende prisniveau med en stigning på 3,0
3, % p.a., med mindre
forsyningsværkerne i deres budgetter har fastlagte fremtidige energipriser – da anvendes disse priser i stedet.
Aa+ Projektsekretariatet indsætter energipriserne i Rådgiverværktøjet inden dette udsendes til den vindende
Energirådgiver.
Ved en energiprisstigning på 3,0 % p.a. kan energibesparelsen i år15 udtrykkes ved en fremskrivningsfaktor på
1,03 .
På el- og varmebesparelser anvendes en prisfremskrivning på 3,0 % p.a. mens ændringer i driftdrif og
vedligeholdelsesomkostninger samt strafafkølingsbesparelser fremskrives med 1,9 % p.a. (inflationen).
Scrapværdi og reinvesteringer
For energitiltag med en levetid på over 15 år indregnes en scrapværdi i år15. Scrapværdien fastlægges ud fra
den forventede
entede levetid ved lineær afskrivning og med en antagelse om, at værdien
værdien i faste priser bevares:
15
15
Io* 1 * 1,019
levetid

For energitiltag med en levetid under 15 år indregnes udover en scrapværdi i år15 tillige reinvestering(er).
restlevetid
Scrapværdien fastlægges som ovenfor: Io*Rf* 1 * 1,01915 , hvor Rf er en reduktionsfaktor i forhold til
levetid

initialinvesteringen Io,reduktionsfaktoren er benævnt ”Reduktions-faktor
”Reduktions faktor for reinvest” i tiltagslisten og
detailarkene.
Reinvesteringer indsættes i år(n),, hvor n=levetid+1. Reinvesteringer foretages for hele multipla af n indenfor den
15-årige
årige betragtningsperiode. Reinvesteringer opgøres som Io*Rf* 1,019n .
Antal reinvesteringer regnes automatisk af Rådgiverværktøjet,
ådgiverværktøjet, mens en reduktionsfaktor for størrelsen af
reinvesteringerne skal indtastes af Energirådgiveren.
Energirådgiveren. Definitionen af reduktionsfaktoren fremgår af appendix 1
(detailark) i vejledningen til Rådgiverværktøjet (bilag
(
06.03.02 Rådgiverværktøj )
Nutidsværdi og kalkulationsrente
Nutidsværdien af ovenstående (re)investeringer, scrapværdier og besparelser fastlægges med en
kalkulationsrente på 2,92 % p.a. og beregnes som:
t=15

(Bt -Ct )*(1+0,0292)-t
t=1

hvor Bt-Ct
Ct er udtryk for ”Besparelser” minus ”Costs” i år t (dvs. udgifter til Drift og Vedligehold mv.)
Denne kalkulationsrente er fastsat af Aa+
Aa+ projektorganisationen, ud fra forventede udgifter til finansiering af
energisparetiltagene.
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06.02.01 Rentabilitet og økonomiske forudsætninger
Investeringen
Investeringerne på de enkelte tiltag opgøres efter de tekniske principper beskrevet i 06.02.05 Tekniske krav til
omfang af registreringer i kombination vejledende investeringspriser,
investeringspriser der udleveres i 06.02.06 Vejledende
investeringspriser.. Prisniveau er det aktuelle år svarende til år1. Reinvesteringsbehov fremskrives med 1,019 for
hvert år svarende til inflationen.
Simpel tilbagebetalingstid (TBT)
I den simple tilbagebetalingstid er medregnet ændringer i D&V udgifter samt besparelser fra strafafkøling:
Investering
samlet økonomiske besparelse+ændring
besparelse
i D&V udgift+besparelse
besparelse fra strafafkøling
Intern rente
Den samlede forrentning af den investering Aarhus Kommune skal foretage i energisparetiltaget
energisparet
udregnes
automatisk af Rådgiverværktøjet
ådgiverværktøjet for beregningsperioden.
Som tidligere nævnt er der fastsat en kalkulationsrente på 2,92 % på investeringen (renter på lån mv.), dvs. at
hvis beregningen af den interne rente giver 2,92 % bliver nutidsværdien = 0.
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06.02.02 Tekniske levetider
Fastsættelse af levetid
Det følgende er en vejledning til Energirådgivers
nergirådgivers fastsættelse af energisparetiltagenes levetid og hvorledes
denne skal justeres efter sted-specifikke
specifikke forhold.
Ved større tiltag hvor mange delarbejder er slået sammen, skal Energirådgiver
rådgiver vægte en levetid ud fra denne
vejledning.
Vurdering af restlevetid
Energirådgiver skal sikre, at restlevetiden for den tilstødende bygningsdel for det implementerede
energisparetiltag, har en længere restlevetid end energisparetiltagets faktiske tekniske levetid. I tilfælde hvor
restlevetiden for den tilstødende
dende bygningsdel er kortere end energisparetiltagets levetid, skal Energirådgiver
benytte restlevetiden for den tilstødende bygningsdel i beregning af nutidsværdien. I tilfælde hvor levetiden for
energisparetiltaget afviger fra tabellen (angivet på næste side), skal Energirådgiver redegøre for begrundelse for
afvigelsen.
Det kan eksempelvis være gældende i følgende eksempler:
Eksempel 1:: Karm og ramme skal ved rudeudskiftning have en længere levetid end 25 år som er rudens
forventede tekniske levetid. Vurderes karm og ramme at have en kortere restlevetid, skal benyttes denne
restlevetid som gældende faktisk levetid for energisparetiltag.
Eksempel 2: Udføres teknisk isolering som et energisparetiltag, skal rørinstallationens restlevetid vurderes. Er
restlevetiden for rørinstallationen kortere end 40 år (som er den tekniske levetid for teknisk isolering), skal den
reducerede restlevetid for rørinstallationen benyttes ved fastsættelse af levetid for energisparetiltaget.
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06.02.02 Tekniske levetider
Oversigt over tekniske levetider
I Rådgiverværktøjets ark ”Standardværdier” er nedenstående tabel vist. Tabellen angiver de tekniske levetider, som Energirådgiver skal benytte som grundlag til
beregning af nutidsværdien for de enkelte energisparetiltag.
Bygningsdel, gruppe
Ydervægge
Dæk
Tage
Ydervægge, komplettering
Ydervægge, komplettering
Ydervægge, komplettering
Ydervægge, komplettering
Ydervægge, komplettering

SfBindeks
(21)
(23)
(27)
(31)
(31)
(31)
(31)
(31)

Tage, komplettering
VVS-anlæg, terræn
VVS-anlæg, terræn
Vand
Vand
Vand
Vand
Køling

(37)
(50)
(50)
(53)
(53)
(53)
(53)
(55)

Køling
Varme
Varme
Varme
Varme
Varme
Varme
Ventilationsanlæg
Ventilationsanlæg
Ventilationsanlæg
Ventilationsanlæg
Lavspændingsanlæg
Lavspændingsanlæg
Lavspændingsanlæg
Elektronik og svagstrøm
El-anlæg, bygning, øvrigt
El-anlæg, bygning, øvrigt
El-anlæg, bygning, øvrigt

(55)
(56)
(56)
(56)
(56)
(56)
(56)
(57)
(57)
(57)
(57)
(63)
(63)
(63)
(64)
(68)
(68)

Bygningsdel
Isolering, ydervægge og kælderydervægge
Isolering, dæk, krybekældre, etageadskillelser
Isolering, tagværk fx på loft, skunk eller fladt tag
Porte i ydervægge
Solskærme og skodder
Termo-, energi- og flerlagsruder
Vinduer og døre, i ydervægge
Fugetætningsarbejde
Ovenlys og tagvinduer
Fjernvarme stikledninger
Ledninger mm for jordvarme (varmepumpe)
Forbrugsanlæg for vand (toiletter, tappesteder, mm)
Varmtvandsbeholder, -veksler,
veksler, målere, mm.
Cirkulationspumpe
Ventiler
Distributionsanlæg for køling
Køleaggregater, -maskiner,
maskiner, varmepumper mm. Inkl.
fordampere, køleflader og automatik mm.
Distributionsanlæg for varme
Kedler, varmeveksler, måler mm
Varmeflader og lokal regulering
Cirkulationspumpe
Teknisk isolering (rør- og kanalisolering)
Varmepumpe
Ventilationsarmaturer, spjæld, emhætter, taghætter mm.
Ventilationscentraler, -aggregater,
aggregater, ventilatorer mm
Ventilationskanaler og -rør
Teknisk isolering (rør- og kanalisolering)
Belysningsanlæg
Belysningsanlæg, LED-lyskilder
lyskilder og LED
LED-armaturer
Solcelleanlæg, samlet for enheden
Elektronik, svagstrøm, CTS og kommunikation
Tørreskabe
Komfur, køleskabe, frysere, etc
Opvasker/tørretumbler og lign. med bevægelige dele

Levetid
[år]
50
50
40
50
30
25
50
10
30
40
40
30
30
20
15
30
20
60
30
30
20
30
20
25
25
50
30
25
25
20
15
15
10
7

Kilde
SBI 2013:30 "Levetider af bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi"
SBI 2013:30 "Levetider af bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi"
BR10, bilag 6, Tabel 2
SBI 2013:30 "Levetider af bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi"
SBI 2013:30 "Levetider af bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi"
SBI 2013:30 "Levetider af bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi"
SBI 2013:30 "Levetider af bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi"
BR10, bilag 6, Tabel 2
BR10, bilag 6, Tabel 2 og
SBI 2013:30 "Levetider af bygningsdele..."
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SBI 2013:30 "Levetider
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SBI 2013:30 "Levetider af bygningsdele ved vurdering af bæredygtighed og totaløkonomi"
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06.02.03 Graddage og andre beregningsforudsætninger
Orientering
Til Energirådgivers orientering, er alle oplyste varmeforbrug graddøgnskorrigeret i henhold til AffaldVarmes
graddagstal. Dermed er det også disse graddage som Energirådgiver skal benytte ved beregning af
energisparepotentialet på den enkelte ejendom.
Graddagene fremgår af arket ”Standardværdier” i Rådgiverværktøjet og kan findes på følgende link:
http://www.aarhus.dk/sitecore/content/Subsites/affaldvarmeaarhus/Home/Varme/Graddagetal.aspx?sc_lang=da
Øvrige forhold som opvarmningssæson, udetemperatur
udetemper
mv. er ligeledes angivet i samme ark i
Rådgiverværktøjet.
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06.02.04 Eksisterende energiforbrug, baseline
Orientering
Aa+ projektsekretariatet har for hver ejendom vurderet og beregnet en årlig baseline (varme og el), der dækker
forbrug for ejendommen. I tilfælde af strafafkøling på fjernvarmeinstallationen oplyses dette ligeledes.
ligeledes
Beregninger og vurderinger af baselines
baseline samt oplysninger om evt. strafafkøling er vedlagt i digital Excel-format
for hver ejendom angivet i bilag 06.01.01
01.01 Ejendomsliste, stamdata inkl. oversigtskort.
oversigtskort. Navngivningen af ExcelExcel
filerne følger følgende systematik:
• Baseline; ”Navn på ejendom”
01.01 Ejendomsliste, stamdata inkl. oversigtskort.
oversigtskort.
Alle ejendomme er afgrænset i 06.01.01
Til Energirådgivers orientering er den årlige baseline for ejendommen typisk beregnet på baggrund af de sidste
1-3
3 års forbrug. Det er Energirådgivers pligt at gøre Aa+ projektsekretariatet opmærksom på eventuelle
åbenlyse eller logiske fejl i den fastsatte baseline.
Den vindende Energirådgiver, får adgang til Aarhus Kommunes energiregistreringsprogram, KeepFocus for
orientering om ejendommens indikative månedlige, ugentlige, daglige samt eventuelle timebaserede forbrug i
det omfang som forbrugsdata er til rådighed. Der gøres opmærksom på, at KeepFocus energidata ikke
nødvendigvis er 100 % pålidelige.
Registrering af ændringer ved besigtigelse
Energirådgiver skal i forbindelse med besigtigelsen registrere ændringer, der er sket på ejendommen igennem
de sidste 1-3
3 år og som kan have indflydelse på baseline. Alle tiltag og ændringer skal beskrives og beregnes,
herunder dato for implementeringen/forandringen og forslag til korrektion af forbruget. En forandring der har
medført et forøget energiforbrug angives som et positiv bidrag til baseline. En forandring der har medført en
reduktion i energiforbruget angives som et negativ bidrag til baseline.
Korrektioner til baselinen skal indtastes i Excel-arkets faneblad 6. Excelarket beregner herefter automatisk ny
baselinekorrektion ud, som ligeledes er den baseline, som skal benyttes til beregning af energisparepotentialet.
energisparepotenti
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06.02.05 Tekniske krav til omfang af registreringer
1.1 Generelt
Energirådgiver skal udover punkterne i nærværende dokument, til enhver tid foretage energiscreeningen efter
”normal praksis” med alt hvad der kan forventes heraf. Det betyder, at der eksempelvis kan være åbenlyse
driftsoptimeringer eller isoleringstiltag, der ikke er beskrevet i det følgende, idet det anses for værende et
standardtiltag, som er normal praksis at medtage i en energiscreening.
ene
De beregnede energibesparelser skal være realistiske og bygge på, så vidt det er muligt, faktiske oplysninger
om f.eks. luftmængde, driftstider
tider mm. Alternativt kan dokumenterede antagelser, hvor faktiske data ikke
foreligger anvendes. Indenfor de områder hvor de følgende afsnit ikke konkret kræver målinger, er det
Energirådgivers
rådgivers ansvar at vurdere, om dokumentationsniveauet er tilstrækkeligt ved en visuel gennemgang eller
om det f.eks. er nødvendigt at udføre målinger for at verificere forudsætninger for besparelsesberegningen og
prissætningen af udførslen.
Såfremt Energirådgiver registrerer nye anlæg, eller anlæg med lav eller ingen driftstid skal der som
udgangspunkt ikke udfærdiges beregninger / detailblade. Det samme gælder for bygningsdele
bygningsdele med
isoleringstykkelser, der udelukker energisparepotentiale.
Energirådgivers opgave i forbindelse med energiscreeningen er altså afgrænset til ikke at omfatte følgende:
• Nye automatisk modulerende pumper med permanentmagnetmotorer
• Ventilatorer med permanentmagnetmotorer samt varmegenvindingsvekslere på over 80 % (dvs.
rotorvekslere i god stand og modstrømsvekslere samt varmepumpegenvinding).
• Anlæg med lav (under 300 driftstimer pr år) eller ingen driftstid.
drifts . Dette er dog ikke gældende for anlæg,
hvor en forøgede driftstid vil medføre et forbedret indeklima – eksempelvis for ventilationsanlæg.
• Vinduer med U-værdi
værdi på 1,8 W/m²·K eller derunder.
• Dobbeltmurede teglstensvægge med mere end 60 mm hulmursisolering.
• Lette ydervægge med over 160 mm isolering.
• Loftisolering på 200 mm eller derover.
• Flade tage med 100 mm isolering eller derover, og/eller et stort antal ovenlys
• Terrændæk, disse beskrives ikke med mindre, der er energisparetiltag på bygningsdelen.
• Belysningsanlæg med sparepærer, LED-belysning
LED
og T5-belysning,
belysning, dog med undtagelse af lokaler,
hvor belysningsniveauer kan reduceres eller der mangler dagslysdagslys og PIR-styring.
styring.
• Optimerede CTS-anlæg
anlæg i kombination med styring af varmen på rumniveau.
Det understreges hermed, at for bygningsdele og tekniske anlæg, der ikke er afgrænset af ovenstående, skal
Energirådgiver beregne energisparetiltag og udfærdige detailark for samtlige dele af klimaskærmen og de
tekniske anlæg, således den tiltagsliste Energirådgiver
Energirådgiver afleverer, fremstår som en tiltagsliste
tiltag
inkluderende alle
potentielle energisparetiltag, uagtet tiltagets nutidsværdi. Dette betyder, at Energirådgiver ikke må fravælge
tiltag, der erfaringsmæssigt vil give en negativ nutidsværdi eller lang tilbagebetalingstid.
Udover de generelle krav oplistet
plistet herover, er der i det følgende oplistet særlige kravspecifikationer
specifikationer til screening,
registrering og beregningen i forbindelse
delse med bygningsgennemgangen. Se i øvrigt Projektbeskrivelsens afsnit
1.5 vedr. pjecen ”Miljø og energirigtig byggeri i Aarhus Kommune”.
Ved screeningen skal Energirådgiver ved de energisparetiltag der beregnes, også forholde sig til forekomst af
miljøskadelige stoffer, herunder PCB og asbest. Derfor er der i bilag 06.02.07 Overordnet vurdering af PCBPCB og
asbestforekomster, angivet
ivet en vejledning til hvor der kan forekomme PCB og asbest. Disse skal dog kun ses
som vejledende og Energirådgiver skal supplere med egne stedspecifikke observationer. Energirådgiver skal
således ikke forestå prøveudtagninger, men anbefale hvor prøver bør foretages inden implementering af
energisparetiltagene.
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1.2 Bygningsprofil brugs- og driftstider
Brugs- og driftstider har stor betydning for energibesparelsernes rentabilitet og de skal derfor være så præcise
som mulig.
Energirådgiver skal ved gennemgang og samtale med det tekniske servicepersonale kortlægge bygningen og
de tekniske installationers brug, samt antal brugere.
brugere. Denne kortlægning skal foretages hvor det er relevant i
forhold til Aa+ projektet. Brugs- og driftstider angives på skematisk vis og skal være opdelt på ugeuge og årsbasis.
Ved beregning af de enkelte tiltag skal der anvendes kendte driftstider. Der skal
skal ikke indregnes ændringer i
driftstider,
tider, der endnu ikke er fuldstændig fastlagt.
Brugstider kan differentieres på rumniveau og driftstider kan differentieres særskilt indenfor varme, ventilation
og belysning. I hvert enkelt tilfælde og for hvert energisparetiltag
energisparetiltag er det Energirådgiverens pligt at vurdere den
nødvendige detaljeringsgrad af brugsbrugs og driftstiderne set i forhold til at beregne en troværdig energibesparelse.
Brugstiderne præsenteres samlet i skemaform i rapporten og derudover i beregningerne efter behov.
1.3

Klimaskærm

1.3.1 Generelt
Alle bygningsdele gennemgås for tiltag, inkl. udskiftninger, efterisoleringer samt mindre tiltag som eksempelvis
tætning af eksisterende bygningsdele og etablering af vindbrædder mv.
Klimaskærmen registreres i forhold til tegningsmaterialet og visuelt ved bygningsgennemgangen. Hvor der er
usikkerhed om isoleringsgraden af hulmure, skal der fortages en hulmursundersøgelse heraf, eksempelvis med
endoskop.
Destruktive
estruktive indgreb koordineres med det tekniske servicepersonale på de enkelte ejendomme og
konstruktionerne reetableres
bleres til samme stand som før, omkostninger
o
tninger til destruktive indgreb og reetablering
afholdes af Energirådgiver.
Energisparetiltag
iltag skal udvælges ud fra en helhedsorienteret tilgang. Et eksempel kan være, at
a der foretages
hele udskiftninger af facadepartier, såfremt både vinduer og brystning har dårlig isoleringsstandard/utætte og
generelt er tjenlig til udskiftning, selvom vinduesudskiftningen isoleret
soleret set har den korteste simple
tilbagebetalingstid.
Generelt
elt skal alle beregningsforudsætninger for de enkelte bygningsdeles U-værdier
U værdier etc. angives.
Energirådgiver skal angive pristillæg for stillads, vanskeligt tilgængelige forhold (arbejdstilsynets krav) mv. vha.
prisfaktoren i skemaet i detailarket. Forholdene
Forholdene beskrives under ”Noter” i detailarket. Såfremt det er muligt,
samles f.eks. alle vinduer der udskiftes via samme stillads, i samme linje i detailarket.
1.3.2 Ydervægge
Ydervæggenes U-værdi
værdi fastsættes vha. Håndbog for energikonsulenter 2014, eller ved beregning.
bereg
Væggenes
opbygning skal beskrives i detailarket.
Foreslår Energirådgiver hulmursisolering, skal der altid foretages endoskopundersøgelse af hulmuren. Desuden
skal det angives om der er ventilation af hulmuren
hulmur (udkradsede studsfuger mv.).
Energirådgiver skal beregne energisparetiltag på udvendig efterisolering, uagtet at Energirådgiver vurderer
dette som æstetisk dårlig løsning. Energirådgiver skal dog specificere i prissætningen hvilken løsning der er
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prissat efter (fx puds udenpå isolering
isolering + maling) og notere i detailarket om den æstetiske forandring vurderes at
påvirke ejendommen positivt eller negativt.
Ved indvendig efterisolering skal Energirådgiver beskrive fugtrisiko ved den valgte løsning og generelt forsøge
at minimere risikoen for skimmel mv.
1.3.3 Vinduer, døre, vindfang mv.
Vinduer og døres U-værdier
værdier skal så vidt det er muligt dokumenteres via leverandørspecifikationer.
leverandørspecifikationer. Er dette ikke
muligt, skal U-værdier
værdier fastlægges ud fra alder, kvalitet, ramme/karm andel, tilstand mm ud fra Håndbog for
energikonsulenter 2014.
Ved udskiftningsforslag skal beslåning og låse være som eksisterende.
etab ved eksempelvis etablering af vindfang eller klimazoner (uopvarmede glasrum) skal
Reduktion af varmetab
ligeledes vurderes af Energirådgiver.
rådgiver.
Ved rudeudskiftning skal Energirådgiver sikre, at de nye ruder tykkelse er egnet til den eksisterende ramme og
at en vinduesudskiftning
ftning ikke er bedre totaløkonomisk.
1.3.4 Lofter og tage
Loftets U-værdi fastsættes vha. Håndbog for energikonsulenter 2014, eller ved beregning. Opbygningen skal
beskrives i detailarket.
Ved efterisoleringsforslag i fx. uopvarmet tagrum skal Energirådgiver kontrollere, at der er dampspærre og om
den fremstår tæt hvilket beskrives i detailarket.
Energirådgiver
ådgiver skal tage stilling til pristillæg grundet vindbrædder, opbygning af kasser omkring
ventilationsanlæg eller lignende samt den generelle tilgængelighed i loftrummet.
Ved efterisolering af flade tage skal Energirådgiver beskrive løsningen ift. dampspærre (koldt / varmt tag) og
overveje detaljer ved ovenlys, murkroner mv. – hvorledes løsningen udføres, beskrives i detailarket.
1.3.5 Kælder, krybekælder
Kælderens U-værdi fastsættes vha. Håndbog for energikonsulenter 2014, eller ved beregning. Opbygningen
skal beskrives i detailarket.
Ved efterisolering af loft i kælder/krybekælder skal Energirådgiver inddrage flytning af eksisterende installationer
eller udskæringer omkring disse samt eventuel øget ventilation af kælderen grundet fugtforhold.
1.4

Varme

1.4.1 Varmeforsyning
Ved større bygninger skal Energirådgiver vurdere om det kan være rentabelt at få indført et ekstra
fjernvarmestik på en mere hensigtsmæssig placering
placering (eksempelvis tættere på primære varmtvandsbeholder
således unødigt varmetab i rør spares)
Energirådgiver kan inddrage sekundære forsyningsformer (eksempelvis varmepumper) på fjernvarmeforsynede
bygninger, da der kan opnås dispensation til dette.
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1.4.2 Varmeanlæg
Alle installationer fra produktion/forsyning
/forsyning til forbrug er indeholdt, inkl. eventuelle rør i jord – afgrænsningen er
ved hovedmålerne.
Bygningens varmeanlæg beskrives i hovedtræk i rapporten, mere detaljerede beskrivelser af områder af
varmeanlægget sker såfremt der er tiltag på varmeanlægget.
varmeanlægget
Blandekredse ønskes angivet i skemaform
skema
med min. følgende kolonner:
ID Forsyningsområde
Beskrivelse
P1 Rum 1-18
”Ny blandesløjfe, dynamisk MV og Alpha2 20-40
40 pumpe, ingen tiltag”
Energirådgiver
ådgiver skal forholde sig til varmefordelingen i anlæggene og afkølingen på årsbasis samt hvordan en
eventuel strafafkøling kan afhjælpes. Afhjælpning af strafafkøling indgår på lige fod med andre energisparetiltag.
Pumpeudskiftninger skal tage udgangspunkt i Grundfos’ udskiftningstabel som sendes til den vindende
Energirådgiver. Energirådgiver skal dog beskrive såfremt de nuværende pumper vurderes at være
overdimensionerede.
Energirådgiver skal altid vurdere muligheden for driftsoptimering af de eksisterende tekniske installationer. Ved
driftsoptimering skal bl.a. forstås:
• Optimering af driftstider
• Indregulering og styringsstrategi
• Optimering af anlægskomponenter og -udformning
Energisparetiltag
iltag omfattende driftsoptimering skal beskrives klart, herunder hvilke forudsætninger der ligger til
grund for beregning af energibesparelsen. Se i øvrige følgende afsnit om automatik og styring som hænger tæt
sammen med driftsoptimering.
ådgiver ikke foreslår tiltag til driftsoptimering,
drift optimering, beskrives gennemgåede anlæg kort i
Såfremt Energirådgiver
energirapporten således det er synligt for Aa+ projektsekretariatet og brugerne, at anlægget er gennemgået
uden, at der er registreret energisparetiltag.
1.4.3 Teknisk isolering
Alle anlæg hvor teknisk isolering er relevant gennemgås og indtastes i detailark, dog ikke koldtvandsledninger.
Ved fastsættelse af investeringen skal Energirådgiver forholde sig til arbejdsmiljøkrav.
1.4.4 Automatik og styring
CTS-anlægget skal registreres og beskrives overordnet. Da brugen af CTS-anlæg
CTS anlæg kan have stor betydning for
energiforbruget i bygningerne, skal Energirådgiver komme med en vurdering af, hvordan og hvor meget
ejendommen bruger og udnytter de funktioner, der er til rådighed
rådigh i det enkelte CTS-anlæg.
anlæg.
Ved forslag om nye CTS-anlæg
anlæg har Aarhus Kommune følgende 2 krav til CTS-anlæg:
CTS anlæg:
• Der accepteres kun én type CTS anlæg per ejendom
• Såfremt der etableres nye CTS-anlæg
CTS anlæg skal de kunne serviceres af mere end én leverandør
Optimering
g af setpunkter angives med en investering på 0 kr og en levetid på 1 år i detailarket. Optimeringen
udføres af Aa+ projektsekretariatet..
Energirådgiver skal forholde sig til om temperaturkurver, natsænkningstemperaturer, driftstider
drift
mv. vurderes at
være korrekt indstillet.
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Da decentrale urstyringer, placeret i el-tavler
el
mv., ofte kan være stillet forkert skal Energirådgiver altid
gennemgå urindstillingerne på disse og teste om urene er funktionsdygtige (dvs. slukke uret manuelt og
kontrollere at pågældende
dende anlæg slukkes).
Aa+ projektsekretariatet gør hermed opmærksom på, at styring af varme, ventilation og belysning på rumniveau
prioriteres højt og såfremt, det er totaløkonomisk muligt skal Energirådgiveren vælge løsninger med styring på
rumniveau frem for øvrige styringsformer.
1.4.5 Varmt brugsvand
Bygningens anlæg for varmt brugsvand gennemgås, herunder hovedfordelingsstrengene og
varmtvandsproduktion.
I screeningen skal foruden de mere almindelige energisparetiltag som efterisolering og beholderudskiftning bl.a.
indgå følgende overvejelser:
• Om der kan optimeres/forkortes på rørstrækninger – f.eks. om den fjernest placerede vandinstallation
overhovedet er nødvendig. Brugen af de eksisterende installationer afklares med lokalpersonalet.
• Om der er sanitetsgenstande, der kan undvære varmtvandstilslutning. Aa+ projektsekretariatet
accepterer som udgangspunkt, at armaturer der kun anvendes til håndvask udelukkende forsynes med
koldt vand. Tiltag inden for dette skal dog bero på Energirådgivers
Energirådgivers vurdering af de enkelte tilfælde.
• Om der kan optimeres på brugsvandsopvarmningen ved decentral brugsvandsopvarmning, herunder
overvejelser vedr. ventetider og reduktion af omfanget af brugsvandscirkulation.
• Om der med fordel kan etableres doseringsdoserings og styresystem til løbende forebyggelse af legionella (i
stedet for temperatur-boost,
boost, høje fremløbstemperaturer og cirkulation om natten)
o Såfremt der ikke etableres disse kan Aa+ projektsekretariatet ikke tillade urstyring af
brugsvandscirkulationspumper.
Bygningens anlæg for varmt brugsvand beskrives i hovedtræk, herunder hovedfordelingsstrengene og
varmtvandsproduktion. Beskrivelsen gøres detaljeret på de områder hvor der er tiltag.
Energirådgiver kan inddrage sekundære forsyningsformer på fjernvarmeforsynede
fjernvarmeforsynede bygninger, da der kan opnås
dispensation til dette. Dette betyder at Energirådgiver skal overveje om produktionen af varmt brugsvand ved
sommerdrift skal forsynes af varmepumpe, om fjerntliggende tapsteder skal forsynes med el-opvarmede
el
varmtvandsbeholdere osv. Der er ikke mulighed for at opnå dispensation til konvertering af den primære
forsyning på fjernvarmeforsynede bygninger.
Bygningernes brugsvandsanlæg skal til enhver tid overholde kravene i Aarhus Kommunes folder: ”Drift af
varmtvandsinstallationer – Sådan minimeres problemer med Legionella”. En vejledning til det tekniske
personale i Århus kommune 2010, som udleveres i forbindelse med opstart af projektet.
Energirådgiver skal angive, såfremt det eksisterende varme brugsvandsanlæg ikke overholder
ove
kravene angivet i
folderen.
Energirådgiver skal endvidere forholde sig til og notere i detailarket om forhold omkring legionella og bl.a.
korrosionsbeskyttelse. F.eks. skal rådgiver ved tiltag om udskiftning af beholder til veksler, hvor beholderen
beholdere er
monteret med korrosionsbeskyttelse, vurderer som dette er forsvarligt ift. det eksisterende rørsystemet.
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1.5 Ventilation
Ventilationsforholdene skal beskrives overordnet, opdelt på bygningsniveau og/eller anlægsniveau. For anlæg
hvori der indgår energisparetiltag,
ag, skal der som minimum registreres følgende værdier i skemaform i Excel
 Opbygning, fabrikat, type, produktionsår
 Forsyningsområde
 Varmegenvinding, type, temperaturvirkningsgrad
 SEL-faktor
faktor ud fra måling af elforbrug.
elforbrug Hvis der findes en målerapport
rt af nyere dato kan denne benyttes
til fastsættelse af SEL-faktor
faktor
 Luftmængder (maks., gennemsnitlig, sommer/vinter) ud fra måling
 Driftstider
 Driftsform – CAV, VAV, høj/lav, on/off mm.
 Styring/Automatik
Omkostninger til målinger afholdes af Energirådgiver.
Samtlige foreslåede energisparetiltag indenfor ventilation må ikke give anledning til kulde og trækgener samt
støjgener (den foreslåede løsning skal i alle tilfælde støje mindre end den eksisterende løsning).
Værdier for det enkelte ventilationsanlæg
tilationsanlæg skal så vidt det er muligt verificeres via bl.a.:
 Servicerapporter
 CTS-anlæg
 D&V
 Leverandør specifikationer
Ved energisparetiltag omhandlende udskiftning af komponenter i ventilationsaggregat er det Energirådgivers
ansvar at undersøge, om en sådan udskiftning er teknisk muligt og giver mening i forhold til f.eks. anlæggets
restlevetid.
Energirådgiver skal ligeledes vurdere om ventilationsprincippet skal ændres fra central ventilation til decentral
ventilation eller mikroventilation.
Ved ventilatorudskiftninger tages der højde for HPFI-relæ,
HPFI relæ, således det er indregnet i prisen at der etableres type
B HPFI-relæer
relæer til de nye ventilatorer (gælder ved EC-ventilatorer).
EC
I de tilfælde hvor udskiftning af ventilationsanlæg medfører krav om øget luftskifte,
luftskifte, skal udskiftningen beregnes
på baggrund af den eksisterende luftmængde.
luftmængde Denne
enne forudsætning beskrives klart i detailarkenes
beskrivelsesområder. Nederst i detailarkets beregningsområde beskrives hvad omkostningen til opfyldelse af
lovkrav er. Denne
e beskrivelse skal angive hvad den ekstra luftmængde vurderes at være, den forøgede
energiudgift samt merinvesteringen til større ventilationsaggregat mv..
1.6 El
Alle installationer er indeholdt, kun afgrænset af installationer der ikke hører under ejendommens
ejendommen
afregningsmålere.
I detailarket for belysning noteres i risiko-feltet
risiko feltet i hvilket omfang installationen er blevet kontrolleret for
jordledning samt om el-installationen
installationen bør tjekkes ved fremtidig projektering af foreslåede energisparetiltag.
energisparetiltag
1.6.1 Belysning
Generelt er alle belysningsanlæg der afregnes på ejendommens målere indeholdt, herunder:
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Al indendørs belysning
pladser mv.)
Al udendørs belysning (p-pladser
Alle belysningsanlæg med energisparepotentiale skal registreres, opdeles i zoner og angives i skemaform i det
opstillede detailark for belysning, hvor armatur, lyskilde, styring, installerede effekt, driftstid mv. angives sammen
med Energirådgiverens foreslåede tiltag. Skema og detailark skal suppleres med oversigtskort (særskilt for
belysning), som angiver zoner
oner for de forskellige tiltag.
Aa+ projektsekretariatet lægger stor vægt på, at vurderingen af driftstiderne er detaljeret og reel samt opstillet
let-overskueligt i skemaform.
Zoneopdelingen kan herefter ske på belysningsanlæg, der kan sidestilles.
Der gøres opmærksom på, at såfremt der er væsentligt forskel på brugstiden af forskellige lyskilder i samme
rum, skal disse også differentieres. Fx
Fx kan lysstofrørsbelysning i nogle tilfælde kun blive anvendt ved rengøring
mens belysning over arbejdsborde mv. er det der til dagligt anvendes af brugerne.
Energirådgiver skal som minimum medtage tiltag som:
 udskiftning af 220v halogen--spots til LED-spots
 udskiftning af transformer og halogenspots på lavvoltbelysning,
 PIR-styring
styring og dagslysstyring på eksisterende
eksistere
belysning osv.
 udskiftning til LED-rør
rør i eksisterende armaturer
 udskiftning af armaturer
Ved lyskildeudskiftning skal rådgiver vurdere de eksisterende armaturs egnethed, herunder om armaturerne er
monteret med reflektor som LED lyskilderne ikke kan udnytte..
u
Ved valg imellem armaturuskiftning kontra LEDLED
lyskildeudskiftning skal rådgiver endvidere forholde sig til de eksisterende lofters tilstand.
tilstand
Der skal i installationsprisen tages højde for behovet for eventuelle nye ledningstræk.
1.6.2 Vedvarende energi
Energirådgiver skal, hvis det er rentabelt,
rentab
medregne vedvarende energi - dog ekskl. solceller der ikke er
indeholdt i projektet. Dvs. varmepumper som sekundær forsyningskilde til mindre dele af byggeriet,
husstandsvindmøller osv.
1.6.3 Hårde hvidevarer
Hårde hvidevarer skal registreres i det omfang, der er et energisparepotentiale.
energisparepotentiale. Type, serienummer og
mærkepladeeffekt og noteres i skemaform i detailark sammen med forbrug før/efter. På samme måde
registreres industriproduktioner, i f.eks. storkøkkener. Nettovolumet i nye hårde hvidevarer skal svare til de
eksisterende.
1.6.4 Tørreskabe
Energirådgiver
ådgiver skal forholdes sig til om varmepumpetørreskabe og kondenserende
kondenserende tørreskabe kan anvendes i
stedet for eksisterende tørreskabe.
1.6.5 ”Mælkekøleskabe”
Køleskabe leveret fra Skolemælk, CocaCola eller lignende firmaer er udlejningsprodukter og skal registreres i
skema med samme detaljeringsgrad som almindelige køleskabe.
1.6.6 Kølerum
Da køleanlæggenes ydelse kræver målinger over tid, noteres alene placeringen af køleanlæg samt
mærkeplader på køleanlæg og ca. størrelse af kølerummet. Aa+ projektsekretariatet vil herefter hyre specialister
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til målinger over tid på kølerummene. Energirådgivers observationer indtastes i energirapporten
energi
under særskilt
afsnit.
1.6.7 IT-udstyr
Energirådgiver skal ikke registrere IT-udstyr
IT udstyr og telefoni, da det ikke er muligt at udføre tiltag på disse i Aa+ regi.
1.6.8 Øvrigt udstyr herunder procesudstyr
Energirådgiver skal gennemgå procesudstyr generelt, sammen med servicepersonale mv. afklares om udstyret
har en brugstid der er relevant – hvis udstyret sjældent eller aldrig anvendes kan det udelades af
energirapporten.
Under betegnelsen procesudstyr indeholdes alt der ikke specifikt er nævnt i de andre afsnit, dvs. el-tracing,
el
pumpebrønde til dræn mv., punktudsug mv.
Punktudsug og lignende
gnende registreres på samme måde som ventilationsanlæg.
1.7 Øvrige energisparetiltag
Energirådgiveren skal vurdere mulighederne for at opsætte bimålere på dele af ejendommen eller enkelte
storforbrugende anlæg. Etablering af bimålere skal afstedkomme en energibesparelse
besparelse og skal defineres som et
energisparetiltag.
På ejendomme hvor solceller er etableret eller vil blive etableret, skal Energirådgiver vurdere
energisparepotentialet ved udnyttelse af overskudsproduktionen fra solcellerne.
solce
En forventet
overskudsproduktion fra solcellerne vil blive oplyst
opl
af Aa+ projektsekretariatet.
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Estimering af investeringspriser
På de efterfølgende sider, er angivet en række tabeller med prædefinerede arbejder. Tabellerne angiver
omfanget af prisestimatet som Aa+ projektsekretariatet stiller
tiller til rådighed for den vindende Energirådgiver.
Priserne er eksklusiv moms og skal ses som en vejledning til Energirådgiver,
Energirådgiver, der dermed skal tage
udgangspunkter i priserne og justere dem i detailarket for sted-specifikke forhold (fx tillæg grundet AT-krav,
stilladser, tilgængelighed osv.).
). Priserne er, hvor andet ikke er beskrevet, dermed en standardpris gældende
hvor tiltaget er tilgængeligt, AT-krav
krav er overholdt, komponenterne er tilgængelige osv.
Demontering er inkl. bortskaffelse af eksisterende
eksisterende komponenter, i de prisklasser hvor demonteringsprisen er
angivett skal den indregnes såfremt fx eksisterende tekniske isolering skal demonteres.
Energirådgiver skal estimere alle følgeomkostninger til de foreslåede energisparetiltag. Eksempelvis skal
tømrer-arbejdet
arbejdet med at etablere en brandcelle til et ventilationsaggregat være indeholdt i detailarket, hvor
ventilationsaggregatet udskiftes.
I det omfang investeringspriserne ikke kan sammensættes
sammensættes ud fra prisdatabasen, skal Energirådgiver
E
estimere
investeringspriserne ud fra eksempelvis V&S Prisbøger. Disse priser skal beskrives således Aa+
A
Projektsekretariatet kan se hvad investeringsprisen indeholder. Priserne skal underopdeles i entrepriser jf. bilag
06.03.02 Rådgiverværktøj .
I standardskabelonerne til beregning af visse tiltag, kan disse forhold indregnes via en "prisfaktor", der
multipliceres med investeringen, se også afsnit 1.7 til 1.11 i bilag 06.03.02 Rådgiverværktøj (skabeloner for
standardberegninger).
Priserne er under løbende revision.
Alle priser er entreprenør-udgifter,
udgifter, dvs. priserne er eksklusiv omkostninger til projekteringshonorar
projekter
m.v.. Disse
omkostninger
kostninger lægges til hvert enkelt projekt,
projek , og fremgår af tiltagslisten. Fællesomkostninger, der også dækker
et eventuelt projekteringshonorar, er beskrevet yderligere i afsnit 1.3.5 i bilag 06.03.02 Rådgiverværktøj .
OBS: Prisdatabasen
risdatabasen er under udarbejdelse og løbende revision. Aa+ projektsekretariatet udleverer
databasen i Excel-format til den vindende Energirådgiver.
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Nedenstående tabel viser et eksempel på detajleringsgraden i Prisdatabasen. Tilsvarende er der opdelte priser
for ventilation, klimaskærm, pumper, belysning og hårde hvidevarer som Energirådgiver som udgangspunkt skal
benytte i prisfastsættelsen af de enkelte
enkelt energisparetiltag.
VVS
Isolering af VVB og VVV, inkl.
afslutning med alupapir eller
lignende

Arbejde/omfang:
60 mm
80 mm
90 mm
100 mm

Isolering af ventilkapper og
komponenter med alu-rørskåle

Efterisolering af rør:
Til klasse 4 isolering.

Demontering
ventilkapper 3/8” - 1” rør
ventilkapper 1"Større komponenter i svømmehaller
mv.
Demontering
Små rør "3/8" - 1½"
Store rør "2"-6"
Demontering

Udskiftning af
radiatortermostatventiler

Radiatortermostatventil uden fjernføl

Radiatortermostatventil med fjernføl
Klargøring af VVS-anlæg
Aftapning af vand på systemet ( 1
gang pr. adresse)
Vand på varmesystem ( 1 gang pr.
adresse)
Etablering af FJV-unit og vandbåret Mindre Redan unit ("villamodel")
varmesystem
Tillæg for nyetablering (ikke
udskiftning) i teknikrum
Etablering af nye panelradiatorer,
inkl. rørføring mv.

Estimat for
enhedspris
excl moms

Noter
Enhed

156

kr/m²

178

kr/m²

186

kr/m²

210
36
60
72

kr/m²
kr/m²
kr/stk
kr/stk

120
24
90

kr/stk
kr/stk
kr/m

210
60

kr/m
kr/m

380
430

kr/stk
kr/stk

1.680
840

kr pr gang
kr pr gang

3.500

kr/stk

2.500

kr/stk

4.200

kr/stk

Ekskl. demontering
isolering
Ekskl. demontering
isolering
Ekskl. demontering
isolering
Ekskl. demontering
isolering

og bortskaffelse af eksisterende
og bortskaffelse af eksisterende
og bortskaffelse af eksisterende
og bortskaffelse af eksisterende

kun arbejdsløn
kun arbejdsløn
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Asbest
Følgende er til Energirådgivers
rådgivers information om typiske forekomster af asbest,, og skal anvendes som grundlag til
Energirådgivers
rådgivers kommentarer omkring asbest i detailarkene.
Der er især risiko for, at der findes asbest i bygninger fra før 1990,
19 , jf. arbejdstilsynets vejledning C2.2 af juli
2005 og SBI229:
Er bygningen fra før 1987?
(jf. Arbejdstilsynets vejledning C2.2 af juli 2005 og SBI229)

Findes der i bygningen produkter til termisk-,
t
støj- og fugtisolering fra før 1972?
Findes der i bygningen asbestcementprodukter som f.eks. tagbeklædning fra før 1986?
Findes der i bygningen asbestcementbølgeplader ”B5” og ”B9” fra før 1990?
PCB
Følgende er til Energirådgivers information om typiske forekomster af PCB, og skal anvendes som grundlag til
Energirådgivers kommentarer omkring PCB i detailarkene.
Der er risiko for PCB i fugearbejde fra 1950 – 1976. Dette gælder især fugearbejder omkring
omkri vinduer og døre, i
vådrum, i facadeelementer af beton, i dilatationsfuger mellem bygningselementer etc., i fugearbejder i
ventilationsanlæg, ved gennemføringer af kabler mv. Der er anvendt PCB i forseglingslim i termoruder fra 19731973
1976, hvilket kan få indflydelse på eventuel udskiftning af glas i eksisterende vinduer. PCB er ikke anvendt i
termoruder mærket DS1094. Desuden er der i få tilfælde anvendt PCB i maling med store krav til
vejrbestandighed og slidstyrke, samt skridsikre gulve.
Forekomst af PCB
B kan kun afgøres med laboratorieundersøgelse. Mistanke om PCB vurderes ud fra følgende
skema, hentet fra ”Branchevejledning om håndtering og fjernelse af PCB-holdige
PCB holdige bygningsmateriale” fra
Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg:
Elastiske fuger omkring
ing døre og vinduer, der kan være
vær fra perioden 1955-1976
Platiske/Elastiske fuger ved samling af facadefacade eller vægelementer, der kan være fra perioden
1955-1976
Elastiske dilatationsfuger mellem bygningselementer, der kan være fra perioden 1955-1976
1955
Termoruder (vinduer med forseglede dobbelte ruder), der kan være fra perioden 1955-1976
1955
Kondensatorer i belysningsarmaturer med lysstofrør, der kan være fra perioden 1950-1986
1950
Af øvrige relevante vejledninger kan nævnes:
• SBi 241 og SBi 242
• Asbestforeningens
gens PCB vejledning
• AT, Stoffer og materiale
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Orientering
Nedenstående skema ligger som faneblad 6 ”Rev. Baseline efter besigt.” i Excel-arket
Excel arket Baseline for hver enkelt
ejendom. Skemaet skal benyttes i forbindelse med besigtigelsen til at beregne og dokumentere eventuelle
væsentlige ændringer i energiforbruget indenfor de seneste år. Processen er yderligere beskrevet i afsnit 3.2.1 i
Projektbeskrivelsen.
Registrering af korrektioner til baseline efter besigtigelse (fra Energirådgiver)
Data for
Beskrivelse
implementering
01-10- Komplet nyt ventilationsanlæg installeret
2013 i fløj B som følge af AT--krav (intet
ventilation tidligere)
01-08- Udskiftning af 20 toiletter (fra 1-skyls
1
til
2012 2-skyls)
skyls) fordelt på hele skolen
01-08- 30 nye smartboards
2013

Årlig korrektion af forbrug +/- Kilde
El
kWh/år
3.000

Varme, Varme,
GAF
GUF
kWh/år kWh/år
10.200
-

Serviceleder

-

-

-

Serviceleder

4.500

-

-

Besigtigelse /
personale

Erfaringsopsamling for baselinekorrektioner
Energirådgiver kan anbefale, at baselines baseres på ét år (nyeste) i stedet for f.eks. 3 år, såfremt ændringer er
slået igennem på energiforbruget.. Dette for at lette korrektionsarbejdet ved mange ændringer på ejendommen.
Vurderer Energirådgiver, at ændringerne
ingerne endnu ikke er slået igennem på energiforbruget eller der er tale om få
afgrænsede ændringer, skal Energirådgiver
rgirådgiver som minimum vurdere og beregne en korrektion af baselines ved
følgende:
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El:
•
•

•

•

•

•

Etablering af ny smartboards:
martboards: 150 kWh/år pr stk
Nye tilbygninger på ejendommen
o Korrektion
orrektion på baggrund af energidata fra bimålere
o Alternativt kan korrektion foretages ud fra en vurdering af nøgletallet for el [kWh/m² pr år] på
den nye tilbygning og sammenholde det med arealet af tilbygningen - altså det forventede årlige
el-forbrug
forbrug vurderet på baggrund af erfaringstal o.l.
Forlængede driftstider
o kWh/m2 x zonen [m2], nøgletal for forbruget findes ud fra ejendommens totale forbrug og
størrelse. Nøgletallet skal vurderes for hvert bygningsafsnit og justeres om nødvendigt
n
i forhold
til om de bygningsafsnittet forbruger mere eller mindre el i forhold til den øvrige ejendom
Nye ventilationsanlæg
o Aa+ projektsekretariatet
rojektsekretariatet er behjælpelig med data for nye anlæg i det omfang de har dem til
rådighed.
o Alternativt
tivt kan varmegenvindingsarket
varmegenvindingsarket fra rådgiverværktøjet anvendes i kombination med
forventede SEL-værdier
værdier for nye anlæg,
o SEL-værdi
værdi for tidligere anlæg må vurderes ud fra tegningsmateriale og interview med
driftspersonalet.
Indførelse af heldagsskolen
o Reform er trådt i kraft
kraf i august 2014. Som udgangspunkt skal der ikke korrigeres for dette, men
skal vurderes hver gang. AaK´s overvejelser herom vil blive noteret i baselineskemaet.
Bygningsafsnit inddraget til SFO og fritidsklubber
o SFO’er og fritidsklubber, der er placeres på skolen skal korrigeres for forøget el-forbrug
el
i
bygningsafsnittet som det vedrører på samme måde som de forlængede driftstider

Varme:
• Nye tilbygninger
er på ejendommen
o Ved en
n ny tilbygning skal baseline for varmeforbruget korrigeres i forhold til energidata fra Be10
o Alternativt kan korrektion foretages ud fra en vurdering af nøgletallet for varme [kWh/m² pr år]
på den nye tilbygning og sammenholde det med arealet af tilbygningen - altså det forventede
årlige varme-forbrug
forbrug vurderet på baggrund af erfaringstal o.l.
• Indførelse af heldagsskolen
o Baseline for varmeforbruget korrigeres ikke ved indførelse af helhedsskolen, da det vurderes at
gevinsten ved natsænkning opvejes af personernes varmeafgivelse
• Bygningsafsnit inddraget til SFO og fritidsklubber
o Baseline for varmeforbruget korrigeres ikke ved indførelse af helhedsskolen, da det vurderes at
gevinsten ved natsænkning opvejes af personernes varmeafgivelse
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1.1 Indledning
Nærværende dokument er en vejledning til, hvordan data indtastes i Rådgiverværktøjet. Rådgiverværktøjet er et
Excel-baseret
baseret værktøj hvori alle beregninger og beskrivelser af potentielle energisparetiltag udarbejdes.
Rådgiverværktøjet er en del af nærværende udbudsmateriale i to udgaver:
• En tom version som er grundlaget for Energirådgivers arbejde
• En udfyldt version for Rundhøjskolen som Energirådgiver skal benytte som retningsgivende i forhold til
detaljeringsgrad for beregninger og beskrivelser
Vejledningen skal give Energirådgiver et overblik over de værktøjer og beregningsforudsætninger, som skal
anvendes, og det er derfor
erfor vigtigt, at Energirådgiver har orienteret sig i dette dokument inden
bygningsgennemgangen, så det sikres, at alle nødvendige input registreres korrekt
korrekt ved
bygningsgennemgangen.
For beskrivelse af de økonomiske forudsætninger og beregninger henvises til udbudsmaterialet, hvor
metoder til fastsættelse af levetider, investering, baseline mv. er beskrevet:
• 06.01.02 Eksisterende dokumenter
• 06.02.01 Rentabilitet
entabilitet og økonomiske forudsætninger
• 06.02.02 Tekniske levetider (skemaet er kopieret ind i Rådgiverværktøjet)
• 06.02.03
6.02.03 Graddage og andre beregningsforudsætninger (skemaet er kopieret ind i Rådgiverværktøjet)
• 06.02.04
.02.04 Eksisterende energiforbrug,
energiforbrug baseline
• 06.02.06 Vejledende investeringspriser
• 06.02.07 Overordnet vurdering af PCBPCB og asbestforekomster
I udbudsmaterialets bilag 06.02.05 ”Tekniske
”
krav til omfang af registreringer”” beskrives omfanget af
Energirådgivers bygningsgennemgang, interviews mv.
En stor del af Rådgiverværktøjet anvender makroer til beregninger, Energirådgiver skal give Excel tilladelse til at
afspille makroer – fremgangsmåden beskrives i afsnit 1.13.7 hvor øvrige forhold vedr. Excel beskrives.
1.2 Rådgiverværktøjets indhold
I dette afsnit beskrives Rådgiverværktøjets indhold overordnet, mens hvert af filens regneark gennemgås
efterfølgende.
Filen indeholder følgende regneark:
• ResultatBruger
• TiltagslisteBruger
• ForsideDetailark
• FinanseringBruger
• 1.TiltagslisteRådgiver
• Økonomi
• 2.Forsyning
• DummySkab
• Detailark (3) - Teknisk Isolering
• Detailark (4) - Belysning
• Detailark (5) - Pumper
• Detailark (7) - Klimaskærm
ResultatBruger, TiltagslisteBruger og FinanseringBruger udgør samlet set en oplistning af resultaterne for alle
detailarkene i en læsevenlig udgave i A4-format,
A4 format, der udgør Dokument 2 ”Resultatoversigt” af Energirapporten.
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Dokument 2 skal udleveres til ejendommens
ommens brugere mv. Disse ark kræver ingen indtastning fra Energirådgiver
i Rådgiverværktøjet, da de genereres ud fra input i øvrige ark.
Tiltagslisten vises i ”1.TiltagslisteRådgiver” i en tekniker-udgave
tekniker udgave henvendt til Energirådgiveren mv.
”2.Forsyning” er en oplistning af de energiforsyninger, der aktuelt er i ejendommen, samt eventuelle
konverteringer af disse energiforsyninger.
I ”Standardværdier” fremgår fastlagte beregningsforudsætninger som fyringsæson, udetemperatur mv.
”DummySkab” er et tomt ark samt
mt ForsideDetailark som Rådgiverværktøjet anvender til printopsætning af et
læsevenligt udskrift af Rådgiverværktøjets detailark i A4-format
A4 format (Dokument 5 ”Detailark” i Energirapporten).
Denne udskrift er henvendt til ejendommens brugere, der ikke forventes, at have teknisk indsigt i
energibesparelsesberegninger.
Herefter følger detailarkene hvori energisparetiltagene beregnes.
beregnes Der er en række standardskabeloner for
beregning af gængse energisparetiltag. Energirådgiver skal supplere med egne beregningsmodeller
beregningsmodell på
energisparetiltag, der ikke er standardiserede i Rådgiverværktøjet. Energirådgiver skal prissætte tiltag, fastsætte
levetider mv. ud fra vejledningerne til disse værdier, og supplere med egne værdier, hvor vejledningerne ikke er
dækkende eller hvor specifikke
pecifikke forhold på ejendommen gør, at der skal afviges fra vedlagte vejledninger.
Det er ikke tilladt at omdøbe de enkelte ark i filen manuelt, arkenes navne håndteres automatisk. Numrene på
detailark er ikke fortløbende.
Der skal generelt indtastes i de hvide felter, mens øvrige felter er låst. Excel-filen
Excel filen indeholder i mange tilfælde
vejledningstekst til de felter, hvor der skal indtastes. Vejledningsteksten fremkommer når cellen aktiveres.
1.3 TiltagslisteRådgiver
1. TiltagslisteRådgiver er en oplistning
oplistning af resultaterne for alle detailark i filen. Over selve tabellen med
tiltagslisten (”Bruttoliste”), opsummeres det samlede resultat for ejendommen.
Energirådgiver skal udelukkende indtaste data i tiltagslistens hvide felter. Alle øvrige data hentes automatisk
auto
fra
hvert detailark.
I det følgende gennemgås de nødvendige parametre, der skal indtastes i 1.TiltagslisteRådgiver
1.3.1 Enhedssys
"Enhedssys"
hedssys" er et unikt ID, som AA+ har indført for hver ejendom. AA+ leverer liste med Enhedssys for hver
ejendom. Energirådgiver indtaster enhedssys i celle C4, hvorefter ejendommens navn, adresse mv. hentes ind
automatisk af Rådgiverværktøjet. Ligeledes henter Rådgiverværktøjet energipriser og CO2-ækvivalenter
CO2
for
pågældende ejendom og indregner disse
di
automatisk.
1.3.2 Filnavn (celle C10)
Når enhedssys er indtastet, kan makro-knappen
makro knappen ”generer filnavn” aktiveres, hvorefter filnavnet fremkommer i
celle C10 – excel-filen
filen skal omdøbes til dette filnavn jf. afsnit 1.13.6.
Datoen i filnavnet skal dog opdateres manuelt, denne dato bruges til versionsstyring af beregningerne i Aa+
Projektsekretariatets arkiv, såfremt rådgiver skal opdatere beregningerne som
som følge af eksempelvis ændringer i
bygningens brug.
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1.3.3 Baselineforbrug
Energirådgiver skal indtaste den endelige baseline i celle C14:C19, når denne er beregnet i Excel-arket
Excel
”baseline” for hver enkelt ejendom.
Energirådgiver skal sørge for, at den endelige
ende
baseline indtastes før tiltagslisten afleveres.
1.3.4 Samtidighed
Såfremt de anbefalede energisparetiltag
tiltags varmebesparelse har indflydelse på hinanden,
hinanden beskrives dette med
én samlet samtidighedsfaktor
faktor på hele varmebesparelsen for ejendommen. F.eks.
F.eks. er energibesparelsen ved
etablering af rumstyring afhængig af, om der samtidig udføres efterisolering af
af lofter over de pågældende rum.
De enkelte energisparetiltag skal derfor ikke indregne samtidighed i detailarkene og beregningsområdet til
detailarkene,
larkene, da dette alene sker i den samlede tiltagsliste.
Faktor for økonomisk besparelse på el
Denne faktor henledes til solcelleprojekter og udfyldes af Aa+ Projektsekretariatet.
Se i øvrigt afsnit 1.4 og 0 omkring konverteringer, hvor det beskrives hvorledes Energirådgiver skal forholde sig
til virkningsgrader mv. for interne
nterne energiforsyninger.
1.3.5 Fællesomkostninger
Energirådgivers tilbudte pris på energiscreeningen for pågældende ejendom indtastes i celle P4
Udover udgiften til Energirådgivers arbejde, medtager tiltagslisten automatisk en procentsats af investeringen til
dækning af projektering mv. Energirådgiver skal således ikke indregne disse i fastsættelsen af investeringen for
de enkelte energisparetiltag. I Rådgiverværktøjet fremgår en række fællesomkostninger der indregnes i den
samlede nutidsværdi for ejendommen, disse dækker opfølgning på besparelser mv., og Energirådgiveren skal
ikke tage stilling til disse.
1.3.6 Resultat
Alle værdier i området N11:S27 regnes automatisk og skal bruges af Energirådgiver til at vurdere om
procentvise besparelser er plausible samt øvrig kvalitetssikring på nøgletalsniveau.. Derudover skal resultatet
bruges til at vurdere samtidighedsfaktoren for varmebesparelserne.
varmebesparelserne
De fravalgte tiltag er en summering af både fravalgte tiltag fra tabellen ”Bruttoliste” og ”Fravalgte deltiltag” der
begge findes
indes i arket 1.TiltagslisteRådgiver.
1.3.7 Bruttoliste
Detailark nr.
Når Energirådgiver har regnet energisparetiltagene i detailarkene, skal detailarksnummeret indtastes i
bruttolistens kolonne B for, at tiltaget er inddraget i bruttolisten. Detailarksnr.. står i alle detailarkenes navne i
excel-filen,
filen, dvs. for regnearket ”detailark(1)” indtastes 1 i bruttolisten. Herefter henter bruttolisten automatisk
data fra pågældende detailark.
Har Energirådgiver regnet to detailark, der er alternativer til hinanden, skal det ringere alternativ
alternati ikke angives på
bruttolisten – dvs. det ene detailark fremgår ikke af bruttolisten der dermed ikke indeholder flere alternative
løsninger til samme bygningsdel.
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Alle tiltag, udover førnævnte, skal angives på bruttolisten
bruttol
- uanset
set nutidsværdi og tilbagebetalingstid.
Afgrænsningen af de tiltag der skal beregnes er angivet i udbudsmaterialets bilag 06.02.05 ”Krav til omfang af
registreringer”.
Manuelle tilvalg/fravalg
De blå kolonner ”Aa” og ”Magistrat” (E og E) bruges af Aarhus Kommune til at tilvælge og fravælge tiltag.
Energirådgiver kan dog bruge kolonnerne til, at se konsekvenserne ved forskellige tilvalg/fravalg: Indtastes der
”j” i begge disse kolonner, er tiltaget tilvalgt, står der ”n” i èn af kolonnerne, er tiltaget fravalgt.
frav
Når
Energirådgiver afleverer en ejendom, skal Energirådgivers anbefaling af tiltil og fravalgte energisparetiltag
fremgå af kolonnen ”Aa” ud fra en helhedsbetragtning, der tager afsæt i projektets formål. Det understreges, at
alle potentielle energisparetiltag
retiltag skal fremgå af bruttolisten
bruttolisten uanset om Energirådgiver vil anbefale tiltaget eller ej.
Fravalgte deltiltag
I standardskabelonerne for beregning af energisparetiltag, er det muligt at tilvælge/fravælge deltiltag. Mens et
detailark kan dække over eksempelvis
mpelvis ”Pumpeudskiftninger i hele ejendommen” vil hver enkelt
pumpeudskiftning været et ”deltiltag”.
Energirådgiveren kan fravælge deltiltag ud fra ”fornuftsbetonede” overvejelser, eksempelvis hvis nutidsværdien
er meget negativ eller, at levetiden er markant
markant kortere end tilbagebetalingstiden. Dermed er det muligt, at se
Energirådgiverens samlede anbefaling, men de resterende fravalgte deltiltag med negativ nutidsværdi dog
fortsat indgår i Rådgiverværktøjet.
Genopretning/modernisering
De blå kolonner ”Genopretning”
nopretning” og ”modernisering” bruges af Aa+ til at indtaste midler[kr.] som skal bruges på
den enkelte ejendom. Energirådgiveren skal ikke forholde sig til disse celler.
1.3.8 Makroknapperne i tiltagslisten
Når Energirådgiver har tilladt kørsel af makroer, kan de lysegrå knapper anvendes. Knappernes funktioner er
beskrevet på selve knappen, og beskrives desuden kort herunder.
Generer filnavn
Sammensætter enhedssys, dato fra filnavn og bygningsnavn til filnavnet som skrives i celle E10. Datoen i
filnavn og i denne
ne celle opdateres manuelt af Energirådgiver som tidligere beskrevet.
Tilføj linje i tabel herunder
Tilføjer en linje hvor yderligere et detailarknr. kan indtastes.
Genberegn ark
Hvis der foretages større ændringer, eksempelvis tilvalg/fravalg af konverteringer,
konverteringer, der har indflydelse på
energipris mv. for alle andre tiltag, kan det tage tid, før excel automatisk genberegner hele arket og
konsekvensopretter alle detailark mv. Denne knap gennemtvinger en genberegning af hele filen, således de
korrekte resultater
ater fremgår med det samme. Dette kan også gøres ved genvejstasten CTRL-ALT-SHIFT-F9.
CTRL
Tilføj Tomt Detailark
Indsætter et tomt detailark,, hvor Energirådgiver frit kan beregne specialtiltag og komplekse tiltag samt tiltag der
ikke er dækket af beregningsskabelonerne.
Printopsætning (obs kan tage flere minutter)
Når knappen aktiveres gennemføres en printopsætning af alle detailark der er angivet
angivet på tiltagslisten i A4-print.
A4
Dette gøres ved at alle detailark får oprettet en kopi der hedder eksempelvis ”Dummy Detailark (1)”, disse nye
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ark udgør samlet set Dokument 5 ”Detailark” af energirapporten. Der oprettes ligeledes nye ark med
printopsætning
ning af detailarks beregningsområder i tilfælde af at beregningsområdet er en standardskabelon.
Efter denne makro er gennemført er det muligt at anvende makroknapperne angivet herunder. Når Dokument 2
og 5 til Energirapporten er udskrevet til PDF jf. nedenstående makroknapper (”Vælg
Vælg ark til Dokument 5" og
”Vælg ark til Dokument 2 "Resultatoversigt"),
"Resultatoversigt" kan knappen ”Ryd dummy-ark”
ark” aktiveres hvorefter alle disse
Dummy-ark slettes igen – dette forøger beregningshastigheden for fremadrettet arbejde.
OBS: makroen kan tage op til et par minutter at gennemføre. I denne makro der er også indbygget kontrol af
tilvalg/fravalg, dvs. den viser en besked hvor eventuelle detailark der ikke er angivet på tiltagslisten oplistes, aht.
Energirådgivers egenkontrol. Derudover
dover opsamler makroen alle fravalgte deltiltag fra standardskabelonerne og
gengiver dem i ”1. TiltagslisteRådgiver”.
Vælg ark til Dokument 5 "Detailark
Knappen bruges efter printopsætning og markerer alle detailark, der skal udskrives inkl. de forsimplede
forsimpled
versioner af standardskabelonernes beregningsområder. Energirådgiver skal herefter trykke udskriv og lave en
PDF som udgør Dokument 5 til Energirapporten.
OBS: Når markroen er gennemført, har Energirådgiver fået markeret flere ark i filen. Det betyder, at der
indtastes i alle ark på èn gang – Energirådgiver kan trykke på arket ”standardværdier”, der ikke indgår i nogle af
udskrifterne, herefter er der kun et enkelt ark markeret.
Vælg ark til Dokument 2 "Resultatoversigt"
Knappen bruges efter printopsætning
ning i brugerversion, og markerer de ark der udgør Dokument 2
”Resultatoversigt af Energirapporten. Energirådgiver skal herefter trykke udskriv og lave en PDF af dokumentet.
OBS: Når markroen er gennemført, har Energirådgiver fået markeret flere ark i filen.
filen. Det betyder, at der
indtastes i alle ark på èn gang – Energirådgiver kan trykke på arket ”Standardværdier”, der ikke indgår i nogle af
udskrifterne, herefter er der kun et enkelt ark markeret.
Ryd dummy-ark
ark (forøger beregningshastighed)
Knappen bruges
es når Rådgiverværktøjet været igennem Printopsætningen, og man ønsker at vende tilbage til at
beregne energibesparelser. Funktionen fjerner alle de ark navngivet ”Dummy detailark (x)” da deres funktion
alene er opsætning af A4-print– når dette gøres øges filens beregningshastighed og overskuelighed.
Vis/skjul projektlog cashflow ekskl. finansering
Anvendes af Aa+ Projektsekretariatet, og skal ikke bruges af Energirådgiveren.
OBS: Excel er indrettet således, at der ikke kan fortrydes
fort
når en makro er kørt, dvs. man kan ikke gå
tilbage til de ændringer, man har lavet før makroen blev kørt. Det anbefales at Energirådgiver indstiller
Excel
xcel til automatisk at gemme filen ofte.
1.4 Forsyning
I dette ark, skal Energirådgiver indtaste de interne energiforsyninger i overensstemmelse med følgende
vejledning.
Når disse interne energiforsyninger er indtastet, indregnes kedeleffektivitet, COP for varmpumper osv.
automatisk i hvert detailarks besparelser. I hvert detailark skal der derfor vælges, hvilken nuværende intern
inte
energiforsyning, der forsyner den bygningsdel detailarket omhandler.
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Konsekvensen af ovenstående er, at Energirådgiver skal regne uden hensyntagen til kedelvirkningsgrader,
virkningsgrader fra varmevekslere mv. – disse indregnes efterfølgende af regnearket.
ket.

El til andet end opvarmning er nødvendigt at indtaste særskilt fra elektricitet til belysning. Ved el til opvarmning
kan eksempelvis en varmepumpe effektiviteten, mens el til belysning mv. kun kan opnå forbedret effektivitet via
eksempelvis solceller. Dette
tte beskrives nærmere i afsnit 1.4.2.
Energirådgiver kan også få brug for at indtaste ”brugsvandsopvarmning bygning 1” som forsyningskilde, såfremt
der kun påregness en konvertering af en varmtvandsbeholder fra eksempelvis fjernvarme til en
1.4.1 Eksterne energikilder
Tabellen øverst (A4-J12)
J12) vises automatisk (når enhedssys er indtastes i tiltagslisten) inkl. priser fra selskaberne.
Eksterne kilder kan eksempelvis være elforsyningsselskabet,
elforsyningsselskabet, fjernvarmeseslakbet, olieolie eller gas-leverandøren
1.4.2 Intern energiforsyning
Begrebet dækker over en samlet energiforsyning, der kan være kombineret af interne produktioner, eksempelvis
en oliekedel i kombination med en luft-luft
luft
varmepumpe.
e. Èn linje i tabellen dækker èn intern forsyning.
I de første 2 kolonner i tabellen skal Energirådgiver navngive og beskrive den interne energiforsyning (se
eksempel på udfyldt skema på efterfølgene sider), dette er især vigtigt ved kombinerede værker, fx.
”Varmepumpe / fjernvarme til brugsvand i bygning 1”. Undgå dupletter i disse navne, de vil blive markeret med
rødt såfremt 2 ens navne indtastes, dette gælder for alle tabeller i arket. De følgende kolonner (1. til 4. Interne
Produktion) gennemgås herunder.
I de fleste tilfælde vil der være tale om bygninger med direkte fjernvarme og en elektricitetsforsyning - disse 2
værdier er derfor forudindtastet i Rådgiverværktøjet. Såfremt Energirådgiveren ikke ændrer i disse værdier eller
navngivningen af dem (”Hovedforsyning El” og ”Fjernvarme”) vil Rådgiverværktøjet køre væsentligt hurtigere da
visse bagvedliggende beregninger kan udelades.
OBS: Såfremt der skal beregnes energisparetiltag for el-opvarmede
el opvarmede bygningsdele, skal der indtastes en ny
intern energiforsyning
iforsyning (fx ”El til opvarmning”), således der kan skelnes mellem elektricitet til belysning og til
opvarmning.

1.4.3 1. til 4. Interne Produktion
roduktion
En intern energiforsyning, jf. ovenstående, kan bestå af flere interne produktioner, eksempelvis delvist fra en
oliekedel og en varmepumpe. I arket er det muligt at sammensætte intern varmevarme eller el-produktion
el
af op til 4
komponenter, eksempelvis fjernvarme,
me, varmepumpe og elpatron. For hver komponent skal følgende værdier
angives:

Interne Produktion Navn
Navngiv produktion, fx. ”NRGI” hvis der er tale om direkte elforsyning, eller ”Varmepumpe”
”Varmepump såfremt der er
installeret varmepumpe.
%-Fordeling
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I eksemplet
plet på næste side dækker eksempelvis kedlen 50 % af rumopvarmning, og 50 % dækkes af en
varmepumpe. Energirådgiver skal vurdere og indtaste disse procentsatser specifikt for de enkelte tilfælde.
Effektivitet enhed/kWh 1
Eksempelvis vil en kedels virkningsgrad
gsgrad kunne indtastes (fx 80 % virkningsgrad). I tilfælde af varmepumper
indtastes deres COP (fx COP = 3,5 indtastes som 350 %). Ved indirekte fjernvarmeanlæg kan eksempelvis 95
% indtastes som udtryk for tabet i fjernvarmeveksleren. El-værket
El
kan indtastes
es uden tab, dvs. 100 %.
PRISGRUNDLAG
Vælg ”EL” eller ”VARME”. Herefter tager regnearket elel eller varmeforsyningsselskabets pris som
udgangspunktet (disse priser står øverst i arket under ”Eksterne Energikilder”) og korrigerer automatisk for
effektivitett og procentvis fordeling jf. ovenstående punkter.
1.4.4 Konverteringer - se detailark for beregninger
Denne tabel benyttes ikke, da konvertering skal beregnes manuelt.
Måden dette håndteres på er at alle energibesparende tiltag skal beregnes først, med udgangspunktet i den
eksisterende energiforsyning.
Dernæst beregnes konverteringen på baggrund af
af det nye energiforbrug (det gamle forbrug minus
energibesparende tiltag).
Det der sker, er at de energibesparende tiltag får en god nutidsværdi samt tilbagebetalingsperiode, mens
konverteringen vil blive ”straffet” da den beregnes på baggrund af et mindre forbrug og billigere energipris.
Grunden til at denne metode anvendes, er for at have større mulighed for at få gennemført energibesparende
tiltag, desuden vil den ikke forstyrrer ejendommens total økonomi.

1.4.5 Makroknapper i Forsynings-arket
Forsynings
”Kontroller indtastninger” – en makro kontrollerer indtastede værdier overordnet.
OBS: Excel er indrettet således, at der ikke kan fortrydes
fort ydes når en makro er kørt, dvs. man kan ikke gå
tilbage til de ændringer, man har lavet før makroen blev kørt. Det anbefales
anb
at Energirådgiver indstiller
Excel
xcel til automatisk at gemme filen ofte.
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1.5 Detailark, generelt
Herunder vises det overordnede princip for detailarkene:

Beskrivelsesområdet

Beregningsområdet

Hvert detailark består af et beregningområde og et beskrivelsesområde, sidstnævnte printes og præsenteres for
bygningens brugere.
Beskrivelsen for hvert detailark indgår i Dokument 5 ”Detailark” til energirapporten. Her skal tiltaget beskrives i
letforståeligt sprog, således detailarkets omfang mv. kan læses af brugere uden teknisk indsigt. De enkelte
detailark med energisparetiltag skal være beskrevet så omfattende,, at beskrivelserne af de enkelte
energisparetiltag,, sammen med oversigtsplanen,
oversigtsplanen som hovedregel vil være nok til at håndværkerne kan
implementere energisparetiltaget.
Der er et antal fastlagte skabeloner for beregningsområder i filen, samt mulighed for at tilføje tomme detailark til
tiltag der ikke er dækket af skabelonerne, via en makroknap i tiltagslisten.
For standardskabelonerne i beregningsområdet
eregningsområdet gælder det også, at disse vises i en forsimplet udgave i
Dokument 5 ”Detailark” i Energirapporetn, mens beregningsområdet for specialtiltag, hvor Energirådgiver har
indsat egne beregninger, ikke vises. Den forsimplede udgave af beregningsområderne
beregningsområderne giver et overblik over
tiltagets omfang (berørte rum mv.) og letter derfor Energirådgivers indtastningsarbejde i beskrivelsen.

Alle detailark, der afleveres i Rådgiverværktøjet, skal være færdigudfyldte og leve op til niveauet, som anvist i
det vedlagte eksempel i udbudsmaterialet. Det vil sige, at alle beregninger og beskrivelser skal være udført i en
tilfredsstillende kvalitet.
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Detailarksnr. står i parantes i Rådgiverværktøjet (fx ”Detailark(1)). Når et ark kopieres, navngives det automatisk
fortløbende ”Detailark(2)” osv. Når Energirådgiver opretter et detailark, er det først når detailarksnr. indtastes i
tiltagslisten, at nutidsværdi mv. beregnes. For at nutidsværdien kan beregnes, skal der indtastes en besparelse,
levetid og investering – dvs.
vs. at detailarket som udgangspunkt kan vise fejl, indtil disse data er indtastet.
Det præciseres,, at det er Energirådgivers ansvar, at alle energisparetiltag nemt kan lokaliseres i den
efterfølgende udførelsesfase. Dette kan eksempelvis fremmes ved brug af oversigtstegninger med angivelser af
tiltag, billeder, m.v. – disse kan vedlægges i Dokument 4 ”Placering af tiltag” i Energirapporten.
Energirådgiver skal altid anvende rumnumre fra plantegninger i ”Arkitekt”-mappen
”Arkitekt” mappen på Kontainer. Eventuelle
rumangivelser
elser på døren til rummene i bygningerne kan ikke forventes at stemme med plantegningerne.
Energirådgiver skal angive alle tiltag på tegningerne, også tiltag der i sidste ende bliver fravalgt.
I detailarkets beskrivelsesområde kan man vælge forsyningskilden
forsyningskilden til de tiltag der beregnes. Dette betyder at
hvert detailark kun kan håndtere èn forsyningskilde. Dvs. detailarkene opdeles efter disse, således der
eksempelvis er et detailark med vinduesudskiftninger i en el-opvarmet
el opvarmet pavillon og et andet for
vinduesudskiftninger
udskiftninger i en fjernvarmeopvarmet del af bygningen.
Derudover skal Energirådgiver opdele detailarkene således, at deltiltagene i standardskabelonerne er
sammenlignelige, dvs. at klimaskærmsarket eksempelvis, skal kopieres således, at én kopi håndterer
håndtere
loftsisolering og en anden kopi håndterer vinduesudskiftninger. Opdelingen skal ske således, at den
funktionsdygtige levetid er nogenlunde ens for tiltagene.
I det følgende gennemgås detailarket generelt, samt alle de fastsatte skabeloner for beregningsområdet.
beregning
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1.6 Detailark, Beskrivelsesområdet
Som nævnt i afsnit 1.5,, skal beskrivelsesområdet for alle detailark printes til en samlet PDF for ejendommen og
præsenteres for bygningens brugere i Dokument 5 ”Detailark” til Energirapporten. Beskrivelsesområdets
opsætning er ens for alle detailarkene, og må maksimalt fylde en A4-side.
A4 side. Som nævnt i forrige afsnit, indgår en
forsimplet udgave af standardskabelonerne for beregningsområderne også i denne PDF. Opsætningen af PDF
udføres af Rådgiverværktøjet via makroknapper
makrokna
i tiltagslisten jf. afsnit 1.3.8.
Hvert enkelt energisparetiltag skal i udprintsområdet beskrives så klart, at ejendommens brugere kan forstå
hvad tiltaget går ud på uden at have teknisk indsigt i energibesparelser.
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Følgende felter beregnes altid automatisk
• Energibesparelser i år 1
• Samlet Co2-besparelse
besparelse i år 1
• Antal reinversteringer
• Simpel tilbagebetalingstid
• Nutidsværdi set over 15 år
• Scrapværdi
• Reinvestering
Nutidsværdien beregnes i beskrivelsesområdet for alle tilvalgte
tilvalgte deltiltag i beregningsområdet.
Det vil ikke være muligt at fastsætte D&V-udgifter
D&V udgifter mv. på deltiltagsniveau (eksempelvis på hvert enkelt vindue
for bygningen), hvorfor deltiltagenes nutidsværdi beregnes uden – D&V-udgifter
udgifter mv. indregnes i stedet på
marginalt niveau for alle del-tilagene
tilagene i et detailark.
Rent praktisk betyder det at summen af de nutidsværdier der beregnes for hvert deltiltag i beregningsområdet
kan afvige fra den samlede nutidsværdi i beskrivelsesområdet.
Øvrige felter beregnes automatisk
atisk i nogle tilfælde, da vil de være markeret med gråt, alternativt med hvidt, der
hvor Energirådgiver skal indtaste input. De resterende felter beskrives derfor i det følgende:
Overskrift
En dækkende overskrift indtastes.
Varmebesparelse GUF/GAF, Elbesparelse
Energirådgiver skal beregne tiltag i beregningsområdet uden skelen til kedelvirkningsgrader mv. fra
energiforsyningen. Rådgiverværktøjet fordeler disse ”netto kWh-besparelser”
kWh besparelser” på hhv. varmevarme og el-forsyningen.
Fordelingen sker ud fra arket ”Forsyning”,
rsyning”, hvor det er muligt at indtaste eksisterende interne energiforsyninger.
Det betyder at en varmebesparelse fra beregningsområdet automatisk fordeles til fx. elbesparelse i
beregningsområdet, hvis der er valgt en varmepumpeforsyning som intern forsyning,
forsyning, eller til en
varmebesparelse ved eksempelvis fjernvarmeforsyning.
Faktor for reinvesteringer
Indtastes som procentsats, udregnes herefter automatisk som procent af den samlede investering, der skal
reinvesteres efter tiltagets løbetid.
• Eksempel: Et nyt ventilationsaggregat skal udskiftes efter en vis årrække, hvor det dog må forventes at
kanalsystemet fortsat kan genanvendes – reinvesteringen skal således kun dække et nyt aggregat.
Faktoren sættes til 70 % hvis kanalsystemet udgør 30 % af investeringen.
investerin
Primær entreprise
Vælges fra liste, der fremkommer når man trykker på cellen, Energirådgiver skal vælge den entreprise hvor
hovedparten af investeringen i tiltaget ligger. ”Intern i AaK” dækker i dette tilfælde tiltag, hvor det primært er
serviceleders
rs egne timer der er nødvendige for at gennemføre tiltaget.
Intern energiforsyning, varme og el
Her vælges varme- og elforsyning. Listen gengiver Energirådgivers indtastning i arket ”Forsyning”. Et detailark
kan håndtere én forsyningsform, derfor kan det blive nødvendigt for Energirådgiver at kopiere
standarddetailarkene, sådan at der eksempelvis er flere kopier af klimaskærmsdetailarket, da disse forsynes af
forskellige energikilder. Kopiering af arkene er beskrevet i afsnit 1.13.7.
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Anlægsinvestering
Anlægsinvesteringen hentes automatisk i beregningsområdet i visse af standardskabelonerne, alternativt skal
Energirådgiver henvise til beregningsområdet,
beregningsområd hvor værdien er beregnet.
Besparelse på D&V
Energirådgiver skal estimere forøgede udgifter som beløb og i beskrivelsesteksten beskrive både udgifter og
besparelser. Aa+
+ Projektsekretariatet vil, efter gennemgang af interne vedligeholdelsesbudgetter og
Energirådgivers beskrivelser, indregne vedligeholdelsesbesparelser som beløb. Øget timeforbrug til
driftspersonalet skal ikke indregnes i beløbet, men kun beskrives i tekst
tekst i beskrivelsesfelterne.
• Eksempel: Ved nye tekniske anlæg (CTS-anlæg,
(CTS anlæg, kedelcentraler, varmepumpeanlæg, ventilationsanlæg
mv.) skal der altid indregnes en leverandørserviceaftale (dvs. negativt beløb, da dette er en forøget
udgift). Ved mindre ombygninger og udskiftninger af eksisterende tekniske anlæg, hvor der foreligger
serviceaftaler, kan omkostningen forudsættes uændret.
• Hvor dele af klimaskærmen skiftes til produkter og løsninger, der kræver mindre vedligehold end de
eksisterende, angives ”Besparelse
”Besparelse på D&V” til 0 kr. og vedligeholdelsesomkostningerne beskrives i
tekst. Disse ændringer til D&V-omkostninger
D&V omkostninger må ikke forveksles med ”reinvesteringer”, som alene er det
beløb, der skal reinvesteres, når anlæggets levetid er udløbet og størstedelen forventeligt
forvente
skal
udskiftes.
Besparelse på strafafkølingsafgift
Dette beløb skal altid indtastes manuelt. Besparelsen skal vurderes efter nyeste strafafkølingsafgift for
bygningen.
Funktionsdygtig levetid
Indtastes ud fra vedlagte vejledning til levetider for specialtiltag
specialtiltag og komplekse tiltag. Se vejledning til denne i
skema med tekniske levetider under arket ”Standardværdier”.
Tiltagskategori
Tiltaget kategoriseres ud fra en defineret liste, der fremkommer når man trykker på cellen. I Rådgiverværktøjet
er vist en liste med en række standardsituationer, hvor ”Anvendelse” og ”Primære Entreprise” er fastsat.
Energirådgiver har mulighed for at vælge ”Øvrige Anvendelser” og herefter selv vælge mellem El, El/aut.,
Tømrer/Isolatør, VE og VVS som primære entreprise.
Beskrivelse samt forudsætninger, herunder funktionsdygtig levetid
Aa+
+ Projektsekretariatet lægger vægt på at Energirådgiver skal lave gode beskrivelser af tiltagenes omfang, og
hvilke forudsætninger, der ligger til grund for tiltaget. Dette omfatter at visse punkter fra beregningsområdet skal
gengives i feltet, især for specialtiltag
ecialtiltag hvor beregningsområdet ikke vises for bygningens brugere mv.
Nuværende forhold beskrives øverst, herunder hvorledes registreringen er foretaget (eksempelvis ”spotmåling
af ventilationsanlæg”, ” ved opmåling” osv). Relevante forudsætninger for beregning af energibesparelsen,
investering og dimensionering beskrives i sprog, der kan læses af personer uden teknisk indsigt i
energibesparelser.
Tekniske forhold der ikke er relevante for brugerne beskrives i beregningsområdet.
Detailarkene danner også grundlag for Aa+ Projektsekretariatets vurdering af funktionsdygtig levetid for
eksisterende installationer mv., og om hvorvidt tiltagets omfang skal øges grundet udtjente installationer eller
lignende. Derfor skal funktionsdytige levetid af det eksisterende
eksisterende anlæg/bygningsdel der påvirkes, vurderes og
beskrives i tekst, jf. vejledning for levetider.
Såfremt Energirådgiver afviger fra ”Miljørigtig Projektering i Aarhus Kommune” skal dette angives i feltet.
73 / 92

06.03.02 Rådgiverværktøj
Cellen er sat op til den maksimale tilladte
tilladte størrelse, og det er derfor Energirådgivers opgave at tilpasse
beskrivelsen til denne cellestørrelse. Alle detailark må maksimalt fylde en A4-side.
A4
Risikovurdering
Vurderes af Energirådgiver (lav – mellem – høj). Begrundelsen
egrundelsen indtastes som tekst i det store
s
felt. Såfremt der
ligger usikre forudsætninger og overordnede standardværdier til grund for besparelsesberegningen, skal dette
beskrives her. Ligeledes beskrives usikkerheder ved investeringen. Derudover beskrives risiko for PCB og
Asbest.
Placering jf. oversigtstegning
Beskrives i tekst. Der kan henvises til skemaer for standardskabelonernes beregningsområder samt
plantegningsskitser, der vedlægges i energirapportens Dokument 4 ”Placering af tiltag”
Beskrivelse af ændringer til D&V-udgifter
udgifter samt fremtidigt
fremtidigt timeforbrug for driftspersonale
Her angives tiltagets betydning for ejendommens driftsdrifts og vedligeholdelsesudgifter, herunder serviceudgifter.
Ændrede timeforbrug for bygherres driftspersonale beskrives også (sidstnævnte skal ikke indregnes i det beløb
b
der angives øverst på detailarket). Se i øvrigt beskrivelsen for punktet ”Besparelse på D&V”.
Indeklima/brugere
Kort beskrivelse af tiltagets betydning for brugernes indeklima (atmosfærisk,
(atmosfærisk, akustisk og termisk) samt
eventuelle større ændringer for brugerne
ugerne af bygningen.
1.6.1 Makroknapperne
Skjul/Vis Detailark
Skjuler eller viser beskrivelsesområdet i detailarket. Det kan være en fordel at skjule beskrivelsesområdet mens
der arbejdes i beregningsområdet.
Justér tekstbokse
Justerer rækkehøjden i beskrivelsesområdet,
esområdet, i tilfælde af at den indtastede tekst fylder mere end cellebredden.
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1.7 Detailark, Beregningsområde
Beregningsområdet udprintes ikke til PDF for specialtiltag, og forsimples til en A4-udgave
A4 udgave for
standardskabelonerne.
Beregningsområdet bruges til Aa+ Projektsekretariatets tekniske kvalitetssikring og til efterfølgende projektering
mv. Beregningerne skal sættes overskueligt op, så det er muligt for Aa+ projektsekretariatet at gennemgå og
tilpasse beregninger, såfremt forudsætninger
udsætninger for ejendommen ændres.
Energirådgiver skal beregne tiltagene i det omfang, det er muligt, i beregningsområdet. Alternativt kan
Energirådgiver henvise til leverandørberegninger mv., som skal vedlægges i den dokumentation, der afleveres
til Aa+ projektsekretariatet. Alle de beregningsmodeller Energirådgiver indsætter må ikke være låst eller på
anden måde statiske.. Aa+ Projektsekretariatet skal således have mulighed for at tilgå og redigere diverse data,
d
forudsætninger og beregninger i regnearket.
regnearket
Standardskabelonerne for visse beregningsområder beskrives i efterfølgende afsnit. Disse skabeloner er
standardiserede for at lette Energirådgivers indtastningsarbejde samt bygherres efterfølgende kvalitetssikring.
Derfor skal disse skabeloner anvendes i størst muligt omfang.
Da det langt fra er alle tiltag, der kan standardiseres på denne måde, kan Energirådgiver ved specialtiltag vælge
et detailark uden disse standardskabeloner, hvor beregningsområdet er tomt. Energirådgiver kan herefter frit
indsætte
te egne beregningsmetoder, som til enhver tid skal være veldokumenterede og velargumenterede og kun
undtagelsesvist baseret på erfaringstal. Standardværdier i vedlagte Excel-ark
Excel ark for fx. fyringssæson, graddøgn
mv. skal stadig anvendes i disse beregninger. Der
Der genereres et tomt detailark til specialtiltag via en makroknap i
tiltagslisten.
”Specialtiltag” dækker over energisparetiltag, der ikke er nævnt i standardtiltagene og omfatter ligeledes større
sammensatte tiltag. Sammensatte tiltag kan eksempelvis være
være 2 deltiltag, der er afhængige af hinanden
udførelsesmæssigt, eksempelvis:
Udskiftning af belysning, der kun prismæssigt kan svare sig, såfremt der udføres isolering
under eksisterende loft med dertilhørende etablering af dampspærre og nyt loft nedenunder,
nedenun
hvor installationerne til det nye belysningsanlæg kan føres.
Energisparetiltag, der svarer til ovenstående eksempel beskrives i ét samlet tiltag, således nutidsværdien for
hele løsningen betragtes samlet. Beregningsområderne for specialtiltag skal være
være egnet til udprint på A3-format.
A3
I udbudsmaterialets eksempel på Energirapporten (Skjoldhøjskolen) er der vist eksempler
eksempl på en beregning at et
specialtiltag. Disse eksempler definerer kvalitetsniveauet for beregningerne. Prissætningen for special- og
sammensatte energisparetiltag skal ske på delprisniveau og være entrepriseopdelt svarende til det viste
eksempel.
Flere af standardskabelonerne i beregningsområdet har, udover indbygget vejledningstekst, en forudfyldt 1. linje
til demonstration af indtastningen.
stningen. Energirådgiver skal overskrive denne linje således dette fiktive tiltag ikke
indgår i bygningens færdige tiltagsliste.
Da arket ”2. Forsyning” håndterer virkningsgrader mv. på de interne energiforsyninger,
energiforsyninger skal der i øvrige
detailarksskabeloner ikke tages højde for disse.
disse Dvs. Energirådgiver alene skal skelne mellem netto kWhkWh
besparelser på opvarmning og elektricitet til andet end opvarmning (dvs. belysning mv.) hvorefter
Rådgiverværktøjet automatisk korrigerer for varmepumpers COP, kedlers effektivitet
effektivitet mv. som angivet i arket
75 / 92

06.03.02 Rådgiverværktøj
”Forsyning” – værdierne opdateres ligeledes automatisk med de nye værdier for en eventuel tilvalgt
konvertering.
Der differentieres ikke mellem GUF og GAF indenfor el-besparelser.
el
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1.8 Detailark (3) Teknisk isolering
Beregningsskabelonen
gsskabelonen håndterer efterisolering af rør, komponenter og varmtvandsbeholdere. Komponenter
indtastes i form af ækvivalente rørlængder, hvor antal komponenter nævnes i beskrivelsen.
Rør og komponenter med omtrentligt sammenlignelige størrelser og med samme isoleringstykkelse kan samles
i grupper, hvor den gennemsnitlige størrelse anvendes i beregningen.
Aarhus Kommune stiller krav om teknisk isolering 25% bedre end gældende normkrav jf. ”Miljø- og Energirigtigt
byggeri i Aarhus Kommune”. Dette udføres dog kun, såfremt det er muligt at udføre rent praktisk –
Energirådgiver skal indtaste den isoleringstykkelse der er muligt at etablere.
For rør i jord anvendes i stedet Løgstørs online beregningsprogram eller tilsvarende.
Der skelnes ikke mellem GUF og GAF-besparelser
GAF besparelser ved teknisk isolering, alle besparelser fra brugsvandsrør mv.
regnes som GAF.
Udv. diameter [mm]:: indtastes såfremt der er tale om rørisolering / komponentisolering.
Tankvol. [L]: indtastes istedet for Udv. diameter [mm] såfremt der er tale om varmtvandsbeholder.
Ved beregning af varmtvandsbeholdere indtastes standardinvestering for kr/m2 i investeringen, mens der
indtastes kr/m rør såfremt der er tale om rørisolsering.
rørisolsering
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1.9 Detailark (4) Belysning
Skabelonen
lonen håndterer de mest almindelige typer lyskilder. Disse er listet op i en tabel øverst i
beregningsområdet og vælges ved at indtaste nummeret vist i tabellen. Lyskildetyper der ikke er angivet på
listen, kan ikke håndteres
teres i arket. Arket håndterer almindelig belysning, og ikke metalhalogener mv. samt høje
effekter – disse skal beregnes i tomt detailark som specialtiltag.
Lokaler med identisk belysning, f.eks. klasselokaler, kan regnes samlet ved at indtaste det pågældende
pågæl
antal
lokaler eller ved at indtaste det samlede areal for zonen (eksempelvis 10 klasseværelser med delvist 6, 9 og 12
2
armaturer, men hvor W/m , lystype, luxkrav, styring og driftstid er sammenlignelig – her indtastes det samlede
areal, antal armaturer mv.).
Den indtastede driftstid
tid for eksisterende belysning skal tage hensyn til brugervaner og evt. lysstyring. Driftstiden
Drift
kan altså ikke nødvendigvis sættes lig med ejendommens driftstid e.l.
Hvis det valgte tiltag indebærer lysstyring, indtastes den forventede reduktion af driftstiden i procent. Såfremt de
nye armaturer har indbygget sensor, kan der indtastes en reduktion af driftstiden
drift tiden mens udgiften til sensoren
indregnes i prisen for det nye lysarmatur.
Prisfaktoren anvendes til at justere standardprisen. Begrundelse noteres under ”Noter”.
Nyttiggjort varme(% af el-besparelse)
besparelse)
Energirådgiver indtaster en vurderet procentsat der angiver andelen af energibesparelsen fra
belysningsudskiftningen, som skal erstattes af varme fra varmeanlægget, dvs.
dvs. den nyttiggjorte varme. For et
klasseværelse kan denne eksempelvis sættes til 40 % ud fra en betragtning om at varmen ikke er nyttiggjort
nytti
om
i sommerhalvåret.
Driftsbesparelse til lyskilder
Der er indsat en formel der automatisk udregner en forventelig andel af lyskilderne som skal udskiftes årligt. Et
skema i arkets beregningsområde viser de standardiserede gennemsnitlige levetider for forskellige typer
lyskilder, samt en gennemsnitlig pris for disse.
Belysningsberegningerne har en specifik levetid for hvert deltiltag som bruges i nutidsværdiberegningen på
deltiltagsniveau. I detailarkets beskrivelsesområde samles disse levetider til èn vægtet levetid for hele
belysningstiltaget.
Ovenstående
de betyder at summen af tilvalgte deltiltags nutidsværdi ikke svarer til nutidsværdien i
beskrivelsesområdet da de beregnes ud fra 2 forskellige levetider.
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1.10 Detailark (5) Pumper
Beregningsskabelonen håndterer standard
tandard en-til-en
en
pumpeudskiftninger og anvender
ender data fra Grundfos
Udskiftningstabel. Værdierne i disse standardudskiftninger kan frit justeres af Energirådgiver i tilfælde af
neddimensionering mv.
Der henvises i øvrigt til vejledningstekst, der vises ved aktivering af de enkelte celler i beregningsskabelonen,
beregnin
samt den vedlagte pumpeudskiftningsliste.
Post på pumpelisten
I vedlagte pumpeudskiftningsliste er hver pumpeudskiftning forsynet med et tal yderst i venstre kolonne. Denne
post på udskiftningslisten indtastes i kolonne T i detailarket, og såfremt kolonnen ”Type” umiddelbart til højre i
detailarket er tomt, hentes en standardudskiftning ind fra Grundfos Udskiftningstabellen når makroen ”Hent data
fra Grundfos Udskiftningstabel”
tabel” aktiveres.
Ved pumper der ikke fremgår af udskiftningstabellen skal Energirådgiver manuelt notere alle data fra
mærkepladen, men ikke måle byggelængde mv.
Disse manuelt indtastede data overskrives ikke af makroen så længde kolonnen ”Type” ikke står tom. Dette
betyder også at Energirådgiver manuelt kan indtaste en anden
anden ny pumpe end den der foreslås af
udskiftningstabellen, eksempelvis hvis Energirådgiver vurderer der kan anvendes en mindre pumpe.
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1.11 Detailark (7) Klimaskærmsberegninger
Beregningsskabelonen beregner en--til-en udskiftninger af vinduer mv. samt efterisoleringsopgaver.
leringsopgaver.
Der henvises generelt til vejledningstekst i Excel-arkets
Excel arkets hvide celler, der dog beskrives overordnet i det
følgende:
Tiltagsnr.
Energirådgiveren indtaster vilkårligt tal der nummererer deltiltagene i pågældende detailark. De vilkårlige tal
t skal
afstemmes med vedlagt planskitse hvor tiltagenes placering angives.
Tiltagsnr. delpriser
Her kan Energirådgiver vælge et af de tiltagsnr., der er indtastet i forrige kolonne. Gøres dette, indregnes hele
linjens investeringer og eventuelle besparelser
bespare
som del-priser og –besparelser
besparelser under pågældende tiltagsnr.
Delpriser kan eksempelvis være prisen
prisen for at etablere dampspærre i forbindelse med en loftsisolering mens
delbesparelser kan være udskiftningen af en loftlem der udføres sammen med loftsisoleringen.
loftsisoler
Et eksempel på dette er udfyldt i Rådgiverværktøjet som udgangspunkt.
Højde el. Længde, bredde, areal
2
Energirådgiver kan indtaste rummets størrelse i m direkte, ved at taste længde = 1 og rumstørrelsen som
bredde. Alternativt tastes bredde og længde som reelle mål.
Andel af areal der kan efterisoleres
Det er muligt at justere besparelsen med en procentsats der øger/sænker besparelsen, eksempelvis kan
indregnes 5 % ekstra besparelse som følge af øget tæthed
tæthed i byggeriet i forbindelse med en
efterisoleringsopgave. De yderligere besparelser skal begrundes i feltet ”Noter…” og kan suppleres af vedlagte
beregninger ved specielle tilfælde.
Priskategori, input
Standardinvestering hentes automatisk fra prisdatabasen
prisda
når der indtastes en priskategori, som er angivet i
prisdatabasen (fx vil inputtet ”18.2” vise ”100 udvendig isolering” og hente standardinvesteringen for 100mm
udvendig efterisolering). Standardinvesteringen kan justeres vha. prisfaktoren hvis Energirådgiver
En
vurderer at
stedspecifikke forhold medfører en anden pris. Begrundelse noteres under "Noter". Prisfaktor = 1 betyder
standardpris. Efterlades input-feltet
feltet blankt, anses dette som en neutral pris på 1 kr/m2,
kr/m2 hvor Energirådgiver frit
kan indtaste
te en pris i prisfaktorfeltet istedet (fx prisfaktor 500 = 500 kr i investering) – dette bruges for opgaver
der ligger helt udenfor prisdatabasens omfang.
Nutidsværdien og simpel tilbagebetalingstid på deltiltagsniveau er ekskl. D&V-omkostninger
omkostninger og besparelser på
strafafkøling mv.. De yderste kolonner fordeler kWh-besparelser
kWh
på hhv. El- og varme-besparelser
varme
alt efter den
valgte forsyningskilde.
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1.12 Varmegenvinding
Varmegenvinding for ventilation beregnes i et selvstændigt ark som Energirådgiver skal returnere med
Rådgiverværktøjet såfremt det er anvendt til beregninger. Arket
A
bruges som supplement til
ventilationsberegninger, der beskrives i et detailark.
Tabellen til højre i filen viser resultaterne af en beregning af varmegenvindingen.
I området til venstre kan Energirådgiver
dgiver indtaste en ny beregning ved at udfylde alle hvide felter og derefter
trykke "Gem resultat" hvorved resultatet overføres til tabellen til højre.
I tabellen til højre kan der i kolonnen "Markering" sættes x, hvorefter man kan enten slette linjen/resultatet
linjen
i
tabellen eller hente resultatet over i beregningsområdet igen, eksempelvis for at lave en kopi med forbedret
varmegenvinding, hvorefter man kan se forskellen, og dermed besparelsen, ud fra de 2 linjer i tabellen til højre.
hø
Arket regner med konstant luftmængde og elforbrug, indenfor driftstiden. Der er ikke indbygget funktioner til
beregning af VAV-anlæg.
anlæg. Der er ikke indregnet sommer/vintertid mv. hvilket kan give mindre afvigelser.
Ventilators bidrag til opvarmning er beregnet på baggrund af Danvak Ventilationsteknik formel 7.10.
7.10
Anvendelsen af angivne vejledende værdier er på Energirådgivers ansvar, og skal tilpasses stedspecifikke
forhold.
Varmegenvindingen
armegenvindingen ved konstant luftmængde regnes for standardår ud fra indtastet
indtastet brugstid, og varmefladens
ydelse beregnes ligeledes. Ventilatorens elforbrug fra arket kan kun anvendes såfremt den i driftssituationen har
et konstant elforbrug.
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1.13 Tekniske forhold vedrørende Excel og makroer
1.13.1 Makroer
En stor del af Rådgiverværktøjet er baseret på makroer (automatiske beregninger i Excel), og det er derfor
vigtigt at Energirådgiver slår makroer til, når filen åbnes – dette og andre vigtige punkter i forhold til makroer
beskrives i det følgende.
1.13.2 Slå makroer til i Rådgiverværktøjet
Såfremt Excel ikke ved opstart spørger om makroer skal aktiveres, følg da vejledningen herunder:
• Klik på Office-knappen
knappen øverst til venstre i Excel
• Vælg Excel-indstillinger
indstillinger / Excel options
• Vælg Sikkerhedscenter / Trust Center i menuen til venstre
• Klik på knappen Indstillinger for Sikkerhedscenter / Trust Center settings
• Vælg Indstillinger for makro / Macro settings i menuen til venstre
• Vælg indstillingen Aktiver alle makroer med notifikation / Enable all macros with notification
• Klik på knappen Ok
• Genstart Excel
aktiveret således de kan aktiveres øverst i excel-arket,
arket, når filen åbnes:
• Herefter vil makroer været aktiveret,
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1.13.3 Makroknapper
Når makroer et tilladt i filen, er det mulige at anvende de grå knapper i arket, som hver især udfører
udfø
en række
funktioner – funktionerne beskrives nærmere under beskrivelsen af hvert ark i filen.
1.13.4 Genberegn arket
Alt efter computerens hastighed kan filen tage tid om at blive genberegnet. Såfremt Energirådgiver løbende ser
resultater der ikke vises korrekt,
ekt, tryk da CTRL-ALT-SHIFT-F9 for at tvinge computeren til at genberegne hele
arket. Der er indsat makroknap i arket ”1.tiltagslisteRådgiver” som udfører samme funktion.
1.13.5 Pause beregninger
Når Energirådgiver trykker på nogle af de grå makroknapper der er indsat i arket med forskellige funktioner, vil
en beregning gå igang. Der kører dog også beregning af eksempelvis nutidsværdi som en makrofunktion i
baggrunden, og hvis Energirådgiver trykker
trykker Escape mens beregningerne stadig er igang, vil følgende
skærmbillede vise sig, her skal Energirådgiver blot trykke continue hvorefter beregningen fortsætter.
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1.13.6 Filnavne og filformat
Der udleveres 2 filer:
• Rådgiverværktøjet
varm
• Beregningsskabelon til varmegenvinding
Energirådgiver skal aflevere Rådgiverværktøjet i de samme 2 filer, navngivet efter følgende form:
Enhedssys (et ID-nr.
nr. som leveres af Aa+ projektsekretariatet), dato, bygningsnavn. Navngivningen skal holdes
stringent til de 2 formater herunderr (husk komma og mellemrum):
10110383, 13-06-2014,
2014, Mårslet Skovbørnehave
2014, Varmegenvinding, Mårslet Skovbørnehave
10110383, 13-06-2014,
Der udleveres en liste med enhedssys for hver af ejendommene i udbuddet.
Ovenstående filnavn for Rådgiverværktøjet kan genereres af Rådgiverværktøjet i arket ”1.TiltagslisteRådgiver” –
dette beskrives nærmere i afsnit 1.3.
1.3
Når enhedssys er indtastet i ”1.TiltagslisteRådgiver”,
”1.Tiltags
kan makro-knappen
knappen ”generer filnavn” aktiveres, hvorefter
filnavnet fremkommer i celle E10 – Excel-filen
Excel
skal omdøbes til dette filnavn.
OBS: Datoen
atoen i filnavnet skal dog opdateres manuelt
manuelt til datoen for bygningsgennemgangen Skal
Energirådgiveren revidere Rådgiverværktøjet efter aflevering af Energirapporten, skal datoen ændres til
revisionsdatoen. Datoen bruges dermed til versionsstyring af beregningerne i Aa+
A Projektsekretariatets
arkiv.
værktøjer skal afleveres i Excel
Exc 2007-format
format (samme format som filerne er udleveret i).
Alle Excel-værktøjer
1.13.7 Kopier af Rådgiverværktøjet og af detailarkenes standardskabeloner
Det er muligt at kopiere detailark 2 til 7 i Rådgiverværktøjet til en ny fil, eller indenfor samme fil. Detailark 1
(standardskabelonen for beregning af konverteringer af energiforsyninger)
energiforsyninger) kan kun kopieres indenfor samme fil
Højreklik på pågældende detailark og vælge ”Flyt eller kopier”:

Følgende menu fremkommer, nederst markeres boksen ”Create a copy” hvis arket skal kopieres, efterlad den
blank såfremt arket skal flyttes til en anden fil.
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Øverst vælges om der skal kopieres/flyttes til ny fil (new book) eller kopien skal bibeholdes i den eksisterende
fil.
Dvs. detailarket kan kopieres såfremt der er flere tiltag, der skal bruge samme beregningsskabelon eller arket
kan flyttes/kopieres til en ny fil, således flere personer kan arbejde med samme bygning samtidigt. Proceduren
er den samme når arkene skal kopieres tilbage til det originale Rådgiverværkøj – såfremt begge filer er
e åbne på
samme tid, står de begge på listen herover, og man kan således flytte arket til Rådgiverværktøjet istedet for
”(new book”).
OBS: Når detailarkene kopieres tilbage til Rådgiverværktøjet, vil detailarksnr. være fortløbende og unikke for
den enkelte fil – det vil sige at detailarksnumrene kan ændre sig, når det bliver kopieret ind i Rådgiverværktøjet
igen.
Såfremt der findes detailark(2) i Rådgiverværktøjet i forvejen, vil det ark der indføres i Rådgiverværktøjet
automatisk blive omdøbt til fx. detailark(9).
Når detailark kopieres ind i Rådgiverværktøjet igen, skal Energirådgiver vælge den rigtige energiforsyning efter
detailarkene er kopieret ind. Når der arbejdes i kopien, vil visse værdier i detailarket ikke blive vist, disse
aktiveres når arket
rket kopieres tilbage til Rådgiverværktøjet. Energirådgiver er ansvarlig for at alle detailark er
samlet i det Rådgiverværktøj der afleveres, og at de rigtige detailarksnumre er tilvalgt i tiltagslisten.
OBS: Excel er indrettet således, at der ikke kan fortrydes, når en makro er kørt, dvs. man kan ikke gå tilbage til
de ændringer, man har lavet før makroen blev kørt.
kørt. Det anbefales at Energirådgiver indstiller Excel til
automatisk at gemme filen ofte.
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Orientering
I det følgende præsenteres de produkter som tilsammen udgør den samlede energirapport for ejendommen,
samt en beskrivelse af hvilke dokumenter Energirådgiver skal aflevere i en bruger- og printvenlig udgave.
udgave
Energirapporten består af følgende dokumenter:
dokumenter
• Dokument 1 – Læsevejledning
• Dokument 2 – Resultatoversigt
• Dokument 3 – Kortlægning af ejendommen
• Dokument 4 – Placering af tiltag
• Dokument 5 – Detailark
• Dokument 6 – Diverse bilag
g til Energirapport
Vedlagt i bilag 06.03.04
6.03.04 Energirapport (eksempel fra Rundhøjskolen) er der et færdigt udfyldt eksempel, som
Energirådgiver skal benytte som grundlag for vurdering af detaljeringsniveau ved udarbejdelse af dokument 1-6
i forbindelse med energiscreeningen.
energiscreeningen
NB! Det skal bemærkes, at Energirådgiver ikke skal aflevere dokument 1 og 2, da disse dokumenter
indarbejdes af Aa+ projektsekretariatet i den samlede Energirapport for ejendommen.
Dokument 1 – Læsevejledning
Aa+ projektsekretariatet har udarbejdet et standarddokument, der har til formål at introducere brugere,
magistratsafdelingerne og andre interessenter til Energirapporten og dens indhold. I bilag 06.03.04
Energirapport (eksempel fra Rundhøjskolen)
Rundhøjskolen er læsevejledningen indsat i dens fulde længde.
Dette dokument har Aa+ sekretariatet liggende centralt og Energirådgiver
rådgiver skal derfor ikke fremsende dette
dokument.
Dokument 2 – Resultatoversigt
Dokumentet præsenterer resultaterne af energiscreeningen i en enkel og overskueligt format, der er henvendt til
alle interessenter, der ønsker et overblik over resultatet af energiscreeningen. Dokumentet
Dokume
genereres,
automatisk via Rådgiverværktøjet (se også afsnit 1.3.8 i bilag 06.03.02 Rådgiverværktøj ), af Aa+ sekretariatet.
Dokument 3 – Kortlægning af ejendommen
Ejendommen skal kortlægges herunder forudsætninger, der danner grundlag for beregningerne af
energibesparelserne. Oplysningerne indsamles
indsamles under bygningsgennemgang(e), interview med personalet på
ejendommen samtt oplysninger fra det bygningsansvarlige personale ved Aarhus Kommune. Dokumentet er
henvendt til ejendommens personale, kommunens bygningsansvarlige samt Aa+ projektsekretariatet.
projektsekretariat
Bygningsforudsætninger der ikke findes i Aa+ projektsekretariatets dokumentarkiv og/eller som er forbundet
med udfordringer beskrives. Det betyder eksempelvis, at klimaskærmen f.eks. kun skal beskrives, såfremt den
afviger fra det udleverede tegningsmateriale
tegningsmateriale eller hvis der foreslås energisparetiltag på klimaskærmen.
Der findes kun i mindre omfang opdaterede registreringer af ejendommenes tekniske installationer, hvorfor
registreringer og vurderinger heraf ønskes nærmere beskrevet af Energirådgiver. Dette ønskes beskrevet på en
let og overskuelig måde, gerne i skemaform.
Det forventes, at Energirapportens omfang vil være mellem 8-30
8 30 sider ekskl. bilag og afhængig af
ejendommens størrelse og kompleksitet.
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Energirådgiveren skal tilstræbe at følge skabelonen således, der opnås ensartethed i rapporterne. Såfremt de
angivne afsnit ikke er dækkende, kan Energirådgiveren indføre
indføre flere afsnit efter behov. Dokumentet udleveres i
en tom Word-skabelon
skabelon indeholdende alle afsnit og opsætning til formålet.
Interviewskema
Forud for opstartsmødet fremsendes der et interviewskema til personalet
personale på ejendommen, således at de kan
forberede sig på besigtigelsen. Efterfølgende kan
kan rådgiver tage udgangspunkt i interviewskemaet, til
opstartsmødet med personalet på ejendommen. Dog skal Energirådgiver som minimum benytte sig af
spørgsmål i følgende
ølgende interviewskema:
Spørgsmål
Ejendomsoplysninger:
Brugerprofil på ejendommen
Brugs- og driftstider samt
brugsmønster

Ferie

En oversigt over nummerering
eller navne for bygninger

Arealudnyttelse på
ejendommen

Placeringen og antal af
teknikrum
Baselineoplysninger:
Allerede gennemførte tiltag
inden for de sidste 3 år,
midlertidige som permanente,
der påvirker energiforbruget

Fremtidsplaner/planlægning:
Ønsker og planer for
ejendommen omkring
ombygning/tilbygninger/
renovering?
Faglokaler samt køkken, der

Baggrund og uddybelse af spørgsmål

Bemærkninger/Svar

Beskrivelse af brugen af ejendommen.
Der skal beskrives for hver bygning, hvornår
lokalerne bliver brugt, herunder om de er i
brug uden for åbningstiden såsom aften
kurser mm. Der vurderes antal personer der
bruger bygningerne og hvor mange personer,
personer
de er tilstede henover døgnet.
der
Er der perioder hvor der er helt lukket ned i
forbindelser med ferier. Er der steder som har
en reduceret drifttid?
Hvilke kaldenavne/nummereringer
bygningerne på ejendommen har fået, som
ikke stemmer overens med BBR. (Bygnings(Bygnings
og boligregisteret).
boligregisteret) Energirådgiveren
medbringer oversigtskort til notering af navene
og numre.
Hvorvidt arealerne er udnyttet optimalt.
Tænkes der på energibesparelser ved
tilrettelæggelse af hvilke lokaler der anvendes.
Er det muligt at gøre? Hvorfor ikke?
Hvor mange teknikrum findes på
ejendommen, i hvilke bygninger og hvor er de
placeret og hvad indeholder de?
de
Hvorvidt der er sket ændringer inden for de
sidste 3 år på ejendommen, som ikke er
blevet registreret i bygningsbygnings og boligregisteret
og som har betydning for ejendommens
energiforbrug. Det kan bl.a.
b
være tilbygninger,
renoveringer, installationer,
installationer ændret brugstider
mm.
Har brugerne
brugern eller planlægningsafdelingen
ønsker eller planer om en ombygning,
tilbygning og/eller renovering.
renovering
Findes der lokaler på ejendommen, såsom
88 / 92

06.03.03 Energirapport (introduktion)
evt. har andre særlige krav
eller anvendelser.
Vedligeholdelse og drift:
Service/vedligeholdelse

Er der uhensigtsmæssigheder
og/eller gener ved
ejendommen?

Indeklima og
arbejdsmiljøforhold beskrevet i
APV’en
Er der helbredsmæssige
problemer forårsaget af
ejendommen, med henblik på
indeklimaet
Er der kendskab til PCB og
asbest i ejendommen?

Hvilke ønsker er der for
ejendommen omkring
indeklima
Specielle krav til temperatur og
indeklima i de forskellige
bygninger
Styring og regulering af
indeklima
Hvilke ønsker er der for
ejendommen omkring energi
Energibesparelser
Ventilation i ejendommen
Er der sket ændringer i
ventilationen i ejendommen
efter år 2006
Hvordan er varmeanlægget
opbygget i ejendommen

køkken, værksteder, drivhuse mm. som har
krav ud over det sædvanlige
Er ejendommen omfattet af tekniske
serviceordninger og anvendes der
vedligeholdelsesplaner?
Gener for ejendommens brugere, med henblik
på bl.a.
Installationer, drift, trækgener, overophedning,
fugt, vandindtrængning, mug, støj, støv,
indbrudsrisiko, vedligeholdelsesstand og
lovkrav
Hvilke problemstillinger der står beskrevet i
Arbejdspladsvurderingen om indeklimaet i
ejendommen og arbejdsmiljøet.
Et dårligt indeklima kan give symptomer som
irriterede øjne, næse og hals, samt hovedpine,
træthed, allergi og svimmelhed.
Det kan skyldes luftkvaliteten, fugt, mug, støj
mm.
PCB var i 1960-erne
1960
og 1970-erne et anvendt
tilsætningsstof i mange produkter og
byggematerialer.
I 1972 blev det forbudt at anvende asbest til
isolering af tekniske installationer; men i tiden
før har det været anvendt i stor udstrækning.
Asbestholdige tag-,
tag facade- og loftplader er
benyttet frem til slutningen af ´80-erne
´80
Solafskærmning, dagslys, temperatur,
luftkvalitet, ventilation, lys, fugt mm.
Brugere af ejendommen som til sammen har
et ønske omkring inde temperaturen. F.eks.
højere eller lavere temperaturer i visse lokaler
Hvordan styres temperatur og luftskifte?
Har brugeren af ejendommen nogle ønsker
eller planer i forbindelse med energien i
ejendommen. F.eks. opvarmning mm.
Hvilke tiltag og teknologier anvendes for at
opnå energibesparelser.
I hvilket omfang
omfan er bygningerne på
ejendommen ventileret
Ændringer i ventilationen efter år 2006, f.eks.
nyt ventilationsaggregat, udskiftning af
armaturer mm.
Hvordan er ejendommen opvarmet, bl.a. af
radiatorer, gulvvarme, ventilation mm. Og
hvordan er det opbygget, f.eks. 11 eller 2.
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Er ejendommen CTS-styret

Findes der en
strafafkølingsafgift for
ejendommen der ikke er oplyst
Belysning

Placering af belysning

Lysmængde
Udv. Belysning

Hvidevarer

Særlige forholdsregler
relateret til brugergruppen?
Forbrugsmålere

Bimålere

strengs anlæg
CTS
CTS-anlæg
anvendes til at styre og regulere
bygningers varme- og ventilationsanlæg, så
de fungerer optimalt med det mindst mulige
energiforbrug. Hvornår er CTS etableret og
serviceret
serviceret?
Strafafgift fra fjernvarmeværket, hvis
returvandet ikke gennemsnitlig over
afregningsperioden er nedkølet tilstrækkeligt.
Er der steder hvor der er etableret nyt
belysning evt. med sensorer. Er der rum som
har lysdæmpning manuelt/automatisk. Er der
steder man tænker det kunne være
hensigtsmæssigt at ændre tændingen på
belysningen.
Er der steder hvor det ikke er muligt at se
antal lyskilder og wattage. Her tænkes på
steder hvor der er højt til loftet.
lofte Hvis det er
tilfældet hvilke typer pærer er så monteret og
hvad er wattagen. Er der andre wattager og
lyskilder som er kendte.
Er der steder som har for meget/lidt lys.
Er der sket ændringer i den udvendige
belysning? Tænder der automatisk ved
skumring eller er det på ur. Hvad er wattagen i
det udv. Belysning.
Hvor er de forskellige hvidevarer placeret, her
tænkes især på køleskabe i kontorer og på
gange. Hvor
Hvo gammel er de forskellige
hvidevarer.
Er der eksempelvis behov for begrænsninger
på indstillingsmuligheder eller beskyttelse af
teknisk udstyr mod brugere?
Findes der målere på ejendommen som ikke
indberettes i keepfocus(tidligere Agenda 2100)
eller vurderes der at der mangler målere for at
kunne identificerer besparelser?
Er der bimålere på ejendommen, hvor er de
placeret. Er det klart hvad den enkelte
e
bimåler
måler.

Det kan være hensigtsmæssigt at tilpasse spørgeskemaet den enkelte bygningskategori. I det omfang Aa+
sekretariatet har spørgeskemaer målrettet en bygningskategori, vil de blive udleveret til Energirådgiver.
Dokument 4 – Placering af tiltag
På plantegninger/skitser skal Energirådgiver lokalisere energisparetiltag således det er muligt for ejendommens
personale, kommunens bygningsansvarlige og Aa+ projektsekretariatet at kvalitetssikre Energirådgivers
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kortlægning og forudsætninger. Til udbudsmaterialet er der vedlagt digitale eksempler på hvordan placering af
tiltag angives i en Energirapport for Rundhøjskolen.
Rundhøjskolen Der ønskes dog særskilt oversigt på belysning.
Dokument 5 – Detailark
Energirådgiver skal for hvert energisparetiltag udarbejde et detailark, der detaljeret beskriver tiltaget.
Detailarkene udfyldes i Rådgiverværktøjet, og kan herfra genereres automatisk til et printvenligt
print
dokument (se
også afsnit 1.3.8 i bilag 06.03.02 Rådgiverværktøj Til detailarkene knytter sig
g udførlige beregninger. Dette er
yderligere beskrevet i afsnit 1.7 i bilag 06.03.02 Rådgiverværktøj .
Detailarkene skal være henvendt til den tekniske læser, der gerne vil have et detaljeret overblik over
energisparepotentialet på ejendommen.
Dokument 6 – Diverse bilag
g til Energirapport
Energirådgiver kan i det omfang det findes nødvendigt supplere med diverse bilag og skitser. Bilag og skitser
skal, hvis muligt, være nummererede,
de, så de henviser til det
det energisparetiltag, de er tilknyttet. Til
udbudsmaterialet er der vedlagt digitale eksempler på bilag til en Energirapport for Rundhøjskolen.
Rundhøjskolen
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