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Opgørelse over målt virkningsgrad, 1990-2015 og med opdatering 2016-2018 

Data og informationer 

Opgørelsen er inddelt i to afsnit. Et der dækker perioden 1990 til og med 2001, og 

et der dækker perioden 2002 til og med 2015. Endelig er der tilføjet et nyt afsnit 

2016-2018 

Årsagen til opdelingen er at data fra 2002 kan hentes fra en server, hvorimod 

data før 2002 skal uddrages manuelt fra rapporter i papirformat. Da opgavens 

beløbsramme ikke tillader fuldstændig gennemgang af de arkiverede rapporter, 

er delperioden 1990 – 2001 repræsenteret ved et antal udvalgte datasæt der 

er repræsentative for perioden.  

Lovfæstede krav  

DS887 standarden  

Det Danske bygningsreglement indeholder ikke krav til brændeovnes 

energieffektivitet. Fra slutningen af 1980’erne drev Dansk Standard en frivillig 

mærkningsordning, den såkaldte DS-mærkning, efter hvilken brændeovne skulle 

afprøves efter standarden DS887. Standarden indeholdt blandt andet et krav om 

energieffektivitet på mindst 70%. Ordningen havde næsten 100% tilslutning fra 

Danske brændeovnsfabrikanter, og flere udenlandske søgte den også.  

Fabrikanter der var tilsluttet ordningen måtte forsyne brændeovnene med DS mærkepladen.  

CE-mærkning efter EN13240  

Fra begyndelsen af 2000’tallet udgik DS-mærkningen gradvist, idet der i 2001 

kom den første Europæiske standard til afprøvning af brændeovne til CE mærke, 

nemlig EN13240. EN13240 standarden er stadig i kraft i dag, idet en længe 

ventet efterfølger EN16510 endnu ikke er blevet færdiggjort i sin helhed.  



 

Side 2 af 11 

Kravet til energieffektivitet i EN13240 var 50%. Dette kan synes meget 

uambitiøst, men det var et nødvendigt kompromis for at få en fælles 

Europæisk standard som også de Sydeuropæiske lande kunne bakke op om.  

Forskydningen i minimumskrav for 70% til 50% ved overgangen fra DS887 til 

EN13240, fik ingen praktisk betydning for de Danske brændeovne. Tvært imod 

bevirkede fortsat teknologiske udvikling i kombination med den fri 

konkurrence, at energieffektiviteten stille og roligt bevægede sig videre opad 

mod 75-78%, for de senere år at ligge omkring 80% 

Svanemærket  

Fra slutningen af 2000’tallet begyndte flere brændeovnsfabrikanter at 

efterspørge det frivillige Svanemærke. Svanemærket sikrede primært lave 

emissioner samtidig med en rimelig energieffektivitet. Kriterierne bliver 

revideret hvert 3. år, og kravet til energieffektivitet har bevæget sig lidt op og 

ned, over værdierne: 73% > 75% > 78% til det nuværende krav på 76% der 

gælder indtil medio 2019.  

Siden sidste opgørelse er flertallet af Danske brændeovnsfabrikanter trådt ud af 

svanemærket. Tilbage er to betydende fabrikanter. Det vurderes at 

markedsandelen af svanemærkede ovne i Danmark, i dag ligger på ca. 30-35% 

Frafaldet fra svanemærket har ingen betydning haft for ovnenes 

forbrændingsegenskaber.  

EU Ecodesign krav fra 2022 

I den fælleseuropæiske forordning for brændeovne, der blev vedtaget i 2015 og 

får gyldighed fra 2022, er kravet til energieffektivitet da også fastsat til 

moderate ca. 65% i årsvirkningsgrad for almindelige brændeovne. Det svarer til 

ca. 74% i målt virkningsgrad. Det valgte niveau repræsenterer dels et 

kompromis blandt medlemslandene, dels anerkendes det at der skal være 

noget restvarme i røggassen til at tilgodese sikker og effektiv bortledning af 

røggasserne.  

Fremskrivning  

Både i branchen og hos myndighederne er der almen accept at af det ikke er 

ønskværdigt at drive energieffektiviteten alt for højt op. Brændeovne virker ved 

naturligt røgtræk og indgår i et samspil med skorstenen. Der kræves en vis 

restvarme i røggassen for at skorstenen kan yde et tilstrækkeligt røgtræk 

(restvarme = ’tab’ af energieffektivitet) Den øvre ønskværdige grænse for 

brændeovnes energieffektivitet kan variere lidt fra brændeovn til brændeovn, 

afhængig af luftsystemets effektivitet og brændkammerets indretning, men i 

almindelighed anses 78-80% som rigeligt. Prisen for at presse 

energieffektiviteten yderligere op, kan let blive forøgede emissioner af partikler, 

hvad der må betragtes som et rigtig dårligt trade-off.  

Endelig skal der også være råderum til den ret forskellige standard af 

skorstene, men finder i Europa. De moderne isolerede stålskorstene anses for 

at være bedst idet de kan frembringe et rimeligt godt røgtræk selv ved 

indgangstemperaturer på fra 200 grader celsius. Omvendt vil en ældre muret 

skorsten, der måske endda står delvis indlejret ydermuren, kræve mere energi 

for at kunne frembringe et tilstrækkeligt godt røgtræk. 
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Resultater 

Perioden 1990-2001  

I tiden fra 1990 til CE-standarden kom i 2001, var minimumskravet til 

energieffektivitet uændret 70%. De fleste fabrikanter havde en overopfyldelse på 

et par procentpoint, men fordi samme ovn også helst skulle kunne levere pæne 

partikelemissioner efter den Norske partikelprøve NS3058, var der ikke ’råd’ til 

at lade energieffektiviteten stige afgørende ud over første halvdel af 70’erne. 

(høj energieffektivitet og lave emission trækker i hver sin retning, og 

kompromiset blev gerne en ovn præsterede hæderligt på begge egenskaber)  

 

Figur 1 Udvikling i middelvirkningsgrad 1990-2001  

Udviklingen i målt virkningsgrad op igennem 90’erne er så svag at man dårligt 

nok kan tale om en gradient, men omregnet til en lineær model er der et tillæg på 

0,2 procentpoint pr år.  

Tabel 1 Lineær model over energieffektivitet 1990-2001  

1990  1991  1992  1993  1994  1995  1996  1997  1998  1999  2000  2001  

71,8  72  72,2  72,4  72,6  72,8  73  73,2  73,4  73,6  73,8  74  
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Perioden 2002-2015  

Teknologisk Institut har afprøvet ca. 300 brændeovne og pejseindsatse siden 

2002. Men det årlige antal kan godt variere en del, afhængig af branchens 

konjunkturer og terminer for ikrafttræden af nye skrappere krav.  

Selv inden for samme kalenderår ses ret store variationer i målt virkningsgrad. 

F.eks udviste 2012 en ret typisk spredning fra 76% for de ovne der lå lavest, 

over 81% i gennemsnit, til 86% for de ovne der lå højest. 

Man kan derfor diskutere om det giver mening overhovedet at bedømme en 

’gammel’ brændeovn ud fra oprindelses år alene, eller om hver enkelt tilfælde 

skal vurderes ud fra de konkrete ovne der indgår. 

Den målte energieffektivitet er i perioden 2002 til 2015 steget fra middel 73% 

til middel 80% svarende til i gennemsnit 0,53 point pr år. Det er jo ikke nogen 

voldsomt iøjnefaldende gradient. Figuren herunder viser dels middelværdien  

(rød kurve) dels de nedre (orange kurve) og øvre målte værdier (violet kurve)  

 

Figur 2 Målt energieffektivitet 2002-2015  

For at illustrere spredningen inden for samme kalenderår vises herunder 

søjlediagrammer over alle målinger i 3 udvalgte årstal    
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Figur 3 Fordeling af målt energieffektivitet i 2005 

 

 

 

Figur 4 Fordeling af målt energieffektivitet i 2011 
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Figur 5 Fordeling af målt energieffektivitet i 2014  

 

Opdatering 2016-2018 

I tiden 2016 til 2018 har Teknologisk Institut udført typeprøve til CE-mærke på 

29 brændeovne og pejseindsatse. Flertallet er indgivet til afprøvning af Danske 

kunder, men det er ikke det samme som at ovnen er produceret i Danmark. Der 

er efterhånden en del fabrikanter, der i større eller mindre grad får råovne, eller 

færdige ovne hjem fra udlandet. 

Der ses en svag stigning i målt virkningsgrad i årene 2016-2018, idet 

virkningsgraden stiger med 0,5 point fra år til år 

  2016 2017 2018 

Virkningsgrad (%) 79,5 80,0 80,5 

Nominel ydelse (kW) 6,9 6,9 7,2 

Brændeforbrug 

(kg/h) 

2,1 2,1 2,1 

Figur 6 Fordeling af målt energieffektivitet, varmeydelse og brændeforbrug 
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Figur 7 Grupperede data for målt virkningsgrad i 2016, 2017 og 2018 

Af figur 7 ovenfor ses det at der år for år er omtrent samme fordeling af målt 

virkningsgrad. Hovedparten ligger grupperet omkring de 80%. Den registrerede 

stigning på i gennemsnit 0,5 point i 2017 og 2018 ser ud til at skyldes at 

bundniveauet ligger lidt højere. 

 

Degradering af en ovns energieffektivitet 

Hvis der skal tilvejebringes et beregningsgrundlag til brug for besparelser ved 

udskiftning af en brændeovn, kan man godt, med forbehold for individ 

variationer som gennemgået ovenfor, omsætte kurven over målte 

middelværdier i figur 1, til en lineær model:  

Tabel 2: Model over nominel energieffektivitet, 2002-2018 

02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

73,0 73,5 74,1 74,6 75,1 75,7 76,2 76,7 77,2 77,8 78,3 78,8 79,4 79,9 79,5 80 80,5 

 

Imidlertid indvirker ovnens grad af slitage og dens vedligeholdelsesstand på den 

aktuelle energieffektivitet, der kan opnås med en ældre ovn. Lågepakning og 

brændkammerets isoleringsmateriale er sliddele, der skal skiftes ind i mellem, 

for at bibeholde ovnens gode forbrændingsegenskaber. Lågepakningen trykkes 

flad med tiden eller falde måske helt af, og der er risiko for at ovnen trækker 

falsk luft i overgangen mellem lågen og kroppen. På nogle ovne kan det også 

ske at lågen slår sig og derved bidrager yderligere til falsk luft. 
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Når luft tilføres mere eller mindre vilkårligt, er det langt fra sikkert at det 

medgår optimalt til forbrændingen, og konsekvensen er nedsat 

energieffektivitet.  

Hvis brændkammerets isoleringsmateriale eller røgvenderplade er enten delvis 

nedbrudt eller helt mangler (Vermiculite er et porøst materiale, der med tiden 

forvitrer i overfladen som følge af mekanisk og termisk påvirkning), påvirker det 

både forbrændingskvaliteten og energieffektiviteten. Teknologisk Institut har 

ikke udført systematiske målinger på gamle ovne i varierende stand, men 

målinger udført i private hjem for nylig indikerer at der let tabes 10 

procentpoint for en ældre ovn i middelgod vedligeholdelsesstand. I ekstreme 

tilfælde kan tabet være måske det dobbelte, men vi har som nævnt ingen 

målinger der understøtter dette.  

Af de to nævnte faktorer, er utætte låger den mest udslagsgivende faktor. Men 

man skal huske på at der er forskelle i holdbarheden fra ovn til ovne. En lille 

brændeovn med støbejernslåge er mere formstabil end en stor ovn med en låge 

af pladejern. 

Værdierne oplyst herunder er et skøn, og det siger sig selv at omfanget af 

ovnens brug spiller afgørende ind på hvor stort tabet af energieffektivitet er.  

Alderskategori  Anslået tab af energieffektivitet  

(procentpoint)  

2012-2018  0  

2007-2012  2  

2002-2007  5  

1992-2002  10  

Tabel 3 Anslået tab af energieffektivitet for ovne af middelgod 

vedligeholdelsesstand 

 

Brændeforbrug 

En ovns brændeforbrug afhænger i første omgang af den ønskede varmeydelse. 

Dernæst er brændeforbruget naturligvis afhængig af ovnenes virkningsgrad. Jo 

højere virkningsgrad, des mindre brændeforbrug for at levere samme 

varmeydelse til rummet. 

Figur 8 herunder viser det målte brændeforbrug for årene 2016-2018. For at 

eliminere ovnenes forskellige varmeydelse, er brændeforbruget normaliseret til 

størrelsen brændeforbrug pr kilowatt varmeydelse 
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Figur 8 Normaliseret brændeforbrug som funktion af virkningsgrad 

Der ses en rimelig god korrelation mellem brændeforbrug of virkningsgrad, med 

en R-square faktor på 0,73.  

På baggrund af de målte brændeforbrug og den ovenfor anførte lineære 

approksimerede fordeling af virkningsgrad som funktion af årstal, kan 

brændeforbruget for ovne fra 1990-2018 modelleres som vist herunder, idet der 

er taget højde for den antagede degradering af ovnenes virkningsgrad, med 

øget brændeforbrug til følge. 

y = -0,0036x + 0,5873
R² = 0,7293

0,20

0,22

0,24

0,26

0,28

0,30

0,32

0,34

74 76 78 80 82 84 86 88

B
ræ

n
d

ef
o

rb
ru

g 
(k

g/
h

)

Virkningsgrad (%)

Forbr/kW



 

10 af 11 

 

Figur 9 Modelleret brændeforbrug for ovne 1990-2018 

 

 

Vurdering/konklusion 

Som det allerede er blevet belyst, dækker den opstillede model over store 

variationer i energieffektivitet fra ovn til ovn selv inden for samme 

fabrikations år, og dertil kommer indflydelsen af ovnens 

vedligeholdelsesstand og konstruktionsprincip. 

Det har ikke været muligt at differentiere mellem forskellige grader af 

vedligehold, ud over middelgod vedligeholdelsesstand, men i konkrete tilfælde 

vil en konsulent ud fra en individuel vurdering godt kunne anslå højere eller 

lavere tab af energieffektivitet.  

Vi vurderer dog at man med rimelighed kan benytte modellen i tabel 1, 

korrigeret for vedligeholdelsesstand, ved beregning af besparelser i 

brændeforbrug og dermed også fyringsomkostninger.  

Der er yderligere en positiv effekt, hvis den nye ovn har automatisk 

spjældregulering. Automatik er med til at kompensere for forbrugernes evne til 

at fyre i brændeovn, eller navnlig manglen på samme. Der opnås så at sige 

optimal lufttilførsel konstant, hvad der er medvirkende til bedre udnyttelse af 

brændet. Men det er ikke muligt, inden for rammerne at indeværende 

undersøgelse, at kvantificere automatikkens positive bidrag til udnyttelse af 

brændet.  
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Man må dog minde om at det i dagligt brug næppe er muligt for en forbruger at 

opnå den deklarerede virkningsgrad. Det ville kræve at forbrugeren havde en 

skorsten der ydede 12 Pa røgtræk, benyttede samme brændemængde af 

omtrent samme tørhedsgrad som benyttet ved prøven og af han benyttede 

samme påfyringsinterval på ca. 3 kvarter. Derfor er betragtningerne om 

udviklingen i virkningsgrad, degradering af samme samt det beregnede 

brændeforbrug valide nok, som en model betragtning. 

Bilag 

XLS filen: Brændeforbrug 1990-2019 udlev 280219 

 


