
Kom til Åbent Hus 
i vores nyindrettede prøvebolig
Onsdage kl. 16-17 og Søndage kl. 11.30-12.30

Albani Torv 2
5000 Odense C
Tlf: 65458390
odense.ejerlejl@home.dk

Et boligområde 
tæt på det hele

• 301 attraktive lejelejligheder

• 2-4 værelser på 66-120 m2

• Egen terrasse eller altan

• Midt i naturen - tæt på byen

• Høj kvalitet i historiske industrielle 
      rammer
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Dalumvej 116, 5250 Odense

Dalumvej 116

Indkørsel ved 
Dalumvej 116

Salgspavillon

Lavt forbrug

I disse tider er det vigtigt at tænke på 
vores energiforbrug både økonomisk, 
men også for vores fremtid. Derfor 
bliver lejlighederne opført med et 
godt indeklima, så både varme- og 
elregningen bliver mindre omkostnings- 
tung. Lejlighederne bliver opført med 
energimærkning A2015.

Det gennemsnitlige energibehov ved 
lejlighederne vil være lige omkring 28 
kwh/m2/år. Sammenlignet med ældre 
boliger som Home Odense har solgt 
med et forbrug på 80-100 kwh/m2/år 
svarer til det til ca. 1/3 af forbruget 
i de ældre huse opført før år 2000. 

17. oktober 2022

Skalatrin Grænseværdi i 
kWh/m² år

Maksimalt energibehov 
for 100 m² bolig målt i 
kWh/m² år

Procentvis 
sammenligning af 
energibehov for 100 m² 
bolig

A2020 27,0 27 68%

A2015 < 30,0 + 1000/A 40 100%

A2010 < 52,5 + 1650/A 68,7 172%

B < 70,0 + 2200/A 92 230%

C < 110 + 3200/A 142 355%

D < 150 + 4200/A 192 480%

E < 190 + 5200/A 242 605%

F < 240 + 6500/A 305 763%

G > 240 + 6500/A 305 763%

Energibehov for boliger

A er det opvarmede areal i m².

Bemærk, at grænseværdierne og dermed også det 
maksimale energibehov afhænger af, hvornår 
energimærkningen er udført. Der er vedhæftet en 
omregningstabel på sidste slide. 

Den procentvise sammenligning af energibehovet, 
sammenligner den procentvise forskel mellem 
energibehov for energimærke A2015 og de 
resterende skalatrin.
Det skal bemærkes, at sammenligningen tager 
udgangspunkt i grænseværdierne for 
energimærkningerne og ikke det egentlige 
energiforbrug i bygninger. 
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Energibehov for boliger

kWh/år


