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Side 1

Forbrug og temperatur

Graddagesystemet

Den væsentligste del af dit forbrug er
afhængigt af temperaturen udenfor. HNG
har beregnet, hvordan temperaturen
normalt udvikler sig i løbet af året.
Graddage bruges som et udtryk for udetemperaturen.
Et døgns graddage beregnes som døgntemperaturen mindre end 17°C i fyringssæsonen. Et døgn med en gennemsnitlig
udetemperatur på f.eks. 10°C giver 7
graddage.

Månedens graddage beregnes ud fra
Dansk Teknologisk Institut’s (DTI) graddage.
En del af gasforbruget afhænger ikke af
udetemperaturen. Det gælder f.eks.
energiforbruget til opvarmning af vand.
HNG regner med, at dettte forbrug svarer
til 100 graddage pr. måned. En måneds
graddage udgør derfor DTI’s graddage
tillagt 100 graddage for det varme vand.
Konstaterede graddage vises på DR1
tekst-tv side 419 og på www.hng.dk

HNG
Forbrugerinformation om naturgas

Hold øje
med
forbruget
Ved måleraflæsning skal tallene i det røde
felt ikke aflæses.

HNG
Hovedstadsregionens Naturgas I/S

Kontrolcentret:

Gladsaxe Ringvej 11 • 2860 Søborg
Telefon: 39 54 70 00
Telefax: 39 67 23 98
Telefontid: mandag - fredag • kl. 8.00 - 17.00
e-mail: kundeservice@hng.dk
www.hng.dk

Telefon: 39 54 70 10
(Døgnvagt ved driftforstyrrelser på ledningsnet
og installationer)

Beregnet forbrug og det virkelige forbrug

Eksempel

Du kan kontrollere, om der er overensstemmelse mellem det beregnede og
det faktiske forbrug i de enkelte måneder.
Man skal gange den enkelte måneds
budgetterede graddage, som står i
skemaet, med det beregnede årsforbrug,
som står på gasregningen, og dividere
med 3.906, hele årets budgetterede
graddage.

Er det årlige forbrug beregnet til 2.400m3,
udregnes det beregnede forbrug for
f.eks. september måned:
126 x 2.400
3.906

=

77,4 m3

På den måde kan det beregnede forbrug
fordeles på de enkelte måneder og
sammenholdes med det faktiske forbrug.
(fortsættes på bagsiden)
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Side 2

Følg forbruget
aflæsning
sidste dag i

april

Forbruget kan følges måned for måned, hvis du den sidste
dag i hver måned aflæser måleren og skriver aflæsningen i
kolonnen med målerstand, eller benyt kontrolbogen på
www.hng.dk, under “Mit HNG”.

målerstand
m3
forbrug i m3
pr. måned

beregnet forbrug
pr. måned

afvigelser
+/-

konstaterede graddage
DTI
varmt vand
ialt

budgetterede
graddage i alt

maj

100

158

juni

100

100

juli

100

100

august

100

100

september

100

126

oktober

100

303

november

100

453

december

100

569

januar

100

585

februar

100

534

marts

100

529

april

100

349

1.200

3.906

maj
i alt

