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1 Introduktion – problemstilling, udfordringer, projekt idé  

1.1 Problemstilling: Arkitektur med kvaliteter og behov for forbedringer 
1950’erne op til midten af 1960’erne var et højdepunkt i det almene byggeri i Danmark, og 
mange bebyggelser fra dengang har bygningsmæssige kvaliteter, der gør, at de i dag er en del 
af vores arkitektoniske arv og kan findes i alle større byer. Arkitekturen er i den funktionelle 
tradition, oftest i gode proportioner og materialer både indvendigt og udvendigt med murede 
facader, tegltage, terrazzotrapper, vinduer i træ og indgangsdøre i teaktræ. Der er typisk en 
enkelhed i detaljer og materialeholdning, i facadesten og forbandter, der bliver brudt af 
eksempelvis detaljerede indgangspartier, murede stik over vinduer osv. Fælles for 
byggerierne fra de to årtier er gedigne konstruktioner og materialer, der er slidstærke og 
ældes med ynde. Desuden er der mange steder gode og gennemtænkte udenomsarealer. 
 
Det er værd at fastholde og bygge videre på disse kvaliteter, der både højner hverdagen for 
beboerne og bygningernes omgivelser. Men selvom bygningerne var attraktive for 50 år 
siden – og stadig tiltrækker mange slags beboere – er de i dag utidssvarende på en række 
områder. Det er eksempelvis ofte behov for en række energi- og indeklimaforbedrende tiltag, 
som f.eks.: 

• at ventilere pga. høj tæthed og øget badfrekvens i forhold til da bebyggelsen blev 
opført.  

• nedsætte varmetab – udover fra vægge og vinduer også fra indliggende altaner 
• renovere varmesystem – ofte enstrengede anlæg 
• forbedre komforten – mindske træk, og dårligt indeklima 
• fjerne Radon fra kældrene (hvorfra det kan trænge op i stuelejlighederne) 
• forbedre fællesanlæg 

 
Desuden er der almindeligvis for små rum og svær tilgængelighed. Hvis bebyggelserne skal 
yde ordentlige rammer og stadig  kunne tiltrække en bredere beboerskare, må boligerne op-
fylde de individuelle krav, vi i dag stiller, med et mere varieret udbud af boliger, som kan 
tiltrække både familier med børn, par, enlige, unge og ikke mindst indrettes så de passer til 
ældre og handicappede. Målet er at styrke den almene sektors konkurrenceevne og attraktion. 
 

1.1 Hensynsfuld renovering  
Som det fremgår, er udfordringen at finde en balance mellem at renovere til nutidens bolig- 
og energikrav og samtidigt bevare de arkitektoniske værdier. Ved at gøre sig klart hvilke 
kvaliteter, der er værd at fastholde, hvordan samspillet skal være mellem nyt og gammelt, og 
om man skal bygge til eller bygge om, kan man nå frem til en optimal balance mellem for-
nyelse og bevarelse af de almene boliger – til glæde for både beboere og samfund. Det var 
formålet med projektet: ”Koncepter for hensynsfuld, innovativ energirenovering af lejebo-
liger” at arbejde med og finde veje til at opnå denne balance.  
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Med dette formål var det projektets idé var at udvikle og afprøve (i første omgang teoretisk) 
et eller flere koncepter, der tilgodeser denne balance. Til sammensætning af et koncept 
indgår en række teknologielementer.. Ved projektets start udarbejdedes følgende liste af 
elementer: 

• Glasinddækning af gavle – visse steder som egentlige glastilbygninger med plads til 
fællesophold og nye elevatorer og andre steder som en ny klimaskærm, der nedsætter 
varmetabet, og fungerer som en solfanger mod syd. 

• Ventilationsanlæg med varmegenvinding. 
• Vinduer med lav U-værdi. 
• Ventilation af kælderen – luften trækkes op igennem glasinddækning på gavlene og 

kan derved genvinde en del af varmetabet fra gavlene. 
• Indvendig isolering af facader. 
• Nyt lavtemperatur varmeanlæg.  
• Isolering/glasinddækning af altaner. 
• Udsugningsventilation med varmepumpe, til afkøling af afkastluft og opvarmning af 

varmt brugsvand. 
 

1.2 Arbejdsmetode – rapportens opbygning 
Projektet tog udgangspunkt i 6 byggerier i Roskilde. For 5 af disse står boligselskabet 
overfor eller er i færd med at udarbejde helhedsplaner, hvori omfattende renoveringer indgår. 
Det sjette byggeri fungerer som en reference for de 5 øvrige, idet dette allerede er efterisole-
ret med udvendig facadeisolering. 
 
Arbejdet indledtes med en registrering og opbygning af dokumentation for de 6 byggerier. 
Dette resulterede i en beskrivelse af byggerierne, som præsenteres i kapitel 2. Yderligere 
materiale om byggerierne i form af en udførlig fotodokumentation, samt tilstandsrapporter 
og energimærker er samlet i 3 separate bilagsrapporter. 
 
Registreringen efterfulgtes af en første ”grovsortering” af de teknologielementer, der var 
oplistet ved projektets start. Elementerne blev udsat for en teknisk-økonomisk og arkitek-
tonisk vurdering og dermed blev nogle sorteret fra. Dette arbejde er beskrevet i kapitel 3. 
 
Herefter fulgte en detaljeret teknisk-økonomisk vurdering af de resterende elementer. 
Forudsætninger, beregninger og resultater er beskrevet i kapitel 4. For at være i stand til at 
gennemføre de nødvendige beregninger blev et eksisterende beregningsprogram – BYGSOL 
– udbygget til at kunne håndtere de særlige problemstillinger, der skulle tages i betragtning i 
projektet. Denne udbygning er beskrevet i kapitel 5. Endelig blev der foretaget en række 
specielle energi-, fugt- og indeklimamæssige vurderinger, som der er redegjort for i kapitel 6.  
 
Projektets resultater er sammenfattet i kapitel 7. Særlige beregninger af temperaturer på 
indervæg i rum med indvendig isolering præsenteres i bilag A og beregninger vedrørende 
udskiftning af isoleringen på vandrør er placeret i bilag B.  
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2 Beskrivelse af byggerierne  
Karakteristisk for de udvalgte bebyggelser er, at de er præget af funktionalismen og frem-
træder, såvel udvendigt som indvendigt, med enkelhed i detaljer og materialeholdning. I 
forbindelse med analyse af en bebyggelses potentielle ombygningsmuligheder er det vigtigt 
at gøre sig klart, hvilke kvaliteter der er værd at fastholde. Måske giver facadestenene og 
forbandtet bebyggelsen karakter. Vurderingen af eksisterende kvaliteter bliver således 
styrende for, om man bygger til eller bygger om og for samspillet mellem nyt og gammelt. 
Også indvendigt kan det være interessant at fastholde eksisterende kvaliteter, selvom 
lejlighederne ændres radikalt. 
 
Alle ejendommene som skal undersøges ligger i Roskilde, hvor de 5, som skal energireno-
veres, er opført mellem 1938 og 1951. Derudover har alle bygninger fået skiftet vinduer i 
perioden 1980 til 1990. Fælles for byggerierne er gedigne konstruktioner og materialer, der 
er slidstærke og ældes med ynde. Murede facader, tegltage og terrazzotrapper er eksempler 
på sådanne materialer. Det er værd at fastholde og bygge videre på disse kvaliteter, som også 
har indflydelse på driftsomkostningerne.  
 
Herunder beskrives de 6 byggerier, der er arbejdet med i projektet, kort.  
 
Bakkegården: 
Bakkegården bliver brugt som referencebyggeri, idet der her allerede er udført energibe-
sparende tiltag. Bakkegården blev opført i 1958. Konstruktionen er middel-let, og der er 
blevet tilføjet et lag isolering på 75 mm på ydersiden af muren. På loftet/taget er der 250 mm 
isolering, men ingen isolering mellem stueetagen og kælderen. Vinduerne er udskiftet i 1989 
og blev her erstattet af 2-lags termoruder. Bygningen er delvist tæt. Bygningen får varmt 
vand fra fjernvarme og har en strafafgift svarende til en tilbageløbstemperatur på 2,9 °C over 
den ønskede. Det er vurderet at vinduesarealet svarer til 20 % af etagearealet. 45 % af 
vinduesarealet vender mod nord, 45 % mod syd, 5 % mod øst og 5 % mod vest. 
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Fælledgårdene: 
Fælledgårdene blev opført i 1949. Konstruktionen er middel-tung, og ydervæggene består af 
360 mm mursten. På loftet/taget er der 175 mm isolering og der er 50 mm isolering mellem 
stueetagen og kælderen. Vinduerne er udskiftet i 1983 og blev her erstattet af 2-lags 
termoruder. Bygningen er delvist tæt. Bygningen får varmt vand fra fjernvarme og har en 
strafafgift svarende til en tilbageløbstemperatur på 9,5 °C over den ønskede. Det er vurderet 
at vinduesarealet svarer til 20 % af etagearealet. 12,5 % af vinduesarealet vender mod nord, 
12,5 % mod syd, 37,5 % mod øst og 37,5 % mod vest. 
 

 
 
Hjørnegården: 
Hjørnegården blev opført i 1951. Konstruktionen er middel-tung, og ydervæggen består af 
360 mm mursten. På loftet/taget er der 125 mm isolering og der er 50 mm isolering mellem 
stueetagen og kælderen. Vinduerne er udskiftet i 1976 og blev her erstattet af 2-lags 
termoruder. Bygningen er delvist tæt. Bygningen får varmt vand fra fjernvarme og har en 
strafafgift svarende til en tilbageløbstemperatur på 5,4 °C over den ønskede. Det er vurderet 
at vinduesarealet svarer til 25 % af etagearealet. 37,5 % af vinduesarealet vender mod nord, 
37,5 % mod syd, 12,5 % mod øst og 12,5 % mod vest. 
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Holbækgårdene: 
Holbækgårdene blev opført i 1948. Konstruktionen er middel-tung, og ydervæggen består af 
360 mm mursten. På loftet/taget er der 175 mm isolering og der er 50 mm isolering mellem 
stueetagen og kælderen. Vinduerne er udskiftet i 1990 og blev her erstattet af 2-lags termo-
ruder. Bygningen er delvist tæt. Bygningen får varmt vand fra fjernvarme og har en straf-
afgift svarende til en tilbageløbstemperatur på 11,8 °C over den ønskede. Det er vurderet at 
vinduesarealet svarer til 25 % af etagearealet. 10 % af vinduesarealet vender mod nord, 10 % 
mod syd, 40 % mod øst og 40 % mod vest. 
 

 
 
Korsgården: 
Korsgårdene blev opført i 1938. Konstruktionen er middel-tung, og ydervæggen består af 
360 mm mursten. På loftet/taget er der 200 mm isolering og der er ingen isolering mellem 
stueetagen og kælderen. Vinduerne er udskiftet i 1980-83 og blev her erstattet af 2-lags 
termoruder. Bygningen er normal tæt. Bygningen får varmt vand fra fjernvarme og har en 
bonus svarende til en tilbageløbstemperatur på 5,5 °C under den ønskede. Korsgården har el-
tracing af varmtvandsrørerne. Det er vurderet at vinduesarealet svarer til 25 % af etagearea-
let. 10 % af vinduesarealet vender mod nord, 10 % mod syd, 40 % mod øst og 40 % mod 
vest. 
 

 
 
Ringparken: 
Ringparken består af flere forskellige byggerier, hvor den undersøgte ligger nord for Sdr. 
ringvej. Konstruktionen er middel-tung, og facader og gavle er 36 cm hulmur med faste 
bindere og ca. 12,5 cm hulrum. På loftet/taget er der 200 mm isolering og der er ingen 
isolering mellem stueetagen og kælderen. Vinduerne er udskiftet i 1980-83 og blev her 
erstattet af 2-lags termoruder. Bygningen er delvist tæt. Bygningen får varmt vand fra 
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fjernvarme og har en strafafgift svarende til en tilbageløbstemperatur på 10,8 °C over den 
ønskede. Det er vurderet at vinduesarealet svarer til 25 % af etagearealet. 5 % af vindues-
arealet vender mod nord, 5 % mod syd, 45 % mod øst og 45 % mod vest. 
 

  
 

 
Den samlede fotoregistrering af de 6 byggerier er medtaget i en bilagsrapport. 
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3 En første grov vurdering baseret på pris, indeklima, energiforbrug, og 
bygningsmæssig/ arkitektonisk indpasning  

3.1 Indledning 
I projektets første fase foretoges en første grov vurdering af de teknologier, der indlednings-
vist var identificeret. Denne vurdering baseredes dels på energi- og økonomiberegninger og 
dels på kvalitative vurderinger vedrørende indvirkning på indeklimaet samt på arkitekturen.  
 
Beregningerne er udført med programmet BYG-SOL, som i samme beregningsgang udreg-
ner energibesparelsen og den nødvendige investering, hvorefter en rentabilitetsfaktor, en 
energirammeinvestering og en energisparepris umiddelbart kan udregnes. Resultaterne af 
disse først beregninger præsenteres herunder sammen med den CO2-besparelse, hver tekno-
logi resulterer i. Beregningerne er foretaget for en af de 6 bebyggelser, som projektet omfat-
tede – Fælledgården, der valgtes som repræsentativ for samtlige bebyggelser i første fase. 

3.2 Beregningsforudsætninger 
Beregningerne er foretaget i henhold til SBi anvisning 213 og er udført for en boligblok med 
16 boliger inkl. 4 tagboliger. Der er regnet med uopvarmet kælder. Bygningen er opvarmet 
med radiatorer og forsynet med fjernvarme.  
 
Alle priser er angivet inkl. moms.  
 
Der er arbejdet med to forskellige isoleringstyper: 

- Almindelig isolering: Isolering med λ=0.037W/mK og ingen dampspærre i 
isoleringen. 

- Skum isolering: Isolering med λ=0.022W/mK og dampspærre integreret i isoleringen. 
 
Vedrørende strafafgift for for lille afkøling hos fjernvarmeværket er der antaget en afkølings-
takst på 4,49 kr. pr. MWh pr. grad. Der er antaget en strafafregning på 5 grader som ud-
gangspunkt. Der er beregnet en bedre/større afkøling ved indførelsen af de energimæssige 
forbedringer. Beregningerne er dels gjort for hver teknologi for sig - resultaterne præsenteres 
på de næste sider – og dels er der udregnet et par eksempler, hvor flere teknologier imple-
menteres samtidigt i samlede koncepter. Resultatet heraf sammenlignes herunder med BR10 
– lavenergiklasse 2015, BR10 samt energiforbruget i bygningen, således som det er i dag. 
 
Der er i disse beregninger ikke foretaget fradrag for udskiftninger – af f.eks. vinduer - som 
alligevel skulle have været foretaget. Ligeledes er udgifter til stillads ikke medtaget, da det 
netop kunne være en udgift der alligevel skulle have været afholdt til vinduesudskiftning, 
tagreparation eller andet. 
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Fig. 3.1 Beregnede energibehov. Optimeret sammenlignet med referencen, eksisterende 
forhold, samt BR10- og lavenergi2015 kravene.  
 
Forklaring til figuren: 
 
Eksisterende forhold. Forbruget af fjernvarme i udgangspunktet er beregnet til 153 
kWh/m²år. Forbruget inkl. drifts-el og beregnet kølingstillæg er 168 kWh/m²år. Til 
sammenligning er det tilsvarende energibehov for nybyggeri i dag 56 kWh/m²år. 
Reference viser hvor langt energiforbruget kan bringes ned ved en realistisk gennemførlig, 
men ikke hensynsfuld og ikke økonomisk rentabel, energimæssig forbedring, som omfatter: 

• 100 mm facadeisolering 
• 100 mm loftsisolering 
• 50 mm indvendig kælderisolering 
• mekanisk ventilation med varmegenvinding inkl. tætning af bygningen 
• 2-lags lavenergivinduer 
• renovering af ledningsnet og sparepumper 

Resultatet er tæt på ovennævnte krav til nybyggeri. 
Optimeret viser resultatet af en energimæssig renovering, som er økonomisk rentabel og 
indeholder: 

• sparepumper med styring,  
• renovering af ledningsnet,  
• solceller på tag,  
• glasinddækning af altaner og sydvendt gavl,  
• indvendig isolering af kældervæg 

 

Energibehov, kWh/m2

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0

Eksisterende
forhold

Reference

Optimeret

BR10

BR2015

El-behov x 2,5 Fjernevarmebehov
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3.3 Mulige energiforbedringer beregnet hver for sig 
Følgende energiforbedringer er analyseret enkeltvist: 
 
Fordelingsrør 1: energirenovering af ledningsnet til rumvarme og varmt brugsvand. Efteriso-
lering af eksisterende rør og ventiler. Investering: 25000,- pr. blok og varmetabet reduceres 
fra 20 til 15 kWh/m2. Tab omfatter også fordeling mellem blokke. 
 
Fordelingsrør 2: energirenovering af ledningsnet til rumvarme og varmt brugsvand. 
Efterisolering af eksisterende rør og ventiler samt styring. Investering: 50000 pr. blok og 
reducering af varmetabet fra 20 til 10 kWh/m2. Tab omfatter også fordeling mellem blokke. 
 
Pumper: Udskiftning af pumper til lavenergipumper med effektiv styring (både for 
rumvarme- og brugsvandscirkulation). Investering 20.000,- pr. blok. Elbehovet reduceres 
med 60 %. 
 
Solvarme: Solvarmeanlæg til opvarmning af varmt brugsvand, fællesanlæg for hele 
bebyggelsen. Solfangeren monteres på vest/øst vendt tag. Der monteres 2 m2 solfanger pr. 
bolig-enhed. 
 
Solceller på tag: Der monteres 0,3 kWp pr. boligenhed på vest/øst vendt tag polykrystalinsk. 
 
Solceller på gavl: Der monteres 0,3 kWp pr. boligenhed på sydvendt gavl, polykrystalinsk. 
 
VGV: Mekanisk ventilation med varmegenvinding samt lufttæt klimaskærm. Investering 
35.000,- til anlæg og 8.000,- til tætning af klimaskærm pr. bolig. 
 
2-lags lavenergi vinduer: alle vinduer udskiftes til 2-lags lavenergivinduer. U-værdien 
forbedres fra 2,9 til 1,2 W/m2K. 
 
Glasinddækning af gavl: Varmetabet fra gavlen reduceres fra 1,2 til 0,3 W/m2K 
(skønsmæssig vurdering). Investeringen sættes til 2000,- pr. m2 vægareal. Beløbet omfatter 
ikke stillads. 
 
Glasinddækning altan: Glasinddækning af altaner omfatter i alt 12 altaner. Investeringen er 
anslået til 10.000,- pr. altan og omfatter ikke stillads. Den energimæssige effekt svarer til 
opsætning af en forsatsrude med opnåelse af en samlet U-værdi på 1,5 W/ m2K. 
 
Indvendig isolering af facader: ekstra 50 mm med en gennemsnitlig lambda = 0,06 som tager 
højde for kuldebroer. Investering 3000 kr. pr. m2 vægareal. 
 
Indvendig kælderisolering: 50 mm. 
 
De fundne resultater for hver teknologi er vist på figurerne herunder. 
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Fig. 3.2 Beregnede resulterende årlige energibehov til opvarmning, varmt brugsvand inkl. 
varmetab fra installationer samt drifts-el, sammenlignet med eksisterende forhold og det 
optimerede koncept. 
 

 
Fig. 3.3 Nødvendig investering pr. bolig for hver teknologi og det optimerede koncept.  

Energibehov, kWh/m2

0.0 50.0 100.0 150.0 200.0
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Glasinddækning gavl
Glasinddækning altan

Indvendig isolering af facader
Indvendig kælder isolering 
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Investeringen i de enkelte tiltag fremgår af figur 3.3. Investering er angivet pr. boligenhed. 
Den optimerede løsning kan gennemføres for ca. 40.000,- kr. pr. bolig og kan som nævnt 
betragtes som økonomisk rentabel.  
 
Det skal understreges at de beregnede investeringer er forbundet med en vis usikkerhed, men 
det vurderes at de kan benyttes i beslutningsprocessen mht. til omfang og hvilke tiltag, der 
bør være fokus på, samt lægges til grund for den første screening af teknologier. 
 
Energispareprisen [kr./kWh] er beregnet og vist i figur 3.4. Energispareprisen er beregnet ud 
fra en nutidsværdi- (NPV-)analyse, hvor der er taget højde for inflation, stigning i prisen på 
energi osv. Den totale besparelse er sammenholdt med de investeringer, der er foretaget og 
ud fra dem er prisen per sparet kWh beregnet. Hvis denne energisparepris er lavere end 
energiprisen vil investeringen være en god forretning - set over levetiden. Hvis energispare-
prisen er højere end energiprisen, vil investeringen ikke være en god forretning - set over 
levetiden. 
 
Det fremgår at en renovering af ledningsnettet, sparepumper med styring samt glasinddæk-
ning af altaner er en god investering, da disse tiltag har en energisparepris mindre end den 
aktuelle fjernvarmepris på 0,60 kr. pr. kWh fjernvarme. Energisparepriserne for solcellerne 
er mindre end prisen for elektricitet – ca. 2 kr/kWh - og kan derfor også betragtes som 
rentable investeringer.  
 

 
Fig. 3.4 Energisparepris, kr/KWh sparet, for hver teknologi og for det optimerede koncept.  
 
Der er også beregnet en såkaldt energirammeinvestering, dvs. en beregning, der viser hvor 
mange kr. der skal investeres for hver kWh energirammen nedbringes med. Beregningen 
viser således hvor omkostningseffektiv investeringen er med hensyn til at nedbringe 
energiforbruget i forhold til energirammen. Resultatet heraf vises i figur 3.5.  
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Fig. 3.5 Energirammeinvestering, kr/(kWh/år).  
 
Af figur 3.5 fremgår således at installation af elsparepumper er den mest 
omkostningseffektive energiforbedring til nedbringelse af energirammen. 
 
Herefter er en rentabilitetsfaktor = årlig besparelse gange levetid divideret med investering 
beregnet for hver teknologi. Vejledende anses bygningsmæssige foranstaltninger, hvor 
rentabilitetsfaktoren er større end 1,33, for rentable. Dette svarer til, at en energibesparende 
foranstaltning skal være tilbagebetalt indenfor 75 pct. af den forventede levetid. Resultaterne 
fremgår af figur 3.6 herunder. 
 
Det fremgår af figuren at en energimæssig renovering af ledningsnettet, sparepumper samt 
glasinddækningerne er forbedringer, der bør gennemføres. Etablering af solceller er en 
foranstaltning, som er tæt på at være økonomisk rentabel i dag. Solcellers pris/ydelse er 
forbedret markant gennem de senere år og hvis denne udvikling fortsætter bliver solceller en 
attraktiv investering indenfor kort tid.  
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Fig. 3.6 Rentabilitetsfaktor, besparelse (kr/år)* levetid (år)/investering (kr) 
 
Endelig viser figur 3.7 hvor meget klimaforbedring i form af reduceret CO2 udledning, der 
opnås pr. investeret kr. 
 

 
Fig. 3.7 Reduceret CO2 udledning per investeret kr. for hver teknologi. 

Rentabilitetsfaktor

0 2 4 6 8 10

Eksisterende forhold
Fordelingsrør 1

Fordelingsrør 2
Pumper

Solvarme

Solceller på tag
Solceller på gavl

VGV
2-lags lavenergi

Glasinddækning gavl
Glasinddækning altan

Indvendig isolering af facader

Indvendig kælder isolering 
Optimeret

CO2 besparelse, g pr. kr.

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Eksisterende forhold
Fordelingsrør 1

Fordelingsrør 2
Pumper

Solvarme

Solceller på tag
Solceller på gavl

VGV
2-lags lavenergi

Glasinddækning gavl
Glasinddækning altan

Indvendig isolering af facader

Indvendig kælder isolering 
Optimeret



17 
 

3.4 Indeklima 
Samtlige bygningsforbedringer vil give en forbedring af indeklimaet. Specielt vil 
glasinddækning af altaner og gavl, nye lavenergi vinduer, samt isolering af facaderne give en 
mærkbart forbedret termisk komfort, idet overfladetemperaturene vil øges og dermed give 
mindre kuldenedfald og bedre strålingsbalance i rummene.  

3.5 Konklusion 
Den første vurdering af de identificerede energispareelementer / -teknologier baserer sig på 
dels den økonomiske screening og del en arkitektonisk vurdering. 
 
Det betyder at glasinddækning af altaner, som udviser en god økonomi, ikke medtages, da 
den arkitektoniske vurdering er at dette ikke kan udformes, så det er foreneligt med bygnin-
gens arkitektoniske udtryk.  
Endvidere er det vurderet at ideen med ventilation af kælderen og igennem glasinddækning 
på gavlene ikke er teknisk/praktisk/økonomisk gennemførlig.  
 
Med hensyn til de øvrige teknologier gav de indledende vurderinger ikke anledning til at 
sortere nogle af dem fra. I næste fase er der på baggrund af denne indledende screening 
derfor gennemført en nærmere analyse af såvel omkostninger som energibesparelser for hver 
teknologi og forskellige koncepter bestående af flere teknologier er vurderet for alle de fem 
byggerier, der indgår i projektet. 
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4 Detaljeret vurdering af de udvalgte teknologier og koncepter 

4.1 Oversigt over de vurderede teknologier 
Ved projektets start udvalgtes en række teknologier, som skulle vurderes. Efter den 
indledende grove vurdering – se kap. 3 – var der enighed om at der var grundlag for at gå 
videre med de fleste af disse teknologier, men praktiske og arkitektoniske hensyn gjorde at 
det var nødvendigt at udelukke udvendig isolering/glasinddækning af altaner. Den reviderede 
liste er medtaget herunder som tabel 1. Af listen fremgår hvilke teknologier, der skulle vur-
deres for hvert af de 5 boligbyggerier. Bakkegården, der har fået foretaget en energi-renove-
ring med bl.a. ekstern facadeisolering, er valgt som reference for de 5 øvrige byggerier, for 
på denne måde at sammenligne resultaterne af hvor langt man kan komme ned i energifor-
brug med hensynsfuld energirenovering med en mindre hensynsfuld energirenovering. 
Bakkegårdens vinduer er endnu ikke skiftet til lavenergivinduer og for at få en mere 
interessant sammenligning blev denne udskiftning foretaget beregningsmæssigt – indikeret 
ved (+) i tabellen. 
 
Tabel 1. Teknologitabel – de valgte teknologier fordelt på de 5 byggerier 

Teknologi 
 

Bakke-
gården - 
reference 

Fælled-
gårdene 

Hjørne-
gården 

Holbæk-
gårdene 

Korsgården Ringparken 

Målte energiforbrug: 
2010/2011: kWh/m²/år 

120 158 166,4 – 
heraf solv: 

8,5 

145 110 + 
eltracing 

154 

Glasinddækning af gavle 
– visse steder som 
egentlige 
glastilbygninger med 
plads til fællesophold og 
nye elevatorer  

  
 
 

√ 

   
 
 

√ 

 

Glasinddækning af gavle 
som en ny klimaskærm 
der nedsætte varmetab og 
fungerer som en 
solfanger mod syd. 

  
 

√ 

  
 

√ 

 
 

√ 

 
 

√ 

Ventilationsanlæg med 
varmegenvinding, evt. 
decentralt. 

  
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 
 

Vinduer med lave U-
værdier 

 
(+) 

 
√ 

 
√ 
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

Indvendig isolering af 
facader 

  
√ 
 

 
√ 
 

 
√ 

 
udvendig 

 
(√) 

Nyt lavtemperatur 
varmeanlæg  

  
(√) 

 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 

Udsugningsventilation 
med varmepumpe, til 
afkøling af afkastluft og 
opvarmning af varmt 
vand 

  
 

√ 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

√ 

 
 

√ 

Varmesystem – rør- og 
ventilisolering 

  
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 
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Udover de ”nye” teknologier nævnt i tabellen vurderedes i beregningerne også mere gængse 
teknologier: 
• Loftsisolering 
• Gulvisolering 
• Udvendig facadeisolering  
• Solvarme og 
• Solceller 

4.2 Beskrivelser af de vurderede energispare-teknologier 
 
Glasinddækning af sydvendte gavle  

Beskrivelse 
Gavle mod syd beklædes med glas på ydersiden. Dette vil opvarme væggen når solen er 
fremme og derved resultere i mindre varmetab. Derudover vil glasset også forbedre den 
totale U-værdi for ydervægskonstruktionen. 

Tekniske karakteristika for de beregnede valgmuligheder 
Glasinddækningen karakteriseres ved varmetab og solenergitilskud, refereret til som glassets 
U-værdi, W/m²K og vinduets totale solenergitranstittans, gW. For at udnytte varmen fra solen 
mest muligt kræver det at glasset har et højt solenergitilskud mens varmetabet holdes lavt. 

Fordele/ulemper/risici 
Ved glasinddækning af gavlen vil temperaturen på ydersiden af muren øges når solen 
skinner. Dette gør, at om sommeren vil der være et ekstra stort varmetilskud gennem 
væggen, i forhold til en væg uden glasinddækning. Dele af denne overophedning kan fjernes 
hvis mellemrummet mellem glasset og ydervæggen kan ventileres om sommeren. 
Pga. denne risiko skal det overvejes om, der er problemer med overhedning i forvejen i 
byggeriet, eller om der er meget lav risiko for overophedning, og det derfor ikke har nogen 
betydning. 

Omkostninger 
Prisen for glasinddækning af mur er for de undersøgte valgmuligheder beregnet på basis af 
en antagelse om at stillads er opstillet af anden årsag. Til gengæld er der tale om fuld nypris, 
hvor et eventuelt behov for udskiftning alligevel ikke umiddelbart er fraregnet. 
 

Illustration 
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Data anvendt i beregningerne 
Da det er svært at beregne den faktiske effekt af en glasinddækning af en sydvendt mur, er 
der lavet en del mellemregninger, som har ført til nogle antagelser, der kan anvendes i 
beregningerne. Ved brug af IES VE blev nogle rum af dimensionerne 8x8x3,1m opbygget. 
Disse rum blev lavet så de kun havde varmetab mod en side, og facaderne havde ingen 
vinduer. Den ene facade bestod af en 360 mm murstensmur med 100 mm isolering på 
indersiden, og den anden bestod af 360 mm mursten med et lille hulrum og så et lag glas på 
ydersiden. Glasset havde følgende data: 

Glasinddækning af sydvendt mur 
U-værdi 
[W/m2K] 

g-værdi 
[-] 

1 lags glas 5,8 0.9 
 
Beregningen med IES VE viste, at de 2 forskellige konstruktioner har det samme totale 
varmetab gennem fyringssæsonen. På den baggrund antages glasinddækningen at have 
samme påvirkning af varmeforbruget som 100 mm isolering. Den anvendte pris for 
glasinddækninger fremgår af tabellen herunder. 
 

Glasinddækning af sydvendt mur 
Renovering 

[kr./m2] 
Levetid 

[år] 
Varmeledningsevne 

[W/m2K] 
Tykkelse 

[m] 
Glasinddækning af sydvendt mur 4000 20 0.04 0,1 
 
 
Ventilation med varmegenvinding – balanceret eller udsugning 

Beskrivelse 
Bygningen får installeret et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvor klimaskærmen 
samtidig bliver gennemgået og tætnet. Ved at gøre bygningen tæt sikres det, at den luft der 
kommer ind i bygningen kommer gennem ventilationsanlægget, og derved kan forvarmes 
med varmegenvindingen.  Alternativt afkøles afkastluften med en varmepumpe og varmen 
anvendes – året rundt – til opvarmning af varmt brugsvand. 

Tekniske karakteristika for de beregnede valgmuligheder 
Ventilation karakteriseres ved det specifikke elforbrug til lufttransport, kJ/m3, virknings-
graden for varmegenvindingen, den luftmængde der skal leveres i brugstiden, l/s/m2, og den 
infiltration der sker når anlægget er slukket, l/s/m2. Tætheden karakteriseres ved den infiltra-
tion der sker med forseglede ventilationsåbninger ved 50 Pa over og undertryk, l/s/m2.  Ved 
at sikre at bygningen er tæt, og at ventilationsanlægget har en høj varmegenvinding, kan 
varmetabet til ventilation minimeres, da en stor del af den friske luft, som kommer ind i 
bygningen, bliver varmet ved brug af varmen fra den luft, som ventileres ud af bygningen. 
Mekanisk ventilation med varmegenvinding kan i princippet udføres både som den central 
(f.eks. for en opgang eller en blok) eller en decentral løsning (for en lejlighed). I 
beregningerne skelnes ikke mellem en decentral og en central løsning. 
 
For anlægget med afkøling af afkastluften med en varmepumpe gælder samme data som 
ovenstående, men derudover er der også en COP for varmepumpen, som beskriver hvor 
meget kWh varme der fås for hver kWh elektricitet anvendt på at køre varmepumpen. 

Fordele/ulemper/risici 
Ved at udskifte naturlig ventilation/mekanisk udsugning med et ventilationsanlæg med 
varmegenvinding og tætning af bygningen, vil den termiske komfort blive højnet, da risikoen 
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for at føle træk pga. temperaturforskelle bliver minimeret. Derudover, hvis den mekaniske 
udsugning ikke kan levere nok udsugning til at klare kravene til udskiftning af luften, vil 
udskiftning af luft naturligt meget afhænge af temperaturen og vindhastigheden udendørs. 
Ved at skifte til mekanisk ventilation sikres der, at der på alle tider af døgnet kan leveres den 
luftmængde, der er behov for, for at opfylde de krav til luftskiftet, der er i bygningen. 
Denne løsning har den ulempe at der skal trækkes rør/kanaler rundt i byggeriet, og hvis der 
ikke allerede er nogle skakte, kan dette blive et problem. Hvis det ikke er muligt at trække 
rørene rundt i bygningen, kan der enten arbejdes med en decentral løsning eller installeres en 
varmepumpe på den eksisterende udsugning, således at varmen fra den luft der suges ud kan 
anvendes til at opvarme brugsvandet, se illustrationen herunder.  

Omkostninger 
Omkostninger til etablering af mekanisk ventilationsanlæg med genvinding eller 
udsugningsanlæg med varmepumpe fremgår af tabellen herunder. 

Illustration 
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Data anvendt i beregningerne 
I tabellen er vist de tekniske karakteristika, samt de kostpriser, der er anvendt i 
beregningerne 

Ventilation - pris pr. m2 etage 
Renovering 

[kr./m2] 
Levetid 

[år] 
SEL 

[kJ/m3] 
Virkningsgrad 

[-] 
qm 

[l/s/m2] 
qi 

[l/s/m2] 
Løbende 
udgifter 
[kr./år] 

COP 
  

Naturlig ventilation 0 40 0.00 0% 0.00 0.30 0.00    
Mekanisk udsugning 150 20 1.50 0% 0.34 0.00 0.00    
Balanceret mekanisk ventilation. 225 20 2.30 0% 0.34 0.28 0    
Mekanisk udsugning m. VP 152 20 1.50 0% 0.34 0 0 4  
VGV dårlig 263 20 2.30 60% 0.34 0.28 210    
VGV middel 288 20 1.50 75% 0.34 0.28 210    
VGV god 363 20 1.20 90% 0.34 0.28 210    
 

Tæthed, l/s/m2 ved 50Pa 
Renovering 

[kr./m2] 
Levetid 

[år] 
qi 

[l/s/m2] 
Referencebygning 0 0 4.0 
BR08 standard 75 20 1.5 
Ekstra tæthed 113 20 1.0 
Passivhus 150 20 0.6 

 
Indvendig isolering af ydermur 

Beskrivelse 
Ydermuren bliver isoleret indefra for at mindske varmestrømmen gennem muren. 

Tekniske karakteristika for de beregnede valgmuligheder 
Isolering med dampspærre karakteriseres ved varmetab og diffusionstæthed, refereret til 
varmeledningsevnen (λ-værdi) og damppermeabilitet (δ-værdi). En lav varmeledningsevne  
reducerer varmetabet meget og en lav damppermeabilitet gør at vanddamp fra den varme 
side ikke trænger igennem til den kolde side af konstruktionen.  

Fordele/ulemper/risici 
Ved anvendelse af isolering på indersiden af muren kan der opstå risiko for svamp i den 
bærende trækonstruktion mellem etageafsnittene. Risikoen opstår fordi temperaturprofilet 
bliver ændret i væggen, og at der derved i længere perioder er over 80 % relativ fugtighed 
ved trækonstruktionen. Problemerne kan delvist elimineres ved at konstruktionen er 
diffusionstæt indefra, men der er derudover en fugtpåvirkning udefra gennem teglmuren, 
som man ikke kan forhindre. Problemet med fugten opstår fordi varm luft kan indeholde 
mere vanddamp end kold luft. Derved bliver den relative luftfugtighed højere, når luften 
bliver kølet ned gennem konstruktionen, og der er risiko for at den relative luftfugtighed når 
op på det kritiske niveau inde i konstruktionen. Der er derfor udført en separat analyse af 
dette fugtproblem. Analysen peger på at hvis man isolerer mindre på det nederste stykke af 
indervæggen og desuden opvarmer med en konvektor-radiator langs væggen kan 
fugtbelastningen begrænses. Denne løsning er illustreret herunder. 
 

Omkostninger 
Prisen for indvendig isolering er for de undersøgte valgmuligheder beregnet på basis af en 
antagelse om at stillads er opstillet af anden årsag. Til gengæld er der tale om fuld nypris, 
hvor et eventuelt behov for udskiftning alligevel ikke umiddelbart er fraregnet. 
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Illustration 

 

Data anvendt i beregningerne 
I tabellen er vist de tekniske karakteristika, samt de kostpriser, der er anvendt i 
beregningerne. Prisen er for udvendig areal af muren. 

Ekstra ydervægsisolering 
Renovering 

[kr./m2] 
Levetid 

[år] 
Varmeledningsevne 

[W/m2K] 
Tykkelse 

[m] 
45 mm Skum isolering på indervæggen 1176 40 0.022 0.045 
 
 
 
Udvendig isolering af ydermur 

Beskrivelse 
Ydermuren bliver isoleret udefra for at mindske varmestrømmen gennem muren. 

Tekniske karakteristika for de beregnede valgmuligheder 
Isolering med dampspærre karakteriseres ved varmetab og diffusionstæthed, refereret til 
varmeledningsevnen (λ-værdi) og damppermeabilitet (δ-værdi) – se ovenfor. 

Fordele/ulemper/risici 
Ved efterisolering af ydermuren med udvendig isolering, er der ikke stor risiko for at der 
opstår fugtproblemer i muren, da der ikke kommer meget fugt gennem murstene, det kan dog 
være en god ide at have en dampspærre i isoleringen tæt på den varme side, hvis der skulle 
være nogle problemer med revner i murstenen. En ulempe ved udvendig efterisolering er at 
murværket blevet dækket til, og den arkitektoniske værdi ved dette går derved tabt. 

Omkostninger 
Prisen for udvendig isolering er for de undersøgte valgmuligheder beregnet på basis af en 
antagelse om at stillads er opstillet af anden årsag. Til gengæld er der tale om fuld nypris, 
hvor et eventuelt behov for udskiftning alligevel ikke umiddelbart er fraregnet. 

Data anvendt i beregningerne 
I tabellen er vist de tekniske karakteristika, samt de kostpriser, der er anvendt i 
beregningerne. Prisen er for udvendig areal af muren. 
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Ekstra ydervægsisolering 
Renovering 

[kr./m2] 
Levetid 

[år] 
Varmeledningsevne 

[W/m2K] 
Tykkelse 

[m] 
-100 mm isolering 0 40 0,04 -0,100 
 -50 mm isolering 0 40 0,04 -0,050 
+50 mm isolering 1743 40 0,04 0,050 
+100 mm isolering 2205 40 0,04 0,100 
+150 mm isolering 2530 40 0,04 0,150 
+200 mm isolering 2789 40 0,04 0,200 
+250 mm isolering 3008 40 0,04 0,250 
+300 mm isolering 3200 40 0,04 0,300 
 
Loftsisolering 

Beskrivelse 
Loftet får tilføjet et lag isolering 

Tekniske karakteristika for de beregnede valgmuligheder 
Isolering med dampspærre karakteriseres ved varmetab og diffusionstæthed, refereret til 
varmeledningsevnen (λ-værdi) og damppermeabilitet (δ-værdi). En lav varmeledningsevne 
vil reducere varmetabet meget fra konstruktionen og en lav damppermeabilitet gør at 
vanddamp fra den varme side ikke trænger igennem til den kolde side af konstruktionen.  

Fordele/ulemper/risici 
Hvis dampspærren ikke er tæt vil der være risici for fugtproblemer på loftet, hvis dette er 
meget svagt ventileret.  

Omkostninger 
Prisen for øget loftisolering er for de undersøgte valgmuligheder beregnet på basis af en 
antagelse om at stillads er opstillet af anden årsag. Til gengæld er der tale om fuld nypris, 
hvor et eventuelt behov for udskiftning alligevel ikke umiddelbart er fraregnet. 

Data anvendt i beregningerne 
I tabellen er vist de tekniske karakteristika, samt de kostpriser, der er anvendt i 
beregningerne: 

Ekstra Loftsisolering 
Renovering 

[kr./m2] 
Levetid 

[år] 
Varmeledningsevne 

[W/m2K] 
Tykkelse 

[m] 
-100 mm isolering 0 40 0,04 -0,100 
 -50 mm isolering 0 40 0,04 -0,050 
+50 mm isolering 103 40 0,04 0,050 
+100 mm isolering 165 40 0,04 0,100 
+150 mm isolering 218 40 0,04 0,150 
+200 mm isolering 266 40 0,04 0,200 
+250 mm isolering 310 40 0,04 0,250 
+300 mm isolering 351 40 0,04 0,300 

 
 
Gulvisolering 

Beskrivelse 
Gulvet får tilføjet et lag isolering 
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Tekniske karakteristika for de beregnede valgmuligheder 
Isolering karakteriseres ved varmetab, refereret til varmeledningsevnen (λ-værdi). En lav 
varmeledningsevne vil reducere varmetabet meget fra konstruktionen.  

Fordele/ulemper/risici 
Ved at tilføje at lag isolering på undersiden af gulvet, kan der være problemer med at 
rumhøjden ikke overholder gældende lovkrav til minimumshøjden i et rum. 

Omkostninger 
Prisen for gulvisolering er for de undersøgte valgmuligheder beregnet som fuld nypris, hvor 
et eventuelt behov for udskiftning alligevel ikke umiddelbart er fraregnet. 

Data anvendt i beregningerne 
I tabellen er vist de tekniske karakteristika, samt de kostpriser, der er anvendt i 
beregningerne 

Ekstra gulvisolering 
Renovering 

[kr./m2] 
Levetid 

[år] 
Varmeledningsevne 

[W/m2K] 
Tykkelse 

[m] 
-100 mm isolering 0 40 0,04 -0,100 
 -50 mm isolering 0 40 0,04 -0,050 
+50 mm isolering 156 40 0,04 0,050 
+100 mm isolering 216 40 0,04 0,100 
+150 mm isolering 276 40 0,04 0,150 
+200 mm isolering 336 40 0,04 0,200 
+250 mm isolering 396 40 0,04 0,250 
+300 mm isolering 456 40 0,04 0,300 

 
 
Solvarme 

Beskrivelse 
Et solvarmeanlæg omsætter solens energi til varme. Anlægget består af en eller flere 
solfangere placeret på tag, gavl, eller facader. Solfangerne forbindes med en 
varmtvandsbeholder inde i huset med et rørsystem bestående af rør og pumpe. Solfangeren 
og rørene indeholder vand med frostvæske, som varmes op af solens stråler. Varmen afgives 
typisk ved hjælp af en varmeveksler til varmtvandsbeholderen. Pumpen styres af et enkelt 
styringsanlæg, der reagerer på solfangerens og lagerbeholderens temperatur. 

Tekniske karakteristika for de beregnede valgmuligheder 
Solvarmeanlæg kan udformes som anlæg til varmt brugsvand eller som kombi-anlæg til både 
rumopvarmning og varmt brugsvand. Vi har valgt kun at se på anlæg til varmt brugsvand. 
I etageejendomme kan solvarmeanlæg udformes som individuelle anlæg, et anlæg per 
opgang, eller fælles anlæg. I dette tilfælde har vi valgt at regne på et fælles solvarmeanlæg 
per boligblok. 

Risici – mulige problemer 
Solvarmeanlæg er i dag en kendt teknologi uden børnesygdomme. Alligevel skal man være 
opmærksom på særlige forhold: 1. Risiko for utætheder i tagkonstruktionen i forbindelse 
med gennembrydning af denne til rørsystemet. 2. Risiko for meget høje temperaturer, 
eventuel kogning i lagerbeholderen. Dette kan medføre øget tilkalkning og det er vigtigt at 
undgå væsken i solfangerkredsen koger af. Der findes mange gode anvisninger på korrekt 
installation af solvarme. 
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Omkostninger 
Prisen for installation af et solvarmeanlæg er beregnet på basis af en antagelse om at stillads 
er opstillet af anden årsag.  

Illustration 

 

 

Data anvendt i beregningerne 
I tabellen er vist de tekniske karakteristika, samt de kostpriser, der er anvendt i 
beregningerne 
 

Ekstra gulvisolering Levetid 
[år] ηο a1 a2 Pumpe 

Løbende 
udgifter [kr./år 
pr] 

Sol – varmt brugsvand, individuel 20 0,8 2,48 0,016 4,7 68 
Sol – varmt brugsvand, fælles 20 0,8 2,48 0,016 2,4 68 
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Solceller 

Beskrivelse 
Et solcelleanlæg omsætter solenergi til elektricitet. Et solcelleanlæg består af et antal 
solcellepaneler, der er koblet sammen og forbundet med en vekselretter med et elkabel. 
Vekselretteren omdanner den producerede strøm fra jævnstrøm til vekselstrøm, som kan 
bruges direkte i bygningen eller sendes ud på elnettet, når der er overskud af produceret 
strøm.  

Tekniske karakteristika for de beregnede valgmuligheder 
I etageejendomme kan solcelleanlæg udformes som individuelle anlæg, eller fælles anlæg. 
De danske regler om afregning af den producerede strøm betyder at et fælles anlæg kun kan 
anvendes til at indgå i den del af elforbruget, der er fælles for bygningen, hvilket sætter en 
begrænsning på størrelsen af anlægget. Udformes anlæggene som individuelle anlæg er der 
en begrænsning på 6 KW per bolig. I dette tilfælde har vi valgt at regne på et fælles 
solcelleanlæg per boligblok. (Reglerne er ændret efter beregninger er afsluttet). 

Risici – mulige problemer 
Solcelleanlæg er i dag en kendt teknologi uden børnesygdomme. Alligevel skal man være 
opmærksom på specielt to særlige forhold: 1) Risiko for utætheder i tagkonstruktionen i 
forbindelse med gennembrydning af denne til elkabler og evt. montering af solcellepane-
lerne. 2) Tagkonstruktionens bæreevne skal vurderes. 

Omkostninger 
Prisen for installation af et solcelleanlæg er beregnet på basis af en antagelse om at stillads er 
opstillet af anden årsag.  
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Illustration 
 
 
 
 

 

Data anvendt i beregningerne 
I tabellen er vist de tekniske karakteristika, samt de kostpriser, der er anvendt i 
beregningerne 
Solceller (pris pr. kWp) Leve-tid Virk-

ningsgrad 
Løbende udgifter 

Amorphe 25 0.40 0 
Poly-krystalinsk 25 0.75 0 
Mono-krystalinsk 25 0.80 0 

 
 



29 
 

 
 

4.3 Resultater fra de detaljerede vurderinger/beregninger 

4.3.1 Forudsætninger for beregninger 
Der er undersøgt 6 forskellige byggerier, alle beliggende i Roskilde. De 6 byggerier er: 

• Bakkegården, som består af 5 blokke, der ligger på Bakkegården 2-50. Der er i 
alt 168 lejligheder i blokkene, som er fordelt på 3 etager. 

• Fælledgårdene som består af 6 dobbeltblokke, der ligger på Fælledvej 11-57. 
Der er i alt 192 lejligheder i blokkene, som er fordelt på 4 etager. 

• Hjørnegården, som består af 1 blok, der ligger på Holbækvej 44A-52. Der er i 
alt 40 lejligheder i blokkene, som er fordelt på 4 etager. 

• Holbækgårdene, som består af 5 blokke, der ligger på Holbækvej 34-52. Der er i 
alt 70 lejligheder i blokkene, som er fordelt på 4 etager. 

• Korsgården, som består af 6 blokke, der ligger på Fælledvej 1-9, Parkvænget 2-8 
og Møllehusvej 37-49. Der er i alt 140 lejligheder i blokkene, som er fordelt på 
3 etager. 

• Ringparken, som består af i alt 24 blokke, hvor de 10 blokke som ligger syd for 
Sdr. ringvej. Der er i alt 595 lejligheder, som er fordelt på 4 etager. 

Til beregningerne er anvendt Byg-Sol, som er et program udviklet af Cenergia, hvor den 
eksisterende bygnings data indsættes. Herefter beregnes hvad forskellige teknologier kan 
give af forbedringer for energiforbruget. Samtidigt bliver det beregnet hvor meget 
teknologien koster, og hvad der kan spares ved at indføre den. 
 
Bakkegården, som er energirenoveret på et tidligere tidspunkt er anvendt som reference, idet 
byggeriet bl.a. er blevet renoveret med isolering på ydersiden af ydermuren. Da der ikke er 
monteret 2 lags lavenergivinduer, er dette gjort beregningsmæssigt. Derved er opnået en 
reference, som de øvrige byggerier kan sammenlignes med og som ikke hav været begrænset 
af de samme krav til en hensynsfuld energirenovering, der typisk betyder at der ikke kan 
anvendes udvendig isolering på facader og gavle.  
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I beregningerne er det forudsat at radiatoranlæg bliver styret optimalt, så man derved kan 
reducere returtemperaturen på fjernvarmen og derved opnå fuld effekt af energibesparel-
serne. Hvis der ikke opnås denne reduktion vil prisen for fjernvarmen være højere og derved 
vil energispareprisen også være højere. Det kan derfor være nødvendigt at udskifte gamle 
radiatorer med nye radiatorer.  
 
Nogle teknologier reducerer én  del af varmetabet, mens andre reducerer en anden del. Et 
eksempel kan være ydervægsisolering der reducerer varmetabet gennem muren, mens 
mekanisk ventilation med god varmegenvinding og øget tæthed reducerer varmetabet fra 
ventilation. Hver for sig kan disse teknologier have en højere energisparepris end fjernvar-
meprisen, men til sammen reducerer de energiforbruget til opvarmning så meget at returtem-
peraturen på fjernvarmen kan blive lavere, og derved bliver den totale energisparepris lavere 
ved at kombinere de to teknologier, end når de vurderes enkeltvist. 
 
Korsgården er vanskelig at beregne præcis pga. den eksisterende el-tracing på cirkulationen 
af det varme vand. Dette elforbrug er selvsagt ikke er medtaget i det kendte fjernvarmefor-
brug, men da dette nødvendigvis er en betragtelig udgift, er beregningerne foretaget, som om 
der bruges fjernvarme til dette. 
 
Udskiftning af isolering på vandrør er blevet beregnet for sig selv, da prisen på dette afhæn-
ger meget af hvor let det er at komme ind til rørene og isolere dem. Der er foretaget bereg-
ninger for flere forskellige størrelser rør, hvor energiforbruget og prisen for energiforbruget 
er beregnet ud for hver størrelse med forskellige isoleringstykkelser.  

4.3.2 Energibesparelser og energisparepriser 
Der er lavet beregninger med Byg-Sol af energibesparelse og energisparepris for hvert af de 
6 byggerier. Den totale energibesparelse og samlede energisparepris er beregnet på basis af 
beregnede forbrug for byggerierne, og ikke ud fra de målte data. I tabellen herunder vises de 
beregnede forbrug, der er anvendt som udgangspunk i sammenligning med de målte forbrug. 

Fjernvarmeforbrug 
Bakke-
gården 

Fælled-
gårdene 

Hjørne-
gården 

Holbæk-
gårdene 

Kors-
gården 

Ring-
parken 

Målt i kWh/m2 120 158 166.4 145 110 154 
Beregnet i kWh/m2 102.5 168.7 155.4 155.4 147 168.3 
Tab fra installationer i 
kWh/m2 20 20 20 20 10 20 

 
Resultaterne af beregningerne for de forskellige teknologier og boligområder er 
sammenfattet i tabel 1 og tabel 2.  
I tabel 1 vises den beregnede sparede energi ved implementering af hver enkelt teknologi i 
hvert at de 5 boligområder og i tabel 2 er den resulterende energisparepris angivet. 
Energispareprisen angiver hvor meget det koster at spare en kWh per år ved investering i den 
angivne teknologi. I beregningen tages højde for forventet levevis, forventede prisstigninger 
på energi og inflation.  
De aktuelle priser i kr./kWh for fjernvarme for boligblokkene hvor der er medregnet 
straf/bonus for returløbstemperaturen på fjernvarmen er vist i tabel 3, således at 
energisparepriserne i tabel 2 umiddelbart kan sammenlignes med disse. 
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Tabel 1: Energi sparet i kWh på energirammen for de forskellige teknologier ved 
implementering i de forskellige boligområder. 

Energi sparet i kWh på 
energirammen1 

Fælled-
gårdene 

Hjørne-
gården 

Holbæk-
gårdene 

Kors-
gården 

Ring-
parken 

Ydervægsisolering 81,6 60,8 77,9 62,2 74,5 
Indervægsisolering 62,3 46,6 59,4 47,2 56,5 
2 lags lavenergi ruder 31,3 38,3 15,2 28,1 36,0 
Ventilation + øget tæthed 28,1 27,6 26,5 26,6 27,0 
Solvarme 11,0 11,4 11,1 11,5 11,4 
Glasinddækning af 
ydervægge 10,2 22,5 12,1 5,5 5,3 
Solceller på taget 
(elektricitet) 5,8 5,5 6,4 7,0 6,5 
Isolering af gulv 5,4 5,1 4,8 5,7 5,0 
Mek. udsugning + 
varmepumpe 4,9 4,9 5,0 4,9 4,9 
Solceller på gavl 4,2 4,0 4,7 5,1 4,7 
Isolering af loft 2,8 4,7 2,8 2,7 2,3 

 
 

Tabel 2: Energisparepris i kr./kWh for de forskellige teknologier ved implementering i 
de forskellige boligområder. 

Energisparepris i kr./kWh 
Fælled-
gårdene 

Hjørne-
gården 

Holbæk-
gårdene 

Kors-
gården 

Ring-
parken 

Indervægsisolering 0,29 0,30 0,31 0,31 0,30 
Isolering af gulv 0,53 0,57 0,63 0,62 0,57 
Ydervægsisolering 0,63 0,63 0,66 0,65 0,64 
Mek. udsugning + 
varmepumpe 0,65 0,48 0,75 0,70 0,61 
Ventilation + øget tæthed 0,65 0,62 0,73 0,69 0,66 
Isolering af loft 0,86 0,51 0,88 1,08 1,05 
2 lags lavenergi ruder 1,09 1,11 2,81 1,49 1,19 
Solvarme 1,27 1,01 1,45 1,38 1,23 
Glasinddækning af ydervægge 1,42 1,47 1,51 1,49 1,43 
Solceller på taget  1,78 1,73 1,78 1,76 1,75 
Solceller på gavl 2,44 2,38 2,45 2,42 2,40 
 
 

1 Energirammen er beregnet ved at addere fjernvarmeforbruget i kWh/m2 år gange 1 og 
elektricitetsforbruget i kWh/m2 år ganget med 2,5. 
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Tabel 3: Aktuelle priser for fjernvarme i kr./kWh for boligområderne. 

 Bakke-
gården 

Fælled-
gårdene 

Hjørne-
gården 

Holbæk-
gårdene 

Kors-
gården 

Ring-
parken 

Fjernvarmepris pr. kWh 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 
Strafafgift pr. kWh 0,015 0,045 0,025 0,055 -0,025 0,045 
Total pris pr. kWh 0,620 0,650 0,630 0,660 0,580 0,650 
 

4.4 Beregning af løsningsforslag bestående af kombinationer af 
teknologier 

 
På basis af evalueringen af de enkelte energirenoveringsteknologier er der foretaget en 
udvælgelse og sammensætning af disse til samlede koncepter. Effekten af disse samlede 
koncepter for hensynsfuld energirenovering for forbedring af indeklima og energibesparelse 
er beregnet og sammenlignet med det, der kan opnås ved en knap så hensynsfuld renovering, 
som den der er foretaget på referencebyggeriet Bakkegården. 
 
Der er opstillet 3 forskellige kriterier for valg af løsningsforslag: 

- Kriterium 1: Energispareprisen skal være lig den nuværende fjernvarmepris. 
- Kriterium 2: Energispareprisen skal være 0,1 kr. lavere end den nuværende 

fjernvarmepris. 
- Kriterium 3: Da der snart skal skiftes vinduer i byggerierne på grund af nedslidning, 

udregnes energispareprisen ud fra den forudsætning at vinduernes udskiftningspris 
bliver sat til 0 kr.  

Til hvert kriterium udvælges den sammensætning af teknologier, der giver den højeste 
energibesparelse. De således sammensatte koncepter og de resulterende energibesparelser, 
hhv. varme og el, er opstillet i nedenstående tabeller – tabel 4-6 – sammen med nuværende 
og resulterende nøgletal for hvert byggeri. 
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4.4.1 Koncept 1: Energispareprisen lig nuværende energipris 
 
Løsning 1 viser et energirenoveringskoncept, der opfylder kravet om at energispare-
prisen skal være lig den nuværende energipris . 
 

 
Fælledgården tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 133,0 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 200 mm isolering på loftet, 300 
mm isolering på gulvet mod kælderen, vinduerne udskiftes med 2-lags lavenergirude med 
gas, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen ”passivhus” og der installeres et 
ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  

Løsning 1 Bakke-
gården 

Fælled-
gårdene 

Hjørne-
gården 

Holbæk-
gårdene 

Kors-
gården 

Ring-
parken 

Nuværende 
fjernvarmeforbrug 
[kWh/år] 

102,5 168,7 155,4 155,4 147,3 168 

Nuværende 
elektricitetsforbrug 
[kWh/år] 

5,8 8,1 7,7 7,3 7,4 7,7 

Energibesparelse 
fjernvarme 
[kWh/m2år] 

25,1 120,8 115,3 92,2 82,7 119,3 

Energibesparelse 
elektricitet 
[kWh/m2år] 

0,9 4,9 4,7 3,5 3,1 4,6 

Fjernvarmeforbrug 
med 
energibesparende 
tiltag [kWh/m2år] 

72,4 47,9 40,1 63,2 64,6 48,7 

Elektricitetsforbrug 
med 
energibesparende 
tiltag [kWh/m2år] 

4,9 3,2 3 3,8 4,3 3,1 

Energibesparelse 
energiramme 
[kWh/m2år] 

 133,0 127,1 101,1 90,4 130,7 

Fjernvarmepris  
[kr./kWh] 0,62 0,65 0,63 0,66 0,58 0,65 

Energisparepris  
[kr./kWh]  0,63 0,63 0,53 0,53 0,65 

Investering 
[kr.]  150.000 150.000 85.000 70.000 135.000 

Besparelse [kr./år]  5.985 5.674 4.341 2.952 5.338 
Tilbagebetalingstid [år]  25,1 26,4 19,6 23,7 25,3 
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Derudover installeres der 2,5 m2 solvarmeanlæg på taget mod vest. 
Denne løsning vil koste ca. 150.000 kr. i investering per lejlighed. 
 
Hjørnegården tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 127,1 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 150 mm isolering på loftet, 250 
mm isolering på gulvet mod kælderen, vinduerne udskiftes med 2-lags lavenergirude med 
gas, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen ”passivhus” og der installeres et 
ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  
Derudover installeres der 2,5 m2 solvarmeanlæg på taget mod syd. 
Denne løsning vil koste ca. 150.000 kr. i investering per lejlighed. 
 
Holbækgården tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 101,1 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 200 mm isolering på loftet, 300 
mm isolering på gulvet mod kælderen, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen 
”passivhus” og der installeres et ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  
Derudover installeres der 2,5 m2 solvarmeanlæg på taget mod vest. 
Denne løsning vil koste ca. 85.000 kr. i investering per lejlighed. 
 
Korsgården tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 90,4 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 150 mm isolering på loftet, 250 
mm isolering på gulvet mod kælderen, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen 
”passivhus” og der installeres et ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  
Derudover installeres der 2,5 m2 solvarmeanlæg på taget mod vest. 
Denne løsning vil koste ca. 70.000 kr. i investering per lejlighed. 
 
Ringparken syd for vejen tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 130,7 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 150 mm isolering på loftet, 300 
mm isolering på gulvet mod kælderen, vinduerne udskiftes med 2-lags lavenergirude med 
gas, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen ”passivhus” og der installeres et 
ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  
Derudover installeres der 2,5 m2 solvarmeanlæg på taget mod vest. 
Denne løsning vil koste ca. 135.000 kr. i investering per lejlighed. 
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4.4.2 Koncept 2: Energisparepris 0,10 kr under fjernvarmepris 
  
Energirenoveringskonceptet vist som løsning 2 samler de tiltag som giver den højeste 
energibesparelse under den forudsætning at den samlede energisparepris er 10 øre per kWh 
lavere end fjernvarmeprisen. 
 

 
 
Fælledgården tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 124,4 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 100 mm isolering på loftet, 250 
mm isolering på gulvet mod kælderen, vinduerne udskiftes med 2-lags lavenergirude med 
gas, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen ”passivhus” og der installeres et 
ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  

Løsning 2 Bakke-
gården 

Fælled-
gårdene 

Hjørne-
gården 

Holbæk-
gårdene 

Kors-
gården 

Ring-
parken 

Nuværende 
fjernvarmeforbrug 
[kWh/år] 

102,5 168,7 155,4 155,4 147 168 

Nuværende 
elektricitetsforbrug 
[kWh/år] 

5,8 8,1 7,7 7,3 7,4 7,7 

Energibesparelse 
fjernvarme 
[kWh/m2år] 

25,1 112,2 85,4 92,2 74,4 90,4 

Energibesparelse 
elektricitet 
[kWh/m2år] 

0,9 4,9 3,3 3,5 3,1 3,3 

Fjernvarmeforbrug med 
energibesparende tiltag 
[kWh/m2år] 

72,4 57,5 70,0 63,2 72,6 77,4 

Elektricitetsforbrug med 
energibesparende tiltag 
[kWh/m2år] 

4,9 3,3 4,4 3,8 4,3 4,4 

Energibesparelse 
energiramme 
[kWh/m2år] 

 124,4 93,7 101,1 82,2 98,8 

Fjernvarmepris  
[kr./kWh] 0,62 0,65 0,63 0,66 0,58 0,65 

Energisparepris  
[kr./kWh]  0,55 0,50 0,53 0,48 0,50 

Investering 
[kr.]  130.000 90.000 85.000 60.000 80.000 

Besparelse [kr./år]  5.632 4.422 4.341 2.675 4.279 
Tilbagebetalingstid [år]  23,1 20,4 19,6 22,4 18,7 
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Denne løsning vil koste ca. 130.000 kr. i investering per lejlighed. 
 
Hjørnegården tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 93,7 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 200 mm isolering på loftet, 300 
mm isolering på gulvet mod kælderen, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen 
”passivhus” og der installeres et ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  
Derudover installeres der 2,5 m2 solvarmeanlæg på taget mod vest. 
Denne løsning vil koste ca. 90.000 kr. i investering per lejlighed. 
 
Holbækgården tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 101,1 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 150 mm isolering på loftet, 250 
mm isolering på gulvet mod kælderen, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen 
”passivhus” og der installeres et ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  
Derudover installeres der 2,5 m2 solvarmeanlæg på taget mod vest. 
Denne løsning vil koste ca. 85.000 kr. i investering per lejlighed. 
 
Korsgården tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 82,2 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 150 mm isolering på loftet, 250 
mm isolering på gulvet mod kælderen, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen 
”passivhus” og der installeres et ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  
Denne løsning vil koste ca. 60.000 kr. i investering per lejlighed. 
 
Ringparken syd for vejen tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 98,8 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 150 mm isolering på loftet, 300 
mm isolering på gulvet mod kælderen, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen 
”passivhus” og der installeres et ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  
Derudover installeres der 2,5 m2 solvarmeanlæg på taget mod vest. 
Denne løsning vil koste ca. 80.000 kr. i investering per lejlighed. 
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4.4.3 Koncept 3: Pris for vinduesudskiftning lig 0 kr. 
Da vinduerne snart skal udskiftes alligevel er prisen for udskiftning af vinduer til 2-lags 
lavenergirude med gas ikke medtaget i beregningen. Når investeringsprisen for vinduerne 
ikke tages med, men besparelsen stadig medregnes i beregningerne, vil energispareprisen i 
alle tilfælde være langt under fjernvarmeprisen, fordi investeringen for nye vinduer er ca. 1/3 
til 1/4 af den totale investering. Det er herefter undersøgt hvor meget fjernvarmeforbruget 
kan reduceres ved investering i øvrige teknologier – løsning 3. 
 

 
 
 
 

Løsning 3 Bakke-
gården 

Fælled-
gårdene 

Hjørne-
gården 

Holbæk-
gårdene 

Ring-
parken 

Nuværende 
fjernvarmeforbrug 
[kWh/år] 

102,5 168,7 155,4 155,4 168 

Nuværende 
elektricitetsforbrug 
[kWh/år] 

5,8 8,1 7,7 7,3 7,7 

Energibesparelse 
fjernvarme 
[kWh/m2år] 

25,1 120,8 115,2 105 119,3 

Energibesparelse 
elektricitet 
[kWh/m2år] 

0,9 4,9 4,7 4,1 4,6 

Fjernvarmeforbrug med 
energibesparende tiltag 
[kWh/m2år] 

72,4 47,9 40,2 50,4 48,7 

Elektricitetsforbrug med 
energibesparende tiltag 
[kWh/m2år] 

4,9 3,2 3 3,2 3,1 

Energibesparelse 
energiramme 
[kWh/m2år] 

 133,0 127 115,3 130,7 

Fjernvarmepris  
[kr./kWh] 0,62 0,65 0,63 0,66 0,65 

Energisparepris  
[kr./kWh]  0,42 0,38 0,48 0,39 

Investering 
[kr.]  100.000 90.000 85.000 80.000 

Besparelse [kr./år]  5.985 5.674 4.815 5.338 
Tilbagebetalingstid [år]  16,7 15,9 17,7 15,0 
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Fælledgården tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 133,0 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 200 mm isolering på loftet, 300 
mm isolering på gulvet mod kælderen, vinduerne udskiftes med 2-lags lavenergirude med 
gas, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen ”passivhus” og der installeres et 
ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  
Derudover installeres der 2,5 m2 solvarmeanlæg på taget mod vest. 
Denne løsning vil koste ca. 100.000 kr. i investering per lejlighed. 
 
Hjørnegården tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 127 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 200 mm isolering på loftet, 300 
mm isolering på gulvet mod kælderen, vinduerne udskiftes med 2-lags lavenergirude med 
gas, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen ”passivhus” og der installeres et 
ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  
Derudover installeres der 2,5 m2 solvarmeanlæg på taget mod syd. 
Denne løsning vil koste ca. 90.000 kr. i investering per lejlighed. 
 
Holbækgården tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 115,3 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 200 mm isolering på loftet, 300 
mm isolering på gulvet mod kælderen, vinduerne udskiftes med 2-lags lavenergirude med 
gas, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen ”passivhus” og der installeres et 
ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  
Derudover installeres der 2,5 m2 solvarmeanlæg på taget mod vest. 
Denne løsning vil koste ca. 85.000 kr. i investering per lejlighed. 
 
Ringparken syd for vejen tiltag: 
Ved følgende tiltag spares der 130,7 kWh/m2år. Dette løsningsforslag indebærer at der 
efterisoleres med 50 mm Skum isolering på indervæggene, 150 mm isolering på loftet, 300 
mm isolering på gulvet mod kælderen, vinduerne udskiftes med 2-lags lavenergirude med 
gas, bygningen bliver tætnet så den opnår klassen ”passivhus” og der installeres et 
ventilationsanlæg med god varmegenvinding.  
Derudover installeres der 2,5 m2 solvarmeanlæg på taget mod vest. 
Denne løsning vil koste ca. 80.000 kr. i investering per lejlighed. 
 

4.4.4 Konklusion på beregningerne 
Det fremgår af de gennemførte beregninger er at det for alle de analyserede byggerier er 
muligt at foretage en hensynsfuld energirenovering, der bringer bygningernes energiramme 
ned på niveau med eller under referencen og ned på niveau (inden for 10%) med energi-
rammen for nybyggeri, med energisparepriser svarende til eller under de nuværende energi-
priser. Tilbagebetalingstiderne varierer mellem 15 og 26,4 år – naturligvis lavest, hvis der ses 
bort fra investeringen i nye vinduer, fordi udskiftningen af skal foretages alligevel.   
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5 Udbygning af BYG-SOL beregningsprogram til at kunne håndtere de 
identificerede teknologier/koncepter  

For at kunne benytte beregningsprogrammet BYG-SOL til analysen er der foretaget 
forskellige  ændringer/tilføjelser til programmet. Det drejer sig om følgende: 
• Strafafgift/bonus for returtemperatur på fjernvarme 
• Opdeling af klimaskærm 
• Tilføjelse af varmepumpe på mekanisk udsugning 
• Opdatering af priser 

5.1 Strafafgift/bonus for returtemperatur på fjernvarme 
Fjernvarmeprisen består af 3 dele. Den første del er den pris, der betales for at være tilsluttet 
fjernevarmenettet, og som er 200 kr. i Roskilde. Den anden del er den generelle pris for 
fjernvarmen, som er 60,5 kr./MWh. Den tredje del er den strafafgift/bonus som udløses af 
returtemperaturen af fjernvarmen. Når fjernvarme bruges til opvarmning vil det blive sendt 
ud fra fjernvarmeproducenten med en bestemt temperatur. Ud fra den fremløbstemperatur 
har fjernvarmeproducenten en forventning om en bestemt tilbageløbstemperatur på den 
fjernvarme som kommer retur. Tilbageløbstemperaturen afhænger meget af de installerede 
radiatorer, da disse leverer en bestemt effekt ud fra et bestemt gennemløb. Hvis radiatorerne 
er for små i forhold til den effekt, der er behov for, vil gennemløbet i radiatoren blive sat op, 
hvorved vandet vil være i radiatoren i kortere tid, og derfor have en lavere afkøling. Hvis 
tilbageløbstemperaturen er højere end den temperatur fjernvarmeproducenten forventer, vil 
der blive tillagt en afgift på fjernvarmeprisen, hvorimod hvis temperaturen er lavere end den 
temperatur fjernevarmeproducenten forventer, vil der blive tillagt en bonus. Hos Roskilde 
fjernvarme er denne afgift/bonus sat til 4,49 kr./°C pr. MWh, hvor der højst kan opnås en 
bonus svarende til at køle vandet 10 °C mere end hvad det er forventet. 
 
Tidligere var prisen for fjernevarme fast i BYG-Sol programmet, uanset hvad strafafgiften/ 
bonussen var på. Dette betød at fjernvarmeprisen lå på 60,5 kr./MWh. Ved den nye løsning 
bliver fjernvarmeprisen beregnet ud fra den nuværende pris inklusiv den afgift/bonus som 
det enkelte byggeri betaler/modtager. Ved forbedring af byggeriet bliver den nye afgift/ bo-
nus beregnet ud fra hvor meget varmeforbruget falder. Dette begrundes med at det antages at 
radiatorne ikke udskiftes i forbindelse med renoveringen. Vandet i radiatorerne kan derfor 
pumpes langsommere igennem, afgive mere varme og derfor have en lavere returtemperatur. 

5.2 Opdeling af klimaskærm 
Ved flere af de teknologiløsninger, der skulle undersøges, var det areal der blev undersøgt 
ikke lige så stort som det totale areal af ydermuren. Dette kan være relevant i mange tilfælde, 
da der kan være forskellige typer af facader, og der derved ikke er mulighed for at lave de 
samme løsninger til hver af facaderne. Det har også gjort det muligt at beregne hvilken effekt 
indvendig isolering på ydervæggen har. Problemerne med indvendig isolering er at der skal 
tages højde for alle de konstruktioner der er indvendigt, som ikke generer ved en udvendig 
isolering. Dette kan f.eks. være indervægge, som står i vejen, eller etageadskillelsen mellem 
hver etage. Ved at opdele klimaskærmen kan der beregnes hvad varmetabet er for den del 
hvor der er isoleret, og for den del hvor der ikke har kunnet efterisoleres. Ud fra dette er det 
beregnet hvad det gennemsnitlige varmetab er for hele ydervæggen, og derved hvad den 
totale besparelse vil være på byggeriet.  
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Opdeling af klimaskærmen har også gjort det muligt at beregne den effekt som en 
glasinddækning af ydervæggen vil have, da der er meget forskel på den effekt en 
glasinddækning vil have på væggen hvis den er nordvendt i stedet for sydvendt.  

5.3 Tilføjelse af varmepumpe på mekanisk udsugning 
Ved allerede etablerede mekanisk udsug vil der være meget energi, som bliver ledt direkte 
ud med ventilationsluften, uden at den udnyttes på nogen måde. En metode til at udnytte 
denne varme, er at sætte en varmepumpe på den mekaniske udsugning. Varmepumpen kan 
derved udnytte energien fra den varme luft til at varme brugsvandet op. Ved brug af denne 
løsning reduceres den energi, der skal bruges til at opvarme brugsvandet meget. Der kommer 
dog et ekstra elforbrug til at drive varmepumpen. I beregninger benyttes en COP-faktor på 4. 
COP står for ”Coefficient of performance”, som betyder at for hver kWh elektricitet, der 
bruges i varmepumpen, bliver der produceret 4 kWh varme.  

5.4 Opdatering af priser 
Nogle priser afhænger meget af den teknologiske udvikling, såsom prisen for solceller, der 
bliver reduceret meget år for år. Derudover er samtlige priser på energiforbedringer i 
programmet gået igennem og er blevet opdateret. 
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6 Tekniske undersøgelser  

6.1 Intern isolering i forhold til ekstern med hensyn til energi og komfort 

6.1.1 Energiforhold 
Ved udvendig isolering kan hele ydervæggen isoleres uden, at der opstår områder, hvor det 
ikke er muligt at isolere. Når der isoleres på indersiden af ydermuren vil der være skille-
vægge eller etageadskillelser, som medfører at ikke hele væggen kan efterisoleres. I dette 
afsnit gennemgås effekten af isoleringen, hvis 100 % af ydervæggen kan isoleres, samt hvis 
85 % og 70 % af væggen kan isoleres. Dette har til formål at undersøge om den opnåede 
varmebesparelse ved at fjerne gulvbrædder og skillevægge, så der kan efterisoleres indefra 
disse steder, kan retfærdiggøre den ekstra investering. 
Beregningerne er foretaget for Fælledgårdene, som har et fjernvarmeforbrug på 168,7 
kWh/m2år udgangspunkt og resultaterne er vist i Tabel 4. 
 
Tabel 4: Effekten af efterisolering på indersiden af ydermuren, afhængigt af hvor stor 
en del der kan isoleres. 
 100 % 85 % 70 % 
Fjernvarmebehov 
[kWh/m2 år] 

101,9 111,5 121,3 

Reduceret 
fjernvarmebehov 
[kWh/m2 år] 

66,8 57,2 47,4 

 
Resultaterne viser, at fjernvarmeforbruget kan reduceres meget ved at opnå at kunne efteriso-
lere hele ydervæggen på indersiden. Forskellen vil blive mindre når flere andre energibespa-
rende tiltag anvendes sammen med efterisoleringen. Derfor er det også undersøgt, hvad 
energibesparelserne vil være i de tre tilfælde, hvis der desuden anvendes følgende tiltag: 

• 150 mm isolering på loftet. 
• 250 mm isolering på gulvet mod kælderen. 
• Vinduerne udskiftes med 2-lags lavenergiruder. 
• Bygningen bliver tætnet så den opnår klassen ”passivhus” og der installeres et 

ventilationsanlæg med god varmegenvinding. 
Med disse tiltag uden ydervægsisolering er fjernvarmeforbruget for Fælledgårdene reduceret 
til 107,1 kWh/m2 år. Effekten af at isoleringen på indersiden af ydermuren dækker hhv. 100 
%, 85 % og 70 % fremgår af tabel 5. 

Tabel 5: Effekten af efterisolering på indersiden af ydermuren, afhængigt af hvor stor 
en del der kan isoleres. 

 100 % 85 % 70 % 
Fjernvarmebehov 
[kWh/m2 år] 

48,6 56,2 64,3 

Reduceret 
fjernvarmebehov 
[kWh/m2 år] 

58,5 50,9 42,8 

Ekstra besparelse i 
levetiden [kr.] 

15.200 7.825 0 



42 
 

Resultaterne viser, at der stadig er en vis reduktion i fjernvarmeforbruget ved at sørge for, at 
hele ydervæggen kan isoleres, selvom fjernvarmeforbruget allerede er reduceret meget ved 
hjælp af øvrige tiltag. Det antages at 85 % af ydervæggen kan dækkes med indvendig isole-
ring uden at der er problemer med skillevægge og etageadskillelser. Beregningen viser på 
den baggrund, at der for hver lejlighed er et beløb på (15.200-7.825)kr = 7.400 kr. til at rive 
gulve op, tage skillevægge ned og bygge begge dele op igen, hvis besparelsen over 25 år skal 
være økonomisk rentabel. 
 

6.1.2 Komfortforhold 
I bilag B er der billeder af hvordan temperaturen vil være ind gennem skillevæggen, hvis 
skillevæggen ikke fjernes, og der efterisoleres uden om der hvor denne står. Billederne viser, 
at der i en lille del af skillevæggen vil være lavere temperaturer omkring 16 °C, når udetem-
peraturen er -12 °C. Dette er dog kun et meget lille areal, og det vil derfor ikke have nogen 
stor betydning for den termiske komfort for de beboere, der bor i lejligheden. Da temperatu-
ren stadig er relativt høj, vil der heller ikke være risiko for, at der dannes kondens i hjørnet, 
hvis der stilles møbler foran.   

6.2 Fugttekniske vurderinger / beregninger 

6.2.1 Problemdefinition og forudsætninger: 
Fugt i bygningskonstruktioner kan medføre risiko for skimmelsvamp og råd. Der er risiko for 
skimmelsvamp ved en relativ fugtighed over 80 % i længere tid på organiske materialer og 
over 95 % for uorganiske materialer. Risiko for råd opstår når træ har et vandindhold der 
overstiger ca. 20 % af vægten af træet i en længere periode. For de fleste træsorter kan 
vandindholdet overstige 20 % af vægten, når den relative fugtighed er over 80 % [Hansen, 
1986]. 
 
Følgende beregninger er foretaget ved brug af et todimensionelt system, hvor det eksiste-
rende murværk antages at være i perfekt stand. Den relative fugtighed, der er benyttet i disse 
beregninger, er et gennemsnit for danske klimadata. Fra januar til og med maj er der ca. 3600 
timer, hvor ca. 1000 af disse timer vil have en udendørs relativ fugtighed over 95 % ifølge 
Design Reference Year, som bliver udarbejdet af DTU. Dette betyder at der vil være længere 
perioder med meget høj relativ fugtighed. 
 
Beregningen er en såkaldt stationær beregning, og den kan derfor ikke tage højde for opbyg-
ning af fugt over tid, og heller ikke den udtørring der sker over tid. For en mere detaljeret 
beregning skal der udføres en transient (tidsafhængig) tre-dimensionel beregning af kon-
struktionen med et beregningsprogram som har time-for-time vejrdata for et referenceår.  
 

6.2.2 Beregninger med forskellige isoleringstykkelser og – typer 
Der er foretaget beregninger uden isolering og med hhv. mineraluld og et skum- 
isoleringsmateriale, der har en særlig lav lampda-værdi og en høj tæthed.  
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0 mm isolering 
Det ses fra Figur 1 at der ikke er nogen problemer med den relative fugtighed i den 
nuværende konstruktion. 
 

 
Figur 1: fugtprofil for eksisterende konstruktion 

 
 
100 mm isolering med mineraluld 
Det ses at der vil være store problemer med den relative fugtighed, hvis der sættes 100 mm 
mineralulds-isolering på indersiden af konstruktionen. I denne konstruktion er der ikke en 
dampspærre, hvilket gør at meget vanddamp inde fra kan gå direkte igennem isoleringen og 
ud til de kolde mursten. 
 

 
Figur 2: Fugtprofil for eksisterende konstruktion med 100 mm isolering på indersiden. 
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50 mm skum-isolering: 
Ved at efterisolere muren kun bestående af mursten, vil der være risiko for fugtskader i den 
bærende bjælke, der er mellem hver etage. Det er antaget at denne ligger 15 cm inde i muren. 
Ved at efterisolere med 50 mm skum-isolering på indersiden af muren, vil der opstå risiko 
for råd i trækonstruktionen, da den relative fugtighed med stor sandsynlighed vil overstige 80 
% i længere tid ved bjælkeenden. Dog er problemerne her væsentlig mindre end ved 
mineraluldsisolering, da skum-isoleringen i sig selv fungerer som dampspærre. 
 

 
Figur 3: Graf over fugtprofilen, der viser ved hvilken temperatur der er risiko for 
svamp.  
 
Figur 3 viser at der i længere perioder vil være risiko for svamp, da der for punktet ved 
enden af træbjælken er over 80 % relativ fugtighed, når temperaturen er under 4 °C, hvor den 
gennemsnitlige udendørs relative fugtighed er på 85 %. 
 
Radiator påvirkning 
Ideen i denne beregning er at en radiator placeret nederst på en ydervæg kombineret med en 
mindre isoleringstykkelser på det nederste stykke af væggen ud for radiatoren kan mindske 
risikoen for fugtophobning ved bjælkeenden ved at varmen udtørrer denne. For at simulere 
effekten af en radiator er temperaturen på væggen bag radiatoren sat til at være 40 °C. Ved at 
medtage radiatoren vil det kritiske punkt for træbjælken være det nederste hjørne, se figur 4. 
For at beregne ved hvilken tykkelse isolering radiatoren vil give en høj nok varmepåvirkning 
til at undgå svamp, er temperaturprofilet, gennem konstruktionen, beregnet og anvendt til at 
bestemme hvad den relative fugtighed er i Punkt 1, se Figur 5. 
 
Der undersøges for den gennemsnitlige relative fugtighed, for at kunne give et estimat over 
hvor længe perioderne med risiko for svamp findes. Desuden beregnes også hvad den højest 
mulige relative fugtighed vil være. Det vil hovedsagligt være de kolde perioder, som er 
kritiske, da der er bedre mulighed for at tørre konstruktionen ud i varmere perioder og 
perioder med høj relativ fugtighed forekommer her mere sjældent. 
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Figur 4: Det mest kritiske punkt for bjælken ved 20 mm isolering bag radiator og 100 
mm isolering ved resten af væggen. 
 
 
50 mm ubrudt isolering på indervæg 
Ved at medtage radiatoren, og antage at denne kører hele tiden, fås det, se Figur 5, at den 
gennemsnitlige relative fugtighed er under de 80 %, mens at der ved en udendørs relativ 
fugtighed på 100 % vil kunne opnås en relativ fugtighed over 80 % allerede ved -4 °C. Det 
ses at der vil være risiko for længere perioder med høj relativ fugtighed i Punkt 1.  

 
Figur 5. Fugtprofil for 50 mm udbrudt isolering  
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20 mm isolering bag radiator og 50 mm isolering over 
Ved at medtage radiatoren, og antage at denne kører hele tiden, fås det, se Figur 6, at den 
gennemsnitlige relative fugtighed er omkring 70 %, mens at der ved en udendørs relativ 
fugtighed på 100 % vil kunne opnås en relativ fugtighed over 80 % først ved 2 °C. Pga. dette 
vil der ikke være risiko for at den relative fugtighed kommer over 80 % i meget lange 
perioder, medmindre der er tale om perioder med ekstremt meget regn. 

 
Figur 6. Fugtprofil for 20 mm isolering bag radiator og 50 mm isolering over. 

 
 
20 mm isolering bag radiator og 100 mm isolering over 
Denne løsning har den samme effekt som løsningen med 50 mm isolering på hele væggen, 
og derfor gælder det samme som er beskrevet i ”50 mm isolering”. 
 

 
Figur 7. Fugtprofil for 20 mm isolering bag radiator og 100 mm isolering over. 
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6.3 Indeklimamålinger 
Der er foretaget en række målinger af temperaturen i forskellige boliger på henholdsvis: 
  

1. Fælledvej 51 3.tv 
2. Fælledvej 9 2.mf 
3. Møllehusvej 45 1.th  
4. Fælledvej 5 st. mf 
5. Fælledvej 37 st. th 
6. Fælledvej 51 st. tv  
7. Holbækvej 42 3. tv  
8. Holbækvej 42 st. d3 
9. Fælledvej 55 2. th 

 
 
Resultater fra målinger 
I skemaet herunder er der angivet den største afvigelse på dagen for de laveste temperaturer 
mellem temperaturen målt inde i rummet og den målte temperatur ved ydervæggen. 
Udetemperaturen har i perioden ligget mellem -10 °C og 2,5 °C. Tallene i tabellen indikerer 
indetemperatur/ydervægstemperatur. 
 
Bolignummer 10.02.12 11.02.12 12.02.12 13.02.12 14.02.12 
1. 17/16,75 18/16,75 17,75/16,75 19,5/18,5 17,75/17,5 
2. 21,75/22,25 21,25/21,75 21/21,25 21,5/22 21/21 
3. 21,5/21,25 21,5/21,25 21,5/21,25 21,25/21,25 21,5/21,25 
4. 21,75/20,25 21,5/20,25 21,5/20,25 21,5/20,25 21,25/20 
5. 20,25/18 19,25/17,25 20/18 20/17,75 19,75/17,75 
6. 19,75/18,25 20/18,25 20,5/19 20,75/19 20,5/19 
7. 20,5/19,5 20/19 19,5/18,5 21/19,75 21/20 
8. 19/19,5 18/18 17,5/18,5 18/18 17,5/17,5 
9. 23,75/23,75 18,25/18,25 18/18 18/17,75 18,25/18 
 
Placering af måler til måling af ydervæggen 
Placeringen af måleinstrumenterne har stor betydning for validiteten af resultaterne. Hvis 
måleinstrumenterne er placeret ukorrekt, så det kan være andre kilder, der er grunden til 
temperaturdifferencen, så er det svært at konkludere, hvor meget forskel der er på 
temperaturen ved ydervæggen og temperaturen inde i rummet. 
 

1. Måleinstrumentet, til måling af ydervægstemperaturen, lå på et TV-bord som stod ca. 
30 cm fra væggen. Dette gør, at temperaturen ved måleinstrumentet kan være højere, 
end den er ved ydervæggen, men de fleste af målingerne viste stadig at temperaturen 
ved måleinstrumentet var lavere end temperaturen inde i rummet. 

2. Måleinstrumentet, til måling af ydervægstemperaturen, lå væsentlig højere oppe end 
måleinstrumentet der målte temperaturen inde i rummet. Da varm luft stiger op til 
loftet pga. at densiteten er lavere, vil temperaturen generelt, for måleinstrumentet der 
er placeret højt, være højere, og det er derfor svært at konkludere noget fra 
resultaterne.  
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3. Der var ingen billeder der viste hvordan måleinstrumentet var placeret, og det er 
derfor svært at vide hvad grunden er til, at temperaturen ved måleinstrumentet ved 
ydervæggen og indervæggen viste nogenlunde samme resultat. 

4. Måleinstrumentet, til måling af ydervægstemperaturen, var placeret lavere end 
måleinstrumentet til måling af inde temperaturen. Dette gør, at temperaturen generelt 
vil være lavere ved måleinstrumentet der målte ydervægstemperaturen, pga. den 
termiske opdrift.    

5. Der var ingen billeder, der viste, hvordan måleinstrumentet var placeret, og det er 
derfor svært at vide, om det kan være en anden grund til den meget store 
temperaturforskel, da denne er væsentlig større end temperaturforskellen for de fleste 
andre måleinstrumenter. 

6. Måleinstrumentet, til måling af ydervægstemperaturen, lå i samme højde som 
måleinstrumentet til måling af inde temperaturen. Instrumenterne ligger optimalt i 
forhold til, at der ikke er nogen andre påvirkninger af instrumenterne, som kan give 
forvrænge resultaterne. 

7. Den ene måler er noteret som inde/ude, hvilket gør, at vi ikke ved om den vender ud 
mod en gavl, eller hvad grunden er til at den står, som om den både gælder for inde 
temperaturen og ydervægstemperaturen. 

8. Måleren lå på en hylde ca. 40 cm fra ydervæggen, hvilket gør at temperaturen der er 
målt ikke er lige ved siden af ydermuren. Derudover er der en radiator ca. 50 cm fra 
placeringen af måleren. Disse ting gør at temperaturen der er målt med måleren ikke 
er troværdige i forhold til bestemmelse af temperaturen ved ydervæggen. 

9. Måleinstrumentet var placeret ved et bord helt op ad ydervæggen, dog var denne et 
hjørne, og varmetabet gennem vægkonstruktionen burde derfor være lavere, hvilket 
gør at temperaturen ved måleinstrumentet skulle være højere, end hvis det havde 
været midt på en væg. 

 
Konklusion 
Selvom der er mange fejlkilder på målingerne, danner der sig – som forventeligt - et tydeligt 
billede af, at temperaturen ved ydervæggen er lavere end temperaturen inde i rummet. Disse 
målinger  viser imidlertid ikke selve ydervæggens temperatur, men lufttemperaturen i 
nærheden. Væggens temperatur er væsentligt lavere og det er den temperatur der får folk til 
at føle kulde. Når den operative temperatur beregnes, som er den temperatur, der bruges for 
at beregne den temperatur, man oplever/føler, afhænger den ikke kun af lufttemperaturen i 
rummet. Hvis der ikke er nogle højere lufthastigheder i boligen, som der normalt ikke er, 
gælder lufttemperaturen kun for ca. 50 % af den operative temperatur. Den anden halvdel 
kommer fra den strålevarme, som overflader udsender.  
 
På en kold vinterdag hvor udetemperaturen er -12 °C og indetemperaturen er 22 °C, vil 
temperaturen på overfladen af den nuværende ydervæg være 14,5 °C, hvorimod den vil være 
20,5 °C, hvis den er blevet efterisoleret med f.eks. 50 mm skum-isolering. Dette betyder, at 
den operative temperatur for personen vil være 19 °C uden isolering og 21,4 °C med isole-
ring. Derudover vil den lave temperatur fra ydervæggen også kunne give lokalt ubehag, ved 
at den ene arm f.eks. føles væsentlig koldere end den anden. En kold væg kan desuden give 
sig udslag i form af ”kuldenedfald” – kold luft strømmer ned langs væggen og hen over 
gulvet. 
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6.4 Måling af Radon i kælder 
Der er foretaget måling af radon på Parkvænget 23, 4000 Roskilde.  
Målingen er fortaget i kælderen i fyrrummet. 
Måler sat op fredag d. 20-7-2012 kl. 8.35.  
Måler aflæst mandag d. 23-7-2012. kl. 8.20.  
Målinger taget over 3 døgn. 72 timer  
Instrument måleapparat RAMON 2.2  giver måleresultat efter 48 timer, derefter bliver der 
lavet en ny måling 1 gang i timen.  
  
Mandag d. 23-7-2012 kl. 8.20. (Måling viste 166Bq/m3)  
  
Info: 
Dansk Sundhedsstyrelse Anbefaler at radon – niveauet skal ligge under 100Bq/m3. 
WHO anbefaler ligeledes at radon-niveauet skal ligge under 100Bq/m3. 
 
Den målte Radon koncentration er større end anbefalingen fra den danske Sundhedsstyrelse 
og WHO. Da der er tale om kælderrum vurderes den målte værdi ikke at være kritisk, dog 
anbefales det at der foretages enkelte målinger af radonniveauet i stueetagen, for at 
undersøge hvor meget Radon, der diffunderer op i stueetagelejlighederne.  
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7 Sammenfatning  
Formålet med dette projekt har været at afklare hvorvidt det er muligt at opnå betydelige 
energibesparelser i byggeri af en arkitektonisk bevaringsværdig type og derved opnå et 
tidssvarende byggeri, som det giver god mening at bevare i mange år endnu. 
 
I projektet er der arbejdet med 6 konkrete byggerier i Roskilde. Det ene af disse har ikke 
været af en sådan arkitektonisk kvalitet, at det var været nødvendigt at bevare udseendet, det 
er derfor energirenoveret med en markant ændring af det arkitektoniske udtryk til følge. Det 
har på den baggrund tjent som referenceprojekt for de øvrige 5 byggerier, som det har været 
målet at renovere på en måde, der er hensynsfuld overfor byggeriernes kvaliteter. For de 
udvalgte byggerier er tilstandsrapporter, energimærker og nuværende tilstand og udseende 
registreret og dokumenteret ved fotografier. Arbejdsgruppen har udarbejdet en liste over 
energirenoveringsteknikker, som kan anvendes på en ”hensynsfuld” måde og derefter 
beregnet det teknisk-økonomiske energisparepotentiale i hver af disse teknologier for hvert 
af de 5 byggerier. De analyserede teknologier er kort beskrevet med de data, der er anvendt i 
beregningerne. Desuden er de mest innovative teknologier illustreret. Resultatet af den 
økonomiske evaluering er angivet i en såkaldt energisparepris, der angiver hvor meget en 
sparet kWh koster, når der tages højde for investering, vedligehold og eventuel fremtidig 
reinvestering. Energispareprisen kan således direkte sammenlignes med den øjeblikkelige 
energipris for f.eks. fjernvarme. Resultaterne for de 11 teknologier er stort set ens for de 5 
byggerier med isolering af ydervæggene indefra som den store vinder. Resultaterne fremgår 
af tabellen herunder. 
 
  Tabel 5: Energisparepris i kr./kWh for de forskellige teknologier ved implementering 
i de forskellige boligområder. 

Energisparepris i kr./kWh 
Fælled-
gårdene 

Hjørne-
gården 

Holbæk-
gårdene 

Kors-
gården 

Ring-
parken 

Indervægsisolering 0,29 0,30 0,31 0,31 0,30 
Isolering af gulv 0,53 0,57 0,63 0,62 0,57 
Ydervægsisolering 0,63 0,63 0,66 0,65 0,64 
Mek. udsugning + 
varmepumpe 0,65 0,48 0,75 0,70 0,61 
Ventilation + øget tæthed 0,65 0,62 0,73 0,69 0,66 
Isolering af loft 0,86 0,51 0,88 1,08 1,05 
2 lags lavenergi ruder 1,09 1,11 2,81 1,49 1,19 
Solvarme 1,27 1,01 1,45 1,38 1,23 
Glasinddækning af ydervægge 1,42 1,47 1,51 1,49 1,43 
Solceller på taget  1,78 1,73 1,78 1,76 1,75 
Solceller på gavl 2,44 2,38 2,45 2,42 2,40 
 
Herefter er der opstillet 3 koncepter for helheds-energirenoverings-løsninger bestående af 
flere af de undersøgte teknologier ud fra 3 forskellige kriterier:  
• Energispareprisen må højest være lig den nuværende fjernvarmepris 
• Energispareprisen skal være 10 øre lavere end den nuværende fjernvarmepris 
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• Vinduesudskiftningen sættes til at være omkostningsfri for de byggerier, hvor vinduerne 
står til snarlig udskiftning - energispareprisen herefter må højest være lig den nuværende 
fjernvarmepris 

 
Da anvendelsen af visse af de identificerede teknologier medfører en række følgespørgsmål/ 
specielle problemstillinger, er der sideløbende med det teknisk-økonomiske energispare-
potentiale udført en række specielle analyser, som også er dokumenteret i rapporten. Det 
drejer sig om vurdering af:  

• fugtforhold i gulvbjælkeender ved indvendig isolering,  
• temperaturforhold på indersiden af ydervægge ved hhv. indvendig og udvendig 

isolering, samt en vurdering af  
• betydningen af ikke at kunne dække hele facadearealet med indvendig isolering, 

således som det er muligt ved udvendig isolering.  
Desuden har der været gennemført en række spotmålinger af 

• indetemperatur og fugt nær ydervæg og midt i rummet i 9 boliger,  
• samt af Radonindholdet af luften i en kælder over en 72 timers periode 

 
Specielt problemstillingen vedrørende fugtforhold på bjælkeender, der bærer etageadskil-
lelser særdeles vigtig. Dels fordi indvendig isolering er den teknologi, der udviser bedst 
økonomi og dels fordi det naturligvis er overordentlig kritisk at bjælkerne ikke nedbrydes på 
sigt af råd og svamp. De udførte beregninger peger på en løsning, hvor den indvendige 
isolering ikke føres helt til gulv og en lav konvektor-radiator sørger for at temperaturen 
omkring bjælkeenden holdes over det kritiske niveau. Det anbefales at denne løsning 
analyseres nærmere i en dynamisk simulering.  
 
Målingerne af temperatur- og fugtforhold i de 9 boliger underbygges med en kvalitativ 
vurdering vedrørende strålingsuligevægt og dermed ringe komfort i boliger med u-isolerede 
ydervægge og peger på en væsentlig komfortforbedring ved isolering af ydervæggen. 
Derimod udviser beregningerne af temperaturer på indersiden af en ydervæg med hhv. 
indvendig og udvendig ikke på den store forskel på komforten i de to tilfælde. 
 
Den målte Radonkoncentration vurderes ikke at være kritisk og derfor ikke en tilstækkelig 
bevæggrund til at foretage en betydelig investering i et system til udluftning af kælderen. 
Dog anbefales det at måle Radonkoncentration i stuelejligheder. 
 
Den overordnede konklusion på ovenstående er at det er muligt at foretage en hensynsfuld 
energirenovering, der bringer bygningernes energiramme ned på niveau med eller under 
referencen og ned på niveau (inden for 10%) med energirammen for nybyggeri, med energi-
sparepriser svarende til eller under de nuværende energipriser. Tilbagebetalingstiderne varie-
rer mellem 15 og 26,4 år – naturligvis lavest, hvis der ses bort fra investeringen i nye vin-
duer, fordi udskiftningen af skal foretages alligevel. Det må dog understreges at der er en 
række forhold, der skal analyses i hvert konkret tilfælde, og som kan medføre øgede 
omkostninger i forhold til de, der er anvendt i beregningerne.  
 
Herunder præsenteres et par eksempler fra beregningerne af samlede energiløsninger til 
illustration af resultaterne: 
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• Korsgården – for en investering på kr 60.000 kan energiforbruget halveres og 
energirammen bringes på niveau med BR08 – nybyggeri – og med referencen – 
Bakkegården med udvendig facadeisolering. 

 
• Hvis der ses på den situation, hvor vinduerne skal skiftes alligevel og omkostninger hertil 

derfor ikke belaster et energirenoveringsprojekt, kan der for alle 4 byggerier, hvor dette 
er aktuelt med en investering på mellem 80.000 og 105.000 opnås et energiforbrug, der 
er på niveau med BR10 kravet til energirammen for nybyggeri. 
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8 Bilag A. Beregninger af temperaturer på indervæg mod rum ved 
indvendig isolering 

Undersøgelse af Isolerings virkning på inderside af mur 
Ydermuren er sat til 2 m for at sikre konstant varmestrøm ved de adiabatiske sider. 
 
Farvekoder: 

- Rød: mursten 
- Gul: Almindelig isolering 
- Grå: Micro Therm isolering 
- Orange: Skum isolering 

 
Basis 
Mursten: λ = 0.84W/mK 
U-værdi: 1,69 W/m2K 
 

 
Figur 8. Ydermur med indervæg set oppe fra. 
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Figur 9. Flux gennem væggen, hvor store pile betyder større gennemstrømning af 
varme. 

 

 
Figur 10. Temperaturprofil gennem væggen. 
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Ydervæg med 100 mm isolering med gamle skillevægge 
Isolering: λ = 0.04W/mK  
Mursten: λ = 0.84W/mK 
U-værdi: 0.44 W/m2K 

 
Figur 11. Ydermur med indervæg og isolering på indersiden af ydervæg set oppe fra. 
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Figur 12. Flux gennem væggen, hvor store pile betyder større gennemstrømning af 
varme. 

 

 
Figur 13. Temperaturprofil gennem væggen. 
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Ydervæg med 100 mm isolering med nye skillevægge 
Isolering: λ = 0.04W/mK 
Mursten: λ = 0.84W/mK 
 
U-værdi: 0.32 W/m2K 

 
Figur 14. Ydermur med indervæg og isolering på indersiden af ydervæg set oppe fra. 
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Figur 15. Flux gennem væggen, hvor store pile betyder større gennemstrømning af 
varme. 

 

 
Figur 16. Temperaturprofil gennem væggen. 
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Ydervæg med Micro Therm som 50 mm isolering med gamle skillevægge 
Isolering: λ = 0.06W/mK 
Mursten: λ = 0.84W/mK 
 
U-værdi: 0.79 W/m2K 
 

 
Figur 17. Ydermur med indervæg og isolering på indersiden af ydervæg set oppe fra. 
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Figur 18. Flux gennem væggen, hvor store pile betyder større gennemstrømning af 
varme. 

 

 
Figur 19. Temperaturprofil gennem væggen. 
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Ydervæg med Micro Therm som 50 mm isolering med nye skillevægge 
Isolering: λ = 0.06W/mK 
Mursten: λ = 0.84W/mK 
 
U-værdi: 0.7 W/m2K 
 

 
Figur 20. Ydermur med indervæg og isolering på indersiden af ydervæg set oppe fra. 
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Figur 21. Flux gennem væggen, hvor store pile betyder større gennemstrømning af 
varme. 

 

 
Figur 22. Temperaturprofil gennem væggen. 
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Ydervæg med Kooltherm K18 Insulated plasterboard som 40 mm isolering 
med nye skillevægge 
Isolering: λ = 0.022W/mK 
Mursten: λ = 0.84W/mK 
 
U-værdi: 0.42 W/m2K 

 
Figur 23. Ydermur med indervæg og isolering på indersiden af ydervæg set oppe fra. 



64 
 

 
Figur 24. Flux gennem væggen, hvor store pile betyder større gennemstrømning af 
varme. 

 

 
Figur 25. Temperaturprofil gennem væggen. 
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Ydervæg med Kooltherm K18 Insulated plasterboard som 40 mm isolering 
med gamle skillevægge 
Isolering: λ = 0.022W/mK 
Mursten: λ = 0.84W/mK 
 
U-værdi: 0.55 W/m2K 

 
Figur 26. Ydermur med indervæg og isolering på indersiden af ydervæg set oppe fra. 
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Figur 27. Flux gennem væggen, hvor store pile betyder større gennemstrømning af 
varme. 
 

 

 
Figur 28. Temperaturprofil gennem væggen. 
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Klods til at minimere temperature difference i kolde hjørner 
Med 20x20 mm klods af skum 
U-værdi: 0.54 

 
Figur 29. Temperaturprofil i samling mellem ydervæg og indervæg, hvor isoleringen er 
brudt af indervæg og klodser indsat til at minimere varmetab. 
 
Med 20x40 mm klods af skum 
U-værdi: 0.53 

 
Figur 30. Temperaturprofil i samling mellem ydervæg og indervæg, hvor isoleringen er 
brudt af indervæg og klodser indsat til at minimere varmetab. 
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Med 10x60 mm klods af skum 
U-værdi: 0.53 

 
Figur 31. Temperaturprofil i samling mellem ydervæg og indervæg, hvor isoleringen er 
brudt af indervæg og klodser indsat til at minimere varmetab. 



9 Bilag B. Udskiftning af isolering på vandrør 
Det er svært at give en bestemt besparelse på udskiftning af isolering på rør, da der er meget stor forskel på hvor meget det koster at få skiftet 
isoleringen. Nogle rør kan f.eks. være frit tilgængelige i loftet i kælderen, mens andre rør går mellem hver etage og er gemt bag en masse andre rør, 
hvis rørene går op samme sted. Pga. dette er det beregnet hvor meget varmetabet for et givent rør koster pr. m pr. år. Der må derfor i hvert tilfælde 
laves et overslag på hvad prisen vil være for at udskifte isoleringen/tilføje isoleringen, og det kan derfra beregnes om det er økonomisk muligt at 
udskifte isoleringen. 

Som eksempel kan der tages for lavtemperatur, ingen udnyttelse af varmetabet, hvor røret har en indvendig diameter på 42 mm. Ved brug af V&S 
prisdata er prisen for udskiftning af isolering til 30 mm isolering 261 kr./m. Hvis der ikke er nogen eksisterende isolering er udgifterne til varmetabet 
243 kr./m pr. år, og 75 kr./m per år hvis der er 30 mm isolering. Dette giver at tilbagebetalingstiden for isolering af rørene bliver 1,55 år. 

 

Basisinformationer   
Rum temp i kælder 20  °C 
Temperatur frem eksisterende varmeanlæg 80  °C 
Temperatur tilbage eksisterende varmeanlæg 60  °C 
Temperatur frem lavtemperatur varmeanlæg 60  °C 
Temperatur tilbage lavtemperatur varmeanlæg 30  °C 
Varmeledningsevne isolering 0.04 W/mK 
Varmeledningsevne rør 60 W/mK 
Overgangskoefficient mellem rør og luft 9 W/m2K 
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Varmetabskoefficient for rørtykkelse                           
Indvendig rørdiameter   [mm] 9.5 12 14 15 16 18.5 42 53 67 78 100 
Udvendig rørdiamter   [mm] 12 15 17 18 20 22 48 60 76 89 114 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 0 mm  [W/mK] 0.34 0.42 0.48 0.51 0.57 0.62 1.36 1.70 2.15 2.51 3.22 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 15 mm  [W/mK] 0.22 0.25 0.28 0.29 0.31 0.33 0.61 0.74 0.90 1.04 1.30 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 30 mm  [W/mK] 0.17 0.19 0.21 0.22 0.23 0.24 0.42 0.50 0.60 0.69 0.85 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 50 mm  [W/mK] 0.14 0.16 0.17 0.17 0.18 0.19 0.31 0.37 0.44 0.49 0.60 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 60 mm  [W/mK] 0.13 0.15 0.15 0.16 0.17 0.18 0.28 0.33 0.39 0.44 0.53 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 100 mm  [W/mK] 0.11 0.12 0.13 0.13 0.13 0.14 0.21 0.24 0.28 0.31 0.37 
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For eksisterende varmeanlæg, ingen udnyttelse af varmetab                       
Indvendig rørdiameter [mm]   9.5 12 14 15 16 18.5 42 53 67 78 100 
Udvendig rørdiamter [mm]   12 15 17 18 20 22 48 60 76 89 114 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 0 mm W/m 

 
24 30 34 36 40 44 95 119 150 176 225 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 15 mm W/m 
 

15 18 19 20 22 23 43 51 63 73 91 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 30 mm W/m 

 
12 14 15 15 16 17 29 35 42 48 60 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 50 mm W/m 
 

10 11 12 12 13 13 22 26 31 35 42 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 60 mm W/m 

 
9 10 11 11 12 12 20 23 27 31 37 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 100 mm W/m   8 8 9 9 9 10 15 17 20 22 26 
 
For eksisterende varmeanlæg, ingen udnyttelse af varmetab i [kWh/m]                     
Indvendig rørdiameter [mm]   9.5 12 14 15 16 18.5 42 53 67 78 100 
Udvendig rørdiamter [mm]   12 15 17 18 20 22 48 60 76 89 114 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 0 mm kWh/m 

 
156 195 221 234 260 286 624 780 988 1156 1481 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 15 mm kWh/m 
 

101 117 127 132 142 152 280 338 416 479 600 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 30 mm kWh/m 

 
79 89 96 99 106 112 193 229 277 316 391 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 50 mm kWh/m 
 

65 72 77 79 84 88 144 168 201 227 277 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 60 mm kWh/m 

 
60 67 71 73 77 81 129 151 179 201 244 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 100 mm kWh/m   50 55 58 59 62 65 97 112 130 144 172 
 
For eksisterende varmeanlæg, ingen udnyttelse af varmetab                       
Indvendig rørdiameter [mm]   9.5 12 14 15 16 18.5 42 53 67 78 100 
Udvendig rørdiamter [mm]   12 15 17 18 20 22 48 60 76 89 114 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 0 mm kr./m år   94 118 134 142 157 173 377 472 597 700 896 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 15 mm kr./m år 

 
61 71 77 80 86 92 169 205 252 290 363 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 30 mm kr./m år 
 

48 54 58 60 64 68 117 139 168 191 237 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 50 mm kr./m år 

 
39 44 46 48 51 53 87 102 121 137 167 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 60 mm kr./m år 
 

37 40 43 44 47 49 78 91 108 122 148 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 100 mm kr./m år   30 33 35 36 37 39 59 67 79 87 104 
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For lavtemperatur varmeanlæg, ingen udnyttelse af varmetab                       
Indvendig rørdiameter [mm]   9.5 12 14 15 16 18.5 42 53 67 78 100 
Udvendig rørdiamter [mm]   12 15 17 18 20 22 48 60 76 89 114 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 0 mm W/m 

 
15 19 22 23 25 28 61 76 97 113 145 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 15 mm W/m 
 

10 11 12 13 14 15 27 33 41 47 59 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 30 mm W/m 

 
8 9 9 10 10 11 19 22 27 31 38 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 50 mm W/m 
 

6 7 8 8 8 9 14 16 20 22 27 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 60 mm W/m 

 
6 7 7 7 8 8 13 15 17 20 24 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 100 mm W/m   5 5 6 6 6 6 10 11 13 14 17 
 

For lavtemperatur varmeanlæg, ingen udnyttelse af varmetab i [kWh/m]                     
Indvendig rørdiameter [mm]   9.5 12 14 15 16 18.5 42 53 67 78 100 
Udvendig rørdiamter [mm]   12 15 17 18 20 22 48 60 76 89 114 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 0 mm kWh/m   100 125 142 150 167 184 401 501 635 743 952 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 15 mm kWh/m 

 
65 75 82 85 91 98 180 217 267 308 386 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 30 mm kWh/m 
 

51 57 62 64 68 72 124 147 178 203 252 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 50 mm kWh/m 

 
42 46 49 51 54 57 92 108 129 146 178 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 60 mm kWh/m 
 

39 43 46 47 50 52 83 97 115 129 157 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 100 mm kWh/m   32 35 37 38 40 42 63 72 83 93 111 
 

For lavtemperatur varmeanlæg, ingen udnyttelse af varmetab                       
Indvendig rørdiameter [mm]   9.5 12 14 15 16 18.5 42 53 67 78 100 
Udvendig rørdiamter [mm]   12 15 17 18 20 22 48 60 76 89 114 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 0 mm kr./m år 

 
61 76 86 91 101 111 243 303 384 450 576 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 15 mm kr./m år 
 

39 45 49 51 55 59 109 132 162 186 233 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 30 mm kr./m år 

 
31 35 37 39 41 44 75 89 108 123 152 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 50 mm kr./m år 
 

25 28 30 31 33 34 56 65 78 88 108 
Varmetab ved isoleringstykkelse på 60 mm kr./m år 

 
23 26 28 28 30 32 50 59 69 78 95 

Varmetab ved isoleringstykkelse på 100 mm kr./m år   19 21 22 23 24 25 38 43 50 56 67 
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