NOTAT
Projekt

Sallinghus

Projektnummer

3511800055

Kundenavn

KAB / LBF

Emne

Dispensationsansøgning vedr. ’smart” behovsstyret ventilation’

Til

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
Att.: Agnes Gulasci
CC: Kamilla Raselli

Fra

Carsten Fløe Sørensen

Projektleder

CAFS

Kvalitetssikring

KAB / LBF

Revisionsnr.

-

Godkendt af

KAB / LBF

Udgivet

08-04-2019

Som opfølgning på tidligere forespørgsel vedr. notat omhandlende
’Forespørgsel vedr. dispensation ifm. ”smart” behovsstyret ventilation’
af d. 06-06-2018 (vedlagt som bilag A) Jeres J.nr. 2017-0008248, fremsendes hermed den endelige dispensationsansøgning.
1.

Indledning

Landsbyggefonden skal sammen med SBI og Exergi og en række boligafdelinger
herunder KAB/SAB, afprøve et nyt ventilationskoncept for ’smart behovsstyret ventilation’. Landsbyggefonden og KAB/SAB har i forbindelse med en renoveringsstøttesag, udpeget Sallinghus som det første demonstrationsprojekt, hvor det nye koncept skal afprøves.
KAB har i denne forbindelse foruden ovenstående samarbejdspartnere, entreret
med sine rådgivere Nova5 arkitekter og Orbicon, i forbindelse med udarbejdelsen
af konceptet.
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I nærværende dispensationsansøgning beskrives de ventilationstekniske og indeklimamæssige forudsætninger for demonstrationsprojektet. Partnerskabet finder
det væsentligt at dispensationsansøgningen indledningsvis opsummere de overordnede målsætninger for projektet og det væsentlige forhold omkring energibalancen.
Målsætninger, baggrund for dispensationsansøgning
Ved at gennemføre demonstrationsprojektet ”smart behovsstyret ventilation” i afd.
Sallinghus, ønsker partnerskabet at afprøve en tilsyneladende energimæssigt,
økonomisk og boligkvalitetsmæssigt attraktiv ventilationsløsning, som alternativ til
traditionel mekanisk balanceret ventilation med varmegenvinding. Ventilationskonceptet anses i kraft af indeklimamonitorering og behovsstyring, at tilføre boligerne i
Sallinghus, der i dag oplever kritiske indeklimaforhold, et løft der sikrer et godt og
sundt indeklima, en ny mulighed for kvalificeret drift af boligerne, samt en renovering der værner om boligkvalitet. Konceptet skønnes, at give en lavere investeringsomkostning end balanceret ventilation ved bl.a. at indeholde færre meter ventilationskanaler samt at have et lavere el-forbrug i driften.

Mekanisk balancerede ventilationsanlæg installeres i vid udstrækning i forbindelse
med større renoveringer af ældre almene etageejendomme. Afhængigt af bygningernes geometri kan det være mere eller mindre udfordrende, at finde plads til de
omfangsrige kanaltræk og aggregater.
Som det fremgår af ansøgningen er det ifm. ”smart behovsstyret ventilation” muligt,
at begrænse omfanget af kanaltræk og aggregater. Forholdet ses at give bedre boligkvalitet ved, at der værnes om de små (billige) almene boligers nettoboligareal,
samt ved at forbedre vilkårene for evt. samtidig eller senere etablering af tagboliger. I forbindelse med monitorering af boligernes indeklima tilføres boligorganisationens driftsorganisation et præcist værktøj som grundlag for dialog med beboerne
om den individuelle indeklimaadfærd. Det er hertil partnerskabets forventning, at
ventilationsløsningen i vid udstrækning vil være enklere for beboerne at forstå og
interagere med. Der henvises til bilag D.
’Smart behovstyret ventilation’ går i sin enkelhed ud på, at etablere et udsugningsanlæg med afkast over tag, som det kendes fra eksisterende udsugningssystemer i
mange eksisterende etageejendomme og med erstatningsluft med indtag bag om
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radiatorer, således at luften forvarmes. Forskellen eller tillægget for ’smart behovstyret ventilation’ er, at der nu etableres monitorering af indeklimaet inkl. individuel
regulering af udsugningen fra hhv. bad / toilet og køkkenet via motorspjæld (VAV),
foruden eksternt manuelt betjent udsugning fra emfang i køkkenet, med afkast ud
gennem facaden. ’Smart behovstyret ventilation’ kan således sikre et mere nøjagtigt sundhedsmæssigt indeklima samt at gøre det med et lavere energiforbrug end
tilsvarende systemer.
2.

Varmegenvinding

Varmegenvinding, ’balanceret ventilation’
Ved beregning af mekanisk balancerede ventilationsanlæg med varmegenvinding,
anvendes teoretiske udnyttelsesgrader på 80 %, hvilket giver teoretiske positive
energiregnskaber og økonomisk besparelser.
Partnerskabet lægger i forbindelse med dispensationsansøgningen til grund, at de
teoretiske genvindingseffekter for balanceret ventilation som omtalt herover, ikke
realiseres i praksis i ældre etageejendomme, hvor der forekommer infiltration fra
utætte bygningsdele, samt fra beboeres opluk af vinduer, spalteventiler mv.
Derudover er styringen af den balancerede ventilation i vid udstrækning ofte vanskelig samt udfordret pga. beboernes adfærd mht. blokering af ventiler ifm. støjgener, ønske om lavere lufttemperatur, opluk af soveværelsesvinduer mv.
I Københavns Kommune kendes forholdet f.eks. fra demonstrationsprojekterne i
Ryesgade 30 og Folehaven. Vedlagt er begge rapporter udarbejdet af COWI (Ryesgade 30) – bilag E og Rambøll (Folehaven), bilag F.
Der kan bl.a. henvises til rapporten for Ryesgade 30 (side 18, 24 og 25 samt konklusionen på side 31) for ovenstående betragtninger, hvoraf det ses, at realistiske
genvindingsgrader ligger på 70 %. På baggrund af dette og for at give et så realistisk sammenligningsniveau i nærværende eftervisning mellem ’balanceret ventilation’ og ’smart behovsstyret ventilation’ som muligt, regnes der med begge genvindingsgrader på hhv. 70 og 80 % i eftervisningen af energiniveauet mellem de 2 anlægsformer (se herom senere under kap. 4).
Varmegenvinding, ’smart behovsstyret ventilation’
I forbindelse med udvikling af ”smart behovsstyret ventilation” har det vist sig, at
den påtænkte installation til varmegenvinding, i form af varmepumpeinstallation til
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produktion af varmt brugsvand samt som tilskud til varmeanlægget i fyringssæsonen, ikke vil være rentabel for boligafdelingen Sallinghus.
Når varmepumpedelen udgår, bliver forskellen i investeringen ift. ’balanceret ventilation’ selvsagt større. Omvendt vil dette betyde, at den ’behovstyrede ventilation’
får et ekstra varmeforbrug når afkastluften ikke genanvendes. Analyser viser dog,
at udgifter til energi såvel som den øvrige drift, er lavere ved ’behovsstyret ventilation’ sammenholdt med ’balanceret ventilation’.
Hertil skal bemærkes at der i de efterfølgende demonstrationsprojekter med behovsstyret ventilation skal der testes forskellige former for genbrug af afkastluft.

Hvis varmegenvinding via varmepumpeløsningen ikke medtages, viser beregninger for Sallinghus dermed et marginalt ringere energimæssigt regnskab (dog økonomisk attraktivt) end det teoretiske alternativ i form af et mekanisk balanceret anlæg med varmegenvinding. Ventilationskonceptet gennemføres parallelt i en boligafdeling i Albertslund hvor afklaring af genvindingseffekten forestår i dette projekt
og vil indgå i den samlede evaluering af ventilationskonceptet.
Samlet anser partnerskabet dog ”smart behovsstyret ventilation” for, at indeholde
en mængde kvaliteter og en robusthed der gør konceptet attraktivt sammenlignet
med traditionelle ventilationsløsninger, uagtet den teoretiske ringere energibalance. I tillæg til de nævnte fordele kan omkostninger til rensning af kanaler samt
udskiftning og fornyelse, reduceres ift. traditionelle anlæg hvilket også er væsentligt ift. en udvidet bæredygtighedsbetragtning.
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3.

Luftskifte

Til sammenligning mellem de 2 anlægsformer ’balanceret ventilation’ og ’smart behovsstyret ventilation’ er der forudsat følgende:

Balanceret ventilation:
Gældende luftmængder for balanceret ventilation er udlagt iht. bygningsreglementet BR18 kap. 22 og opdelt som følgende:
Grundventilering (basisventilering):


Den største værdi af enten min. 0,3 l/s pr. m² eller min. 15 l/s for bad/toilet

Forceret drift:


15 l/s for bad/toilet samt 20 l/s for køkken emfang, i alt 35 l/s

Smart behovsstyret ventilation:
Luftmængder for ’smart behovsstyret ventilation’ er opdelt i hhv. grundventilering,
øget ventilering samt forceret ventilering som følgende:
Grundventilering:


Anvendes når der ikke er personer til stede



Der anvendes en nedre grænse på 22 m³/h (~ 6 l/s) iht. energirenovering
af Ryesgade 30 (bilag E)

Øget ventilering:


Anvendes ved almindelig tilstedeværelse samt ifm. nattesøvn



Denne ventileringsform er et interval på min. ~ 6 l/s gående mod forceret
drift af bad/toilet samt forceret drift af køkken men uden brug af eksternt
emfang, i alt på op til 36 l/s alt efter det aktuelle behov

Forceret ventilering:


Anvendes ifm. forceret drift af hhv. bad/toilet og køkken samt ved brug af
eksternt emfang



Ventileringsformen er et interval mellem forceret drift for bad/toilet samt
køkken og forceret drift af eksternt emfang, i alt et interval på mellem 26 l/s
til 56 l/s (der regnes i udgangspunktet med en størrelse på 35 l/s i gennemsnit, som for balanceret ventilation)

I forhold til beboersammensætningen for Sallinghus og et estimeret brugsmønster
over dagen, opnås der for ’smart behovsstyret ventilation’ et gennemsnitligt luft-
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skifte på 0,16 l/s pr. m², som er med baggrund i ovenstående driftsformer sammenholdt med det estimerede tidsinterval og beregnet for et gennemsnitligt lejlighedsareal på godt 68 m² (samlet etageareal divideret med antal boliger).
Der henvises generelt til bilag B for den tekniske redegørelse.
4.
Energimæssig og økonomisk redegørelse
De energimæssige og økonomiske betragtninger fremgår af nedenstående.
Energi:
Årligt

Smart behovssty-

Balanceret venti-

energiforbrug

ret ventilation,

lation inkl. 70%

ekskl. genvinding:

genvinding:

Forbrug el:
Forbrug varme:

Difference:

1.460 kWh/år

18.960 kWh/år

-17.500 kWh/år

114.360 kWh/år

71.800 kWh/år

42.560 kWh/år

Som det fremgår af tabellen giver ’behovsstyret ventilation’ (uden varmegenvinding) et mindre el-forbrug og et højere varmetab. Samlet set giver beregningen et
merforbrug for ’behovsstyret ventilation’ på 25 kWh/år. El- og varmeforbrug er dog
ikke helt sammenligneligt. 1 kWh kan f.eks. omdannes i en varmepumpe svarende
til 3 - 4 kWh varme. Hvis man bruger energistatistikkens omregningsfaktor hvor elforbruget multipliceres med en faktor 2,5 bliver det vægtede energiforbrug i de to
løsninger identiske.
I ovenstående er der regnet med en realistisk varmegenvinding på 70 % for ’balanceret ventilation’. En teoretisk varmegenvinding på 80 % giver et energiforbrug for
varme på 47.130 kWh/år.
På baggrund af erfaringstal for aktuelle varmegenvindingsgrader ift. falsk luft, utætheder samt ”forkert” brug af bygningen ifm. udluftning, foretages den efterfølgende
økonomiske sammenligning med det realistiske niveau for varmegenvindingen på
de 70 % iht. rapporten for Ryesgade 30.
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Økonomi:
Etableringsom-

Smart behovssty-

Balanceret venti-

Difference

kostning:

ret ventilation,

lation inkl. 70%

(besparelse):

ekskl. genvinding:

genvinding:

Anlægsudgift:
Anlægsudgift pr.

4.940 t.kr.

5.515 t.kr.

-575 t.kr.

56 t.kr.

63 t.kr.

-7 t.kr.

bolig

Driftsudgift:

Ydelse på finan-

Smart behovssty-

Balanceret venti-

Difference

ret ventilation,

lation inkl. 70%

(besparelse):

ekskl. genvinding:

genvinding:

178 t.kr.

199 t.kr.

-21 t.kr.

202 t.kr.

240 t.kr.

-38 t.kr.

3 t.kr.

36 t.kr.

-33 t.kr.

62 t.kr.

39 t.kr.

23 t.kr.

445 t.kr.

514 t.kr.

-69 t.kr.

siering v. 3,6 % af
anlægsudgiften
Service og
afskrivning
Forbrug el
(192 øre/kWh)
Forbrug varme
(54 øre/kWh)
Samlet årlig udgift (drift og
finansiering)
Der ses en økonomisk fordel pr. år for etablering af ’smart behovsstyret ventilation’
på trods af en ikke helt så energimæssig fordelagtig installation.
Driftsomkostningerne alene (forbruget for el og varme) er samlet set 10 t.kr. bedre
ved drift af ’smart behovsstyret ventilation’, hvilket skyldes kostpriserne for el og
varme.
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Overordnet set kan de enkelte løsninger betragtes ud fra følgende økonomiske,
energimæssige og pladsmæssige forhold:
Økonomi:

Energi:

Plads:

┼

─*

┼

─

┼

─

Smart behovsstyret ventilation,
uden varmegenvinding
Balanceret ventilation, med varmegenvinding på 70 %

*Marginal negativ effekt gående mod neutralt, hvis der ses på energistatistikkens omregningsfaktor som
omtalt under kap. 4 herover

Partnerskabet ansøger på denne baggrund om dispensation til at gennemføre projektet uden varmegenvindingsinstallation, i det hensigten er, at gennemføre udbud
af ventilationsanlægget med option på etablering af varmepumpeinstallation for
genvinding, skulle der vise sig ændrede forudsætninger.
5.

Dispensationsansøgning

Dispensation fra BR18 §443, stk. 1
Der søges om tilladelse til, at sikre en tilførelse af udeluft på minimum 22 m³/h
(~ 6 l/s) pr. bolig, med mulighed for en forøgelse af udsugningskapaciteten på op til
56 l/s pr. bolig, efter det aktuelle behov på baggrund af indeklima monitorering.
Dette gøres på baggrund af følgende forhold:


at udsugningsanlæggenes luftskifte styres ud fra præcise målinger af det
aktuelle indeklima – temperatur, fugt og CO2 således, at der sikres et godt
indeklima under normalt forekommende varierende forureningsforhold



at alle indeklimamålinger og luftmængder logges (data for hvert 5. min.)
som dokumentation for, at indeklimaet er i orden og at styring af udsugningen virker efter hensigten



at behovsstyret udsugning sikrer at forureningen fjernes hvor koncentrationen er højest hvormed, at det samlede luftskifte til sammenligning kan reduceres i en betragtelig del af døgnet



at udeluften tilføres via indtag i facaden, med placering bag radiatorer, så
luften forvarmes i opvarmningsperioder og ikke skaber træk
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at udeluften styres via spjældregulering ifm. udsugningen, hvor reguleringen sker fra den ansøgte minimumsluftmængde og op til den maksimale
ventilationskapacitet, i overensstemmelse med ventilationsbehovet for den
enkelte bolig målt via indeklimamåleren

Dispensation fra BR18 §443, stk. 2
Der søges om tilladelse til, at fravige kravet om varmegenvinding af ventilationsanlægget til forvarmning af erstatningsluften, forstået i den traditionelle forstand.
Baggrunden for at fravige dette skal ses i sammenhæng med:


at indblæsningsluften (erstatningsluften) stadig forvarmes via radiatorer



at den samlede udsugede luftmængde forventes at være betydelig reduceret med baggrund i behovstilpasningen

Generel baggrund for dispensationsansøgningen
Der ansøges generelt om tilladelse til ovenstående dispenseringer, i sammenhæng
med følgende forhold:


at projektet er et demonstrationsprojekt som netop skal bane vej for nye og
ressourceeffektive ventilationsprincipper, der kan sikre et godt indeklima
og en effektiv ventilation



at indbygning af traditionelle ventilationsløsninger i etageejendomme er et
omfattende indgreb i eksisterende bygninger, ofte med uhensigtsmæssige
føringsveje for kanaler



at der samlet set ses en lavere investering samt en lavere driftsomkostning
ifm. ’smart behovstyret ventilation’

Vedlagte bilag:
Bilag A - Forespørgsel vedr dispensation ifm smart behovstyret ventilation
Bilag B - Teknisk redegørelse for energiforbrug af ventilationssystemer
Bilag C - Teknisk redegørelse for varmeinstallationer
Bilag D - Demonstrationsprojekt Ventilation
Bilag E - Ryesgade 30
Bilag F - Folehaven
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BILAG A
Projekt

Sallinghus

Projektnummer

3881800013

Kundenavn

KAB / LBF

Emne

Forespørgsel vedr. dispensation ifm. ”smart” behovstyret ventilation

Til

Københavns Kommune

Fra

Carsten Fløe Sørensen

Projektleder

Jesper Brigsted

Kvalitetssikring

KAB / LBF

Revisionsnr.

-

Godkendt af

-

Udgivet

06-06-2018

1.

Forord:

I forbindelse med opførelse af nye etageboliger bliver der typisk installeret balanceret ventilation for at sikre, at de pågældende ejendomme opnår et godt indeklima.
Den normale løsning i ny opførte etageboliger med balanceret mekanisk ventilation, kan dog være vanskelig at installere under renovering af ældre ejendomme,
hvor pladskrav til rørføring af luft både til indblæsning og udsugning ikke har været
en del af den oprindelige plan. Der er desuden særlige udfordringer i ejendomme
med begrænset loftshøjde. Ved renovering af ældre etageboliger er det således
ikke oplagt, at balanceret ventilation er den bedste løsning til, at sikre indeklimaets
kvalitet, lavt energiforbrug, brugernes tilfredshed, samt god totaløkonomi.

Der vil i de fleste boliger være meget varierende ventilationsbehov over tid. I de perioder hvor der foretages madlavning, badning og generel samling af hele familien
omkring middagsbordet, vil der være et betydelig behov for meget luft for at sikre,
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at luftfugtigheden og -kvaliteten er på et passende niveau. I andre perioder er der
ikke nogen hjemme, og ventilationsbehovet kan være meget lavt.
Det er hensigten med ”smart” behovstyret ventilering at sikre, at uheldige driftsforhold undgås. Det gælder både unødvendigt højt luftskifte med følgende højt energiforbrug og for lavt luftskifte med dårlig kvalitet af indeluften og risiko for fugtrelaterede problemer som fremvækst af skimmelsvampe og husstøvmider.
2.

Ventilationsløsning:

I forbindelse med fremtidig ventilering af boligforeningen Sallinghus, er det fra bygningsejer / bygningsdriften ønsket, at finde den mest fordelagtige anlægsopbygning ud fra hensynet til både beboeren, bygningsstrukturen samt ikke mindst de
energimæssige fordele ved forskellige styringsmetoder.
For Sallinghus vurderes en ”smart” behovstyret ventilationsløsning derfor, at være
en bedre mulighed til at sikre et optimalt indeklima, end almindelige gængse ventilationsløsninger som balanceret ventilering ved centrale- eller decentrale anlæg.
Som udgangspunkt er der tale om en ”udvidet” ventilationsløsning som det bl.a.
ses indenfor kontorfaciliteter og lignende, forstået på den måde, at der ved en
”smart” behovstyret løsning, vil ske registrering og styring i et omfang som ikke almindeligvis benyttes i boliger.

Grundlæggende går det ud på, at monitorere hhv. temperatur, relativ luftfugtighed,
CO2 niveauet samt benyttelsestiden i boligen og på baggrund af dette, regulere udsugningen i forhold til behovet.
Dette sker ved, at regulere motoriserede spjæld på udsugningen i boligen hvormed, at luftmængden kan tilpasses det præcise behov som der er under et givet
tidspunkt på dagen. Således vil der ske en løbende tilpasning af det nøjagtige behov for hver 5’te minut i løbet af dagen (logningsinterval på 5 minutter).

Der placeres en indeklimamåler (føler på væg) i boligen som fortløbende måler
temperaturen, den relative fugt og CO2 niveauet, med tilhørende beregning af aktiv
tilstedeværelse (aktivering af PIR sensor på badeværelse eller ved brug af emhætte). Måledata uploades automatisk til en Cloud-tjeneste, hvor de analyseres ift.
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lokale vejrdata og -prognoser. Her opbygges automatisk en model af det pågældende lejemåls produktion af hhv. vanddamp og CO2 over tid, samt analyse af det
varierende behov for luftskifte over døgnet og ugen.
3.

Sallinghus

Systemet opbygges almindeligvis med udsugning fra henholdsvis køkken og badeværelse. Men i stedet for erstatningsluft via indblæsningskanaler under loft, vil
dette ske via friskluftsventiler i opholdsrum. Friskluftsventiler placeres i facaden således, at der ikke opstår ”døde” områder, som ellers kan risikeres ved kanalført indblæsning der bliver afsluttet over dør eller tilsvarende.
Mellem opholdsrum og gang, som forbinder til køkken og bad, etableres lyddæmpende luftspalte ved døre, således at både tilstrækkelig luftmængde samt lavt støjniveau sikres.

Der etableres ny udsugningskanal til tagrum med tilslutning til udsugningsventilator
og med afkast over tag. I tagrum etableres tilslutning til luft-vand varmepumpe
hvormed, at den varme og fugtige udsugningsluft udnyttes til produktion af varmt
vand til ejendommens eksisterende forsyningsanlæg. Det skal nærmere undersøges hvor udnyttelse af overskudsvarmen fra udsugningsanlægget vil bidrage mest,
eksempelvis som tilskud til varmt brugsvandsproduktion, til varmeanlægget eller
sågar begge dele?
Den smarte styring af udsugningen sammen med varmepumpen skønnes, at give
den samme årlige energibesparelse som traditionel varmegenvinding hvormed, at
kravet om varmegenvinding kan opfyldes blot ved en anden metode end almindeligvis anvendt.

Hver opgang vil blive koblet op på deres eget anlæg i tagrum.
Skulle det under den senere projektering vise sig, at være energimæssigt eller
økonomisk fordelagtigt at samle et par opgange på samme anlæg i tagrum, er
dette muligt via kanalføring på langs af kip mellem opgange.
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4.

Generelle afvigelser fra bygningsreglementet:

Som udgangspunkt vurderes det generelle luftskifte ved behovstyret ventilation, at
kunne reduceres yderligere ved ovenstående udførelse af ”smart” behovstyret ventilering, end de 0,3 l/s pr. m² som på nuværende tidspunkt er den nedre grænse
ved behovstyret ventilation.
Således vurderes en luftmængde på 5 l/s for køkken og 5 l/s for bad, at være tilstrækkeligt i de perioder, hvor der ikke er personer til stede i boligen.
Altså 10 l/s som nedre minimumsgrænse når boligen ikke er i brug, svarende til en
luftmængde på 0,15 l/s pr. m² ved en bolig på knap 67 m².

Omvendt vil systemet blive udlagt for en forventet mindre overkapacitet end de
reglementsmæssige behovskrav på hhv. 15 l/s for bad og 20 l/s for køkken. Dette
gøres for at sikre et endnu bedre indeklima i de perioder hvor behovet er størst,
altså i forbindelse med bade, madlavning og generel samling af hele familien.

Projektets begrundelse for ansøgning om, at nedre grænse reduceres til 10 l/s er:


at ventilationsanlæggenes luftskifte styres ud fra præcise målinger af det
aktuelle indeklima – temperatur, fugt og CO2 således, at der sikres et godt
indeklima under normalt forekommende varierende forureningsforhold



at alle indeklimamålinger og luftmængder logges (data for hvert 5. min.)
som dokumentation for, at indeklimaet er i orden og at ventilationsstyringen
virker efter hensigten



at behovsstyret ventilation giver energibesparelser idet forureningen fjernes hvor koncentrationen er højest hvormed, at det samlede luftskifte kan
reduceres



at energispild undgås, idet den varme udsugningsluft udnyttes via varmepumpe, som et tilskud til produktion af enten varmt brugsvand eller som tilskud til ejendommens varmeanlæg



at projektet er et forskningsprojekt som netop skal bane vej for nye og ressourceeffektive ventilationsprincipper, der kan sikre et godt indeklima og
en effektiv ventilation
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1.

Formål

Nærværende tekniske redegørelse har til formål at eftervise energiforbruget af de 2
typer ventilationssystemer for hhv. almindeligt ’balanceret ventilation’ og ’smart behovsstyret ventilation’ (udsugning) inkl. varmegenvinding af afkastluften.
2.

Grundlag / forudsætninger

Sallinghus består af i alt 88 lejligheder, hvoraf 14 lejligheder på 3. sal udvides ved
inddragelse af tagrum til nye familieboliger. 3. sal og tagrum bindes sammen med
intern trappe og lejlighedsindretningen på 3. sal ændres i overensstemmelse med
dette.
Derudover ombygges enkelte stuelejligheder til nye tilgængelighedsboliger for
gangbesværede.
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Arealer:
Den fremtidige sammensætning af lejligheder fremgår af nedenstående tabel 1a:

Type:

Rum:

Antal:

Areal:

Areal i alt:

A

1

4

30,3

121,3

B

1

4

31,8

127,2

C

2

7

54,8

383,6

D

2

5

55,2

276,0

E

2

2

55,6

111,2

F

2

6

57,7

346,2

G

2

4

58,0

232,0

H

2

12

58,7

704,4

I

2

6

60,4

362,4

J

2

4

62,5

250,0

K

2

1

76,2

76,2

CCDE2

2

4

62,0

248,0

L

3

4

70,3

281,2

M

3

3

76,2

228,6

N

4

4

88,7

354,8

O

4

4

91,0

364,0

DF2

3

2

91,5

183,0

CD2

3

2

101,5

203,0

HHH2

4

3

107,7

323,0

F2

3

1

109,5

109,5

CCE2

4

3

113,7

341,1

HII2

4

3

125,7

377,1

Tabel 1

Ovenstående sammensætning af lejligheder er fordelt på de enkelte etager iht. nedenstående figur 1 og udgør samlet 6003,8 m² opvarmet etageareal.
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Figur 1

Skematisk visning af de enkelte lejligheders arealer fordelt på hver blok, fremgår af
følgende figur 2, 3 og 4:

Figur 2 – Blok A, set fra facade / opgangsdør
Forklaring til skematisk opstalt: Skibelundvej 22 viser hhv. højre- (31,8 m²), midte(70,3 m²) og venstrevendte (58,7 / 125,7 m²) lejligheder. Øvrige opgange viser
højre- og venstrevendte lejligheder.
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Figur 3 – Blok B, set fra facade / opgangsdør
Forklaring til skematisk opstalt: Alle opgange viser højre- og venstrevendte lejligheder.

Figur 4 – Blok C, set fra facade / opgangsdør
Forklaring til skematisk opstalt: Randbølvej 69 viser hhv. højre- (57,7 / 109,5 m²),
midte- (30,3 m²) og venstrevendte (62,5 m²) lejligheder. Øvrige opgange viser
højre- og venstrevendte lejligheder.
Beboersammensætning
I Sallinghus er beboertætheden på 135 personer. Disse er fordelt på 88 stk. almene boliger hvilket giver 1,5 prs. pr. husstand.
Dette svarer til en beboersammensætning pr. boligtype som følgende:
8 stk. 1-rums boliger på mellem 30 – 32 m² af 1 person, i alt 8 personer.
50 stk. 2-rums boliger på mellem 55 – 68 m² af 1 person, i alt 50 personer.
13 stk. 3-rums boliger på mellem 70 – 85 m² af 2 personer, i alt 26 personer.
17 stk. 4-rums boliger på mellem 89 – 120 m² af 3 personer, i alt 51 personer.

Beboersammensætningen indgår som en del af grundlaget for beregning af den
samlede luftmængde pr. udsugningsanlæg jf. tabel 4a herunder.
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Luftmængder:
Nedenstående, som også fremgår af selve dispensationsansøgningen, gør sig
gældende som retningslinjer for hhv. ’balanceret ventilation’ og ’smart behovstyret
ventilation’ (data gengives skematisk under Driftsscenarier herunder).

Balanceret ventilation:
Gældende luftmængder for balanceret ventilation er udlagt iht. bygningsreglementet BR18 kap. 22 og opdelt som følgende:
Grundventilering (basisventilering):


Den største værdi af enten min. 0,3 l/s pr. m² eller min. 15 l/s for bad/toilet

Forceret drift:


15 l/s for bad/toilet samt 20 l/s for køkken emfang, i alt 35 l/s

Smart behovsstyret ventilation:
Luftmængder for ’smart behovsstyret ventilation’ er opdelt i hhv. grundventilering,
øget ventilering samt forceret ventilering som følgende:
Grundventilering:


Anvendes når der ikke er personer til stede



Der anvendes en nedre grænse på 22 m³/h (~ 6 l/s) iht. energirenovering
af Ryesgade 30 (bilag E)

Øget ventilering:


Anvendes ved almindelig tilstedeværelse samt ifm. nattesøvn



Denne ventileringsform er et interval på min. 6 l/s gående mod forceret drift
af bad/toilet samt forceret drift af køkken men uden brug af eksternt emfang, i alt på op til 36 l/s alt efter det aktuelle behov

Forceret drift:


Anvendes ifm. forceret drift af hhv. bad/toilet og køkken samt ved brug af
eksternt emfang



Ventileringsformen er et interval mellem forceret drift for bad/toilet samt
køkken og forceret drift af eksternt emfang, i alt et interval på mellem 26
l/s til 56 l/s (der regnes i udgangspunktet med en størrelse på 35 l/s i gennemsnit, som for balanceret ventilation)
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Driftsscenarier:
Herunder er opstillet det grundlag som begge anlægsformer opbygges på baggrund af. Derudover er det ifm. ’smart behovstyret ventilation’ under forudsætning
af, at der i de perioder hvor folk ikke er hjemme forventes der at være et minimum
ventilationsbehov, hvorimod der morgen og aften vil være et øget ventilationsbehov. Øget ventilering opdeles yderligere i 2 scenarier ifm. hhv. nattesøvn (hvile) og
vågen tilstand (aktivitet), som en variation af de forskellige situationer.
Derudover vil der være en mindre periode med forceret ventilering ifm. almindeligt
ophold i hjemmet samt ift. anvendelse af bad / toilet samt ved samling omkring tilberedning af aftensmad. På grund af det ekstra behov i disse situationer, opbygges
’smart behovstyret ventilation’ med mulighed for at kunne forcere udsugningskapacitet over de generelle krav iht. BR18 for netop at sikre mulighed for, at opnå et
endnu bedre indeklima hurtigere i disse perioder.
Der antages et grundlæggende driftsscenarie ud fra 3 varierende belastninger for
hhv. ’balanceret ventilation’ (tabel 2a) og ’smart behovstyret ventilation’ (tabel 2b)
herunder:

System:

Grundventilering

Øget ventilering

Forceret drift

Balanceret

Min. 0,30 l/s pr m²

- ej relevant -

Bad = 15 l/s

Ventilation*1:

eller

Emfang (køkken)

Min. 15 l/s for

= 20 l/s

bad/toilet
Tabel 2a, ’balanceret ventilation’

System:

Smart behovssty-

Grundventilering

22 m³/h (~6 l/s)

ret ventilation:

Øget ventilering,

Øget ventilering,

Forceret drift

hvile

aktivitet

Interval mellem

Interval mellem

Bad = 15 l/s

min. 6 l/s til 36 l/s

min. 6 l/s til 36 l/s

Køkken = 20 l/s
Emfang = 20 l/s
(eksternt)
Regnes som et interval på mellem
26 l/s til 56 l/s

Tabel 2b, ’smart behovstyret ventilation’
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Luftmængder:
Balanceret ventilation:
Systemet for ’balanceret ventilation’ opbygges med 6 stk. mekaniske ventilationsanlæg med krydsveksler for hhv. 12 og 16 lejligheder fordelt på anlæg.

Der opnås følgende luftmængder pr. anlæg:
System:

Grundventilering

Øget ventilering

Forceret drift*1

Anlæg:
VE01:

1152 m³/h

- ej relevant -

1512 m³/h

VE02:

864 m³/h

- ej relevant -

1134 m³/h

VE03:

1288 m³/h

- ej relevant -

1512 m³/h

VE04:

1275 m³/h

- ej relevant -

1512 m³/h

VE05:

946 m³/h

- ej relevant -

1134 m³/h

VE06:

1123 m³/h

- ej relevant -

1512 m³/h

Tabel 3a
*3 Forudsat en samtidighedsfaktor på 75 %

Der regnes generelt med et gennemsnit af ovenstående ifm. beregning af effektforbruget på:
System:
Balanceret

Grundventilering
1108 m³/h

Øget ventilering
- ej relevant -

Forceret drift
1386 m³/h

ventilation:
Tabel 3b
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Smart behovstyret ventilation:
Systemet for ’smart behovstyret ventilation’ opbygges med 6 udsugningsanlæg for
forsyning af tilsvarende 12 og 16 lejligheder fordelt på anlæg.
Med baggrund i tabel 1, tabel 2b samt beboerantallet, opnås der for ’smart behovstyret ventilation’, følgende luftmængder pr. udsugningsanlæg:

System:

Grundventilering

Anlæg:

Øget ventilering,

Øget ventilering,

hvile

aktivitet

Forceret drift*2

U01:

351 m³/h

563 m³/h

787 m³/h

1512 m³/h

U02:

264 m³/h

409 m³/h

633 m³/h

1134 m³/h

U03:

351 m³/h

685 m³/h

944 m³/h

1512 m³/h

U04:

351 m³/h

664 m³/h

934 m³/h

1512 m³/h

U05:

264 m³/h

454 m³/h

694 m³/h

1134 m³/h

U06:

351 m³/h

493 m³/h

760 m³/h

1512 m³/h

Tabel 4a
*2 Forudsat en samtidighedsfaktor på 75 %

Der regnes generelt med et gennemsnit af ovenstående ifm. beregning af effektforbruget på:
System:

Smart behovssty-

Grundventilering

322 m³/h

Øget ventilering,

Øget ventilering,

hvile

aktivitet
545 m³/h

792 m³/h

Forceret drift

1386 m³/h

ret ventilation:
Tabel 4b
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Driftstimer
De enkelte driftsscenarier forventes at finde anvendelse iht. nedenstående tabel
5a, tabel 5b og tabel 5c for hhv. hverdage og weekender samt summeret for et år.

Hverdage, man - fredag:
System:

Balanceret

Grundventilering

Øget ventilering,

Øget ventilering,

hvile

aktivitet

Forceret drift

22,5 timer / døgn

- ej relevant -

- ej relevant -

1,5 timer / døgn

10 timer / døgn

8 timer / døgn

4,5 timer / døgn

1,5 timer / døgn

Øget ventilering,

Øget ventilering,

hvile

aktivitet

ventilation:
Smart behovsstyret ventilation:
Tabel 5a

Weekend, lørdag og søndag:
System:

Balanceret

Grundventilering

Forceret drift

22,5 timer / døgn

- ej relevant -

- ej relevant -

1,5 timer / døgn

4,5 timer / døgn*3

8 timer / døgn

10 timer / døgn

1,5 timer / døgn

Øget ventilering,

Øget ventilering,

hvile

aktivitet

ventilation:
Smart behovsstyret ventilation:
Tabel 5b
*3 Inkl. ferier og weekender væk fra hjemmet

Total årligt:
System:

Balanceret

Grundventilering

Forceret drift

8212,5 timer / år

- ej relevant -

- ej relevant -

547,5 timer / år

3078 timer / år

2920 timer / år

2214,5 timer / år

547,5 timer / år

ventilation:
Smart behovsstyret ventilation:
Tabel 5c
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3.

Energiforbrug

Idet at hvert udsugningsanlæg for ’smart behovstyret ventilation’ opbygges så ens
som muligt, er der foretaget tryktabsberegning på baggrund af udsugningsanlæg
for 16 lejligheder.
For ’balanceret ventilation’ er der taget udgangspunkt i en gennemsnitlig betragtning pr. anlæg.
For begge anlæg, tages først udgangspunkt i beregnede værdier pr. anlæg, hvorefter energiforbruget opsummeres for hele ejendommen.

Ved den gennemsnitlige dimensionerende luftmængde pr. anlæg samt tilhørende
tryktabsberegning (overslag) og i sammenhæng med de forskellige driftsformer
som tidligere angivet i ovenstående tabeller, aflæses følgende producentdata (beregnede værdier):

Motordata iht. tabel 6 pr. anlæg og driftsscenarier:
System:

Grundventilering

Balanceret

Øget ventilering,

Øget ventilering,

hvile

aktivitet

Forceret drift

0,350 kW

- ej relevant -

- ej relevant -

0,521 kW

0,009 kW

0,015 kW

0,038 kW

0,160 kW

4

Ventilation* :
Smart behovssty4

ret ventilation* :
Tabel 6
*4 Beregnede værdier fra valgt producent

Ovenstående er fundet på baggrund af komponentvalg hos en valgt fabrikant af
ventilationsanlæg og der vil således naturligt være variationer i motordata fra de
øvrige producenter på markedet.
For ’balanceret ventilation’ er der aflæst data ifm. beregning af komfortanlæg med
krydsveksler ved den gennemsnitlige luftmængde for hhv. grundventilering og forceret drift.
For ’smart behovstyret ventilation’ er der aflæst data ifm. beregning af boksventilator ved de 3 driftsformer for hhv. grundventilering, øget belastning (hvile samt aktivitet) og forceret drift.
Den forholdsvise store forskel i motordata skyldes bl.a. at et balanceret krydsveksleranlæg har flere tryktabende komponenter end der er ifm. udsugningsanlæg. For
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eksempel er motordata ved forceret drift ikke en halvering af kW forbruget mellem
anlægsformerne på grund af forskellene i selve udformningen af anlæggene.
El- og varmeforbrug:
El-forbrug:
Med baggrund i tabel 3b, tabel 4b, tabel 5c og tabel 6, fås følgende el-forbrug pr.
anlæg på:
System:

Grundventilering

Øget ventilering,

Forceret drift

hvile og aktivitet
Balanceret

2.874 kWh / år

- ej relevant -

285 kWh / år

28 kWh / år

128 kWh / år

88 kWh / år

ventilation:
Smart behovsstyret ventilation:
Tabel 7

Varmeforbrug:
Med baggrund i en gennemsnitlig årlig udetemperatur på 8,1 °C og en rumtemperatur på 20 °C, fås et varmeforbrug pr. anlæg på:
System:

Grundventilering

Øget ventilering,

Forceret drift

hvile og aktivitet
Balanceret

11.045 kWh / år

- ej relevant -

921 kWh / år

4.011 kWh / år

11.979 kWh / år

3.070 kWh / år

10

ventilation* :
Smart behovsstyret ventilation:
Tabel 8
Samlet energiforbrug for ét anlæg bliver dermed:
System:
Balanceret ventilation:
Smart behovsstyret ventilation:

El:

Varme:
3.160 kWh / år

11.966 kWh / år

243 kWh / år

19.061 kWh / år

Tabel 9a
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Samlet energiforbrug for alle 6 anlæg bliver (afrundet):
System:

El:

Balanceret ventilation:
Smart behovsstyret ventilation:

Varme:

18.960 kWh / år

71.800 kWh / år

1.460 kWh / år

114.360 kWh / år

Tabel 9b
Udnyttelse af afkastluft via varmepumpeinstallation for ’smart behovsstyret
ventilation’:
Ved at udnytte afkastluftens energi gennem en varmepumpeinstallation, er det
hensigten at forsøge at opnå et tilskud ifm. ovenstående energiforbrug for ’smart
behovstyret ventilation’.
Der henvises til separat teknisk redegørelse for varmepumpeinstallation bilag C.

Der er undersøgt 2 forskellige metoder til, at udnytte afkastluftens energi:
Løsningsforslag 1:
Løsningsforslag 1 er udnyttelse vha. en luft/vand varmepumpe sammenbygget
med en udsugningsventilator placeret i tagrum og med vandbåret rørføring retur til
varmecentralen, som supplement til hhv. det varme brugsvand via varmtvandsbeholderen og centralvarmeanlægget.

Løsningsforslag 2:
Løsningsforslag 2 er en kombination af hhv. en fordampnings / køleflade installation integreret sammen med en udsugningsventilator i et fælles ventilationsaggregat placeret i tagrum og med vandbåret rørføring retur til varmecentralen og med
tilslutning til en varmepumpe, som supplement til opvarmning af centralvarmevandet eller til opvarmning af varmt brugsvand.

Det valgte løsningsforslag:
I henhold til den tekniske redegørelse for varmeinstallationer, vil ingen af ovennævnte løsningsforslag give et økonomisk incitament til, at etablere varmegenvinding for ’smart behovsstyret ventilation’ via varmepumpe. Dette skyldes forholdet
mellem enten en for lav COP faktor for varmepumperne og/eller for lille prisforskel
mellem El og varme.
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Mht. varmepumpens COP faktor, er der for Sallinghus’ vedkommende tale om et
almindelig radiatoranlæg. Såfremt der i stedet ville være tale om et lavtemperaturanlæg som gulvvarme eller tilsvarende, vil dette have indflydelse på varmepumpens energieffektivitet. Så forholdet vil i anden sammenhæng kunne være positivt
ift. udnyttelse af genvindingen fra afkastluften.

I begge tilfælde ses det dog, at udnyttelse af afkastluftens energi via varmepumpe,
overstiger forbruget for opvarmning af erstatningsluften iht. tabel 9 herover. Der
produceres som minimum 388.594 kWh mod et forbrug på 114.360 kWh pr. år.
Dette betyder dermed, at energien i afkastluften er til stede og udgør en reel varmegenvinding, det er blot ikke økonomisk fordelagtigt at etablere den pågældende
installation.

Såfremt alene de energimæssige forhold betragtes, vil det endelige resultat mellem
’balanceret ventilation’ og ’smart behovsstyret ventilation’ inkl. varmepumpeinstallation være som følgende:
System:
Balanceret ventilation:
Smart behovstyret ventilation:

El:

Varme:

18.960 kWh / år

71.800 kWh / år

1.460 kWh / år

0 kWh / år

Tabel 10
4.

Konklusion

Af ovenstående ses det, at selvom energiforbruget kan dække opvarmningsbehovet af erstatningsluften, er der ingen økonomisk ræson i, at etablere varmegenvinding for ’smart behovsstyret ventilation’.

Dette vil ikke være aktuelt før forholdet mellem el og varme enten øges eller COP
faktoren på varmepumperne bliver bedre eller såfremt der etableres lavtemperaturanlæg i ejendommen (er ikke undersøgt nærmere).
Såfremt dette sker, vil det energimæssigt også give en mulighed for, udover at
dække opvarmning af erstatningsluften, at udnytte den resterende overskudsvarme
som tilskud til opvarmning af det øvrige centralvarmeanlæg (i opvarmningsperioder) eller som tilskud til brugsvandsproduktionen (hele året).
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En ren udnyttelse af varmepumpens samlede energitilskud vil dog ikke kunne forekomme, idet energien skal anvendes mens den bliver produceret. Hvor stor en andel der vil kunne udnyttes som tilskud til hhv. centralvarmeanlægget samt opvarmning af brugsvandet, beror på hvor stort behovet er time for time.
Det er dog sikkert at betragte den fulde genvinding ifm. opvarmning af erstatningsluften, idet der ved ventilationsbehov, uanset om det er ved grund-, øget- eller forceret ventilering, vil blive produceret energi på baggrund af det aktuelle luftskifte
time for time.
Sagt på en anden måde; Når der er behov for opvarmning af erstatningsluften ifm.
ventilering af boligerne, vil der samtidigt være en tilsvarende energiudnyttelse fra
afkastluften som via varmepumpen kan ”genanvendes” ifm. opvarmning via centralvarmeanlægget (for opvarmet bygning ved 20 °C).
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INDLEDNING
Nærværende notat beskriver forudsætninger og resultaterne for de foreløbige energiberegninger på
Sallinghus i København.

Figur 1: Oversigtsbillede over bygningens placering(grøn prik) i København (Kilde:
https://www.dingeo.dk/adresse/2720-vanl%C3%B8se/randb%C3%B8lvej-69/foto/)
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1.1 Bebyggelsen
Sallinghus er opført i 1944-1945 af Dominia, og er beliggende i Vanløse, omkranset af Randbølvej 69 til 73
og Skibelundvej 22 til 32. Bebyggelsen er en 4-etagers ejendom, som består af 88 lejligheder.
Bebyggelsen er tilsluttet fjernvarmeforsyning fra HOFOR Fjernvarme P/S.
Det påtænkes fra bygherres side at bebyggelsen gennemgår en større omfattende energirenovering, hvor
facaderne efterisolering og der udføres en ny isoleret tagkonstruktion iht. gældende normer og standarder.

Figur 2: Skråfoto af bebyggelsen i Vanløse, (kilde:
https://skraafoto.kortforsyningen.dk/oblivisionjsoff/index.aspx?project=Denmark&lon=10.2027929&lat=56.1277927)

1.2 Forudsætninger
1.2.1 Ventilation / luftmængder
Ifbm. renovering af bebyggelsen etableres der nye udsugningsanlæg med placering i tagetagen i separate
teknikrum. Der er beregnet følgende luftmængder, jf. tabel nr. 1, for hhv. grund-, normal og øget ventilation.
For nærmere uddybning af anlæggene herunder bevæggrunde, se venligst teknisk redegørelse omkring
det behovsstyret ventilationsanlæg.
I de efterfølgende energiberegninger er der anvendt de normale luftmængder, da det, efter bedste evne,
skønnes at være det mest plausible scenario i løbet af 1 uge / år.
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Tabel 1: Dimensionerende luftmængder, fordelt på 3 trin

Grundvent. [m3/h]

Normalvent. [m3/h]

Øget vent. [m3/h]

Udsugningsanlæg 1

638

1136

1728

Udsugningsanlæg 2

477

864

1296

Udsugningsanlæg 3

693

1305

1728

Udsugningsanlæg 4

686

1282

1728

Udsugningsanlæg 5

498

946

1296

Udsugningsanlæg 6

631

1107

1728

Oversigt

Figur 3: Principdiagram over udsugningsanlæg 1, udarbejdet af Orbicon A/S

1.2.2 Brugstid
Der er forudsat følgende, at bygningen har en 24 timers daglig drift, svarende til 168 timer pr. uge.
1.2.3 Varmt brugsvand
Ud fra Branchevejledning for energiberegninger (Version 2.0) er der valgt et varmtvandsforbrug på 250 l/m2
pr. år, gældende for etageejendomme.
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Tabel 2: Dimensionerende varmtvand, hvor effekten er fordelt på de enkelte udsugningsanlæg

Areal [m2]

Forbrug pr. dag [l/dag]

Brugsvand *) [kWh/år]

Udsugningsanlæg 1

994

681

11512

Udsugningsanlæg 2

800

548

9263

Udsugningsanlæg 3

1193

817

13811

Udsugningsanlæg 4

1180

808

13659

Udsugningsanlæg 5

876

600

10142

Udsugningsanlæg 6

961

658

11123

Oversigt

*) Tal fra IKMtools
1.2.4 Temperatur og relativ luftfugtighed
Følgende gennemsnitsværdier er forudsat anvendt:
 Middel udetemperatur [oC]
 Middel relativ luftfugtighed [%]

Figur 4: Tabel over DRY vejrdata (Kilde: Varme Ståbi 7. udgave, side 87)

Slutteligt er det forudsat at den dimensionerende indetemperatur er 20 [oC].
1.2.5 Varmetab
Det er besluttet internt i Orbicon’s projektgruppe at det dimensionerende varmetab for bygningen ligger på
45 W/m2 indtil de konkrete varmetabsberegninger foreligger, hvorefter beregningsgrundlaget revurderes.
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2
BESKRIVELSE
I forbindelse med renovering af bygningen, herunder tilføjelse af ventilationsanlæg, vil man undersøge om
hvorvidt etablering af behovsstyret ventilation, ved hjælp af udsugningsanlæg, med frisklufttilførsel uden
varmeveksling med afkastluften, kan fungere rent indeklimamæssigt.
Derimod vil man forsøge at udnytte afkastluften for at kunne levere energi til brug for opvarmning af
brugsvand og / eller centralvarmeanlægget.
2.1 Løsningsforslag nr. 1 – IKM A/S
Løsningsforslag nr. 1 er tilblevet i samarbejde med firmaet IKM A/S, hvor IKM har stor erfaring med at
levere integrerede ventilations- og varmepumpeløsninger til etageejendomme i Danmark.
Generelt så etableres og opsættes der varmepumper, af typen VL 3000, ved alle udsugningsanlæg med
dertilhørende styring i tagrummene.
VL 3000 er et varmegenvindingsaggregat som er tilstræbt til genvinding af varmen i det luft som bliver
suget ud af ventilatorenheden og derefter overføre energien til centralvarme og til opvarmning af
brugsvandet.

Figur 5: Grovskitse over løsningsforslag 1, udarbejdet af Orbicon A/S.

Rørføringerne fra de enkelte anlæg samles i en vandbåren frem- og returløbsrør, isoleret som klasse 4,
med et ledningstrace i kip sammen med kanalføringen for de enkelte udsugningsanlæg.

Dokument ID: Teknisk redegørelse for varmeinstallationer

5 / 14

Figur 6: Principdiagram over tilslutning til anlægsshunt og til opvarmning af brugsvand, udarbejdet af Orbicon A/S.

Traceet føres ned til varmecentralen i kælderen under Randbølvej 69. Varmerørene tilsluttes til en
buffertank med spiral for forvarmning af vand til varmtvandsbeholder (VVB) med solvarmespiral. Evt.
overskudsvarme, hvor der eksempelvis ikke er et forbrug af varmt brugsvand, føres til det centrale
varmeanlæg til brug for opvarmning. Såfremt der ikke måtte være varmebehov til enten brugsvand eller
opvarmning så stopper varmepumperne for produktion.

Figur 7: Opstilling af VL Varmepumpe og ECV Ventilator (Kilde: indscannet billede, udleveret af IKM http://www.ikm.dk/default.asp?menu=9 )
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2.2 Løsningsforslag nr. 2 - Vølund Varmeteknik
Vedrørende løsningsforslag nr. 2, så er dette forslag tilblevet i samarbejde med firmaet Vølund
Varmeteknik A/S, hvor Vølund har stor erfaring med varmetekniske løsninger i Danmark og dens
moderselskab NIBE har stor erfaring med at levere integrerede ventilations- og varmepumpeløsninger til
etageejendomme i Sverige m.fl.
Overordnet set så etableres og opsættes der ventilationsaggregater, af typen GreenMaster C-F, ved alle
anlæg med dertilhørende styring i tagrummene. I aggregaterne opsamles energien i en køleflade.
GreenMaster-C-F er en udsugningsenhed med varmegenvinding. Kølefladen mellem filteret og ventilatoren
er låst sammen med bygningens varmepumpe. Væskeblandingen i kølefladen er sædvanligvis
ethylalkohol, men den kan også leveres med andre kølemidler.

Figur 8: GreenMaster-C-F-2, (Kilde: http://www.nibeairsite.com/images/GMC_F_Picture.png http://www.nibeairsite.com/en/products/air-handling-units/greenmaster-c-f )

Rørføringerne fra de enkelte anlæg samles i en brinebåren frem- og returløbsrør, med et ledningstrace i kip
sammen med kanalføringen for de enkelte udsugningsanlæg.
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Figur 9: Grovskitse over løsningsforslag 2, udarbejdet af Orbicon A/S.

Traceet føres ned til varmecentralen i kælderen under Randbølvej 69, hvor brinerørene tilsluttes en
væske/vand varmepumpe. Det producerede varme vand fra varmepumpen tilsluttes til en buffertank med
spiral for forvarmning af vand til varmtvandsbeholder (VVB). Evt. overskudsvarme, hvor der eksempelvis
ikke er et forbrug af varmt brugsvand, føres til det centrale varmeanlæg til brug for opvarmning. Såfremt
der ikke måtte være varmebehov til enten brugsvand eller opvarmning så stopper varmepumperne for
produktion.
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Figur 10: Principdiagram over tilslutning til anlægsshunt og til opvarmning af brugsvand, udarbejdet af Orbicon A/S.
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3
ENERGI
3.1 Anvendt software
3.1.1 Løsningsforslag nr. 1 – IKM A/S
Der er anvendt i nærværende redegørelse et softwareprogram, IKMtools Version 2.2a, som er udviklet af
producenten IKM A/S og stillet til rådighed ifbm. redegørelsens tilblivelse.

Figur 11: Screenshot af softwarens grafiske brugerflade (GUI)

3.1.2 Løsningsforslag nr. 2 – Vølund Varmeteknik A/S
Der er anvendt i nærværende redegørelse et softwareprogram, NIBE AirSite GreenMaster Application
Version 1.0.13.0, som er udviklet af producenten og stillet til rådighed ifbm. redegørelsens tilblivelse.

Figur 12: Screenshot af softwarens grafiske brugerflade (GUI)
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3.2 Nøgletal
3.2.1 Løsningsforslag nr. 1 – IKM A/S
Tabel 3: Oversigt over de enkelte anlægsydelser

Oversigt

U01*)

U02*)

U03*)

U04*)

U05*)

U06*)

Enhed

Q ventilation :

4736

3602

5440

5345

3944

4615 [W]

Q total behov :

18496

14666

21956

21682

16070

17912 [W]

Q genvundet udsug :

10354

8881

11121

11022

9361

10212 [W]

Q varmepumpe output :

14116

12599

14903

14802

13094

13970 [W]

VL effekt :

3762

3718

3782

3780

3733

3758 [W]

VL maks. strøm :

7,05

6,99

7,08

7,07

7,01

7,04 [A]

Temp. køleflade :

-6,5

-10

-4,8

-5,1

-8,8

-6,8 [C°]

2,1

-0,2

3,3

3,1

0,6

1,9 [C°]

47,9

41,4

51,2

50,8

43,5

47,3 [%]

19

11

25

24

13

18 [pa]

Kondens vand :

4878

4153

5215

5174

4398

4812 [g/h]

Vandflow :

0,34

0,3

0,36

0,35

0,31

0,33 [l/s]

Temp. effektivitet :

150,2

170

140,7

141,9

163,2

152 [%]

Energi effektivitet :

298,1

349,8

273,9

277

332

302,7 [%]

76,3

85,9

67,9

68,3

81,5

78 [%]

3,8

3,4

3,9

3,9

3,5

3,7 [W/W]

Total effektfaktor :

3

2,7

3,1

3,1

2,8

2,9 [W/W]

Vent. effektivitet :

3,2

4,2

2,8

2,8

3,8

3,3 [kJ/m3]

Tilslutningsstrøm VL :

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3

11,3 [Amps]

Tilslutningseffekt VL :

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6

6,6 [kW]

Kapacitet VL :

100

100

100

100

100

100 [%]

Afkast :
Fugtighed afkast luft :
Trykfald luft :

Total energi leveret :
VL effektfaktor :

*) U01 betyder udsugningsanlæg 01, U02 etc.
Tabel 4: Oversigt over udvundet og forbrugt energi på de enkelte anlæg

Energi

U01

U02

U03

U04

U05

U06

I alt

Varmepumpe [kWh / år]

124023

111150

130680

129824

115358

122788

733823

Effektforbrug [kWh / år]

35686

35261

35878

35854

35410

35649

213738

Difference [kWh / år]

88337

75889

94802

93970

79948

87139

520085
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3.2.2

Løsningsforslag nr. 2 – Vølund Varmeteknik A/S

Tabel 5: Oversigt over de enkelte anlægsydelser

Oversigt

U01*)

U02*)

U03*)

U04*)

U05*)

U06*)

Enhed

Lufttemp. før køleflade

22

22

22

22

22

22 [°C]

Relativ luftfugtighed før køleflade

50

50

50

50

50

50 [%]

2

2

2

2

2

2 [°C]

Relativ luftfugtighed efter køleflade

99

100

100

100

100

99 [%]

Trykfald, våd luft

64

37

89

87

49

62 [Pa]

Trykfald, tør luft

48

29

67

66

38

47 [Pa]

Lufttemp. efter køleflade

Væske / kølemiddel

Etylenglykol (ethylene glycol)

Andel af væske/ kølemiddel

28

28

28

28

28

28 [%]

Væsketemperatur, ind

-1

-1

-1

-1

-1

-1 [°C]

Væsketemperatur, ud

3

3

3

3

3

3 [°C]

0,749

0,57

0,86

0,844

0,624

0,73 [l/s]

28,1

25

22,7

22

20,4

26,9 [kPa]

11,39

8,66

13,07

12,84

9,48

11,1 [kW]

Lufthastighed

1,24

0,94

1,43

1,4

1,04

1,21 [m/s]

Kondens vand

1,5

1,1

1,7

1,6

1,2

1,4 [g/s]

Væske flow
Trykfald væske
Effekt

*) U01 betyder udsugningsanlæg 01, U02 etc.
Tabel 6: Oversigt over udvundet og forbrugt energi på de enkelte anlæg

Energi

U01

U02

U03

U04

U05

U06

I alt

Varmepumpe [kWh]

99776

75862

114493

112478

83045

97236

582890

Effektforbrug [kWh] *)

33259

25287

38164

37493

27682

32412

194297

Difference [kWh]

66518

50574

76329

74986

55363

64824

388594

*) Effektfaktor, oplyst af Vølund Varmeteknik, 3,0
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4
ØKONOMI
4.1 Prisoverslag
Med udgangspunkt i fremsendte overslagspriser fra de enkelte producenter samt overslagspriser fra Molio
Prisdata, kan efterfølgende økonomiske opstillinger anvendes.
Der er endvidere indarbejdet uforudsete udgifter på 15 % af anlægsomkostninger i overslagene.
4.1.1

Løsningsforslag nr. 1 – IKM A/S

Tabel 7: Anslået anlægsomkostninger for løsningsforslag nr. 1

Emne

Udgift [kr]

Varmepumper

377.000,00 kr.

Spjæld

22.000,00 kr.

Buffertank

42.000,00 kr.

Ventilatorer

71.000,00 kr.

Styring
Rørføringer mm.

9.000,00 kr.
286.000,00 kr.

Isolering mm.

66.000,00 kr.

Ventiler mm.

32.000,00 kr.

Afløbsrør mm.

17.000,00 kr.

Uforudsete udgifter (15 %)
I alt
4.1.2

138.000,00 kr.
1.060.000,00 kr.

Løsningsforslag nr. 2 – Vølund Varmeteknik A/S

Tabel 8: Anslået anlægsomkostninger for løsningsforslag nr. 2

Emne
Varmepumper
Buffertank
Ventilatorer m. filtre og flader
Brine
Rørføringer mm.

Udgift [kr]
226.000,00 kr.
13.000,00 kr.
625.000,00 kr.
31.000,00 kr.
286.000,00 kr.

Isolering mm.

66.000,00 kr.

Ventiler mm.

32.000,00 kr.

Afløbsrør mm.

17.000,00 kr.

Uforudsete udgifter (15 %)
I alt

194.000,00 kr.
1.490.000,00 kr.

4.2 Simpel tilbagebetalingstid
Med udgangspunkt i de udførte prisoverslag for de enkelte løsningsforslag samt de beregnede
energibesparelser kan der kalkuleres en simpel tilbagebetalingstid for de enkelte løsningsforslag.
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𝑇𝑖𝑙𝑏𝑎𝑔𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 (𝑇𝐵𝑇) =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑏𝑒𝑠𝑝𝑎𝑟𝑒𝑙𝑠𝑒 𝑝𝑟. å𝑟

Ligning 1: Simpel tilbagebetalingstid

Pristariffer er erhvervet igennem HOFOR’s hjemmeside hvor takstblad for 2019 benyttes og på Ørsteds
hjemmeside.
Tabel 9: Fjernvarmepriser fra HOFOR, gældende for 2019.

Varmt vand

Uden moms (Kr.)

Med moms (Kr.)

Effektbetaling (Kr. pr. kW)

163,02

203,78

Energipris inkl. afgifter (Kr. pr. MWh)

540,04

675,05

4,32

5,40

Korrektion for afkøling–bonus/merudgift pr. grad (Kr. pr. MWh)*

Kilde: https://www.hofor.dk/privat/priser-paa-forsyninger-privatkunder/prisen-paa-fjernvarme-2019privatkunder/
Tabel 10: El-priser fra Ørsted

Basis El – Øst for Storebælt

Uden moms (Kr.)

Fast pris (Kr. pr. kWh)

1,92

Med moms (Kr.)
2,4037

Kilde: https://orsted.dk/Privat/Kundeservice/Aftaler-og-priser/Se-prisudviklingen
4.2.1

Løsningsforslag nr. 1 – IKM A/S
𝑇𝑖𝑙𝑏𝑎𝑔𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 (𝑇𝐵𝑇) =

1.060.000 𝑘𝑟.
=∞
𝑘𝑟
𝑘𝑟
(733.823 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,54004
) − (213.738 𝑘𝑊ℎ ∗ 1,92
)
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ

Ligning 2: Simpel tilbagebetalingstid for løsningsforslag 1

4.2.2

Løsningsforslag nr. 2 – Vølund Varmeteknik A/S
𝑇𝑖𝑙𝑏𝑎𝑔𝑒𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 (𝑇𝐵𝑇) =

1.490.000 𝑘𝑟.
=∞
𝑘𝑟
𝑘𝑟
(582.890 𝑘𝑊ℎ ∗ 0,54004
) − (194.297 𝑘𝑊ℎ ∗ 1,92
)
𝑘𝑊ℎ
𝑘𝑊ℎ

Ligning 3: Simpel tilbagebetalingstid for løsningsforslag 2

5
KONKLUSION
Som det ses af ovenstående, er der ingen tilbagebetalingstid på nogen af løsningerne, da der i begge
tilfælde er en negativ økonomisk besparelse mellem den el-effekt der aftages ifm. drift af
varmepumpen(erne) mod den varmeeffekt der produceres.
Forholdet skyldes, at der enten er en for lille COP-faktor på varmepumpen(erne) og/eller at prisforskellen
mellem fjernvarme og el, er forholdsmæssigt for stor.
Det vurderes umiddelbart, at forholdet mellem el og varme bør være mindst 1:4 (1 del el for 4 dele varme),
under forudsætning af de input som er anvendt i ovenstående betragtninger (luftmængder,
udsugningstemperatur mv.).
Konklusionen er, at der ikke er nogen økonomisk sammenhæng i forbindelse med etablering af en
varmepumpeløsning.
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SALLINGHUS
DEMONSTRATIONSPROJEKT: VENTILATION
29. JANUAR 2019
BILAG D

NOVA5 ARKITEKTER
JØRGEN NIELSEN RÅDGIVENDE INGENIØRER
ORBICON
NOVA5 – SALLINGHUS 1

INDHOLD

A - ventilering gennem sålbænk i facade
B - føringsveje i lejligheder
C - ventilering gennem rist i facade v. køkken
D - ventilering mellem rum/lejligheder

2 SALLINGHUS – NOVA5

VENTILATIONSPRINCIP
DECENTRALISERET VENTILATIONSSYSTEM

afkast

fraluft

tilluft

indtag

C

fraluft

tilluft

B
indtag

A
fraluft

tilluft

indtag
fraluft

tilluft

indtag

gadeside

gårdside

NOVA5 – SALLINGHUS 3

A - VENTILERING GENNEM SÅLBÆNK I FACADE
PRINCIP

ventileret sålbænk (integreret)
princip

4 SALLINGHUS – NOVA5

A - VENTILERING GENNEM SÅLBÆNK I FACADE
PRINCIPSNIT & VISUALISERING

radiator
ventileret sålbænk i fiberbeton (integreret)
snit 1:10

ventileret sålbænk (integreret)
indfarvet fiberbeton

NOVA5 – SALLINGHUS 5

B - FØRINGSVEJE I LEJLIGHEDER
PRINCIP
24

26

Stue

Stue

SK

SK

SK

SK

WC/Bad

WC/Bad

Køkken

Værelse

Værelse

Køkken

WC/Bad

WC/Bad

Mål 1:50
Disponering af kanal føringsveje i blok A, 1.sal
6 SALLINGHUS – NOVA5

Mål 1:50

Dato: 24.01.2019

B -FØRINGSVEJE I LEJLIGHEDER
PRINCIP

Køkken

WC/Bad

Køkken

WC/Bad

32

WC/Bad

WC/Bad

30

Køkken
Værelse

Entré

Stue

Stue

SK

SK
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Mål 1:50
Disponering af kanal føringsveje i blok B, 1.sal
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Mål 1:50

Dato: 24.01.2019

B - FØRINGSVEJE I LEJLIGHEDER
TRADITIONEL MEKANISK VENTILATION

Mål 1:50
Disponering af kanal føringsveje i blok A, 1.sal
traditionel mekanisk entilation
8 SALLINGHUS – NOVA5

Mål 1:50
Dato: 14.05.2018
Disponering af kanal føringsveje i bolig blok A, 1.sal

B -FØRINGSVEJE I LEJLIGHEDER
TRADITIONEL MEKANISK VENTILATION

Mål 1:50
Disponering af kanal føringsveje i blok B, 1.sal
traditionel mekanisk entilation
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Mål 1:50

Dato: 14.05.2018

C - VENTILERING GENNEM RIST I FACADE V. KØKKEN
EKSISTERENDE

billeder fra eksisterende køkkener
forskellige løsninger i forhold til placering af ovn
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C - VENTILERING GENNEM RIST I FACADE V. KØKKEN
EKSISTERENDE

eksisterende facade i blok B
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C - VENTILERING GENNEM RIST I FACADE V. KØKKEN
REFERENCE

referencebilleder fra Hamburg – Sprinkenhof og Østerbrogade i Danmark
udluftningsriste bruges som dekorativt facadeelement

12 SALLINGHUS – NOVA5

udluftningsriste fra køkkener bruges som dekorativt facadeelement

C - VENTILERING GENNEM RIST I FACADE V. KØKKEN
VISUALISERING: NYE RISTE I FACADE

referencebillede - Østerbrogade
udluftningsriste bruges som dekorativt facadeelement

nye riste i facade, indfarvet ift. eksist. tegl
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D - VENTILERING MELLEM RUM/LEJLIGHEDER
LUFTSPALTER OG STØJDÆMPNING

mulig placering af overtryksventil

Luftspalter og støjdæmpning
Al mekanisk ventilation med udsugning i køkken og bad forudsætter at der er
luftpassage fra de enkelte rum. For køkken- og badeværelsesdøre er der fastsat
eksplicitte krav, mens det i bygningsreglementet for de øvrige rum angives, at
der skal sikres luftudveskling således at hele lejemålet ventileres.
I projekt ’smart behovsstyret ventilation’ er der fokuseret på løsninger som kan
sikre et faktisk luftskifte til f.eks. børne- og soveværelser samtidig med, at lyd/
støjudveksling imellem rummene holdes på et minimum.
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D - VENTILERING MELLEM RUM/LEJLIGHEDER
PRINCIPSNIT FOR OVERTRYKSVENTIL

Hul i væg bores med kopbor.
Gennemprøvet løsning med lyddæmpning og der er data herpå.

Afstand mellem væg og karm er
variabel og derfor er der stor usikkerhed om der er areal nok.
Ligesom løsningen ikke er prøvet
ift. lyddæmpning.

Gericht underlimes
12 mm

løsning 1
Ventilationsspalte er integreret i eksisterende dørkarme.
Diskret løsning der ikke appellere ikke til at brugere regulerer på luftspalten.

OLC overtryksventil med
lyddæmpning

Eksisterende gericht

løsning 2
Alternativ til løsning 1. Det er en kendt løsning med standart ventiler.
Der kan opstå problemer, da denne løsning kan brugerreguleres /luftspalte lukkes.
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3

Indledning

Denne rapport udgør slutrapporten på EUDP-projektet "Udvikling og 1:1demonstration af koncepter til renovering af ældre etageboliger til lavenergiklasse
1". Projektet modtog tilsagn på 2.731.150 DKK fra Energistyrelsen i december
2009 og er færdiggjort i juli 2014. Parterne i projektet er:

›
›
›
›
›
›
›
›

COWI A/S
Rockwool A/S
DTU Byg
Rønby.dk
Ekolab
M.T. Højgaard
Exhausto
Drostfonden (Ejer af Ryesgade 30)

Formålet med projektet har været at udvikle løsninger til renovering ældre etageejendomme og at afprøve/demonstrere løsningerne på oprindeligt to ejendomme i
det indre København. Den ene ejendom ligger på Ryesgade 30 og den anden ligger på Herman Triers Plads, hvoraf den sidstnævnte måtte udgå af projektet undervejs.
Den største udfordring i projektet har som udgangspunkt været, at ejendommenes
facader er bevaringsværdige, og dermed var udvendig efterisolering udelukket. Fra
projektets start har det været intentionen at demonstrere og teste andre isoleringsmaterialer end traditionel isolering, herunder specielt indvendig isolering udført med kompaktisolering.
Ejendommen på Ryesgade 30 har undergået en totalrenovering i forbindelse med
den bygningsfornyelse, der blev projekteret i 2010 og gennemført fra efteråret
2011 og 14-15 måneder frem. Byfornyelsesprojektet omfattede bl.a. nye køkkener
og badeværelser, vinduesudskiftning, udvendig efterisolering på en brandgavl og
etablering af mekanisk ventilation. I den forbindelse gav EUDP-projektet mulighed
for at "opgradere" renoveringen ved at give tilskud til energibesparende løsninger
som f.eks. bedre isolerende vinduer, indvendig isolering af facaderne, varmegenvinding på ventilationen etc. samt udvikling, målinger og evalueringer.
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For at kunne vælge de bedste energibesparende løsninger til ejendommen til den
bedste pris, blev det besluttet at begynde med at renovere en enkelt lejlighed, en
"prøvelejlighed", hvor forskellige tiltag blev afprøvet, målt og evalueret inden den
totale renovering. Erfaringer herfra er beskrevet i delrapporten: "Erfaringer fra prø1
velejlighed Ryesgade 30C 1.tv.".
Denne slutrapport er udarbejdet i fællesskab af projektgruppen bestående af:

›
›
›
›
›

Leif Rønby Pedersen, rönby.dk
Maria Harrestrup, DTU
Troels Kildemoes, EKOLAB
Svend Erik Mikkelsen, COWI
Maja Grud Minzari, COWI

Projektgruppen påtager sig intet ansvar for den videre anvendelse af projektets
resultater og værktøjer, som helhed eller i uddrag, ligesom der tages forbehold
for evt. fejl og mangler.

Prisvinder
Projektet fik i september 2013 tildelt RENOVER Prisen 2013 for året bedste energirenovering – en pris stiftet af Realdania og GI for at sætte fokus på og styrke anerkendelsen af renovering. Sammen med prisen fulgte et beløb på 100.000 kr. til at
fejre titlen med en fest.

1

http://energiplus.net/Dokumenter/Erfaringer_fra_proevelejlighed_Ryesgade_30C_1
tv_juli_2011.pdf

EUDP09-II, UDVIKLING OG 1:1-DEMONSTRATION AF KONCEPTER TIL RENOVERING AF ÆLDRE ETAGEBOLIGER TIL
LAVENERGIKLASSE 1

2

5

Resume

En københavnsk boligejendom fra 1896 beliggende på Ryesgade 30 på Nørrebro
er blevet byfornyet i perioden 2011-2012. Ejendommen indeholder 32 lejlighedsmål
samt erhvervslokaler og har en bevaringsværdigværdi svarende til klasse 4 i SAVE
klassifikationssystemet.
Tilskuddet på 2.731.150 DKK fra EUDP gav mulighed for at opgradere byfornyelsen med mere energieffektive løsninger såsom vinduer, isolering og ventilationsanlæg samt at registrere og måle energiforbruget både før og efter renoveringen.
Ydermere har DTU undersøgt risikoen for fugtskader i træbjælkelagets ender som
konsekvens af mere isolering.
I projektets indledende fase, blev en række løsninger testet i en såkaldt "prøvelejlighed" og målt og evalueret henover en opvarmningssæson. På baggrund af erfaringer herfra blev der valgt følgende løsninger til byfornyelsesprojektet:

›
›
›
›
›
›
›

Nye vinduer
Indvendig isolering
Udvendig isolering
Mekaniske ventilationsanlæg (Centrale CAV og VAV og decentrale anlæg)
Tagboliger
Solceller
Isolering mod kælder

Projektet har vist, at indvendig isolering er en god metode til at reducere energiforbruget, og risikoen for skimmeldannelse ser ud til at kunne minimeres, når udførslen sker korrekt. Fugt- og temperaturmålinger af bjælkeenderne i træbjælkelaget
har vist, at der ikke er risiko for fugtskader og nedbrydelse af bærende elementer i
konstruktionen. De nye vinduer er designet, så de ligner de gamle vinduer med
bl.a. trukket glas i yderste lag. Ventilationsanlæggene har i skrivende stund (september 2014) ikke haft så lang driftstid, men foreløbige målinger viser gode resultater.
Før renoveringen blev ejendommens samlede energiforbrug til rumopvarmning og
varmt brugsvand målt til 156 kWh/m pr. år.
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Målet med projektet var at demonstrere løsninger til at energirenovere ældre etageboliger til den daværende lavenergiklasse 1, som var et forbrug på 35 kWh/m
pr. år.
Allerede da projekteringen var afsluttet og renoveringen gik i gang, stod det klart at
vi ikke ville komme helt i mål. En Be10-beregning af de projekterede tiltag viste en
reduktion til 51,5 kWh/ m pr. år + yderligere en besparelse fra solceller på en del
af bygningens tag.
De tiltag, der bidrog mest til energibesparelserne, var følgende tiltag, der hver stod
for en besparelse på 20-22 kWh/ m pr. år:

›
›
›
›

Indvendig isolering
Nye vinduer
Ventilation med varmegenvinding
Det nye isolerede tag med nye tagboliger

Efter at renoveringen er afsluttet, er der både foretaget målinger af energiforbruget
og simuleringer med bygnings energi simuleringsprogrammet IDA ICE. Simuleringerne er baseret på de tiltag, der faktisk blev gennemført, og som stort set svarer
til de projekterede. Dog betød problemer med levering af materialer (som beskrevet sidst i afsnit 6.4) at der i enkelte rum i opgang A ikke blev udført indvendig facadeisolering.
I perioden fra september 2013 til september 2014 blev forbruget målt til 83 kWh/m
pr. år uden solcelle produktionen (se Figur 1). Hertil kommer en produktion fra solcellerne som kan fratrækkes det årlige energiforbrug. Fra producentens side blev
produktionen beregnet til 8.950 kWh pr. år / 3310 m = 2,7 kWh/m /år, mens det
målt har vist sig at producere 11.000 kWh pr. år / 3310 m = 3,3 kWh/m /år. Dette
er knap 20 % over hvad der var forventet og betyder, at det målte energiforbrug
reduceres til 79,7 kWh/m pr. år med solcelle produktionen. Dette svarer til en besparelse på 47 % uden solcelle produktion og 49 % med solcelle produktionen.
Dette ligger dog markant under det beregnede forbrug. En midlertidig årsag til det
højere forbrug kan være, at varme- og ventilationsanlæg frem til årsskiftet 2013/14
ikke var indstillet og ikke fungerede optimalt, og at der derfor i den første tredjedel
af måleperioden var skruet for højt op for både fremløbstemperatur og radiatorer.
En mere permanent årsag er, at beboerne har en højere rumtemperatur end de
forudsatte 20°C, samt at mange har en tendens til at åbne vinduerne for at få frisk
luft, hvilket ikke burde være nødvendigt da den mekaniske ventilation forsyner frisk
luft til lejlighederne. Dette skaber ekstra store varmetab, da der i disse tilfælde ikke
er varmegenvinding på ventilationen.
Hvis temperaturen er holdt på 20°C også efter renoveringen, ville det være muligt
at opnå en besparelse uden solcelle produktionen på omkring 61 % eller et forbrug
2
2
på 60,6 kWh/m pr. år, og en besparelse på 63 % eller et forbrug på 57,3 kWh/m
pr. år med solcelle produktionen. Dette ligger sig tæt op ad kravene til nye bygninger i henhold til bygningsreglementet 2010 (BR10).
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Energiforbrug før og efter renoveringen

Energiforbrug [kWh/m2/år]
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Figur 1:

Efter renovering

Målt årligt energiforbrug for Ryesgade 30. Målinger af elforbrug til husholdninger
samt produktionen fra solcellerne er ikke inkluderet.

Beboerne er generelt meget tilfredse med renoveringen og oplever store komfortforbedringer. Områder af lejlighederne, der før ikke kunne bruges pga. kulde og
træk, kan nu udnyttes til fulde. Et sideløbende forskningsprojekt om brugeradfærd
har vist, at beboerne har meget forskellige vaner, hvilket som nævnt afspejler sig i
energiforbruget. Projektet påviser, at der fortsat er store udfordringer i at få beboere i nyrenoverede boliger til at bruge boligerne mest hensigtsmæssigt i forhold til
energiforbrug.
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Ny forskning afledt af projektet

Projektet har været underlagt en meget stor interesse fra branchen og det har været katalysator for en række nye forskningsprojekter, herunder både afgangsprojekter, ph.d.-projekter og EUDP-projekter.

›

Martin Morelli: "Development of a method for holistic energy renovation", udgivet i 2013, DTU BYG. Ph.d. projekt.

›

Maria Harrestrup: "Energirenovering af etagebyggerier med vidtgående energibesparelser", udgives i 2014, DTU BYG. Ph.d. projekt.

›

Kristina Vang Jacobsen: "Change of occupant behavior in Danish Apartments
based on building renovation and personal feedback", 2014. Kandidatspeciale.

›

EUDP: ”Energirigtig komfort i ældre etageboliger" bygger videre på erfaringerne fra det nu afsluttede projekt, med fokus på indvendig isolering og decentral
ventilation, suppleret med bygningsintegreret produktion af vedvarende energi. Den innovative indsats for energi- og indeklimaoptimering var afgørende
for, at Ryesgade 30 med ”Renovérprisen 2013” blev kåret som ”Danmarks
bedste renovering”.

›

Ejeren af Ryesgade 30 har nu igangsat en endnu mere omfattende og ambitiøs renovering af Ryesgade 25, med udviklingsstøtte fra FornyelsesFonden og
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
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Formidling og kommunikation

4.1

Artikler og rapporter

Der er skrevet en række artikler og rapporter om Ryesgade 30, som er udgivet både online samt i faglige og videnskabelige tidsskrifter:

›

"Energy retrofitting of a typical old Danish multi-family building to a "nearlyzero" energy building based on experiences from test apartment", Martin Morelli et. al., 2012

›

"Energy retrofitting of an old multi-storey building with heritage value: a fullscale case study in Copenhagen", Maria Harrestrup et al., 2014.

›

"Energy retrofitting of an old multi-storey building with heritage value: A casestudy in Copenhagen with full-scale measurement.", Maria Harrestrup et al.,
2014, http://www.nsb2014.se/wordpress/wpcontent/uploads/2014/07/Retrofitting_of_Buildings.pdf

›

"Forsøg med indvendig isolering overrasker", Bedre Boliger nr. 4, 2012

›

"Vellykket energirenovering afhænger af brugernes adfærd", HVAC Magasinet, 2010, http://techmedia.swiflet.com/tm/hvac/45/52/

›

"Kan man holde varmen og samtidig holde facaden?", Leif Rønby,
http://www.bo-energi.net/nyheder/12, 2011

›

Københavns Kommunes eksempelsamling: "Bæredygtig renovering af bygninger", 2013,
http://www.kk.dk/da/borger/byggeri/energiforbedringer/eksempelsamling

›

"Beboere skal lære energirigtig adfærd", Rune Korsholm Andersen, Dynamo,
2013, http://www.dtu.dk/Nyheder/2013/11/Dynamo_Beboere-skal-laereenergirigtig-adfaerd
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›

"Store energibesparelser uden at ødelægge arkitekturen", Svend Svendsen,
Dynamo, 2013

›

"Danmarks bedste renovering er fundet", Teknikogviden.dk, 2013,
http://www.teknikogviden.dk/artikelarkiv/2013/9/danmarks-bedste-renoveringer-fundet.aspx

›

"Danmarks bedste renovering er fundet", Building Supply, 2013,
http://www.buildingsupply.dk/article/view/110509/danmarks_bedste_renovering_er_fundet#.UC7-U2KC71

›

"Klassisk byejendom vinder renoveringspris", Ingeniøren, 2013,
http://ing.dk/artikel/klassisk-byejendom-vinder-renoveringspris-161525

›

"Energirenovering med udfordringer", Byggeplads.dk, 2014,
http://www.byggeplads.dk/nyhed/2014/04/boligrenovering/energirenoveringmed-udfordringer

›

"Baggrund: Ekolab vinder Renoverprisen 2013", Passivhus Nordvest, 2014,
http://www.passivhusnordvest.dk/2014/01/ekolab-vinder-renoverprisen-2013/

›

"Energirigtig brugeradfærd", RAPPORT, Rune Vinther Andersen, DTU Indeklima
http://www.energiplus.net/Dokumenter/Rapport_om_konklusioner_fra_fase_1
_15_04_11.pdf

›

"Indvendig efterisolering ved energirenovering", RAPPORT, Peter H. MoserNielsen, 2014, https://www.ucviden.dk/studentportal/files/24721434/Indvendig_efterisolering_ved_energirenovering_af_Peter_H
._Moser_Nielsen_studienummer_153828.pdf

4.2

Indlæg og foredrag

Der er holdt foredrag og indlæg om projektet på Ryesgade på følgende konferencer, kurser og møder:
01.03.2012

Foredrag hos Struer Boligselskab

01.10.2012

Indlæg på passivhus designer uddannelsen, University College
Nordjylland, Ekolab

13.12.2012:

Københavns Kommunes Center for Bydesign workshop, Rønby.dk

01.02.2013

Indlæg på passivhus designer uddannelsen, University College
Nordjylland, Ekolab
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22.05.2013:

Københavns Kommune Center for Byggeri, Gå-hjem-møde, Rønby,
DTU og COWI

22.08.2013:

Kursus i Byggecentrum, Rønby.dk

01.09.2013

Indlæg på passivhus designer uddannelsen, University College
Nordjylland, Ekolab

23.09.2013: Temadag i Århus afholdt af Foreningen af Bæredygtige Byer og
Bygninger, Ekolab
07.10.2013:

Kursus i Byggecentrum, Rønby.dk

09.10.2013:

Building Green messen, København, Københavns Kommune

08.11.2013:

MiljøForum Fyn, Odense, Ekolab

19.11.2013:

Dansk Bygningsarv workshop, Rønby.dk

22.11.2013:

Estate Media konference, Krydsrum Arkitekter

02.12.2013:

Dansk Arkitektur Center, Rønby.dk

25.02.2014:

Kulturstyrelsen, Rønby.dk

01.04.2013

Indlæg på passivhus designer uddannelsen, University College
Nordjylland, Ekolab

23.04.2014: VIA Horsens, Rønby.dk
27.05.2014:

Kursus i Byggecentrum, Rønby.dk

16.06.2014:

Præsentation på Nordic Symposium on Buildings Physics 2014 i
Lund, Sverige, DTU.

18.06.2014:

EnergiForsk14, Vejle, COWI

26.06.2014:

IDA arrangement om Nordic Symposium on Buildings Physics 2014,
DTU
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Bygningsbeskrivelse FØR renoveringen

Ejendommen Ryesgade 30 på Indre Nørrebro er en typisk Københavnerejendom
fra 1896 bygget til beboelse. Den er bygget i røde og gule mursten i seks etager
plus uopvarmet kælder- og loftsetage, se Figur 2. Bygningsarealet var i alt 2760 m
fordelt på tre opgange, 30A, 30B og 30C, med hhv. 12, 10 og 10 lejligheder samt
erhvervslokaler i stueetagen. Bygningen har en bevaringsværdigværdi svarende til
klasse 4 i SAVE klassifikationssystemet pga. den tidstypiske murede, men slidte,
facade med vandrette gesimser og bånd.

Figur 2:

Ryesgade 30 før renoveringen.

Bygningen er opvarmet med fjernvarme og frisk luft blev leveret af naturlig ventilation fra åbne vinduer og utætheder. Før renoveringen var bygningen blevet utidssvarende og fra toilet/badeværelser og køkkener var der oprindeligt naturlig ventilation, men i de fleste lejligheder var kanalerne enten blokeret eller virkede ikke.
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Alle lejligheder på nær én havde indeliggende toilet, enkelte lejligheder havde badeværelse, og en del havde brusekabine i værelse eller køkken.
Den bærende konstruktion består af træbjælker og massiv mur. Tykkelsen af
facadens murværk varierer fra 350-710mm (1 -3 sten). Der var ingen isolering i
klimaskærmen og vinduerne var gamle 1-lags ineffektive vinduer. Figur 3 viser en
plantegning af bygningen.

Figur 3:

Plantegning af Ryesgade 30 A, B og C

U-værdier for den eksisterende bygning kan ses i tabel 1.
Tabel 1:

U-værdier for den eksisterende bygning

U- VÆRDI
Gennemsnitsværdi af facaden (mursten)

1,40

Tagkonstruktionen

0,52

Gulv mod kælder

1,50

1-lags vinduer

4,20

13
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6

Bygningsbeskrivelse EFTER
renoveringen

6.1

Forbedringer

Ejendommen blev i byfornyelsesprojektet både energirenoveret og moderniseret.
Følgende forbedringer blev gennemført.
Generelle forbedringer:

›

Nye køkkener, i to af opgangene blev bitrapperum inddraget (og hovedtrapperum sprinklet) for at få større køkkener.

›
›
›
›

Nye badeværelser
Istandsættelse af facader, kælder og trapperum
Udskiftning af alle installationer, bortset fra dele af varmeanlægget
Attraktive penthouselejligheder med individuelle tagterrasser hvilket hæver det
2
opvarmede areal til 3310 m .

Energimæssige forbedringer:

›
›
›

Nye energirigtige vinduer der ligner de oprindelige
Indvendig isolering med kompaktisolering
Mekanisk ventilation med varmegenvinding

›
›
›
›
›
›

Opgang A: Traditionel central ventilation
Opgang B: Central behovsstyret ventilation
Opgang C: Decentrale ventilationsanlæg i lejlighederne

Solceller
Udvendig isolering af brandgavl med mineraluld
Isolering under kælderloft med mineraluld
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Figur 4:

6.2
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Ejendommen på Ryesgade 30 efter renovering.

Vinduer

På grund af bygningens status som bevaringsværdig, måtte renoveringen ikke
ændre facadens udtryk. Kommunen accepterede dog, at vinduerne blev udskiftet
med nye vinduer, der var konstrueret som de gamle vinduer, da det fra testlejligheden blev erfaret, at denne løsning var den billigste samtidig med at være den mest
energibesparende. De nye vinduer var specialudviklede til projektet med bl.a. trukket glas i det yderste lag af ruden for at give vinduet det samme udtryk og spejling
som oprindeligt i 1896.
De nye vinduer, som blev monteret, er trævinduer med koblede rammer 1+2 fra
2
Frovin Vinduer og Døre A/S. U-værdien for vinduerne er på U = 0,89 W/m K, og
Eref er ca. ÷20 kWh/m2/år.

6.3

Ventilation

Tre forskellige mekaniske ventilationssystemer med varmegenvinding blev installeret i de tre opgange for at lave en tæt sammenligning af drift og energiforhold.

6.3.1 Traditionelt centralt mekanisk ventilationsanlæg
Opgang A: Et traditionelt centralt mekanisk ventilationssystem (fabrikat Exhausto)
er placeret i kælderen. Anlægget har friskluftindtag i kælderniveau ved trappeskakt.
Eksisterende skorstene anvendes til føre luften fraudsugningskanaler fra badeværelser og køkkener til kælder. Yderligere anvendes eksisterende skorstene til afkast af brugt luft over tag. Friskluft ledes frem til lejligheder via nye kanaler (fremføring af friskluft via eksisterende skorstene blev overvejet men ville nødvendiggøre
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en relativ dyr og kompliceret strømpeforing uden garanti for et tilstrækkeligt lavt
tryktab + svært integrerbar lyddæmper i hvert rum i boligerne)
Anlægget er brandsikringsmæssigt opbygget som et røgventileret system med
røgventilator placeret på tag.
3

Den tilførte luft til de resterende rum har en konstant luftstrøm på 140 m /h. Ud3
sugningsluften fra badeværelserne er konstant på 20 m /h, når den relative luftfug3
tighed er under 55 % og 54 m /h, når den overstiger 55 %. I køkkenet er udsugnin3
3
gen generelt på 72 m /h, men stiger til 144 m /h, når emhætten aktiveres.
Som det kan ses af elmålingerne inklusiv kommentarer i afsnit 7.2.3, har anlægget
i opgang A et markant højere elforbrug end det tilsvarende centrale anlæg i opgang B. Dette skyldes blandt andet den store brug af eksisterende skorstene med
relativt store tryktab til følge.

Figur 5:

Traditionelt centralt placeret mekanisk ventilationsanlæg i kælderen.

6.3.2 Avanceret centralt mekanisk ventilationsanlæg
Opgang B: Ventilationssystemet i opgang B er et centralt ventilationssystem med
et aggregat, der er placeret i kælderen (fabrikat Exhausto med Leanvent spjældsystem). Anlægget har friskluftindtag i kælderniveau ved trappeskakt. Der er nye hovedkanaler til både friskluft og udsugning fra lejligheder. Eksisterende skorstene
anvendes til afkast af brugt luft over tag.
Brugen af eksisterende skorstene til afkast af brugt luft over tag har vist sig problematisk i opgang B. Selvom skorsten er tætnet meget grundigt i forbindelse med
renoveringen (dog ikke blevet trykprøvet), så er der i en specifik lejlighed opstået
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mindre lugtgener pga. udsivning af afkastluft i små sprækker (der er et mindre
overtryk i skorstenen pga. blæser i ventilationsanlæg i kælderen). Dette viser tydeligt, at brugen af eksisterende skorstene til afkast, og hvor der er et lille overtryk, er
risikobetonet. Strømpeforing kan naturligvis minimere risikoen, men er som tidligere nævnt en relativ dyr løsning, og der er ikke garanti for et godt lavt tryktab.
Anlægget er brandsikringsmæssigt opbygget som et røgventileret system med
røgventilator placeret på tag.
Ventilationssystemet er behovsstyret baseret på CO2, relativ luftfugtighed og temperatur. Desuden er der et brugerpanel til at regulere specifikke brugerbehov. Når
lejligheden er ubemandet, har kommunen givet dispensation til at afvige fra kravene i bygningsreglementet således, at der kun ventileres med et luftskifte på 22
3
m /h.

6.3.3 Decentralt ventilationsanlæg
Opgang C: Ventilationsanlæggene i opgang C er decentrale anlæg på lejlighedsniveau (fabrikat Drexel & Weiss). Dette indebærer, at hver lejlighed har sit eget aggregat. Anlæggene er væghængte og placeret i skabe i henholdsvis køkken og
mellemgang.
Hvert anlæg har friskluftindtag via facaden. I den ene opgangsside ledes afkast
over tag for hvert anlæg via brandisolerede kanaler i kanalskakt. I den anden opgangssideledes afkast til gavlvæg uden vinduer. Ventilationsanlæggene kører
uden nogen form for behovsstyring. Anlægget kan dog forceres til maksimal kapacitet ved aktivering af emfang. Anlægget er ikke udført med intelligent spjæld
(f.eks. Emboks fra Nilan) til prioritet af sug fra emfang under forceret drift. Da an3
lægget har en kapacitet begrænset til ca. 180 m /h, så er emfangets effektivitet i
flere af lejlighederne relativt begrænset pga. utilstrækkeligt sug (dette kan forbedres ved brug af intelligent spjæld).
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Figur 6:

Decentralt ventilationsanlæg i et køkkenskab

6.3.4 Sammenfatning ventilation
Der er udført omfattende brugerundersøgelser for at få feedback på ventilationen,
og beboere er efterfølgende besøgt. Overordnet set er der tilfredshed med ventilationen i Ryesgade 30 - dog er der alligevel tendenser, som skal behandles og det
er primært:

›

Ventilationen støjer (ventiler og aggregatstøj)

›

Emfanget virker dårligt

›

Beboerne forstår ikke, hvordan ventilationen (og anlægget) virker

Mht. driftssikkerhed, har de decentrale anlæg vist sig klart bedre end de centrale
anlæg i opgang A og B. Anlæggene har også vist sig markant nemmere at fejlfinde
på, da en given fejl kun er relateret til en enkelt lejlighed og enhed. I forbindelse
med servicearbejde påvirkes kun et enkelt lejemål ad gangen og ikke en hel opgang som i A og B.

6.4

Indvendig isolering

Det blev besluttet at anvende indvendig isolering i hele ejendommen efter gode
erfaringer med dette fra prøvelejligheden. Dog viste disse erfaringer samtidigt, at
det er vigtigt at tage en række forholdsregler.
Ved anvendelse af indvendig isolering er der risiko for fugtskader af det bærende
træbjælkelag, da isoleringen ændrer temperatur og fugtforhold i bjælkeenderne i
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murværket. Samtidig har tidligere eksempler på indvendig isolering vist, at der er
risiko for dannelse af skimmelsvamp i grænsefladen mellem isoleringsmaterialet og
murstenene, da temperaturen her sænkes og fugtigheden øges på grund af den
indvendige isolering.
Efterprøvninger af nye kompakte isoleringsmaterialer i prøvelejligheden viste, at
det er afgørende for væksten af skimmelsvamp, at afrense muren for alt organisk
materiale, før den indvendige isolering opsættes, hvormed svampesporerne fratages deres næringsgrundlag. Derudover kræver det stor omhyggelighed at opsætte
isoleringen således, at luftlommer bagved elimineres og fugtige områder, hvor
svampen kan leve, dermed ikke kan opstå.
Analyser og beregninger relateret til prøveligheden og foretaget af DTU viste endvidere, at risikoen for skimmelsvamp vækst og trænedbrydende svampe i bjælkeenderne i den bærende bjælkekonstruktion minimeres, hvis de nederste 20 cm af
væggen lige over gulv konstruktionen friholdes for isolering, da der hermed tilføres
mere varme til bjælken. Dette er særligt relevant i den øverste etage, hvor murtykkelsen er mindst på blot én mursten. Figur 7 viser en tegning af udførelsen af den
indvendige isolering. Dog stoppes isoleringen nogle steder 200 mm. over gulvet,
dels for at sikre en smule varmetilførsel til bjælkerne og dels for at give plads til
installationer.
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Figur 7:

Princip skitse af udførelsen af den indvendige isolering.

For at undersøge risikoen for skimmelsvamp vækst og vækst af trænedbrydende
svampe i træbjælkeenderne, blev der udført målinger af temperatur og relativ fugtighed i disse i de to mest udsatte lejligheder for drivende regn, som har en stor
indflydelse på vand og fugtindhold i facaden og bjælkeenderne. Der blev målt på
den sydvest vendte facade i opgang 30 B på 4. og 5. sal. På Figur 8 ses målepunkterne. Resultaterne herfra gennemgås i afsnit 7 Måleresultater.

Figur 8:

Målepunkter for temperatur og relativ luftfugtighed på 4. sal (tv) og 5. sal (TH) i
opgang B.

Lejlighederne i opgang A og B blev isoleret med Aerorock (en blanding af Rockwool og aerogel) med en varmeledningsevne ( -værdi) på 0,019 W/mK og lejlighederne i opgang C blev efterisoleret med Kingspan ( -værdi på 0,020 W/mK). Årsagen til at Aerorock blev udskiftet med Kingspan ligger en udviklingsproces, hvor
forudsætningerne ændrede sig. Rockwool donerede et parti Aerorock til afprøvning
og test i hhv. prøvelejligheden og byfornyelsesprojektet, men da man på baggrund
af de gode resultater fra prøvelejligheden besluttede at videreføre den indvendige
isolering i byfornyelsesprojektet, og dermed skulle bruge en større mængde Aerorock end forventet, fik Rockwool problemer med at levere. Årsagen skyldtes, at
Rockwools tyske afdelings udvikling af produktet ikke var gået som forventet, og
prisen på produktet var ikke længere økonomisk bæredygtig.

6.5

Udvendig efterisolering

Den nordøstlige facade af bygningen (brandgavl mod nummer 32) er blevet efterisoleret udvendigt med 250 mm mineraluld fra Rockwool (varmeledningsevne, værdi = 0,039 W/mK).
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7

Måleresultater

7.1

Fugtforhold i bjælkeender
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Der er foretaget målinger af temperatur og relativ luftfugtighed i træbjælkeenderne i
to slagregnsudsatte lejligheder på hhv. 4. og 5. sal, og resultaterne er vist i Figur 9
og Figur 10. Som det kan ses på figurerne ligger den relative fugtighed i bjælkeenderne på 5. sal kun i meget korte perioder over 75 %, som anses at være den kritiske grænse for vækst for skimmelsvamp. På 4. sal ses det, at den relative fugtighed ikke overstiger 70 %, med undtagelse af en kort periode i starten af måleperioden.

Figur 9:

Temperatur og relativ luftfugtighed i bjælkeenderne på 5. sal

Figur 10:

Temperatur og relativ luftfugtighed i bjælkeenderne på 4. sal.
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Figur 11 og Figur 12 viser rumtemperaturen og relativ luftfugtighed i de to rum,
hvori der udføres målinger i bjælkeenderne på hhv. 4. og 5. sal. Det ses, at rumtemperaturen på 5. sal i en periode over vinteren har ligget forholdsvist lavt (< 20
°C), hvor temperaturen på 4. sal har ligget på mellem 20-25 °C.

Figur 11:

Temperatur og relativ luftfugtighed i rummet på 5. sal

Figur 12:

Temperatur og relativ luftfugtighed i rummet på 4. sal.

Baseret på disse målinger, der viser, at forholdene for skimmelsvamp og andre
trænedbrydende svampevækster kun er til stede i meget kort perioder, kan det
umiddelbart konkluderes, at der ikke er nogen risiko for nedbrydning af træbjælkelaget ved indvendig isolering. Dog skal det nævnes, at den målte vinterperiode var
en mild vinter i forhold til normalåret, hvorfor det er nødvendigt at indsamle flere
data for koldere vintre for at kunne konkludere endeligt på risikoen.

7.2

Energiforbrug

7.2.1 Varmeforbrug
Før renoveringen
Det målte energiforbrug i ejendommen før renoveringen omfatter rumopvarmning
og varmt brugsvand og er på 155,5 kWh/m pr. år, som er et gennemsnit af årene
2007-2009. For at kunne evaluere og analysere renoveringen, energibesparelserne forbundet herved samt energiforbruget efterfølgende, er der lavet en simulering
af energiforbruget i bygningen før renoveringen med bygningssimuleringsprogrammet IDA ICE 4.5 med udgangspunkt i det Danske Reference År (DRY). Simu-1
leringen er udført ved en infiltration på 0,5 h . Tabel 2 viser en oversigt over det
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målte og beregnede forbrug før renoveringen ved forskellige holdte rumtemperaturer. Ved en rumtemperatur på 20˚C afviger det beregnede forbrug 2,3 % fra det
målte, hvilket antages for at være en acceptabel nøjagtighed af modellen. Data for
det målte forbrug er leveret af HOFOR A/S, og måler det samlede varmeforbrug for
hele bygningen inklusiv rumvarme og varmt brugsvand.
Tabel 2:

Målt og beregnet varmeforbrug for ejendommen før renoveringen

RUMVARME OG VARMT BRUGSVAND I BYGNINGEN FØR RENOVERING

2

[kWh/m /år]

Målt forbrug

Beregnet
forbrug
20 °C

Beregnet
forbrug
22 °C

Beregnet
forbrug
24 °C

Opgang A

-

129.0

155.7

181.1

Opgang B

-

148.1

176.3

201.6

Opgang C

-

177.5

198.4

239.4

Total

155.5

151.9

181.5

220.8

Efter renoveringen
Varmeforbruget er ligeledes målt efter renoveringen for at kunne evaluere hvor
meget varme der er sparet som følge af energirenoveringen. Det målte forbrug inkluderer både rumvarme og varmt brugsvand. Figur 13 viser det målte forbrug fra
januar 2013 til og med August 2014. Der måles ikke separat på rumvarme og
2
varmt brugsvand og dermed er forbruget til varmt vand estimeret til 18 kWh/m /år
baseret på forbruget i juni og juli 2014. Dette er en smule over hvad der foreskri2
ves i bygningsreglementet hvor forskrifterne siger 13 kWh/m /år for nye bygninger.

Figur 13:
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Målt varmeforbrug i Ryesgade A, B og C.
2

Varmeforbruget for rumvarme er hermed estimeret til 60 kWh/m /år, hvilket ligger
højere end forventet. Der er derfor lavet en simuleringsmodel af Ryegade efter renoveringen for at finde ud af hvorfor rumvarmeforbruget ligger over det forventede.
Figur 14 viser en sammenligning mellem det faktiske målte forbrug i vinterhalvåret
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2012/2013 og det beregnede forbrug baseret på simuleringer ved forskellige rumtemperaturer. Til simuleringerne er benyttet målte vejrdata i perioden leveret af
DMI. Simuleringen er som udgangspunkt udført ved en varmegenvinding på venti-1
lation på 85 % og en infiltration på 0,05 h .

Rum varme [MWh]

Varmegenvinding Eff=85 %, infiltration 0,05 h-1

45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

Figur 14:

20C
22C
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24C
22C
20C

24C
Målinger

Sammenligning mellem målinger og simuleringer med IDA ICE. Varmegenvindingsgrad for ventilation på 85 % og infiltration på 0,05 h-1 ved hhv. 20, 22 og
24˚C.

Som det ses i figuren ovenfor, er der nogen afvigelse mellem målt og beregnet
rumvarme. For at kunne forklare dette, er der lavet en parameteranalyse, hvor
varmegenvindingsgraden på ventilation og infiltrationen varieres. Resultaterne ses
i Figur 15. Det ses, at hvis varmegenvindingsgraden på ventilation i virkeligheden
-1
kun er 70 %, samt hvis infiltrationen er omkring 0,1-0,2 h og rumtemperaturen er
mellem 22-24 C så ses der en god overensstemmelse mellem målingerne og beregningerne. Det ses ofte, at når der energirenoveres, så oplever brugeren en øget
komfort og mange har en tendens til at hæve rumtemperaturen. Når rumtemperaturen øges med ca. 2 °C så kan varmeforbruget forøges med op til ca. 20 %. Derudover blev der lavet en brugerundersøgelse som viste at på trods af at det mekaniske ventilationsanlæg burde forsyne bygningen med frisk luft så har mange beboere en tendens til ofte at åbne vinduer i stue og soveværelse. Dette kan skyldes
vane eller at folk ikke føler at de får frisk luft med mindre at vinduerne står åbne.
Endvidere er der nogle rygere i lejlighederne som åbner vinduet hver gang der ryges, hvilket alt sammen skaber ekstra store varmetab.

HEX eff = 85% infiltration 0,05
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Sammenligning mellem målinger og simuleringer med IDA ICE. Varmegenvindingsgraden varierer fra 70-85% og infiltrationen fra 0,05-0,2 h-1 og temperaturerne er hhv. 20, 22 og 24˚C.

På Figur 16 ses de faktiske målte temperaturer i opgang A og B (leveret af
Brunata). Desværre er temperaturerne fra opgang C ikke blevet logget pga. tekniske fejl i systemet. Som det ses fra figurerne, er gennemsnitstemperaturerne omkring 22-23 C, hvilket stemmer godt overens med antagelserne i simuleringsmodellen, som matcher varmemålingerne bedst.
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Figur 16: Målte temperaturer i opgang A og B.

7.2.2 Varmefordeling
Fordelingen af rumvarme pr. måned og totalt i perioden fra november til marts er
vist i Figur 17 for hver lejlighed. Figuren viser at C-lejl.1 forbruger mere end 5 gange så meget som det gennemsnitlige forbrug fra november til marts på 24 kWh/m .
Lejligheden bliver benyttet til erhverv, hvilket kan være årsagen til det ekstra høje
rumvarmeforbrug. De resterende lejligheder varierer ligeledes meget med op til
omkring en faktor 80. Dette indikerer at brugeradfærden er yderst afgørende for
den opnåede energibesparelse.

Figur 17:

Fordeling af varmeforbrug mellem lejlighederne i de tre opgange

7.2.3 Elforbrug
Elforbruget af de tre forskellige ventilationssystemer er målt fra august 2013 til
slutningen af august 2014 og ses i Figur 18. Som det fremgår af figuren har systemerne ikke haft en stabil drift i hele perioden, men siden januar 2014 synes driften
at have indtaget et relativt stabilt leje. Derfor er det valgt kun at evaluere forbruget
fra januar 2014.
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Dagligt elforbrug til ventilation
35
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Ryesgade 30A

Figur 18:

Ryesgade 30B

Ryesgade 30C

Målt dagligt elforbrug til ventilation. Sammenligning mellem de tre forskellige
anlæg.

I Tabel 3 ses en sammenligning mellem det målte og det beregnede elforbrug til
ventilation fra januar 2014 til marts 2014. Det ses, at der er en forholdsvis god
overensstemmelse mellem de målte og beregnede værdier.
Tabel 3:

Målt og beregnet elforbrug til ventilation fra januar til marts.

ELFORBRUG TIL
VENTILATION JANUARMARTS

Total for perioden [kWh]
2

Totalt pr m for perioden
2
[kWh/m ]

OPGANG A

OPGANG B

OPGANG C

Beregnet

Målt

Beregnet

Målt

Beregnet

Målt

1946,0

2010,7

589,2

440,0

562,2

434,8

2,0

2,1

0,6

0,4

0,6

0,5

Baseret på målingerne er det årlige elforbrug til ventilation estimeret og vist i Tabel
4. Som det ses er der et stort elforbrug til ventilation i opgang A hvilket bl.a. kan
skyldes, at aggregaterne med varmegenvindingen er placeret i kælderen og afkast
sker over taget. Dette betyder ekstra store tryktab, da luften skal rejse langt. I opgang B skal luften rejse lige så langt, men i den behovsstyrede ventilation er luftmængden betydeligt mindre og elforbruget derfor også lavere end i anlægget med
konstant luft flow.
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Tabel 4:

Estimeret årligt elforbrug til ventilation på baggrund af målte data fra januarmarts 2014.

ÅRLIGT
ELFORBRUG TIL
VENTILATION

OPGANG A

OPGANG B

OPGANG C

9,9

2,4

2,3

2

Totalt pr m for perioden
2
[kWh/m ]

7.2.4 Produktion af el fra solceller
2

Der blev installeret 80 m solceller på taget. Fra producentens side blev produktionen beregnet til 8.950 kWh pr. år / 3310 m = 2,7 kWh/m /år, mens det målt har vist
sig at producere 11.000 kWh pr. år / 3310 m = 3,3 kWh/m /år. Dette er knap 20 %
over hvad der var forventet.
Produktionen fra solcellerne kan trækkes fra det årlige energiforbrug således at
energirammen forbedres.
For de boliger, der har ventilationsanlæg med lavt el-forbrug (opgang B og C), er
el-produktionen fra et solcelleanlæg, med et areal på 15-20% af det bebyggede
areal (2,5% af etagearealet), større end el-forbruget til ventilation.

7.2.5 Opnåede energibesparelser
Baseret på målinger og beregninger er besparelsen for energirenoveringen i Ryegade 30 estimeret. Ifølge målingerne er der opnået en besparelse på 47 %, hvilket
ses i figur 19 (eksklusiv solcelle produktionen).
Energiforbrug før og efter renoveringen

Energiforbrug [kWh/m2/år]

180
160
140
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100
80

Ventilation
155,5

5

Varme

60
40

78

20
0
Før renovering

Figur 19:

Efter renovering

Målt energiforbrug før og efter renoveringen.

Besparelsen er endvidere estimeret baseret på den validerede simuleringsmodel
som er baseret på normal året, nemlig det danske referenceår (DRY). Eftersom det
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er påvist at beboerne har en højere temperatur og sandsynligvis et større luftskifte
via naturlig ventilation (gennem vinduer) er besparelsen beregnet med forskellige
rumtemperature for at vise hvor meget bygningen ville have sparet under uændret
rumtemperatur og ved et standard vejrår.
I Tabel 5 ses energiforbruget før og efter renoveringen samt for forskellige rumtemperaturer, og i Figur 20 ses hvor meget, der spares i procent efter energirenoveringen. Det ses, at energibesparelserne i høj grad afhænger af setpunktet for
rumtemperaturen. Ved en temperatur på 20˚C spares 61 %, men hvis temperaturen hæves til hhv. 22˚C eller 24˚C bliver besparelsen kun hhv. 53 % eller 39 %.
Tabel 5:

Energiforbrug før og efter renoveringen.

EKS.
BYGNING

RENOVERET BYGNING

Målt 20 °C
2

[kWh/m /år]

Rumvarme +
VBV*

Beregnet 20 °C

Beregnet 22 °C

Beregnet 24 °C

Rumvarme +
VBV*

Ventilation

Rumvarme +
VBV*

Ventilation

Rumvarme +
VBV*

Ventilation

Blok A

70,2

8,0

88,8

8,0

119,4

8,0

Blok B

48,3

2,8

58,6

2,8

75,4

3,1

Blok C

50,1

2,5

60,4

2,5

77,8

2,7

Vægtet total

155,5

60,6

73,6

95,3

Fratrukket
solcelle
produktion

155,5

57,3

70,3

92,0

Energibesparelse i forhold til den eksisterende
bygning
70%

Energibesparelse [%]

60%

63%

61%

55%

53%

50%
40%

39%

41%

22C

30%

24C

20%
10%
0%
uden solceller

Figur 20:

20C

med solceller

Energibesparelser i procent i forhold til den ikke-renoverede bygning.
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7.3

Indeklima og brugeradfærd
2

Der er endvidere lavet en brugeradfærdsanalyse , som viser at der er nogle folk
som ryger og derfor har vinduerne åbnet, hvilket kan betyde store varmetab hvis
varmen samtidig er tændt. Derudover er der mange af beboerne som åbner deres
vinduer i soveværelse og stue dagligt for at lufte ud og få frisk luft ind på trods af at
det mekaniske ventilationsanlæg burde tilføre nok frisk luft. Dette skaber ekstra
varmetab da der ikke er nogen varmegenvinding på ventilationen.

2

DTU International Center for Indoor Environment and Energy, Rune Korsholm
Andersen
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Konklusion

Før renoveringen havde ejendommen et samlet energiforbrug på 156 kWh/m pr.
år til rumopvarmning og varmt brugsvand.
Efter renoveringen er dette forbrug reduceret til 83 kWh/m /år målt i perioden fra
september 2013 til september 2014, se Figur 21. Dette svarer til en besparelse på
47 %, hvilket ligger under målet om at demonstrere løsninger til at energirenovere
ældre etageboliger til den daværende lavenergiklasse 1, som var et forbrug på 35
kWh/m /år.
Hovedårsagen til at dette ikke blev opnået er, at beboerne har en højere rumtemperatur end standard 20 ˚C samt, at mange har en tendens til at åbne vinduerne
for at få frisk luft (hvilket ikke burde være nødvendigt, da den mekaniske ventilation
forsyner frisk luft til lejlighederne). Dette skaber ekstra store varmetab, da der i disse tilfælde ikke er varmegenvinding på ventilationen. Hvis temperaturen er holdt på
20 °C også efter renoveringen ville det være muligt at opnå en besparelse på omkring 63 % eller et forbrug på 57,3 kWh/m /år inklusiv solcelle produktionen, hvilket
ligger sig tæt på af kravene til nye bygninger i henhold til bygningsreglementet
2010 (BR10).
I opgang B og C, hvor der er udført isolering på alle ydervægge og valgt ventilationsanlæg med lavt elforbrug, er det beregnede energiforbrug (fratrukket solcellerne el-produktion) omkring 50 kWh/m /år, som kan betragtes som svaret på, hvor
langt vi i dette projekt kunne komme på målet, som var de 35 kWh/m /år.
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Energiforbrug før og efter renoveringen

Energiforbrug [kWh/m2/år]
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Figur 21:

Efter renovering

Målt årligt energiforbrug for Ryesgade 30. Målinger af elforbrug til husholdninger
samt produktionen fra solcellerne er ikke inkluderet.

Beboerne er generelt meget tilfredse med renoveringen og oplever store komfortforbedringer. Områder af lejlighederne, der før ikke kunne bruges pga. kulde og
træk, kan nu udnyttes til fulde. Et sideløbende forskningsprojekt om brugeradfærd
har vist, at beboerne har meget forskellige vaner, hvilket som nævnt afspejler sig i
energiforbruget. Projektet påviser, at der fortsat er store udfordringer i at få beboere i nyrenoverede boliger til at bruge boligerne mest hensigtsmæssigt i forhold til
energiforbrug.
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Illustreret resumé af det samlede projekt

bygningsfornyelse ryesgade 30
totalrenovering med energi- og indeklimaoptimering + nye tagboliger

I Ryesgade 30 A-C er der gennemført en bygnings- og boligfornyelse med meget højt ambitionsniveau.

Alle bevaringsværdige bygningsdele er istandsat, facader er afrenset og udsmykning er
bragt i oprindelig stand.
For at bevare facadeudtrykket, er isolering
foretaget indvendigt, og de nye vinduer er
udefra magen til de oprindelige, men indvendigt forsynet med koblede rammer med energiglas.
Efter udførelse af indvendig isolering er stuk
og paneler retableret, så det ikke ses, at der
er isoleret. Men det mærkes – nu kan rummet
bruges helt ud til facadevæggen – også om
vinteren.

Hovedtrapperne er renoveret, og i to af dem
er der etableret sprinkling, så bitrapperne har
kunnet nedlægges og inddrages i de tilstødende boliger.

Alle boliger har fået nyt køkken, og nedlæggelsen af bitrapperne har gjort det muligt at
lave spisekøkken med fransk altan i nogle af
køkkenerne

Alle boliger har også fået et nyt badeværelse,
som ikke er stort, men funktionelt indrettet
med bruseniche, hængetoilet og håndvask og
med overflader og udstyr i høj kvalitet.

Alle vand- , afløbs- og el-installationer i ejendommen er udskiftet
Der er etableret balanceret ventilation med
varmegenvinding, og som del af energi- og
indeklimaprojektet er der etableret forskellige
former for behovs- og brugerstyring.
Der er udsugning fra bad og køkken (emhætte), og friskluftindtag til stuer og værelser.
Alle kanaler er ført over nedhængt loft i entré,
således at dette eneste synlige i beboelsesrummene er indblæsningsristen over døren.

Der er gjort meget ud af at genskabe oprindelige detaljer i interiøret.

I eksteriøret er der mod gade etableret plads
til udeservering for litteratur-caféen på hjørnet

Mod gården er der på de meget begrænsede
friarealer blevet plads til både et par parkeringspladser, en masse cykler og et lille ”solhjørne” med grønt omkring.
Fra gården er der nedgang til en renoveret
kælder med fælles vaskeri og cykel-og barnevognsrum.
Pulterrum og ventilationsanlæg er også placeret i kælderen, for at frigøre tagetagen til nye
boliger.

Det oprindelige lave københavnertag er erstattet af nutidigt ”københavnertag”, hvor der
er højt til loftet, ovenlys, panoramakviste med
udsigt over Sortedamssøen, og på gårdsiden
brede franske altaner med foldedøre.
I taget er der indrettet 4 nye, attraktive boliger.
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1.

Indledning
Dette notat udgør en statusrapportering (medio 2016) på effekten
af den udførte indvendige isolering af ydervægge og øvrige tiltag i
forhold til energiforbrug og indeklima. Indvendig isolering er foretaget i prøveboliger i Folehaven 75 (gavl og facader) og Druehaven 5
(kun gavl). Se Figur 1. I Folehaven 75 er der også etableret mekanisk balanceret ventilation og kælderloftisolering.
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Figur 1. Tv.: Ydervægshjørne i Folehaven 75 med indvendig isolering og ophængningslister på gavlen. Th.: Gavl i Druehaven 5, som er isoleret indvendigt.

Der er rapporteret målinger af indeklima i form af lufttemperatur og
-fugtighed før og efter renoveringen. Der er også redegjort for
energiforbrug/-besparelser i form af simpel graddøgnskorrektion af
rumvarmeforbruget for kort periode før og efter (marts
2015/2016).
Der udarbejdes slutrapport medio 2017 med rapportering af længere måleperiode (1 års målinger) inkl. sammenligning af målinger og
beregninger.
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Medlem af FRI

AAU-SBi udarbejder separat rapportering af fugtmålinger i form af fugttilførsel i lejlighederne og fugtniveau i isoleringsvæggene, så det undersøges om den indvendige efterisolering
med kapillaraktive materialer og fuldklæbning i praksis er anvendelig.

2.

Indeklima
Konklusioner fra beboerinterviews om indeklima og adfærdsmæssige forhold før renoveringen er vedlagt i bilag 1.

2.1

Indeklima før renoveringen
Tabel 1 viser måleresultater fra dataloggere i form af lufttemperatur og relativ luftfugtighed
for marts måned 2015. Der er desværre dataloggere i Folehaven 75, som er bortkommet
under renoveringen, så i prøvelejligheder er der målinger fra 3 af 6 lejlighederne og i to af
dem (nr. 3 og 6) er der målinger fra to rum. Der er i marts/april 2016 opsat nye loggere i
lejlighederne i Folehaven 75.
Den gennemsnitlige indetemperatur er ca. 21˚C i 2 prøvelejligheder (begge gavllejligheder),
mens den er ca. 24˚C i 1 lejlighed. Der er altså stor forskel på indetemperaturen, hvilket i
øvrigt slår kraftigt igennem på varmeforbruget, idet varmeudgiften i den pågældende lejlighed årligt er ca. 3.500 kr. større (2013 tal) end i de øvrige lejligheder, selvom de er gavllejligheder med større varmetab.
Luftfugtigheden er meget lav i 1 af lejlighederne (30 %). I de to øvrige lejligheder er den på
55 %, hvilket er højt, idet 20-50 % er normalt/acceptabelt i vintermånederne. Vanddampindholdet i udeluften var i marts 2015 i gennemsnit ca. 5,5 g/m3, mens tilsvarende vandindhold i indeluften var 10 g/m3. Fugttilskuddet til indeluften er derfor 4,5 g/m3, hvilket er
fugtbelastningsklasse 3, som også typisk anvendes som dimensionerende for almene/leje
boliger.
I reference lejligheder i Folehaven 69 er temperaturniveauet i gennemsnit ca. 23˚C. Luftfugtigheden er varierende fra 30-49 % RF.
Tabel 1. Indetemperatur og relativ luftfugtighed i prøve- og referencelejligheder i marts måned 2015.

Lejlighed
1
2
3
4
5
6
Middel

Folehaven 75
Temp. [˚C] RH [%]

24,3
20,7

30
55

20,9
22,0

55

Lejlighed
7
8
9
10
11
12
Middel

Folehaven 69
Temp. [˚C] RH [%]
21,5
37
22,7
43
24,0
30
22,5
48
23,8
34
23,1
49
22,9

Figur 2 viser eksempel på inde- og udeklima data for gavllejlighed i Folehaven 75 i første
uge af marts 2015. Det ses, at udetemperaturen varierer imellem 0 og 10 ˚C, mens indetemperaturen ligger omkring 20˚C. Det ses også som forventet høje niveauer for luftfugtig-
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heden i soveværelse og bad. Den relative luftfugtighed i soveværelset er 55-70 %, hvilket
er på et niveau, hvor der er stor risiko for skimmelvækst i især kolde ydervægshjørner.

Figur 2. Eksempel på indetemperatur og relativ luftfugtighed i første uge af marts 2015.

De foreløbige målinger af indeklimaet før renovering viser at der er stor forskel på fugtbelastningen. Generelt er der er høj luftfugtighed i boliger der huser familier, mens der er meget lavt fugtniveau i lejligheder med 1 person. Derfor kan det anbefales (så vidt muligt) at
anvise indeliggende lejligheder midt i bygningerne til familier, mens gavllejligheder passende kunne tildeles gavllejligheder for at mindske skimmelrisikoen på kuldebroer / kolde uisolerede ydervægge. Samtidig giver det sundhedsmæssigt god mening i forhold til familier
med børn. Med indvendig efterisolering og tvungen mekanisk ventilation vil man - forudsat
at den nye indvendige isolering fungerer fugtteknisk - opnå et sundere indeklima og større
frihed til at fordele lejere på lejemålene.
2.2

Indeklima efter renoveringen
Der er planlagt nye interviews om indeklima og adfærd med beboerne i prøvelejlighederne 1
år efter renoveringen, dvs. foråret 2017. Der er dog uformelt spurgt til hvordan en familie i
Folehaven 75 oplever deres gavllejlighed efter renoveringen. De er generelt tilfredse med
lejligheden, hvor de oplever en bedre luftkvalitet og termisk indeklima. Man påpeger også at
renoveringen har haft en støjdæmpende effekt, hvilket for eksempel kan skyldes utætheder
omkring vinduerne, som ikke mere er til stede efter renoveringen. Desuden nævnes ophængningslister på gavlvæggen som brugbare f.eks. i soveværelset, hvor det har været
nemt at fastgøre garderobeskabe.
Der er i forbindelse med projektet foretaget målinger af lydisolationen af IQ Therm isoleringen. Målingerne på en lejlighed (et værelse) i Folehaven 75 ud mod Folehaven (ring 02)
viste en lidt lavere lydreduktion efter renoveringen (ikke samme lejlighed som den nævnt i
ovenstående afsnit). Det nye ventilationsanlæg var installeret ved efter-målingerne foretaget 20.oktober 2015, hvilket ikke var tilfældet under før-målingerne d. 30. april 2015. An-
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lægget var ikke indreguleret/indkørt ved efter-målingen, men det vurderes, at det ikke var
ventilationsanlægget, som gav anledning til den reducerede lydisolation.
Vinduet er, i forbindelse med en tung væg, normalt det svage led i forhold til luftlydisolation,
og den ekstra indvendige isolering har derfor normalt ikke nogen reel betydning i forhold til
reduktion af trafikstøj. Da der ikke er sket ændringer i forhold til udskiftning af vinduer, er
resultatet ikke umiddelbart overraskende. Det anbefales at foretage yderligere undersøgelser med henblik på at vurdere de lydisolerende egenskaber.
Når isolering alligevel nedtages kan der foretages nye målinger. Det anbefales at der måles
samme sted, så der kan foretages en eftermåling for at se om forholdene igen bliver bedre.
Bedst er det hvis der foretages en måling umiddelbart inden isoleringspladerne tages ned og
umiddelbart efter at pladerne er taget ned, så det sikres at der ikke er sket andre ting, der
har betydning for lydisolationen, i den mellemliggende periode.

3.

Energiforbrug

3.1

Fjernvarmeforbrug i Folehaven
Der er et stort varmebesparelsespotentiale i Folehaven. Fjernvarmeforbruget i 2013 var på
153 kWh/m² pr. år (se Tabel 2). Forbruget fordeles med 45 % efter radiatormålere, 30 %
efter haneandele (opvarmning af varmt vand) og 25 % efter kvadratmeter (rør- og driftstab). Basisforbruget udgør således 55 % af det samlede forbrug (GUF), mens det graddøgnsafhængige forbrug udgør 45 % (GAF). GAF er opjusteret ca. 10 % pga. færre graddage i 2013 end normalt.
I henhold til vejledende nøgletal for energiforbrug mv. i almene boliger (SBi 2014), er dette
et højt forbrug (>135 kWh/m2). Der er derfor et betydeligt besparelsespotentiale.
Den samlede fjernvarmeudgift udgør ca. 9 mio. kr. I Folehaven 75 er største varmeudgift
11.500 kr./år, mens den mindste varmeudgift er 7.500 kr./år. (2013). Dette svarer til ca.
600-1.000 kr./måned.
Tabel 2. Fjernvarmeforbrug i hele Folehaven i 2013 (i alt ca. 1.000 boliger).

Fjernvarmeforbrug 2013
Samlet fjernvarmeudgift, kr.
Samlet fjernvarmeforbrug, MWh
Opvarmet etageareal, m2
Fjernvarmeforbrug, kWh/m2
3.2
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Faktisk forbrug Normalforbrug
9.010.088
10.808
11.374
74.178
153

Opsatte energimålere
For at sikre et retvisende resultat af energiforbruget i både forsøgslejlighederne og referencelejlighederne, er der opsat energimålere på hovedføringerne i kælderen. De forbrugsdata
som er tilgængelige, angiver kun det totale energiforbrug for bygningen som inkluderer:
ledningstab, opvarmning af varmt brugsvand og opvarmning af lejlighederne. Med bimålerne er det muligt at udtrække forbruget til at opvarme lejlighederne fra det totale energiforbrug.

I Folehaven er hovedføringen udformet, så en stigstreng forsyner to lejligheder, hhv. Folehaven 75 tv. og Folehaven 73 th. Stigestrengen forsyner henholdsvis radiatorer i stuen i
Folehaven 75 tv. og radiatorer i stuen i Folehaven 73 th. Forbruget fra radiatorerne i lejlighederne registreres ved hjælp af elektroniske varmemålere (Doprimo 3 radionet) og opsamles løbende (2 gange om måneden). Energiforbruget fra Folehaven 73 th. kan derfor fratrækkes det på energimåleren målte forbrug. Samme princip er gældende i referencelejligheder i Folehaven 69, hvor stigstrenge forsyner samme antal radiatorer som i Folehaven 75,
heraf nogle radiatorer i nr. 67.
I Druehaven (nr. 5 og 11) ligger lejligheden som den første efter varmecentralen, så der er
opsat energimåler før og efter lejligheden. I Druehaven er der ikke problemer med stigestregne som forsyner flere lejligheder. Der er til gengæld store 82 mm rør, da lejligheder
ligger som de første efter varmecentralen, hvilket har betydet at der er opsat speciel energimåler med passende tilslutning, så der opnås et normalt tryktab over måleren. Energimåler installationen har derfor været dyrere i Druehaven, selvom energitiltagene har været
begrænsede til gavlisolering. Det har dog været eneste mulighed for at dokumentere energibesparelsen ved at isolere gavlvæggene.
I forbindelse med etableringen af mekanisk ventilation (Exhausto VEX 330 aggregat) i Folehaven 75 er der opsat en energimåler på blandekredsen til eftervarmefladen samt en elmåler på anlægget, for at kunne måle energiforbruget til den mekaniske ventilation. Disse målere logges ikke kontinuerligt. Setpunkt for varmefladen er 21˚C. Ved udetemperatur over
18˚C tilføres udeluften direkte til opholdsrummene uden om varmeveksleren.
Data fra energimålere opsamles to gange i døgnet og hjemtages jævnligt manuelt/fysisk på
den enkelte måler. Energimålere er fabrikat Kamstrup Multical og data hjemtages med dertilhørende Kamstrup programmer.
3.3

Rumvarmeforbrug i Folehaven 75 og 69 – før og efter
Energibesparelsen er undersøgt ved simpel graddøgnskorrektion på kort periode før og efter
energirenoveringen i form af marts 2015 og marts 2016. Efter renoveringen foreligger der
valide målinger fra og med medio februar 2016. Før renoveringen er der valide målinger
indtil medio april 2015. Derfor er der valgt at sammenligne marts måned før og efter, hvor
der omtrent er samme udeklimapåvirkninger, herunder solindfald, hvilket mindsker metodeusikkerheden.
Figur 3 viser daglige varmeforbrug fra 1/12 2014 til maj måned 2016 samt udetemperaturen (aflæses på sekundær aksen) i den første del af perioden. Det ses, at varmeforbruget
generelt er mindre i referencelejlighederne Folehaven 69. Det vurderes at forskelle i beboersammensætning og adfærd er en af de primære årsager. Det kraftige udsving i forbruget på
over 350 kWh/dag omkring dag 400 (markeret med rød cirkel) skyldes en fejlmonteret røgføler i brandventilationssystemet, som blev udskiftet til temperaturføler. Fejlen bevirkede en
kraftig ventilation/udsugning af indeluft og dermed større varmebehov.
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Figur 3. Rumvarmeforbrug i kWh pr. dag i prøve- og referencelejligheder (hhv. opgang 75 og 69), 6 lejligheder i hver opgang.

Tabel 3 viser rumvarmeforbruget i hhv. marts 2015/2016. For at kunne sammenligne de to
måneder hhv. før og efter energirenoveringen er 2016 forbruget graddøgnskorrigeret til
2015 forbrug. Der er angivet graddøgn, udetemperatur og solskinstimer baseret på målinger
fra nærliggende DMI målestationer i København. Solindfald og udetemperatur har omtrent
været det samme i de to perioder.
Der korrigeres for varmeforbrug på de 3 tidligere nævnte stueradiatorer i Folehaven 73, som
pga. rørføringen er inkluderet i energimålingen i kælderen. Der korrigeres baseret på registreringer fra de enkelte radiatorers varmefordelingsmålere. ISTA/3B har leveret detaildata
til brug for korrektionen. Der er en vis usikkerhed ved denne korrektion.
Graddøgnskorrektionen viser at varmeforbruget er faldet med 1,11 MWh fra 4,37 til 3,26
MWh, svarende til varmebesparelse på 25 %.
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Tabel 3. Rumvarmeforbrug i de 6 prøveboliger Folehaven 75 før og efter energirenoveringen. 2016 forbrug
er graddøgnskorrigeret til 2015 forbrug.

Rumvarmeforbrug, måler i kælder [MWh]
Rumvarmeforbrug, radiatorer i Folehaven 73
Rumvarmeforbrug, Folehaven 75
Udetemperatur Tu (Landbohøjskole) [˚C]
Solskinstimer (Toldbod) [-]
GD (Landbohøjskole) [graddage]
Rumvarmeforbrug, graddøgnskorrigeret [MWh]

FØR
Marts 2015
5,12
0,75
4,37
5,2
125
367
4,37

EFTER
Marts 2016
4,80
1,36
3,44
4,5
112
388
3,26

Målt varmebesparelse

1,11 (25%)

Til sammenligning kan energibesparelsen skønsmæssigt beregnes til følgende:
Efterisolering af ydervægge (effektiv Ufør = 1,15 ; Uefter = 0,7): 0,8 MWh
Reduktionen i U-værdi er relativt beskeden, da etagedæk af beton, indervægge af teglsten
og vinduessamlinger udgør betydelige kuldebroer ved indvendig isolering. Kuldebroer er
beregnet med detaljerede varmestrømsberegninger. Desuden er udgangspunktet ikke så
dårligt isoleringsmæssigt, idet det viste sig at bagmuren hovedsageligt var udført af isolerende lecasten.
Efterisolering af kælderloft (effektiv Ufør ≈ 1,0 ; Uefter = 0,4): 0,6 MWh
Der er forudsat en temperaturforskel imellem inde- og kældertemperatur på ∆T=10 K før og
12 K efter. Kælderen som i øvrigt er i åben forbindelse med kælder for øvrige opgange frarøves et varmetilskud med efterisolering, hvilket vurderes at sænke temperaturen et par
grader.
Ventilation med varmegenvinding og luftskifte iht. BR10: 0 MWh
Tiltaget er formentlig varmeneutralt på trods af varmegenvindingen. Beboerinterviews angiver at der udluftes en del, men det vurderes ikke at have større betydning for det generelle
luftskifte før renoveringen, som vurderes relativt lavt pga. dårlige naturlige ventilationsforhold; oprindelige aftrækskanaler, som i nogle tilfælde var tilstoppet, samt nyere tætte vinduer med udeluftventiler som dog i mange tilfælde var tillukket. Den målte høje luftfugtighed i 2 lejligheder (55 %)understøtter argumentet om et lavt luftskiftet før renoveringen.
Estimeret energibesparelse i alt: 0,8+0,6+0 =1,4 MWh.
Med de givne forudsætninger er der god overensstemmelse imellem den målte varmebesparelse (1,1 MWh) og den estimerede/beregnede varmebesparelse (1,4 MWh), når der forudsættes en uændret indetemperatur. Den større beregnede varmebesparelse kan skyldes en
højere indetemperatur efter renoveringen. Der er nok tale om en mindre stigning, idet temperaturen er relativ høj, ca. 21˚C i 2 lejligheder og 24˚C i den tredje målte lejlighed. Indetemperaturen vil kunne verificeres, når der foreligger målinger for vinteren 2016/17.
Ventilationsanlægget medfører et forøget elforbrug. Til gengæld er elforbruget reduceret i
form af LED belysning i nye nedsænkede lofter i gang og badeværelse. Målingerne viser i
øvrigt en afkøling på radiatorvandet på omkring 10˚C i fyringssæsonen. Der bør i samråd
med driften fortages optimering af forindstilling af termostatventiler, så der opnås en bedre
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afkøling og mindre energiforbrug. På grund af komfortkrav til indblæsningstemperaturen ved
mekanisk ventilation med varmegenvinding, så dækkes en del af rumvarmebehovet ved
opvarmning af indblæsningsluften (via eftervarmeflade), hvilket betyder at behovet for radiator varme reduceres yderligere.
3.4

Rumvarmeforbrug i Druehaven 5 og 11 – før og efter
Tabel 4 viser rumvarmeforbruget i hhv. marts 2015/2016 for prøveboliger i Druehaven 5,
hvor der er foretaget 100 mm indvendig efterisolering af gavle med mikroporøs porebeton
(Ytong Multipor). Målinger blev etableret medio februar 2015 og efterisoleringen gennemført
april/maj 2015, så varmeforbruget før og efter er sammenlignet for samme korte periode før
og efter som for prøveboliger i Folehaven, dvs. marts 2015/16.
Målingerne viser en pæn reduktion i rumvarmeforbruget i Druehaven 5 efter efterisoleringen
på 0,42 MWh eller svarende til en reduktion på 17 %. Der foreligger dog ikke målinger af
indetemperaturen for efter-perioden, så det vides ikke om indetemperatur niveauet har
ændret sig. Indetemperatur målinger i marts måned 2015 indikerer en temperatur på ca.
22˚C.
Tabel 4. Rumvarmeforbrug i 3 prøveboliger/gavllejligheder i Druehaven 5 før og efter efterisolering af
gavle (½ opgang). 2016 forbrug er graddøgnskorrigeret til 2015 forbrug.

Rumvarmeforbrug [MWh]
Udetemperatur Tu (Landbohøjskole) [˚C]
Solskinstimer (Toldbod) [-]
GD (Landbohøjskole) [graddage]
Rumvarmeforbrug, graddøgnskorrigeret [MWh]

FØR
Marts 2015
2,53
5,2
125
367
2,53

EFTER
Marts 2016
2,23
4,5
112
388
2,11

Målt varmebesparelse

0,42 (17 %)

Den relativt store varmebesparelse i Druehaven 5 (i forhold til Folehaven 75) kan forklares
ved følgende forhold:

Indetemperaturen forventes uændret efter efterisoleringen.

Der er ikke vinduer i gavlen, så der er mange m2 ydervæg med reduceret varmetab.
Det samlede ydervægsareal er 80 m2.

Etagedæk er udført som hulstensdæk, som udgør mindre kuldebro end betondæk, som
er benyttet i Folehaven.
Den effektiv U-værdi reduceres fra ca. 1,15 til 0,45 W/m2K. Hvis varmebesparelsen beregnes ud fra U-værdier, ydervægsareal og graddage fås en besparelse på 0,48 MWh, hvor den
målte besparelse til sammenligning er 0,42 MWh.
Varmeforbruget i reference boliger i Folehaven 11, hvor der ikke er foretaget efterisolering,
har været betydeligt lavere end i prøveboligerne i Druehaven 5, hvilket skyldes væsentligt
lavere indetemperatur. Der er kommet ny beboer i en af de tre lejligheder, og det vurderes
at opvarmningsadfærden generelt har været ret ustabil i de 3 lejligheder. Så i mangel af
indetemperatur data efter renoveringen betragtes disse referencemålingerne ikke yderligere.
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4.

Konklusion
I Folehaven 75 er der udført indvendig ydervægsisolering, isolering af kælderloft og mekanisk balanceret ventilation. De foreløbige målinger og tilbagemeldinger fra beboerne indikerer at der efter indkøring af ventilationsanlægget er opnået betydelige forbedringer af energiforbrug, indeklima og komfort:


Graddøgnskorrektion på målinger af varmeforbrug på kort periode før og efter (marts
2015/16) viser at der i Folehaven 75, hvor der er opnået en netto varmebesparelse på
omkring 25 %, som kan eftervises/valideres ved overslagsberegning.



Ventilationsanlægget sørger for et konstant og passende luftskifte og trækfri udelufttilførsel, hvilket forventes at medføre en væsentlig reduktion af fugtbelastningen af indeklimaet i de fugtmæssigt hårdest belastede lejligheder (familier), hvor målinger viser at
der gennemsnitligt var op til 56 % relativ luftfugtighed i marts måned 2015 (før renoveringen). Dette vil kunne valideres i forbindelse med analyse af 1 års målinger efter renoveringen. Derved opnås mindre risiko for skimmelvækst generelt og på de kuldebroer
som er uundgåelige ved indvendig isolering.



Boligforeningen vil i højere grad efter energirenovering med bedre ventilation og isolering af ydervægge kunne anvise familier med stor fugtproduktion til f.eks. gavllejligheder uden større risiko for problemer med skimmelvækst.

I Druehaven 5 er varmeforbruget reduceret med 17 %. Her er der kun foretaget indvendig
isolering af gavlen, men til gengæld på en stor regulær ydervægsflade uden vinduer og med
få kuldebroer (f.eks. er etagedæk ikke massiv beton, men hulstensdæk). Der foreligger pt.
ikke målinger af indetemperaturen efter efterisoleringen, men den forventes at forblive
uændret (ca. 22˚C).
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Bilag 1: Beboerinterviews før energirenoveringen
Rambøll har før renoveringen gennemført beboerinterview om indeklima og adfærdsmæssige forhold (februar 2015). Dette arbejde er udført af Journalist Nicolai Zwinge og antropolog
Trine Relster med input fra Ingeniør Henrik Monefeldt Tommerup. Der blev oprindeligt udvalgt ni lejligheder til beboerinterviews. Der er foretaget otte interviews, beboeren i den
niende lejlighed har ikke været tilgængelig.
Resume
Undersøgelsen viser at beboerne generelt er glade for at bo i Folehaven. Nogle klager over
dårligt indeklima, hvor der fokuseres på fugtproblemer og behovet for at have frisk luft i
lejligheden. Beboere i gavllejligheder klager alle over kolde vægge – og som følge deraf problemer med at opvarme lejlighederne især om vinteren, samt udfordringer med fugt,
udluftning og (i enkelte tilfælde) skimmel.
Meget udluftning
Der er flere beboere, der har konstant udluftning i flere rum i boligen, fordi de ønsker frisk
luft i lejligheden. De konstante åbne vinduer gør det vanskeligt at opnå en anbefalet temperatur i lejligheden. Konstant åbne vinduer gør også, at det kræver meget energi at opvarme
lejligheden (og de kolde vægge). Få beboere har tidligere fået rådgivning, som de forsøger
at efterleve, men der tegner sig et tydeligt billede af en ikke tilrådelig måde at ventilere/udlufte på.
'Tilpasset adfærd'
På baggrund af de udvalgte interviews, må det konstatere, at der er forskel på beboernes
adfærd og de forskrevne anbefalinger for, hvordan man opretholder et sundt indeklima i sin
bolig – både i forhold til et bedre indeklima og til energiforbruget generelt. Alle beboerne
lufter meget ud – og de lufter også langt mere ud, end det generelt anbefales. Den meget
udluftning i boligerne kan have flere årsager. Det kan være kulturelt eller generationsrelaterede årsager. Det kan ud fra interviewsene være svært at kende årsagen præcist til, hvorfor
der bliver udluftet så meget, da beboerne ikke nødvendigvis skelner mellem begreberne
frisk luft, duft og fugt. Da der i nogle af badeværelserne heller ikke er ventilation (aftrækskanaler blokeret) bliver åbne døre og vinduer, den måde der bliver ventileret efter bad for
fugtig luft dvs. at beboerne tilpasser deres udluftningsmønster efter de forhold der er i lejligheden.
Vejledning til bedre beboer adfærd i boligen
Mange beboere klager over fugtig luft. Der er fugtige lejligheder, men der er også lejligheder, hvor "beboernes forståelse af fugt" måske mere er et udtryk for, at de oplever luften
meget tæt/tung. Det kan hænge sammen med en løbende udluftning, jfr. ovenstående. Der
er her tydeligvis en mulighed for at påvirke adfærd i en bedre retning, dels i forhold til lejlighedernes fysiske tilstand (og bevaring) og dels i forhold til et bedre indeklima for beboerne. Hvis det ikke er kommunikeret til beboerne, så ved de ikke, at deres adfærd er forkert.
Og selvom der tidligere har været gjort en stor indsats, så kan det være, at man løbende
skal formidle "god skik" omkring indeklima, energiforbrug og udluftningsvaner.
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En beboer lufter eksempelvis meget ud, hvor et akvarium i lejligheden er blevet pejlemærke
for temperaturen i boligen snarere end det er termostat på radiator. Denne beboer 'forbinder udluftningen med udtørring [i øjnene]', som jo er en anderledes opfattelse af boligen
end hos de øvrige beboere, hvor boligerne bliver opfattet som fugtige.
I forhold til det generelle energiforbrug i lejligheder er det tydeligt, at der er stort potentiale
for en forbedret adfærd. Varmeforbruget er næsten det samme i 4 ud 6 lejligheder, mens to
lejligheder skiller sig ud. Adfærdsbeskrivelsen kan langt hen ad vejen forklare størrelsen af
varmeforbruget. Det største forbrug er 30 % større end det gennemsnitlige forbrug i opgangen og ca. 50 % større end det mindste forbrug. Dette er bemærkelsesværdigt, idet denne
lejlighed hverken er en gavllejlighed eller lejlighed mod tag/kælder med forøget varmetab,
eller er beboet af mange personer (alt andet lige højere forbrug af varmt brugsvand). Det
høje varmeforbrug kan forklares med høj indetemperatur (målinger indikerer ca. 24˚C i
fyringssæsonen og til sammenligning ca. 21˚C i flere andre lejligheder) samt kraftig udluftning og lille internt varmetilskud.
Potentiale for forbedret adfærd i boligerne
Det er altså tydeligt, at beboerne selv kan gøre meget. Og der tegner sig generelt et billede
af beboere, der er åbne for en dialog. Dette bør der følges op på; idet det vil give god mening at udnytte den dialog, der har været med beboerne, til at formidle hvordan adfærden
kan ændres i boligerne. Og så skal der samtidig formidles, hvordan nye tiltag i prøveboligerne vil påvirke indeklimaet i lejlighederne, og hvordan dette har indvirkning på den anbefalede adfærd.
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