Eksempel

ENERGIRENOVERING

Industrialiseret byggeri (1960-1980)

UDGIVET JUNI 2012

Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder
Dette er et eksempel, der viser, hvordan
beslutningen om energirenoveringen blev taget,
hvilke energiløsninger der indgik i projektet, og
hvor store energibesparelser der blev opnået.

Renoveringen
I Mørkhøj ligger ﬁre tre-etages ejendomme i betonsandwichelementer opført i 1969 og 1979.
Ejendommene blev energirenoveret med en udvendig facadeisolering, nyt tag og nye vinduer og døre
i 2009.

Den nye facadebeklædning består af gule præpatinerede skærmtegl. Betonen ved altanbrystninger blev skåret væk og erstattet af en brystning af
lamineret, matteret glas med en Ø50 mm håndliste
i aluminium. Altanerne blev udvidet med ca. 200
mm i dybden og også lukket med glas foroven. Det
øverste glas kan foldes til side i godt vejr.
Vinduer, skydedørspartier og hoveddøre er udskiftet overalt til træ/alupartier. Desuden er taget
skiftet fra det oprindelige eternittag til tagpaptag
på underlag af brædder. Udhænget blev forlænget,
så der kom 500 mm udhæng ud over facaderne.
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Baggrunden for renoveringen
Ønsket om en udvendig facadeisolering opstod,
fordi betonen i fronten af facadeelementerne var
skadet. Den udvendige efterisolering og den nye
facade har bl.a. som funktion at beskytte betonen
mod yderligere nedbrydning. Nogle steder faldt der
simpelthen betonstykker af. Især var altanbrystningerne slemme. Altanerne blev lukket af for at
minimere mængden af betonreparationer på disse.
Den nødvendige renovering blev udnyttet til at
skabe nogle kønnere bygninger at se på.

Historik
Etageejendommene er opført i 1969 for Pileparken
6 (blok A-C med adresse Novembervej 15-37) og i
1979 for Pileparken 8 (den fjerde blok med adresse
Mørkhøjvej 81-83). Blokkene er udført i samme
systembyggeri – kaldet LN-BO (Larsen & Nielsen
Entreprise A/S). Blokkene indeholder til sammen
117 lejelejligheder på ét til ﬁre værelser.

Før renoveringen

Energimærke
Der foreligger ikke noget energimærke på blokkene. Hverken før eller efter renoveringen.

Energiløsninger

Situationsplan

Klimaskærm
De energiløsninger, der blev brugt til renovering af
klimaskærmen, er:
•
•
•

Efterisolering af loft fra 200 mm til 300 mm
(U = 0,14 W/ m2 K)
Udskiftning af termovinduer til energivinduer
med varm kant (Uw = 1,5 W/m2 K)
Udvendig efterisolering af tung ydervæg med
125 mm isolering (λ = 34 mw/mk), vindspærre
og gule skærmtegl/grå ﬁbercementplader
(U = 0,20 W/m2 K)

U-værdierne på de renoverede konstruktioner lever
op til BR08, som var gældende på det tidspunkt.
Ventilation
Ventilation sker ved udsugning fra køkken og bad
og ved at tilføre udeluft via friskluftventiler i
vinduer. Ventilationsanlæggene og ventilationskanalerne i tagrummet blev skiftet ud, og alle de lodrette ventilationskanaler blev renset. Der suges ud,

Udsnit af nordfacade med opgange
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så der opnås et luftskifte på ½ gang i timen, som
krævet i bygningsreglementet. Der er desværre
ingen varmegenvinding på ventilationsanlægget.
Opvarmning
Opvarmning sker ved fjernvarme i alle blokkene.
Fjernvarmen kommer ind i blok A og fordeles herfra
til de andre 3 blokke. Før renoveringen havde beboerne i Pileparken 6 svært ved at få varme nok, da
deres radiatorer er mindre end dem i Pileparken 8.

Beslutningsproces
Murerstillads på sydfacade

Der blev i årene op til renoveringen udarbejdet
adskillige rapporter, der viste, at de ﬁre blokkes
tilstand ikke var god.
Ansøgning om at komme i betragtning ved Landsbyggefonden skete allerede primo 2003, og efter
nogle år på venteliste kom Pileparken 6-8 i betragtning. Pileparken 8 havde dyre lån og en høj
husleje samt en dårlig varmeøkonomi. Pileparken
6 var i lige så dårlig stand - mindst, da blokken her
er 10 år ældre. Pileparken 6 havde ikke dyre lån,
men samme varmeøkonomi. Blokkenes klimaskærm
var isoleret på samme måde – på trods af de 10
års forskel i opførelsestidspunkt – og et mellemliggende BR77. Primo 2006 fremlagdes et samlet
renoveringsprojekt for Økonomiudvalget i Gladsaxe
Kommune på baggrund af en arkitektopgave, som
blev vundet i en indbudt konkurrence i 2006.

Udsnit af sydfacade med altaner

De to forskellige afdelinger Pileparken 6 og 8 blev
lagt sammen i 2007 for at få en fornuftig størrelse
byggesag og for komme i betragtning til støtte fra
Landsbyggefonden til energirenoveringen. Beboerne var selvfølgelig inddraget i beslutningen, der
betød en lille lejeforhøjelse i Pileparken 6 og en
stor huslejenedsættelse i Pileparken 8 efter renoveringen. Et stort ﬂertal af beboerne stemte for.
Der forelå et færdigt arkitekt-, ingeniør- og
landskabsarkitekt-projekt til udbud ultimo i 2008.
Ansøgning om byggetilladelse skete i juni 2008, og
byggetilladelse blev givet i september 2008.
Renoveringsarbejdet blev udført i 2009.

Komfort

Efterisolering af loft

Ifølge ejendomsinspektør Frank Kongsbak fra Arbejdernes Boligselskab har renoveringen af ejendommen resulteret i, at beboerne i dag har betydeligt
lettere ved at holde varmen i lejlighederne. Bl.a.
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har nye energivinduer og facadeisolering reduceret
strålekulden fra vinduespartier og ydermure, hvilket har højnet boligkomforten og gjort det muligt
for beboerne at få mere glæde af alle kvadratmeter.
Samtidig har beboerne stor glæde af de nu inddækkede altaner, der også betyder, at der er en højere
temperatur på ydersiden af de dårligt isolerede
lette facadepartier ud mod altanen, så varmespildet gennem disse bliver mindre. De overdækkede
altaner har givet beboerne et ekstra rum gratis,
som kan bruges allerede fra februar af. Indeklimaet i ejendommen er godt. Der er ingen, der har
problemer med skimmelsvamp. Tværtimod er der
næsten for tørt. Det kan ses ved, at parketgulvene
trækker sig sammen.

Ny facade med skærmtegl under opbygning
mod nord.

Energiforbrug
Energiforbruget lå i 2006-2007 på omkring
1.200-1.300 MWh, som stemte overens med
det graddagekorrigerede budget. Efter energirenoveringen i 2011 lå det på 1.076 MWH, hvilket
er betydeligt mindre end det graddagekorrigerede
budget på 1.230, men besparelsen er kun omkring
10-15 % i forhold til fjernvarmeforbruget før
renoveringen. Besparelsen burde være større med
de indgreb, der er foretaget.
Afkølingen af fjernvarmen er desuden blevet
mindre, end den var før renoveringen, men
blokkene har ikke betalt straf for det.

Overraskelser undervejs
Selve byggeprocessen forløb planmæssigt uden
fordyrende overraskelser. Da hovedparten
af arbejdet foregik udefra, var der meget
lidt, der forstyrrede beboerne. Det var kun
vinduesudskiftningen, der krævede, at der kom
håndværkere ind i lejlighederne for at udføre
inddækninger m.m. omkring vinduer og døre mod
altanerne.

Facadedetalje ved vindue

Det viste sig, at nogle af badeværelserne havde
ﬂiserne gående helt ud til vinduet, og andre
havde inddækninger i træ – og der var ikke noget
system i, hvad der var hvor. Så der måtte laves to
forskellige ”standardløsninger” på dette.
Den eneste lille fejl der skete var, at
fjernsynssignalet røg, da tagene blev skiftet, idet
Efterisolering af nordfacade
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TDC havde banket antennekablerne på lægterne
under eternitbølgepladerne. Kablerne måtte så
ﬂyttes og reetableres.

Finansiering
For at gennemføre renoveringen har Pileparken
6-8 måttet låne i alt 39,6 millioner kr. Heraf er
34,5 millioner kr. ﬁnansieret ved realkreditlån med
ydelsesstøtte fra Landsbyggefonden. De resterende
er et ustøttet realkreditlån.

Facadedetalje ved altan

Det betød en lejestigning for lejerne i Pileparken
6 på 209 kr./m2 pr. år, men der er også en gevinst
på energirenoveringen, der betyder en besparelse
på 127 kr./m2 pr. år. Dvs., at huslejestigningen
reelt bliver på 83 kr./m2 pr. år – svarende til en
lejeforhøjelse på ca. 11 %. Efter byggeriet er
gennemført, har det vist sig, at disse beregninger
holder stik. Lejerne i Pileparken 8 ﬁk en væsentlig
lavere husleje.
I det samlede regnskab indgik ca. 5 millioner kr.
opsparede midler.

Entreprenør/rådgivere/bygherre
Hovedentreprenør: Ringsted Bygningsentreprise
A/S (rbe). Den samlede entreprisesum var 25,6
millioner kr. excl. moms. I dag samarbejder rbe
med Hovedstadens Bygningsentreprise A/S.
www.hovedstadens.dk
Arkitekt: Blad og Thygesen A/S – i dag Mangor &
Nagel A/S www.mangor-nagel.dk
Rådgivende ingeniør: Dominia A/S www.dominia.dk
Bygherre: Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe
www.abg.dk

Yderligere information
Kontakt Videncenter for energibesparelser i
bygninger.

Skæring for altanudvidelse

Du kan ringe til os på tlf. 7220 2255, hvis du
har spørgsmål. Se også hjemmesiden:
www.byggeriogenergi.dk
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