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Indledning
I samarbejde med Projekt Zero og andelsboligforeningen B42, har vi i faget Bygge og Energi været ude for
at kigge på Lindevang 7c. Vores opgave er i sammenhæng med dette at undersøge bygningens
energiramme og se hvor og hvordan der kan laves forbedringer. Derfor har vi naturligvis været ude og se på
bygningen og har noteret alle oplysningerne vi kunne finde. I følgende rapport kan der læses om vores bud
på forbedringer til energibesparelser i huset.

Konstruktion af huset:
Vægge, og sokkel.
Først og fremmest omkring ydervægge. Vandskurede murstens mure. Kunne tyde på noget renovering.
Murene har et hulrum på 80 mm, som er fiberuldsisoleret. Der er en del revner i murværket, ligner lidt
sætningsskader. Ikke nogle alvorlige revner, men kan eventuel skade murværket unødvendigt via
frostsprængninger, og i det hele taget fugtindtrængen. Nogle steder er revnerne også helt ned i soklen.
Der er 2 muligheder for af forbedre selve væggene. Simpelthen ekstra isolering, enten udvendigt eller
indvendigt. 120mm ekstra vil give huset de bedste langtidsudsigter, da 200 mm ydervægs isolering lige nu
bliver betegnet som lavenergi, for murstens huse.

Indvendig isolering:
Man lægger ganske enkelt 120 mm ekstra glasuld på væggen inde fra, og dobbelt gipsplade hen over et
træ skellet. Der skal være et dampspær imellem gipspladen og isoleringen. Denne løsning er selvfølgelig ret
omfattende, da det kan være nødvendigt at hive gulvet og loftet af med samme ombæring for at gøre det
så ordenligt som muligt. Men hvis gulvet alligevel er taget af, har man selvfølgelig også mulighed for at
isolere under gulvet.
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Fordele: man beholder husets originale udseende, og bygningerne kan beholde sit hyggelige look.
selvfølgelig bliver huset billigere og varme op, da det holder på varmen bedre, så der skal ikke fyres helt så
meget.

Ulemper: Mere omfattende arbejde= højere pris. Lejligheden bliver mindre. Murværket vil være køligt, og
ved revnerne i murværket kan der stadig trænge fugt ind, og der vil være muligheder for
frostsprængninger.

Udvendig isolering:
Ved dette princip forståes der at man efterisolere huset, udvendigt på murstenene. Dette er den mest
effektive metode, at efterisolere huse hvor hulmursisolering ikke er tilstrækkelig, eller ikke mulig
overhovedet. Det er også forholdsvist nemt og gå til, og ikke specielt dyr løsning i forhold til de penge man
kan spare ved dette. Desværre kommer huset til og se meget nyere ud, og mister enormt meget af sin
gamle charme.
Fordele:
Forholdsvis nemt arbejde= mindre tidskrævende= mindre pris. Mest effektive efterisolering. Holder
murværket tørt, og lunt. Påvirker ikke lejlighedernes størrelse.
Ulemper:
Ændringen det originale udseende af huset.

Soklen:
husets sokkel er i fin stand, men bærer også præg af små sætnings revner. Potentieller steder der kan
trænge fugt ind, og eventuelt frostsprænge om vinteren. Her vil vi klart anbefale og få soklen isoleret
udvendigt. Man graver mindst 600mm under jorden, rundt ved soklen, og isolere uden på væggen. Vil
foreslå 120mm da det vil passe med eventuel udvendig isolering af resten af huset. Og mere end 120 mm,
vil se underligt ud, hvis man vælger en anden løsning ind udvendig isolering af huset.
Soklen har stor indflydelse for varmetab, soklen er massiv, og derfor totalt uden isolering. Den grænser op
til gulvene inde i boligen og der skabes en kulde bro i mellem gulvet, og soklen. Virkelig en energi synder.
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Økonomi:
Ved og isolere ydervæggene alene kan man spare 26 kWh/m2 og i det, vi foreslår og isolere soklen, kan man
spare ca. 10 kWh/m2. Altså op til 36 kWh/m2 per år.
Ydervæg med soklen i km2= 7.2*4= 28.8 km2 -3,95m2(vinduer og døre) gavlen er = 24,85 m2.
De to andre ydervæge i lejligheden 7c= 6.16*4 = 24,6*2=49,5 km2 -4,5 km2(vinduer) = 45 m2
Lejligheden 7c samlede ydervægge er ca. 70 m2
Vi antager en m3 gas koster 8 kr.
Forudsætninger

På 70 m2 ydervæg af af 300 mm dobbeltmuret
opsættes 120 mm efterisolering til supplering af de
80 mm hulmursisolering. +soklen
36 kWh/m2

Årlig energibesparelse pr. m2
Årlig energibesparelse kWh for 7c

36 kWh/m2* 70 m2= 2520 kWh/m2

Årlig energibesparelse i m3 naturgas for 7c

2520 kWh/10 kWh/m3= 252 m3

Årlig økonomisk besparelse kr. for 7c

8kr/m3*252 m3 =2016 kr.

Årlig co2 besparelse kg

0,205 kg /kWh*2520 kWh=516,16 kg

Opsummering
Ved denne Bygning ville vi foreslå at få efterisoleret huset med 120 mm ekstra isolering, udvendig. Både på
selve væggene og soklen. Så kommer man op på sammenlagt 200 mm.
Denne løsning, vil dog gå ud over husets udseende og gamle stil. Men der er mulighed for at give huset et
helt nyt udseende. Selvom det ville være lidt synd, vil vi anbefale dette, da prisen er noget lavere end og
isolere indvendige vægge, og ville helt klar se bedre ud, når man alligevel bør isolere soklen.
Denne forbedring af bygningen vil komme op og stå i en pris, af omkring 70-80.000 kroner.
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Tagkonstruktion:
Taget ser ud til at være i dårlig stand. Der er hul ved gavlen og teglet er knækket forskellige steder. Der er
kun 150mm isolering, så det er alt for lidt. Derudover er loftslemmen ikke isoleret, så der kan slippe meget
varme ud der. Så derfor har vi valgt at der bør lægges nyt tag. Eftersom taget ser ud til at være i så dårlig
stand som det er, holder det nok ikke længere. Hvis taget alligevel skal skiftes om 5 år så kan det lige så
godt blive gjort nu mens der er fokus på huset. Derudover er taget muret op og det er en gammel teknik
som man ikke bruger mere fordi det ikke holder så godt. Når der lægges tag, kan man samtidig få isoleret
ordentligt. Udover at give en gammel bygning lidt mere charme, kan der spares mange penge på energi.
Det nye tag skal have 400mm glasuld isolering for at holde ekstra godt på varmen. Isoleringen skal bare
ligges på loftet og derudover skal loftslemmen isoleres.
Vi har kigget på nogle priser på et tag af den størrelse og det vil nok koste ca. 300.000 kr. at få lagt nyt tag.
Det er selvfølgelig mange penge, men vi mener det er en nødvendighed. For 7c vil det komme til at koste
75.000 kr.
Besparelser:

Loftet er 186 m2 i alt og 7c er 47 m2. Der kommer

Forudsætninger

400mm isolering i stedet for de eksisterende
150mm
Årlig energibesparelse pr. m2

16 kWh / m2

Årlig energibesparelse kWh for hele bygningen

186 m2 * 16 kWh / m3 = 2976 kWh

Årlig energibesparelse kWh for 7c

47 m2 * 16 kWh / m3 = 752 kWh

Årlig

energibesparelse

i

naturgas

for

hele 2976 kWh / 10 kWh / m3 = 297,6 m2

bygningen
Årlig energibesparelse i naturgas for 7c

752 kWh / 10 kWh / m3 = 75,2 m2

Årlig økonomisk besparelse kr. for hele bygningen

8 kr. / m2 * 297,6 m3 = 2380,8 kr.

Årlig økonomisk besparelse kr. for 7c

8 kr. / m2 * 75,2 m3= 601,6 kr.

Årlig besparelse i CO2 for naturgas for hele

0,205 kg / kWh * 2976 kWh = 610 kg

bygningen
Årlig besparelse i CO2 for naturgas for 7c

0,205 kg / kWh * 752 kWh = 154 kg
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0,130 kg / kWh * 2976 kWh = 387 kg

bygningen
Årlig besparelse i CO2 for fjernvarme for 7c

0,130 kg / kWh * 752 kWh = 98 kg

Vinduer og Døre:
Hvad vi kunne se var vinduesglasset var fra 1997 og er ikke
termoruder. Og fugerne rundt om vinduerne kunne godt
trænge til og blive skriftet da de er revnet hele vejen rundt.
Selve karmen kan man se sprækker lidt i bunden som vi
mener, er tegn på at man ikke har vedligeholdt træet, det
kan medføre at træet rådner. Derfor havde vi tænkt os og
udskifte vinduerne og karmen til henholdsvis lavenergiglas
og olieimprægneret træ med ekstra lang holdbarhed, pris
pr. vindue er 3.690kr. prisen for at få skrifte alle de store
vinduer vil der være ca. 25.000kr. For vinduer og lønninger
og div. Tilbehør.
Besparelser:

Med naturgas
Forudsætninger

Et rækkehus med 8,45 m2 vinduer i træ med ældre 2-lags
termoruder, udskiftes til nye vinduer med 2-lags energiruder og
en samlet Uw-værdi for ruden samt ramme/karmkonstruktionen, der er laver end 1,4 W/m2K
Huset opvarmes med naturgas.
Naturgaspris: 9 kr. pr. m3

Årlig energibesparelse pr. m2

82 kWh/m2

Årlig energibesparelse kWh

82 kWh/m2 * 8,45m2 =692,9 kWh

Årlig energibesparelse m3 naturgas

629,9 kWh / 10 kWh/m3 = 62,99m3

Årlig økonomisk besparelse kr.

9 kr./m3 * 62,99 m3 = 566,91 kr.

Årlig CO2 besparelse kg

0,205 kg/kWh * 629,9 kWh = 129,12 kg
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Med fjernvarme
Forudsætninger

Et rækkehus med 8,45 m2 vinduer i træ med ældre 2-lags
termoruder, udskiftes til nye vinduer med 2-lags energiruder og
en samlet Uw-værdi for ruden samt ramme/karmkonstruktionen, der er laver end 1,4 W/m2K
Huset opvarmes med fjernvarme
Fjernvarmepris: 93,75 kr. pr. Gj

Årlig energibesparelse pr. m2

82 kWh/m2

Årlig energibesparelse kWh

82 kWh/m2 * 8,45m2 =692,9 kWh

Årlig energibesparelse m3 naturgas

629,9 kWh / 10 kWh/m3 = 62,99m3

Årlig økonomisk besparelse kr.

93,75 kr./Gj * 62,99 m3 = 5905,31 kr.

Årlig CO2 besparelse kg

0,130 kg/kWh * 693,9 kWh = 90,20 kg

Man kan se at ved og have fjernvarme kan man spare mere CO2 end ved og have naturgas.

Lavenergi vinduer:
Når man skifter et to-lags vindue til et almindeligt tre-lags vindue, så forbedres rudens isoleringsevne med
33 %. Men der findes betydelig bedre alternativer. Her
vises to eksempler.
Vælges der et vindue med en argonfyldt termorude med
tre-lag glas, hvor to af glassene er Kappa energi (Figur 1),
så forbedres rudens isoleringsevne med 66 %.
Vælges det koblede vindue (figur 2), som er specielt
udformet til at isolere effektivt, så forbedres rudens
isoleringsevne med 70 %. Vinduet består af en ramme med
en argonfyldt to-lags termorude, hvor det ene lag er Kappa
Energi samt en ydreramme med et enkelt lag Kappa Energi
Float.
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Sådan kan du efterisolere dine vinduer

Uanset om du har koblede to-lags vinduer eller vinduer med
to-lags termoruder, så kan de enkelte efterisoleres. Her viser
vi tre eksempler:
En måde at man fjerner glasset fra den ene ramme og
erstatte den med et energispareglas (figur 3). Herved
forbedres rudens isoleringsevne med 33 %, hvilket giver den
samme isoleringsevne som et almindeligt tre-lagsvindue.
En anden måde er at supplere dit to-lags glas med en tredje
rude i Kappa Energi Float (figur 4). Dette forbedrer rudens
isoleringsevne med 50 %.
En tredje måde er at skifte begge rammer eller to-lags
ruden (figur 5). Enten med en to-lags termorude med Kappa
Energi og argonfyldning, hvilket forbedrer rudens
isoleringsevne med 66 %.

Hårde hvidevarer:
Huset har en gammel Siemens vaskemaskine i fyrrummet som er adskilt fra resten af huset. Husets køkken
har et køleskab. Alle hårde hvidevarer er ikke energimærke A og er lettere forældede.
Køleskabet er et 300 liters som nok har et gennemsnitligt elforbrug omkring 383 kWh om året. De 383 kWh
svarer til 78,515 kg CO2 om året med naturgas. Ved at skifte Køleskabet ud med et tilsvarende 300 liters
med energimærke A+, ville man kunne få energi forbruget helt ned på gennemsnitligt 116 kWh om året
hvilket sparer 2/3 strøm i forhold til det gamle køleskab. De 116 kWh svarer til 15,08 kg CO2 om året med
fjernvarme, hvilket er over 63 kg mindre CO2. Et nyt køleskab energimærke A+ koster omkring 3-4000 kr.
som kan være tjent hjem i løbet af 7-9 år ved at man sparer omkring 400 kr. om året med det forbedrede
energiforbrug.
Husets gamle vaskemaskine bruger omkring 398 kWh om året. De 398 kWh svarer til 81,59 kg CO2 om året
med naturgas. En ny vaskemaskine med energimærke A ville få forbruget ned på 236 kWh hvilket er en
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besparelse på 162 kWh som svarer til 243 kr. om året. De 243 kWh svarer til 31,59 kg CO2 om året med
fjernvarme, hvilket er 50 kg CO2. Den gamle vaskemaskine har et vandforbrug på omkring 44 m3 om året
hvilket svarer til 1.496 kr. om året. En ny vaskemaskine med energimærke A bruger 19 m 3 vand om året
som svarer til 646 kr. hvilket er en besparelse på 850 kr. Sammenlagt kan der spares 1093 kr. om året med
den rigtige vaskemaskine, og da vaskemaskiner i energiklasse A koster 4-5000 kr. kan den tjenes hjem på 45 år.

Varmeanlæg:
I bygningen, med adressen Lindevang 7 er der et gasfyr der holder huset varmt. Rørene er ikke isoleret og
ligger under jorden, fra et vaskerum der ligger 6,54 m fra selve huset.
Gasfyre skal erstattes med et fjernvarmeanlæg..
Med et gasfyr udgør man 0.205 kg CO2 pr. kWh
Hvor vi så med fjernvarme kun udgør 0.130 kg CO 2 pr. kWh
Ved at skifte fra gasfyret til fjernvarme spare man 75 kg CO2 pr. kWh
Der skal installeres fjernvarme inde i lejlighederne. Så der vil være tre fjernvarmeanlæg i bygningen, dvs. der
er et anlæg til hver lejlighed.
Rørene i fjernvarmeanlægget skal isoleres, også selvom de ligger inde i huset, for vandet der løber i rørende
kan sagtens midste varmen mens det løber rundt i huset.
Med en isolering på varmerørende kan man spare: 175 kWh pr. år pr. løbende meter.
Isolering af fjernvarmeveksler med 20 mm isoleringsmateriale kan der spares hele: 2290 kWh pr. år, det vil
svare til ca. 7000 kr.- årligt.
Fjernvarme er fint ved siden af jordvarme da Sønderborgs fjernvarmekilde er miljøvenlig. Fjernvarmekilden er
affald der bliver sendt til forbrænding, og herved udvinder man energi/varme. hvis man som andre stedder
hvor der bliver forbrændt fossile brændstoffer, så ville det bedre kunne betale sig at installere et jordvarme
2

anlæg, hvis der er plads til anlægget. Man skal nemlig have 450 m frit grundareal til en 10 kW
jordvarmepumpe, så pladsen man har til rådighed kan helt klart også have en relevans, og på Lindevang kan
det ikke betale sig at installere jordvarmeanlæg, det er grunden til installationen af fjernvarmeanlæg.
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Da Sønderborg allerede er grøn mht. fjernvarme, kan man ligeså godt vælge fjernvarme frem for jordvarme,
da jordvarme er en del dyrere i forhold til. Selvom jordvarme ville være det ultimative, så er der desværre ikke
plads nok til at lægge jordvarmen på bygningens grund.

Konklusion
Det er tydeligt at se at der er mange mangler ved huset, hvis det skal kunne måle sig med det standarter
der skal være for at gøre Sønderborg til en CO2 neutral by. Der er for dårlig isolering i hele huset, både i
væggene og loftet. Derfor syntes vi det er vigtig at der kommer ydermursisolering, efterisolering af tager og
sokkelisolering. Alle vinduer er af dårlig stand og derfor skal de alle sammen skiftes. Huset får sin energi fra
et gasfyr og derfor vil vi skifte til fjernvarme, for at spare penge og for ikke at udlede så meget CO 2. Alle
hvidevare i huset vil også være en god idé at skifte, eftersom ingen af den er A mærkede. Så der er meget
at gå i gang med men der er meget, som kan gøres for miljøet.

Huset i år 2029
Ingen ved hvad fremtiden byder på men man kan altid sige hvad man tror. Vi tror at fremtidens hus vil være
isoleret med minimum 400mm isolering i tag og 200mm væge. Soklen er også isoleret godt så man er sikker
på at der ikke er nogen kuldebroer i huset. Af samme grund er der vinduer med termoglas og en rammen
lavet af hård plastik. Fugen skal være af noget luftigt byggeskum der isolere godt. Energien der kommer til
huset skal komme fra vedvarende energikilder. Det vil sige at der er solceller på taget og vindmøller i
haven. Husets varme skal komme fra fjernvarme. Fjernvarmeanlægget skal selvfølgelig ikke brænde kuld af,
men en miljøvenlig energikilde som affald. Derudover skal udluftningen udnytte varmen i huset så den ikke
går til spilde. Hvis alle disse ting er i huset er der mange penge at spare og vi kan gøre meget for miljøet.
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Samlede besparelser
I skemaet her kan i se alle de besparelser vi er kommet frem til.
Besparelse - Økonomi
Ydervæg
2016 kr.
Tag og loft
601,6 kr.
Vinduer
5.905,31 kr.
Hårde hvidevarer
1093 kr.
Varme anlæg
7000 kr.
I alt
16.615,91 kr. årligt

Besparelse - CO2
Ydervæg
516,16 kg.
Tag og loft
98 kg.
Vinduer
90,20 kg.
Hårde hvidevarer
63 kg.
Varme anlæg
75 kg.
I alt
842,36 kg. Årligt

Væg
Tag
Vinduer
Loft isolering
Hårde hvidevarer
Fjernvarme
I alt

Pris Overslag
60.000 kr.
75.000 kr.
25.000 kr.
8500 kr.
9000 kr.
30.000 kr.
222.500 kr.

Kilder: http://www.energitjeck.dk/node/201
http://www.sonderborg-fjernvarme.dk/

http://indberetning.femsek.dk/ens/Temp/PDFlimited20100918142335670.PDF
http://www.htm.dk/ny/lavegl.htm

Dansk Byggeri’s Energihåndbog (udarbejdet af teknologisk institut)
Beregning af bygningers varmetab fra Dansk Standard
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