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Plan for grøn renovation af Lindevang 7
Danmark ser grønt
Lindevang 7c
Sønderborg 6400
Sydals

Introduktion
Vi var på Lindevang 7c for at se på en gammel bolig. Boligen
er købt af boligforeningen B42 og bliver lejet ud. Der er 3
boliger 2 på 47 kvm og en på 92 kvm. Boligen var en meget
pæn gammel bygning, men der var mange mangler. Huset
er fra 1922 og var opvarmet af gas. Vi tog en hurtig omgang
rundt om huset og opdagede hurtigt at der var mange sprækker i muren og fundament. Og ved
nærmere kig ved vinduerne og døre så vi at det var meget dårligt isoleret. Fugerne var gamle og
sprækkede og der var store huller ved vinduerne. Og på
selve ruderne var der kondensvand. Ved døren som var
vendt i sydlig retning, var det bare en meget tynd trædør
som var sat i, og her var kvaliteten den samme som ved
vinduerne, gammel slidt ramme og sprækker i fugen.
Efter et nærmere kig på murværket, så vi at oppe under
tagrenden var der faktisk kun et stykke træ lige bag ved, og uden at være helt sikre, så det ikke ud
at være noget væg indenunder. Selve vægen var en hulmursvæg som var blevet efterisoleret med
ca. 50-80 mm. Taget var et gammelt tag, og var i 86’ blevet isoleret med 150 mm. Dog var taget i
OK stand. I selve bygningen vi kalder ”skuret” stod
gasfyret, og en vaskemaskinen, de var begge to af
ældre dato. Selve rørene der gik ud fra selve fyret,
var meget varme, og overhovedet ikke isoleret, så
her var allerede et enormt varmespild. Efter hvad
der lige kunne spottes inde i lejligheden var en
radiator, dog af nyere dato.
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Fjernvarme´
Da gassen slipper op om 15 år, så har vi valgt at fjernvarme ville være et meget bedre alternativt, da det er
meget mere miljø rigtigt. Fjernvarme ligger endda klargjort i selve vejen. Fjernvarmen koster 93,75 Kr/Gj.
Alle rør skal isoleres med 50 mm på alle ind og udvendige rør.

Fundament / sokkel og gulv
Husets fundament har adskillige revner (se billede 1), som også trækker sig op i selve muren. Dette
kan være pga. fugt eller at huset er begyndt at synke, men vi er ikke helt sikre på hvad årsagen er.
Hvis revnerne stammer fra fugt kan problemet løses ved at efterisolere selve soklen, dette har to
fordele.


Ét, soklen bliver tør og chancen for fugt sænkes.



To, Varmetabet igennem soklen bliver sat ned, med ca. 50 – 100 kWh pr. M2 efterisolering.

1 billede

Når soklen bliver efterisoleret er der samtidig mulighed for at ligge ekstra dræn rund om huset for
at øge chancen for at undgå fugt.
(Der kan ses flere billeder af revner i væggene og fundament i rubrikken Bilag).
Gulv
Selve gulvene i Lejligheden 7c er traditionelle terrændæk støbt i beton med letklinker under
betongulv. I stuen og værelse er der lagt parketgulv, i køkken og bad er der klinker og vinyl gulv.
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Angående Isolering i gulvene kan der siges at der ikke er nogen form for isolering. Så der er
mulighed for at spare på varmen ved at isolere gulvene og samtidig er der også mulighed for at
vælge nye gulv belæg i huset som samtidig for ejendomsprisen til at stige. Gulvene skal isoleres
med polystyren, som har evnen til at holde på varmen i gulvet.
Det er muligt at der også kan ligges gulvvarme ned, eller man nøjes med at skifte de gamle
radiatorer ud med nye moderne intelligente som holder en konstant temperatur i rummene.

Mur

Yder vægen er en 300 mm hulmur med ½ stens tegl udvendig og indvendig. Hulmuren er isoleret
med ca. 50-80 mm med hulmursgranulat/ papir isolering.
Denne opbygning er ikke særlig optimal ang. energi mere og hvis huset skal renoveres skal alt
opnå de samme krav som en ny boglig også skal.

Udvendig efterisolering
Hvis man giver en bolig en efter isolering er det som at give den en lun overfrakke på.
Fordelene ved denne metode overfor en indvendig isolering er, at pr. m2 areal der bliver isoleret
med 150 mm ekstra bliver der i dette tilfælde sparet op til 12 m3 naturgas.
Hvis man regner det ud for hele bygningen, altså de 186m2 bliver det 2232m3 naturgas om året.
Det er gas i en værdi af ca. 15.000kr om året.
Selve efter isoleringen for huset kommer til at koste omkring 225.000kr uden stiladser og flytning
af vinduer (hos Alsbyg Sønderborg http://www.alsbyg.dk/) der skal så tilføjes her at dette kun er
en hurtig vurdering, da byggefirmaet ikke har set huset og vi kun har snakket med dem via telefon.

5

3. HTX

Danmark ser grønt

24-09-10

OBS!
Der skal så lige tilføjes, at hvis der bliver lavet en efterisolering af ydermuren bliver facaden på selve huset
ændret dramatisk. Man vil ikke længe kunne se noget som helst af den gamle facade. Huset kommer til at
ligne et nybyggeri i ældre stil, plus at da muren er blevet bredere så skal selve taget også forstørres så at
det passer med de nye væge og tilsvarende dertil skal der laves nyt afløb til regnvand.
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Bilag

2 billede

3 billede
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4 billede

5 billede

¨
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Tagkonstruktion
Den nuværende isolering på loftet er på 150mm og der anbefales at den bliver forhøjet til ca.
400mm som er nuværende standarder for nybyggerier. Da der ikke er nogen dampspærre frarådes
brug af stenuld og glasuld eftersom der vil kondenseres vand i ulden og der vil opstå en risiko for
råd og svamp. En god løsning ville være at bruge papiruld som er et hygroskopiskt materiale. Det
kan optage fugt og afgive det igen. Fugten i indeluften trænger i gennem isoleringsmaterialet og
fordamper på ydersiden. Papirulden fordeler fugten som derefter fordamper. Forventet pris for
isoleringen på loftet er på ca. 7144kr for 7c og ca. 28272kr for hele huset, eller med andre ord
152kr/m2.

Årlige besparelser pr. m²isoleretareal

Loftisolering

0 til 50 mm
50 til 100 mm
100 til 200 mm
200 til 300 mm
300 til 400 mm

Fjernvarme

Gcal

m³

MWH

0,072
0,018
0,012
0,006
0,003

1,8
0,5
0,3
0,1
0,06

0,084
0,021
0,014
0,007
0,004

Ca. pris for fjernvarme i Sønderborg er for tiden på 93,75 kr./GJ
1 MWh er det samme som 3.6GJ.
Forventet årlig besparelse for 7c(47m2) er på 253,8kr, forventet tilbagebetalingstid er på 28 år.
Forventet årlig besparelse for hele huset(186m2) er på 1004,4kr, forventet tilbagebetalingstid er
på 28 år.
Der anbefales at der sættes krydsfinerplader som når fra spærfod og ca. 60-80cm op, en meget
vigtig del er at den skal nå op over isoleringen, for at der kan cirkulere luft op over isoleringen, det
er med til at forhindre stor samling af fugt i luften over isoleringen som kan forårsage forrådnelse
af spær og andre dele af tagkonstruktionen.
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Forventet materialepris for krydsfinerpladerne er på ca. 2700kr.
Da der bruge papirguld vil det anbefales at der er 2 loftslemmer, det vil sige en der er placeret på
samme højde med loftet og åbner nedad, og en der er placeret ca. 1½-3cm over isoleringen og
åbner opad, med en boks lavet af krydsfiner imellem. Kun den nederste loftslem behøver at være
isoleret men det kan være en god ide at begge er isolerede eftersom at det vil give en bedre
isolerings evne desuden isolerer den stillestående luft mellem de 2 loftslemmer også lidt.
Forventet materialepris for loftslemme er på ca. 1245kr for 7c og 3735kr for hele huset.
Det kunne være en idé at skifte tagstenene da nogle af tagstenene mangler og nogle andre er gået
i stykker, og der er mulighed for at det regner ind. En anden grund er at taget også højst
sandsynligvis skal forlænges pga. den nye udvendige isolering.
Forventet materialepris for de nye tagsten er på ca. 27500kr for hele huset.

Hvidevare
Da hvidevarerne i bygningen på Lindevang 7 er af ældre dato, har vi valgt at det hele skal udskiftes.
En vaskemaskine er en stor strømsluger, og det er derfor en af de vigtigste dele at få skiftet ud.
Til bygningen hører en fælles vaskemaskine som bruges af alle beboere. Vaskemaskinen er en
ældre Siemens model der bruger unødvendigt meget strøm og vand. Rummet hvor vaskemaskinen
står, bliver også brugt til at hænge tøj til tørre i.

Vi har valgt at der stadig skal værre fælles vaskemaskine til de tre lejligheder, så det skal værre en
med en del plads, da der jo kan gå lidt tid mellem man får vasket tøj når der er flere der bruger
den.
i stedet for den gamle Siemens Extraklasse F 1300 A vaskemaskine, kommer der i stedet en
Whirlpool AWOEco 9764, der er en del af Whirlpools nye Green Generation serie.
I denne maskine kan der værre op til 8 kg tøj, der er 40 % mere end standarden på 5 kilo. Dette gør
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at man kan vaske mere ad gangen og dermed ikke behøver vaske lige så mange gange, og man
sparrer dermed også på energien.
Vaskemaskinen har en speciel ECO-tank der gør at man kan spare op til 20 % vaskemiddel, da
tanken gør at vandet bliver bedre fordelt i tromlen i stedet for blot at løbe ud.
Green generation serien har et program der hedder SuperEco, som gør at vaskemaskinen kan
spare op til 40 % energi sammenlignet med en normal vaskemaskine i energiklasse A som denne
maskine også ligger i. På en sådan vask bruger maskinen kun
1,36 kW på at vaske 8 kg tøj. Til gengæld tager vasken op til 4
timer, men det er værd at vente på. Med en pris på 51.35
øre pr kW/t i sønderborg i skrivende stund giver det en pris
på 69,84 kr. pr vask. Det bliver på et år til 188,67 kr. hvis vi
går ud fra 270 vaske som en gennemsnitlig husstand ca.
bruger ifølge Elsparefonden. Da der kun er brug for 60 % af
vaskene pga. den større tromle, bliver det kun til 162 vaske
og dermed 113,20 kr. om året. Ifølge elsparefonden bruger
en gennemsnitlig familie omkring 450 kr. om året på vask, og
det vil give en årlig besparelse på 336,8 kr. eller 74,84 %.
Dette tal er nok ikke realistisk, da der bor en del flere i dette
hus end i en gennemsnitlig husstand, men det giver et godt
indtryk af hvor der er penge og energi at spare.
Et køleskab er også en stor energisluger, og det er derfor vigtigt at have et der
er godt isoleret.
vi har igen valgt Whirlpool og denne gang et kombiskab med energimærke
A++. Dette skab er også en del af Whirlpools green generation serie, og man
kan på dette skab også spare op til 40 % i energi pr. år. Modellen er en
Whirlpool Wbe 34332a ++ og bruger 222 kW/t om året i forhold til 281 kW/t
som er forbruget på et lignende skab, men i energiklasse A+.
Af ny opvaskemaskine, har vi ikke valgt nogen specifik model, da der findes utrolig mange
modeller i energiklasse A. Men maskinen skal ligge med et forbrug på ca. 0.90-1 kW pr vask.
Ud over hvidevarer, har vi valgt at alle pærer i huset skal skiftes ud med LED pærer. LED pærer er
den nye generation af pærer der spare energi, og holder meget længere end almindelige
sparepærer, nogle helt op til 17 år. Med LED pærer i hele huset vil man i huset kunne sparer op til
80 % i strøm til belysning.
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Toiletter
I alle lejlighederne i huset er der et skylds toiletter, og de bruger oftest
12 liter vand på et skyld.
vi har valgt at sætte et nyt toilet i hver lejlighed, da vi kun går ud fra at
der er et toilet i hver. Vi har valgt at der skal installeres newTIME s-1
toiletter med to skyld, henholdsvis 3 og 6 liter pr. skyld. Det vil i alt
give en besparelse på mellem 100-150 % om året på vandregningen.

Vinduer og døre
Efter en vurdering af vinduerne på huset, er vi nået frem til at de skal udskiftes. Grunden til dette
er bl.a.


Rammerne var skadet af fugt, så malingen faldt af



Fugerne krakelerer



Vindueskarme af marmor eller anden form for sten



Ruderne er af termoglas fra 1997 og en del af dem var punkteret, da der kunne ses
kondens i glasset



Under vinduesrammen er der desuden placeret en besynderlig træliste i fugemassen

Da vi har valgt at skifte vinduerne i hele huset, skal det gerne være miljø- og energirigtige vinduer.
For at opnå de mest optimale vinduer inde for denne kategori, vil vi have 0-energivinduer. Efter at
have undersøgt nærmere hvad et 0-energivindue består af, er vi kommet frem til at vinduer fra
Vrøgum Vinduer.
Disse vinduer har 3 lags glas, der gør at vinduet lader lukke mere solvarme ind i rummet og holder
varmen indendørs. Desuden består vinduesrammerne af træ – et naturprodukt. Vrøgum Vinduer
har valgt træ til rammerne, fordi der bliver udledt mindre CO2 under produktionen af rammerne
og når vinduerne ikke fungere mere er der kun miljøvenligt affald tilbage. Når de fælder træ til
vinduesrammerne planter de også nye, da en ny skov optager ca. 1000 gange mere CO2 end en
gammel skov.
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Hoveddørene var kun af træ og ikke isoleret, så derfor valgte vi at skifte dørene ud med 0energidøre. Her vi så bestemt os for at bruge en dør fra Swedoor (Pegasus). Døren koster 10.906

Links
http://www.forbrugerraadet.dk/nyheder-alle/nyhed090/
http://www.whirlpool.co.uk/app.cnt/whr/da_DK/pageid/pgwpproddtl001/catid/3/subcatid/11/prodid/337
11
http://www.whirlpics.com/MediaCard.aspx?MediaID=1649&s=cat+combi&p=4&or=3&so=5&ff=3&ps=40&
br=pemzmexl&ma=6&la=2&pu=1&co=1&ReturnURL=http%3A%2F%2Fwww.whirlpics.com%2FResults.aspx
%3Fs%3Dcat%2Bcombi%26p%3D4%26or%3D3%26so%3D5%26ff%3D3%26ps%3D40%26br%3Dpemzmexl%
26ma%3D6%26la%3D2%26pu%3D1%26co%3D1
http://www.whirlpool.dk/app.cnt/whr/da_DK/pageid/pgwpproddtl001/catid/4/subcatid/14/prodid/30252

http://www.bygmaonline.dk/pl/Byggematerialer
http://interenerstat.org/stats/unit.asp
http://www.sonderborg-fjernvarme.dk/showpage.php?pageid=686
http://www.papiruld.dk/Loft.htm / http://www.papiruld.dk/Isolering_af_loft_1.htm
http://www.energitjenesten.dk/files/resource_4/friske/Loft_og_tagisolering_er_kronen_pa_huset
.pdf
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