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Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

ENERGIRENOVERING 
Nyere muret byggeri (1920-1960)

Dette eksempel viser, hvordan beslutningen 
om energirenoveringen blev taget, hvilke 
energiløsninger der indgik i projektet, og på sigt 
hvor store energibesparelser, der bliver opnået.

Renoveringen

I efteråret/vinteren 2011 blev klimaskærmen på 
denne mindre andelsejendom beliggende på Binde-
ledet i Bagsværd energirenoveret. 

• Tagbelægningen blev udskiftet fra gul-røde 
fl ammede tegl til røde tegl, og i samme ombæ-
ring blev ovenlysvinduerne udskiftet. 

• Skråvæggen blev efterisoleret og tætnet ude-
fra – helt til gulv i skunk, så ejendommen fi k en 
varm skunk, hvor varmerørene ligger beskyttet. 

• Vinduer og døre blev udskiftet fra brunmalede 
termovinduer til hvide træ-alu energivinduer og 
-døre. 

• Gavlen mod syd fi k foretaget en udvendig efter-
isolering. 

• Taget blev ført ud over den nye gavlisolering. 

• Hulmuren på anden sal blev kontrolleret, men 
den viste sig allerede at være efterisoleret. 

Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange
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Baggrunden for renoveringen  

Energirenoveringen kom i stand, fordi det 
oprindelige tegltag trængte til en udskiftning. 
Taget var utæt, og det kneb med at holde varmen 
i tagetagen. Desuden havde ejendommen en kold 
og støjplaget frilagt gavl mod syd, hvor S-toget 
på Farumlinjen kører lige forbi i førstesals højde. 
Gavlens fuger smuldrede, så noget skulle gøres.

Historik  

Ejendommen blev opført i 1948 i gule mursten med 
gul-røde fl ammede tegl på taget. Der skete en 
ombygning i 1975, hvor vinduerne blev skiftet ud til 
termovinduer. I 2005 blev altanerne på vestfacaden 
udvidet. 

Ejendommen er på i alt 856 m2 med 288 
m2 bebygget areal. I stueplan er der fi re 
erhvervslejemål på hver 72 m2. På første sal er 
der fi re lejligheder på 71 m2 med et pulterkammer 
under taget mod øst. På 2. sal med egen trappe og 
dermed forbindelse til ”atelier” under taget mod 
vest er der fi re lejligheder på 99 m2.

 

Energimærke

Der foreligger et energimærke dateret 2. august 
2010, hvor ejendommen fi k energimærke D. 
Energimærket kan fi ndes på www.boligejer.dk.

Energimærket foreslår 8 rentable 
besparelsesmuligheder bl.a. tilslutning til 
fjernvarme i stedet for oliekedel.

Energiforbedringsforslagene har 
tilbagebetalingstider fra 0,9 år til 33,5 år. 
Den samlede besparelse på varme, vand samt 
el (til andet end opvarmning) udgør ifølge 
energimærkningen 75.227 kr. inkl. moms pr. 
år. Investeringsbehovet er 1.251.650 kr. inkl. 
moms. Ifølge energikonsulenten vil ejendommens 
energimærkning kunne ændres fra D til B ved 
gennemførelse af disse 8 forslag.

Derudover foreslår energimærket 3 
besparelsesmuligheder i forbindelse med 
ombygning og renovering bl.a. efterisolering af 
skråvægge.

Før renoveringen

Vestfacade

Østfacade

2



3

Videncenter for energibesparelser i bygninger skaber viden om konkrete og praktiske muligheder for at reducere energiforbruget i bygninger. 

Energiløsninger 

Klimaskærm
De energiløsninger, der blev brugt til renoveringen, 
er:
• Efterisolering af skråvæg – udefra fra 100 mm 

til 300 mm
• Udskiftning af ovenlysvinduer
• Efterisolering af skunk – gulvet i skunken blev 

isoleret fra 0 mm til 100 mm 
• Udskiftning af termovinduer
• Udvendig efterisolering af tung ydervæg – med 

150 mm isolering afsluttet med puds

Ventilation
Ventilationen af lejlighederne bliver som før 
renoveringen sikret ved mekanisk udsugning 
fra køkkener og badeværelser via eksisterende 
lodrette kanaler. Frisklufttilførsel sker via 
ventiler i de nye vinduer. Ventilationskanaler over 
hanebåndsloftet blev udskiftet og kondensisoleret. 

Opvarmning
Bygningen opvarmes med den oprindelige 
fastbrændselskedel fra opførelsen, dog 
efterisoleret og konverteret til oliekedel. I 
energimærket foreslås denne konverteret til 
fjernvarme. Andelshaverne ved, at det ikke varer 
længe, før fjernvarmen fra Gladsaxe Fjernvarme 
kommer til området, så der er endnu ikke 
foretaget noget på varmeanlægget. Skorstene blev 
istandsat og kan bruges til brændeovn eller andet, 
når  fjernvarmen bliver en realitet.

Beslutningsproces

Andelshaverne havde lagt mærke til, at 
etageejendommene lidt længere nede ad vejen og 
overfor var i gang med at få skiftet taget. De tog 
derfor kontakt til entreprenøren dér, og to andre 
entreprenører, som alle tre kom med et tilbud på 
tagudskiftningen. Da tilbuddene ikke var givet på 
samme grundlag, stod Andelsforeningen med tre 
ikke sammenlignelige tilbud – og tre forskellige 
priser i januar 2010.

En af entreprenørerne foreslog at bringe en 
arkitekt ind over sagen, så Andelsboligforeningen 
kunne få styr på, hvad det egentlig var, de 
gerne ville have, når de nu skulle i gang med en 
byggesag. Entreprenøren anbefalede en arkitekt, 
som han igennem 15 år havde samarbejdet med.
 

Ejendommen under renovering

Snittegning

Totaloverdækning af ejendommens tag
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Arkitekten fi k Andelsforeningens ønsker sat 
sammen til et projekt, der blev udbudt i 
hovedentreprise i juni 2011. Det blev dog ikke den 
entreprenør, der havde anbefalet ham, der vandt 
sagen, men en af de andre to entreprenører, som 
arkitekten også tidligere havde samarbejdet med.

I september 2011 gik byggeriet i gang, og 
stilladset blev taget ned op til jul 2011. 
Arkitekten holdt ugentlige byggemøder og førte 
tilsyn med byggesagen. På denne måde sikrede 
andelsboligforeningen sig, at entreprenøren 
udførte det, der var beskrevet i projektet korrekt.

Komfort

Komforten i ”atelierne” under taget er 
blevet væsentlig forbedret i forbindelse med 
efterisoleringen og tætningen af førstesalens 
skråvægge samt udskiftningen af ovenlysvinduer. 

Lejlighederne på første sal har glæde af de nye 
vinduer/døre – og efterisoleringen af gavlen mod 
syd. 

De eneste gener, beboerne har haft, var i 
forbindelse med vinduesudskiftning, hvor der 
skulle udføres vindueslysninger. Bortset fra det 
er arbejdet foregået udefra på stillads med fuld 
overdækning.

Energiforbrug 

Et års forbrug af olie før energirenoveringen 
fremgår af energimærket at være 12.200 liter.
Energiforbruget efter energirenoveringen kendes 
endnu ikke, da der ikke er gået et år. Videncenter 
for energibesparelser i bygninger vil undervejs 
følge op på projektet og besparelserne.

Overraskelser undervejs

Det viste sig, at tagkonstruktionen ikke var 
stærk nok, så der måtte tilkaldes en ingeniør, 
der regnede på og fastlagde, hvad der skulle til 
for at forstærke den. Det kostede lidt ekstra, 
men mindre end de 10 %, som var sat af til 
ekstraregninger.

Før renoveringen

Detalje gavl mod syd

Vindueslysninger under udarbejdelse i MDF 
(endnu ikke malet hvidt)

Gavl mod syd – som udført
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Finansiering

Hele projektet har kostet andelsboligforeningen 
ca. 2,1 millioner kroner inkl. moms – og inkl. 
udgifter til arkitekt og ingeniør. 

Entreprenør/rådgivere/bygherre

Hovedentreprenør på projektet var PNP-Byg A/S i 
Rødovre. Entreprisesummen var på 1,35 millioner 
kr. ekskl. moms. 
www.pnpbyg.dk

Arkitekt og bygherres tilsynsførende på opgaven 
var Peter Foged-Rasmussens tegnestue Aps.
www.pfr-tegnestue.dk/

Bygherre var Andelsboligforeningen Bindeledet 9.

Detalje gavl mod nord

Gavl mod nord – som udført

Nye vinduer med fransk altan – som udført

Yderligere information

Kontakt Videncenter for energibesparelser i 
bygninger.

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


