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Lun og lækker i Linnésgade

Etageejendommen fra 1881 i det klassiske Køben-
havn K tæt på Nørreport Station er blevet lun at 
bo i og flot at se på. Grundig efterisolering, energi-
ruder i alle forsatsvinduer, nyt tag og renoveret 
facade, hvor krøller og linjer er genvakt. 

Renoveringen har bevaret det oprindelige facade-
udtryk, og udlejningsejendommen er atter i har-
moni med look’et i Linnésgade.

 

Eksempel

Energirenovering – etageboliger
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Baggrund
Den privatejede udlejningsejendom ligger i 
et velstående kvarter i det indre København. 
Flere andre ejendomme i Linnésgade er blevet 
renoverede inden for de sidste 10 år, og nabo-
ejendommene fremstod meget velholdte. 
Linnésgade 26-26A var imidlertid ikke blevet 
renoveret de sidste 50 år og trængte i den grad 
til et løft. 

”Ejendommen var miserabel. Halvdelen af 
vinduerne havde kun et lag glas uden forsats-
rammer, og der var kulde, træk og fugt,” 
siger arkitekt Troels Hansen fra Område- og 
Byfornyelse i Københavns Kommune 
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Bygningen

Bygningstype: Ejendommen bestående af 
for- og baghus med kælder og fem etager. 
Pudset murstensbygning. Stue og 1. sals 
højde af facaden er kvaderpudset. Forhusets 
tag er københavnertag med skifer og tagpap. 
Baghuset har skifertag.

Byggeår: 1881 

Adresse: Linnésgade 26-26 A, København K

Renoveringsår: 2012-2013

Opvarmet areal: 2.612 m2

Antal lejligheder: 22 samt to erhvervs-
lejemål

Opvarmningsform: Fjernvarme

Ventilation: Mekanisk ventilation i bad og 
køkken (udsugning)
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Hvem bor i ejendommen
Ejendommen ligger på en dyr adresse og kræver 
lejere med forholdsvis god økonomi, især i for-
huset. Lejlighederne i forhuset er fra 98 til 158 m2 
og i baghuset fra 68 til 88 m2. 

Beslutningsprocessen
Bygningen er bevaringsværdig og renoveret med 
støtte fra Københavns Kommunes byfornyelse. At 
opnå dette kræver, at ejeren af bygningen søger 
om midler til byfornyelse med tilslutning fra mindst 
halvdelen af beboerne i ejendommen. Formålet er 
at bringe ældre ejendomme op til nutidige stan-
darder for energieffektivitet, sanitet og indeklima. 
Tilsagn om støtte kræver, at ejeren selv bidrager 
med mindst 20 procent af finansieringen.

Københavns Kommune har været inde over beslut-
ninger om fx kvaliteten af facaderenovering, valg 
af farver, malerarbejde og udformning af døre og 
vinduer af hensyn til bygningens bevaringsværdi 
og den sammenhæng, som bygningen indgår i rent 
arkitektonisk.

Rådgivning
Renoveringen er gennemført i samarbejde mellem 
Københavns Kommune, bygningens administrator, 
bygherrerådgiver og en teknisk rådgiver, som stod 
for udbud af opgaven til en hovedentreprenør. 

Økonomi
Bygningens bevaringsværdi ligger på 3 på en skala 
fra 1-10. Bygninger med bevaringsværdi på mellem 
1 og 4 kan få en tredjedel af renoveringens om-
kostninger i støtte som byfornyelse. 

Finansieringen følger derudover nøjere regler, alt 
efter om omkostningerne er vedligeholdsudgifter 
eller forbedringsudgifter. Ejeren betaler 20-50 pro-
cent af vedligeholdsudgifterne, mens forbedrings-
udgifterne bliver finansieret af huslejestigninger. 
Byfornyelsesmidlerne kan give støtte til husleje-
stigningerne over 10 år med en gradvis udfasning. 
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Hvad er renoveret?

• Nye tagbelægninger i form af skifer og 
tagpap på alle tage. Spærkonstruktio-
nerne er forstærket, og tagfladerne har 
fået nyt fast undertag 

• Kviste er udskiftet 

• Vinduer uden forsatsrammer er udskif-
tet. Dermed er alle vinduer kassevinduer 
med energirude i forsatsramme med 
u-værdi på 1,4. De oprindelige vindues-
rammer og glas er bevaret 

• Gavle er efterisoleret med 148 mm iso-
lering, og etageadskillelse mod kælder-
rum med 227 mm. Etageadskillelse mod 
tagrum er efterisoleret ved indblæsning 
af 227 mm granulat 

• Isolering af loft over portgennemgang 
i baghus ved indblæsning af granulat i 
etageadskillelse samt påføring af 150 mm 
isolering  

• Isolering af stigledninger til varme efter 
gældende normer 

• Isolering af brugsvandsstigledninger  
efter gældende normer 

• 6 nye badeværelser og køkkener 

• Facader er blevet renset og repareret. 
På forhuset mod gaden er gesimsbånd og 
dekorationer istandsat
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Processen
”Forløbet var uproblematisk, dog med de over-
raskelser der forekommer i gamle huse, når 
man renoverer konstruktionerne. Processen blev 
forsinket på grund af almindeligt forekommende 
problematikker ved renovering. Det skyldtes 
ikke de energioptimeringer, der blev lavet på 
ejendommen,” fortæller arkitekt Silas Steen-
holt, SBS Rådgivning A/S, som var bygherrerådgi-
ver på renoveringen. 

Efter den oprindelige plan skulle renoveringen 
have været gennemført fra april til oktober 
2012, men blev forsinket et halvt år til afleve-
ring i april 2013. 

Processen blev i øvrigt indledt med en tilstands-
vurdering af ejendommen. De enkelte bygnings-
dele og installationers tilstand blev vurderet og 
deres restlevetid estimeret. Desuden blev der 
lavet et økonomisk overslag og en fremadrettet 
genopretningsplan. Afslutningsvis blev der lavet 
en drifts- og vedligeholdsplan for ejendommen.

Resultatet
”Det er blevet fint. Der er mindre støj, fordi 
vinduerne er lydisolerende, og der er langt min-
dre træk, et sundere indeklima og selvfølgelig 
mindre vedligehold. Før så facaden forfærdelig 
ud i sammenhængen. Nu ser den flot ud,” siger 
Troels Hansen og peger på, at før- og efterbille-
derne af bygningens facade mod gaden taler for 
sig selv.

”Vi synes, resultatet er godt,” istemmer Silas 
Steenholt. 

Varmeforbrug: 

Varmeforbrug, før: 
489.055 kWh/år
Forhus: 186 kWh/m2  Baghus: 170 kWh/m2

Varmeforbrug, efter:  
314.450 kWh/år (beregnet)
Forhus: 116 kWh/m2 Baghus: 114 kWh/m2

Beregnet årlig besparelse, varme: 
174.605 kWh/år svarende til 111.747 kr./år 
ved oplyst varmepris på 0,64 kr./kWh

Facaden før renoveringen
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Pris for renovering:

Samlede udgifter til renovering: 
ca. 11,5 mio. kr.

Heraf udgifter til rådgivere/teknikere: 
ca. 1 mio. kr.

Heraf udgifter til håndværkere: 
ca. 7,8 mio. kr.

Gode råd til andre boligselskaber
Gode råd til andre, der skal i gang med større 
renovering: 

”Få en teknisk rådgiver til at gennemgå ejendom-
men frem for selv at undersøge tingene. Den fuld-
stændige gennemgang er et krav ved ansøgning 
om midler til byfornyelse.”

”Lav en komplet ansøgning med alle de ting, som I 
gerne vil have lavet, så I undgår at komme med en 
masse bagefter.”

 

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
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Bedre akustik 

Mindre støj 

Mindre træk 

Mere frisk luft 

Mindre 
vedligeholdelse 

Mere plads 

Flere rum 

Bedre dagslys 

Ekstra 
opbevaringsplads 

Sundere 
indeklima

Bygherrens vurdering

Hvordan var bygningen?

Hvilke andre fordele er der opnået? 

Hvordan er det at bo i bygningen?

Hvordan var det?

Er lejligheden blevet rarere at være i, 
er der flere rum, er der blevet mere 
“plads” – fx ved vinduerne?

Før

Undervejs

Efter

Oplevede man kulde eller træk ved 
vinduerne? Var det meget dyrt at 
opvarme ordentligt?

Hvor besværligt var projektet, var 
der mange håndværkere hele tiden, 
tog det lang tid, svinede det, larmede 
det, var der mange dage uden vand 
eller varme o.l.?


