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Nye lejere får glæde af lækre nye 
lokaler og forbedret indeklima 

Erhvervsejendommen på Nørre Voldgade er blevet 
fornyet med nyt ventilations- og køleanlæg, instal-
lation af fjernvarme samt udskiftning af belysning 
til LED, så nu står ejendommen snorlige til nye 
lejere. Lejemålene er over en periode på 8 år ble-
vet renoveret, efterhånden som de nye lejere, er 
kommet til. Lokalerne er blevet mere attraktive, og 
indeklimaet er forbedret, så der er ingen tvivl om 
at renoveringen vil falde i god jord hos fremtidige 
lejere. 

Eksempel

Energirenovering – erhvervsejendomme

NØRRE VOLDGADE, KØBENHAVN 
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Baggrund

Bygningen Nørre Voldgade er opført i 1875 og 
har været brugt som lejligheder med butikker 
i stueetagen. I dag indeholder bygningen kun 
erhvervslejemål med kontorer på 1.-3. sal og 
butikker i stueetagen. Kontorerne lejes ud til 
forskellige formål. Der er i dag ca. 20 forskellige 
lejere.
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Bygningen

Adresse:  Nørre Voldgade 90-92, 1358 
København K

Virksomhed/organisation: DEAS A/S

Funktion: Kontor og butikker

Brugstid: 6.00-22.00

Areal: ca. 3.100 m2

Periode for energirenovering: 2010-2018

Bygherre: DEAS
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Processen
Det er forholdsvist besværligt at renovere en 
ejendom med mange forskellige lejere, da det skal 
foregå i etaper og kan kun lade sig gøre, når der 
sker en udflytning. I denne ejendom har der væ-
ret en stor udskiftning, men det har stadig taget 
lang tid at renovere. På trods af dette, er den 
fremgangsmåde alligevel at foretrække fremfor en 
proces, hvor man renoverer hele bygningen på én 
gang, og på den måde ender med at forstyrre en 
masse lejere og må ændre på huslejeaftalerne.

Behovet kommer faktisk fra lejerne, som har øn-
sket bedre ventilation. I gamle københavnerejen-
domme kan det være svært at benytte mekanisk 
ventilation, uden at der skabes træk. Derfor giver 
det mening også at renovere vinduer og døre, samt 
sikre at ventilationsanlægget fungerer optimalt. 
Derudover vil de fleste lejere gerne have lækre 
lejemål, og der er de gamle lysstofrør ikke særligt 
attraktive længere. Derfor er LED løsninger vejen 
frem. Et lækkert lejemål er også et energivenligt 
lejemål.
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Hvad er blevet renoveret? 

Renoveringen har omfattet: 

• Udskiftning af ventilationsanlæg og 
køleanlæg 

• Konvertering fra damp til fjernvarme 
• Udskiftning af belysning til LED
• Efterisolering på tag og i skunke
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Energiløsninger
Ventilationsanlæggene, som betjener kontorerne, 
blev i 2015 udskiftet fra gamle og slidte anlæg til 
nye anlæg med roterende varmevekslere, der har 
en varmegenvindingseffektivitet på ca. 90 %. 

Herudover udskiftes belysningen i hvert lejemål, 
når der kommer nye lejere til. I stedet for loftar-
maturer med lysstofrør er der nu monteret loftpla-
der med LED. 

I trappeopgangen var der tidligere lamper med 
glødepærer. Disse er skiftet til LED, og der er 
monteret bevægelsesmeldere. 

Ud over dette blev varmeanlægget i 2010 konver-
teret fra damp til fjernvarme, og der er monteret 
ekstra isolering på taget og i skunke (300 mm). 

Køleanlægget er også skiftet til et nyt med en 
væsentlig højere virkningsgrad.

Resultater

Der er over en periode på 8 år sparet i alt 
ca. 310 MWh om året på varme. 

Det svarer til ca. 210.000 kr. 

Energimærket er hævet fra et E til et C. 
Varmeforbruget er reduceret fra 167 kWh/m2 
til 110 kWh/m2 (518 MWh til 340 MWh 
graddagekorrigeret forbrug). 

Dette svarer til en varmebesparelse på 
34 %. Der er investeret omkring 1,5 mio. kr og  
tilbagebetalingstiden er ca. 7 år.

Gode råd og erfaringer 
Det er meget vigtigt at have fokus på husleje-
aftalerne, når man går i gang med at energireno-
vere en ejendom med flere lejere. 

Derfor er det også lettest at renovere ét lejemål 
ad gangen, når nogen flytter ud, da det er meget 
svært at ændre på eksisterende huslejeaftaler. 

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


