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Forord 

Den eksisterende boligmasse i Danmark står generelt overfor tre store ud-

fordringer: efterslæb i forhold til almindeligt vedligeholdelsesbehov, beboer-

nes behov for og ønsker til bokomfort og godt indeklima, samt nedbringelse 

af energiforbruget i den almindelige bygningsdrift. Sidstnævnte indgår i den 

overordnede politiske strategi for udfasning af fossile brændsler og omstilling 

til vedvarende energikilder, således at vi kan nå en målsætning om CO2-

neutralitet i klimabelastningen i forbindelse med opvarmning af bygninger 

senest i 2035. 

 En sådan målsætning fordrer mange forskellige tiltag, herunder ikke 

mindst udvikling af nye energiformer, omstilling og effektivisering af energi-

produktionen og –distributionen, men det er samtidigt en udbredt opfattelse, 

at målet ikke kan nås uden at spare på energien i bygningsdriften. Det bety-

der, at alle bygningsejere i Danmark – med eller uden hjælp fra beboerne og 

brugerne – skal yde hvert deres bidrag til opfyldelse af målsætningen, pri-

mært gennem energioptimering af bygningsmassen, sekundært i nogen grad 

gennem investeringer i vedvarende energiproduktion, hvor tilfredsstillende 

energirammer ikke kan nås på anden vis. 

 Denne indsats byder på en række udfordringer, der i hovedtræk er lige-

frem proportionale med bygningernes alder. Jo yngre bygningerne er, jo 

nemmere kan de bringes op i en bedre energimæssig standard, og jo færre 

hensyn vil der typiske skulle tages i forhold til byggetekniske og bygningskul-

turelle spørgsmål. 

 Det præfabrikerede etageboligbyggeriet fra 1960-erne og frem, som er 

den kategori, som bebyggelsen Hornemanns Vænge 1-55 i Valby tilhører, 

findes i stort antal fordelt over hele landet. De tidligste årgange af disse byg-

ninger, dvs. før den anden oliekrise i slutningen af 1970-erne, har en energi-

mæssig ringe standard, og udgør volumenmæssigt et vigtigt potentiale, når 

de indledningsvist nævnte udfordringer skal imødekommes.  

 Med støtte fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og EU er der gen-

nemført en række afprøvninger og analyser af forskellige energirelaterede 

løsninger på netop denne bebyggelse, hvor hensigten har været at skabe al-

mengyldige resultater til gavn for den for generelle videreudvikling af den 

sammenlignelige del af boligmassen. Afprøvningerne og analyserne af resul-

taterne heraf fremgår af denne rapport, der desuden peger på en række an-

befalinger til optimering af den energibesparende indsats rettet mod præfa-

brikerede betonboligblokke. 

 Det er således projektpartnernes håb, at andre vil gøre brug af resulta-

terne og anbefalingerne forud for kommende, større energioptimerende re-

noveringer, og ikke mindst få skærpet opmærksomheden på at få afstemt 

forventningerne til, hvor store faktiske energibesparelser, der realistisk kan 

nås gennem relativt rentable investeringer. 

 Afprøvningerne i Hornemanns Vænge 1-55 i Valby, er gennemført som et 

pilotprojekt under ’Handlingsplan for energirenovering af lejeboliger’, der har 

været initieret i et samarbejde mellem AlmenNet, Bygherreforeningen og 

Ejendomsforeningen Danmark. 

 



 

3 

Indhold 

Indledning ...................................................................................................... 4 
Sammenfatning.............................................................................................. 5 

Konklusion og anbefalinger ........................................................................ 7 
Forsøgs- og kontroltekniske udfordringer ................................................... 8 

1. Pilotprojekt Hornemanns Vænge ............................................................ 9 
Ejendommen ............................................................................................... 9 
Energiprojektet .......................................................................................... 10 
Energitrappen ........................................................................................... 11 
Renoveringsprojektet ................................................................................ 12 
Facade- og tagrenovering ......................................................................... 12 
Ventilationsanlæg med varmegenvinding ................................................. 13 
Solvarmeanlæg ......................................................................................... 13 
Solcelleanlæg ........................................................................................... 14 

2. Dataindsamling ........................................................................................ 15 
Varmeforbrug ............................................................................................ 16 
U-værdimåling........................................................................................... 17 
Blowerdoortest .......................................................................................... 17 
Termografering ......................................................................................... 17 
Ventilation ................................................................................................. 17 
Solvarme- og solcelleproduktion............................................................... 18 
Udfordringer .............................................................................................. 18 

3. Måleresultater .......................................................................................... 19 
4. Analyse af energiforbrug ........................................................................ 26 
5. Erfaringsopsamling ................................................................................. 30 
6. Projektlederens anbefalinger ................................................................. 32 
7. Bygherrens refleksioner ......................................................................... 35 
Henvisninger ................................................................................................ 36 
Bilag .............................................................................................................. 37 
 



 

4 

 

 

Indledning 

AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforeningen Danmark indgik i 

2010 en aftale om at fremme energirenoveringer i den danske lejebolig-

masse. Aftalen var motiveret af et ønske om at bidrage til bedre rammebetin-

gelser for bygherrerne, dvs. de private boligudlejere og almene boligorgani-

sationer/afdelingsbestyrelser, bedre værktøjer til rådgiverne og de udførende 

samt mere innovation inden for energioptimerende bygningsrenovering. 

 Indsatsen blev formuleret i en handlingsplan1 med 15 forskellige initiativer 

inden for tre indsatsområder, og i tilknytning hertil et ønske om at afprøve 

nogle af initiativerne i konkrete pilotprojekter på ejendomme med energire-

noveringsbehov. 

 

Ét af initiativerne i handlingsplanen var formuleret som et ønske om at skabe 

mere troværdige beregninger af mulige energibesparelser forud for gennem-

førelse af byggetekniske og installationsmæssige tiltag, der kan nedbringe 

energiforbruget i bygningsdriften. Ønsket bundede i en generel opfattelse 

blandt bygherrerne af at der ofte er en væsentlig diskrepans mellem de be-

regnede henholdsvis faktisk opnåede energibesparelser, samtidigt med at 

de forventede energibesparelser generelt italesættes som ’afkast’ af den in-

vestering i tiltag, der skal skabe besparelserne. 

 Opnås de forventede besparelser ikke i tilstrækkelig grad, opleves ’afka-

stet’ således ikke som opnået, og det kan rykke den forventede balance i 

økonomien, der omgiver projektet. Der kan så at sige opstå en mangel på 

driftskapital, der i den private sektor vil skulle dækkes af udlejeren, og i den 

almene sektor af beboerne selv. 

 

Den almene boligbebyggelse Hornemanns Vænge 1-55 i Valby stod overfor 

at skulle gennemgå en større renovering, hvor energioptimering indgik som 

en væsentlig parameter. Ejendommen blev i den sammenhæng udpeget 

som vært for et pilotprojekt, der skulle afprøve den nævnte problematik.  

 Sideløbende var det desuden ønsket at afprøve, hvorvidt det er muligt at 

’energimærke’ bygningsdele og brugeradfærd, og ikke blot hele bygninger, 

således at det bliver muligt at foretage reguleringer på et større detaljerings-

niveau end tilfældet er i dag. Denne afprøvning blev opgivet undervejs, da 

de nødvendige forudsætninger ikke var tilstede eller kunne tilvejebringes. 

 Denne rapport omhandler af samme grund primært afprøvningen af be-

regningsproblematikken, om end der kort er redegjort for den anden afprøv-

ning i sammenfatningen og konklusionen. 

 

Parallelt med nærværende pilotprojekt er der gennemført to andre pilotpro-

jekter med fokus på brugeradfærd, således at det undervejs har været muligt 

at diskutere udfordringer og delresultater på tværs af projekterne. De øvrige 

projekter er gennemført på den private udlejningsejendom Wilkenbo på Fre-

deriksberg henholdsvis den almene boligbebyggelse Brændgårdsparken i 

Herning. 

 Disse projekter er selvstændigt afrapporteret, og resultater herfra indgår 

ikke i nærværende rapport, men kan findes på www.bo-energi.net. 

                                                      
1 Handlingsplan for energirenovering af lejeboliger, AlmenNet, Bygherreforeningen og Ejendomsforenin-

gen, April 2010 – se www.bo-energi.net 
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Sammenfatning 

Renoveringsprojektet i Hornemanns Vænge 1-55 i Valby adskiller sig ikke 

nævneværdigt fra en lang række af de energioptimerende projekter, der i 

disse år gennemføres i mange almene boligbebyggelser fra 1960-erne og 

1970-erne. Bebyggelsens indbyggede problemstillinger i forhold til byggetek-

nisk kvalitet, energiforbrug og indeklima er således almindelig kendt i denne 

type byggeri, når de betragtes ud fra en nutidig standard. 

 

Det særlige ved dette renoveringsprojekt har været supplementet af vedva-

rende energiløsninger, der endnu ikke er konventionelle i almene energire-

noveringsprojekter, og at der via pilotprojektet har været tilført ekstra res-

sourcer til målinger og analyser, der ligger ud over det sædvanlige.  

 

Pilotprojektets hovedfokus har været sammenhængen mellem teoretisk be-

regnede og faktisk opnåede energibesparelser2: Er det muligt at ramme plet 

med beregningerne og hvis ikke, hvad er så årsagen? Får bygherren de be-

sparelser, denne bliver stillet i udsigt? Hvis ikke, hvorfor? 

 

I pilotprojektet er der parallelt foretaget en vurdering af, om det er muligt at 

nå frem til en ’energimærkning’ af bygningsdele (før og efter optimering 

heraf) og brugeradfærd, således at det vil være muligt at energimærke helt 

ned på boligniveau i en ejendom med flere boliger. Forestillingen herom blev 

elimineret undervejs i pilotprojektet, da det viste sig ikke opnåeligt at indhø-

ste resultater inden for projektets rammer, der kunne omsættes til et brug-

bart redskab hertil. 

 

Som det fremgår af rapporten betragtes energispørgsmålet under ét i projek-

tet, idet der arbejdes med både energiforbrug (som varmetab og elforbrug) 

og energiproduktion (som tilskud af el og varme) i det samlede energiregn-

skab. Der har derfor været fokuseret på alle de parametre (fejlkilder), der po-

tentielt kan påvirke effekten af de gennemførte foranstaltninger i negativ ret-

ning, som så er sammenholdt med de opstillede forudsætninger for bereg-

ninger og valg af løsninger. 

 

Lad det være sagt med det samme: Pilotprojektet har ikke afsløret nogen 

’brændende platform’, og de undervejs afdækkede tekniske fejlkilder har i 

overvejende grad kunnet forklares og efterfølgende rettes.  

 

De indledende beregninger skabte en forventning om, at der gennem klima-

skærmsforbedringer og ventilation med varmegenvinding kunne spares godt 

1.800 MWh/år, svarende til en reduktion af behovet for opvarmning fra 119 

kWh/m2 til 58 kWh/m2, altså en besparelse på 51 %. Der var ikke planlagt 

målinger af energiforbruget før renoveringsprojektet (der startede før pilot-

projektet), men en samlet opgørelse fra HOFOR, leverandør af fjernvarme, 

viser at energiforbruget med renoveringen er faldet til 1.100 MWh, svarende 

til et forbrug på 94 kWh pr. m2. Det giver en besparelse på 36 %, dvs. 15%-

point under det forventede.  

                                                      
2 Jf. Projektprogram af April 2012 
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Tages der højde for, at en del af de opnåede besparelser er blevet konverte-

ret til komfort-/indeklimaforbedringer, bliver besparelsen større. Fx tyder ud-

førte stikprøvemålinger på, at den gennemsnitlige temperatur i ejendommen 

er hævet med omkring én grad efter renoveringen. Dette understøtter en al-

mindelig tendens, nemlig at beboere i huse og ejendomme, der bliver ener-

girenoveret, øger rumtemperaturen, og dermed udnytter en del af den opnå-

ede energibesparelse til øget komfort. For hver grad rumtemperaturen øges 

over 200 C, stiger varmetabet (og dermed energibehovet) med godt 7 %. For 

Hornemanns Vænge-bebyggelsen betyder dette konkret, at forskellen mel-

lem beregnet og registreret varmeforbrug reduceres til 10 %-point.  

 

Det skal endvidere tages med i den samlede betragtning, at det hidtidige ud-

sugningsanlæg er udskiftet med et nyt ventilationsanlæg med varmegenvin-

ding. Elforbruget til driften af de nye anlæg har vist sig at være det dobbelte 

af det forventede. De endelige årsager hertil, fx utilstrækkelig indregulering, 

er ikke endeligt udredt ved pilotprojektets afslutning, men en mulig årsag kan 

være tale om et for højt luftskifte, som så vil påvirke forskellen mellem det 

beregnede og det faktiske forbrug, og måske endda udligne forskellen. 

 

Der er udført U-værdimålinger på enkelte bygningsdele før renoveringen, 

som viste sig at være tæt på de beregnede værdier. Det har ikke været mu-

ligt at udføre målinger på bygningsdelene efter renoveringen, da U-værdimå-

lingen kræver et større transmissionstab fra inde til ude. Af samme grund har 

det ikke været muligt at kontrollere effekten af efterisoleringen på U-værdi-

erne. Til gengæld viste blowerdoortests, at bygningerne efter renoveringen 

fuldt ud levede op til tæthedskravet til nybyggeri. Et par af bygningerne viste 

sig endog at leve op til lavenergikravene. Med termografimålinger blev det 

dokumenteret, at der efter renoveringen ikke findes nævneværdige kulde-

broer, hvilket vidner om godt udført håndværk. 

 

Etablering af vedvarende energikilder på bygningerne har været en del af 

den samlede energiløsning for bebyggelsen. Heraf har solvarmeanlægget 

været en udfordring. Som følge af krav om EU-udbud kom det installerede 

anlæg ikke til at svare til det, der oprindeligt var projekteret. Anlægget blev 

udført i hovedentreprise med to underentrepriser, som hver især valgte kom-

ponenter fra forskellige leverandører, foruden at anlægget skulle spille sam-

men med et CTS-anlæg fra en tredje leverandør. Sent opdagede fejlmonta-

ger af det sammensatte anlæg har medført, at anlægget først forventes at 

fungere optimalt efter et års drift. 

 

Også solcelleanlægget blev udbudt under EU-regler, og ligeledes blev der 

her opsat et andet fabrikat end det, der var projekteret med. Løbende målin-

ger af anlæggets ydelse har dog vist, at de opsatte solceller har ydet som 

forventet. Da el-produktionen fra solcelleanlægget samtidig var planlagt til at 

skulle kompensere for et merforbrug af el til drift af nye ventilationsanlæg, er 

el-produktionen efterfølgende blevet udnyttet fuldt ud. 
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Konklusion og anbefalinger 

Selvom det i nærværende rapport må konstateres, at det for en del af de 

energibesparende tiltag er rigtig svært at beregne sig frem til en fremtidig be-

sparelse, vil det være nødvendigt/ønskværdigt at foretage beregninger af så-

vel energibesparelser som totaløkonomi forud for en større energirenove-

ring. Det er blot vigtigt i den forbindelse at gøre det klart for beslutningsta-

gerne, hvilke forudsætninger disse beregninger bygger på, samt hvilke fakto-

rer der kan/vil spille ind på det endelige resultat. 

 

Som anført ovenfor har de gennemførte bygningsforandringer og forbedrin-

gen af ventilationsanlæg ikke levet helt op til forventningerne til størrelsen af 

energibesparelser, der kunne opnås, når der gøres status et år efter afleve-

ring af byggeriet. 

 Usikkerheden omkring forholdene før projekteringen kunne være imøde-

gået ved mere omfattende målinger og tidligere registreringer af de faktiske 

forhold, således at det faktiske luftskifte og den gennemsnitlige temperatur i 

lejlighederne var kendt på forhånd. Udføres dette forarbejde grundigt, er det 

konklusionen, at de faktisk opnåede besparelser på varme og el vil kunne 

ligge tæt på det forventede. Anbefalingen vil derfor være, at der altid sættes 

et måleprogram i gang 1-2 år før renoveringen skal finde sted, og at der ope-

reres med en indkøringsperiode på 1-2 år for installationerne, hvor anlægge-

nes drift overvåges og optimeres. Målingerne og dokumentationen heraf bør 

både forud for og efter renoveringen kunne foretages af almindeligt driftsper-

sonale efter forudgående instruktion og de nødvendige ressourcer afsat her-

til. Hvis de nødvendige kompetencer hertil imidlertid ikke er tilstede, er det 

en god idé at inddrage en teknisk rådgiver til dette arbejde. 

 

En anden vigtig pointe i forbindelse med beregningerne er, at den enkelte 

bygherre vil kunne opnå et mere entydigt beslutningsgrundlag, hvis der, 

f.eks. fra SBI’s side, udarbejdes en ’generel’ beregningsmetodik til fastlæg-

gelse af de forventede energibesparelser i forbindelse med energirenoverin-

ger. Heraf skulle det også fremgå, hvilke vejrdatasæt og referenceår, der 

tegner det mest korrekte billede ved korrektion for graddage- og solskinsti-

mer. Det ville samtidig betyde, at en bygherre i højere grad kan regne med 

resultaterne, uafhængig af hvem der har udført beregningerne. 

 

Når det samlede resultat af en energirenovering skal gøres op, bør der sam-

tidig tages højde for eventuelle forbedringer af indeklimaet, herunder hvor-

dan komfort- og indeklimaforbedringer skal vægtes i forhold til energibespa-

relser. Erfaringer fra pilotprojektet i Hornemanns Vænge viser, at når klima-

skærmen efterisoleres og kuldebroer og trækgener dermed reduceres kraf-

tigt, så hæves indetemperaturen i boligerne. Her spiller korrekt indreguleret 

luftskifte også en væsentlig rolle.  

 Endelig er der behov for i langt højere grad, end det er praksis i dag, at 

tydeliggøre usikkerhederne i beregningerne over for bygherren (fx afdelings-

bestyrelsen eller beboerne som beslutningstagere) – altså væk med decima-

lerne! og erstat dem evt. med intervaller. Konventionelle beregninger af po-

tentielle energibesparelser kan ikke stå alene som grundlag for investerings-

beslutninger, men må suppleres med analyser af usikkerheder og parametre 

som fx brugeradfærd og kritisk (kontrol)masse. 

 

Anbefalingerne er uddybet yderligere i kapitel 6.  

 

Læs også bygherrens refleksioner i kapitel 7. 
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Forsøgs- og kontroltekniske udfordringer 

I pilotprojekter som dette er det ofte vanskeligt at etablere tilstrækkelig kritisk 

masse i afprøvningen, i dette projekt eksemplificeret af relativt få lejligheder i 

det realiserede måleprogram. Det giver en vis skævhed i resultaterne, som 

under hensyntagen hertil alene må betragtes som tendenser frem for enty-

dige resultater. 

 

Tilstedeværelse af validt referencegrundlag, fx i form af systematiske målin-

ger før en energirenovering, er afgørende for at kunne analysere og konklu-

dere entydigt på de opnåede resultater, målt efter renoveringen. Derfor må 

der som nævnt ovenfor etableres måleprogrammer og foretages relevante 

målinger af energi- og ressourceforbrug allerede tidligt i planlægningen af en 

byggeproces – uanset om der er tale om et pilotprojekt eller et konventionelt 

renoveringsprojekt.  

 

Måling af forbedringer i U-værdien efter en gennemført efterisolering/forbed-

ring af klimaskærmen kræver stor temperaturforskel mellem ude og inde, 

samt et relativt stort varmetab gennem bygningsdelen. Hvis optimeringen af 

bygningsdelen er optimal, vil disse forudsætninger ikke være til stede samti-

digt i store dele af året, hvorfor målinger til eftervisning af U-værdiforbedrin-

gen er vanskelige at gennemføre under andre forhold end i et laboratorium, 

hvor temperaturforholdene kan styres.  

 

Effektiviteten af klimaskærmsoptimeringen må i praksis således primært 

bero på en samlet vurdering af varmetabet på grundlag af faktisk energifor-

brug, og hvor det ikke kan måles, kan evt. indhentes referencetal. 

 

I Hornemanns Vænge – projektet har det vist sig, at den beregnede U-værdi 

har levet op til forventningerne, og evt. afvigelser må derfor bero på kvalite-

ten i udførelsen. 
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1. Pilotprojekt Hornemanns Vænge 

Formålet med pilotprojektet i Hornemanns Vænge har i udgangspunktet væ-

ret at sammenholde de forventede og opnåede energibesparelser i forbin-

delse med renoveringen af bebyggelsen. De forventede energibesparelser 

er fremkommet ud fra de beregninger3, der blev foretaget i forbindelse med 

projekteringen. Disse forventninger er holdt op imod det varmeforbrug, der 

har kunne måles efter byggeriets afslutning. Ved at foretage målinger på de 

enkelte anlæg både på blokniveau og lejlighedsniveau (der er udtaget i alt 

10 boliger), var det forventningen, at en række af de vigtigste faktorer, som 

bør medtages i beregningerne, kunne identificeres som en del af risikovur-

deringen. 

  

Pilotprojektet rummede en række delprojekter. For hver af disse blev det for-

ventede forbrug holdt op imod det faktiske forbrug efter renoveringen. Der er 

tale om i alt 4 delprojekter: 

 

1. Energirenovering i form af efterisolering af facader og gavle, udskiftning 

af vinduer, inddækning af altaner samt udskiftning af tag  

2. Etablering af ventilationsanlæg med varmegenvinding 

3. Etablering af solvarmeanlæg 

4. Etablering af solcelleanlæg 

 

Det overordnede mål med pilotprojektet er at bidrage til at skabe størst mulig 

troværdighed i de beregninger (eller rettere estimater), der foretages som 

grundlag for valg og implementering af energitiltag ved renoveringsprojekter.  

 

Målgruppen er bygherrer og rådgivere, som med udgangspunkt i forunder-

søgelser, registreringer og analyser gerne vil opnå større sikkerhed for, at de 

besparelser i energiforbruget, der kan forventes ud fra de udførte beregnin-

ger, lever op til forventningerne. Inkluderet heri ligger identifikation af usik-

kerheder og afklaring af de nødvendige forudsætninger, der skal ligge til 

grund for beregningerne. 

  

Et delmål med pilotprojektet har således været at indhente oplysninger, som 

kan tegne et repræsentativt billede af beboeres energiadfærd, og om muligt 

at afdække om denne påvirker gevinsten af en energirenovering. I et bre-

dere perspektiv er det målet at skabe et grundlag for en bedre indsats for at 

fremme mere adfærdsbestemte energibesparelser. 

Ejendommen 

Hornemanns Vænge ejes af Postfunktionærernes Andels-Boligforening 

(PAB), og består af 6 boligblokke i 4 etager med i alt 24 opgange og 288 le-

jemål. Det samlede boligareal er på 22.230 m², hvortil kommer 5.560 m² 

kælder.  

                                                      
3 Varme- og ventilationstabsberegninger, samt leverandørberegninger af solvarme- og solcelleanlægge-

nes ydelser. 
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Lejemålenes størrelse varierer fra ca. 50 – 100 m², hvilket samtidigt afsted-

kommer, at beboersammensætningen er meget blandet. Bebyggelsen be-

står af stort set alle beboertyper: børnefamilier, enlige, unge og ældre, fra 

forskellige etniske kulturer. 

 Bebyggelsen er opført i 1968 som industrialiseret montagebyggeri i form 

af et såkaldt LN-BO-byggeri, et byggesystem udviklet af Larsen & Nielsen 

Entreprise A/S. 

 I forbindelse med en tilstandsvurdering udført i 2002 kunne det konstate-

res, at bebyggelsen havde en del byggeskader især knyttet til klimaskær-

men. På den baggrund blev der udarbejdet af en helhedsplan/byggeprogram 

for bebyggelsen, hvor forbedringer af klimaskærmen kunne indarbejdes. 

Byggeprogrammet blev vedtaget af beboerdemokratiet samt godkendt af 

Landsbyggefonden i 2009.  

Energiprojektet 

Byggeprogrammet indeholdt følgende forbedringer i forbindelse med klima-

skærmen: Efterisolering af facader og gavle, efterisolering og etablering af 

tag med hældning, udskiftning af vinduer og udvendige døre, glasinddæk-

ning af altaner og udskiftning af altansidevægge. Alle disse forbedringer vil til 

sammen bidrage til, at bebyggelsen fremover ville kunne spare en del på 

energiforbruget til opvarmning.  

 

I forbindelse med etablering af tag med hældning samt efterisolering var det 

nødvendigt at udskifte de eksisterende udsugningsventilatorer, der var pla-

ceret på det flade tag. Da bebyggelsen samtidigt var omfattet af Køben-

havns Kommunes Miljø i Byggeri og Anlæg 2010, hvor der blev stillet krav 

om, at ventilationsanlæg skulle udføres med varmegenvinding, blev det eksi-

sterende udsugningsanlæg erstattet med balanceret ventilation med varme-

genvinding. 

 De nye ventilationsanlæg skulle, udover at forbedre indeklimaet i boli-

gerne, bidrage positivt til den samlede energibalance, idet et merforbrug af 

el hertil skulle opvejes af en forventet relativ større varmebesparelse. 

 

Solvarmeanlæggene skulle bidrage til varmeforbruget til opvarmning af 

brugsvand, mens solcellerne skulle bidrage til elforbruget til ventilationsan-

læggene. 

  

Da der er tale om renovering var der ikke krav om udførelse af Be06-bereg-

ninger og derfor kunne energirenoveringen planlægges/vælges ud fra en 

mere bred faglig betragtning. Der blev alene stillet krav til de renoverede 

bygningsdeles U-værdier samt en overordnet varmetabsbetragtning for hele 

bebyggelsen. På den baggrund valgte man ved projekteringen at anskue 

den samlede energirenovering i lyset af den såkaldte ”Energirenoverings-

trappe”.  
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Energitrappen 

Trin 1. Spar på energien (passive løsninger) 

Overført på Hornemanns Vænge betød dette, at man i projekteringsfasen 

gjorde hvad man kunne for at reducere/begrænse energiforbruget i bygnin-

gerne mest muligt under hensynstagen til rentabilitet. Under projekteringen 

blev der foretaget rentabilitetsberegninger (efter BR-princippet om simpel til-

bagebetaling) på efterisolering af alle bygningsdele i klimaskærmen, samt 

vurderet på, hvilken isoleringsevne de enkelte bygningsdele skulle have for 

at der var sammenhæng mellem effekt og økonomi. I konsekvens heraf blev 

det valgt at efterisolere facader med 200 mm, altanpartier med 75-100 mm, 

dæk mod nyt tagrum med 350 mm og endelig at udskifte alle vinduer og ud-

vendige døre. 

 

Trin 2. Genbrug energien (aktive løsninger) 

I respekt for trin 2 i trappemodellen blev det valgt at investere i ventilations-

anlæg med varmegenvinding. Bebyggelsen havde i forvejen tagventilatorer 

for udsugning fra køkken og bad. Ønsket om et nyt ventilationsanlæg med 

varmegenvinding blev understøttet af krav i Miljø i Byggeri og Anlæg fra Kø-

benhavns Kommune (2010).  

 

Trin 3. Tilfør energi (vedvarende energi) 

Tanken bag trin 3 blev respekteret på den måde, at der blev projekteret et 

solvarmeanlæg til produktion af varmetilskud til opvarmning af varmt brugs-

vand og et solcelleanlæg til produktion af el-tilskud til drift af ventilationsan-

læg – begge dele placeret på den nye, skrå tagflade. 

 

 

 

 

 
 

Foto 1-4. Billeder af bebyggelsen Hornemanns Vænge før (til venstre) og efter (til højre) renoveringen.   

For yderligere at understøtte ønsket om at minimere energiforbruget blev der 

valgt installation af et CTS-anlæg. Dette skal sikre løbende overvågning og 

styring af alle forsyningsanlæg i de enkelte blokke. CTS-anlægget er senere 

blevet anvendt til registrering af hovedforbrug/-produktion i måleperioden. 
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Renoveringsprojektet 

Pilotprojektet i Hornemanns Vænge tog udgangspunkt i et større renove-

ringsprojekt på samme ejendom, der af andre årsager end blot energiforbru-

get var planlagt til gennemførelse.  

 Renoveringsprojektet som helhed omfattede udskiftning af brugsvandsin-

stallationer, udvendig fornyelse af facader og gavle samt etablering af et nyt 

tag. Efter krav fra Københavns Kommune (Miljø i Byggeri og Anlæg, 2010), 

blev projektet suppleret med ventilationsanlæg med varmegenvinding, og 

undervejs opstod der mulighed for at opnå EU-støtte til etablering af hen-

holdsvis solcelleanlæg og solvarmeanlæg. Til grund for beslutningen om at 

implementere disse elementer i byggesagen lå en række beregninger om en 

forventet reduktion af det samlede energiforbrug med hver af disse energi-

producerende og energibesparende anlæg inkorporeret.  

 Renoveringen af Hornemanns Vænge startede i sommeren 2011 og blev 

afsluttet efteråret 2013. 

Facade- og tagrenovering 

En vigtig del af energirenoveringen har bestået i efterisolering af facader og 

gavle, udskiftning af vinduer, inddækning af altaner samt isolering af nyt tag.  

 Facader og gavle er blevet efterisoleret med 200 mm. På indgangsfaca-

derne er den nederste etage skalmuret, mens den øverste del, samt hele 

havefacaden er beklædt med plane og profilerede aluminiumsplader - se fi-

gur 1, samt foto 5-6. Gavle er delvist beklædt med skalmur og delvist med 

plane aluminiumsplader. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Snit i eksisterende facade med og uden nyt isolerende 

facadeelement 

 
 

 

 

 

 

 
 

Foto 5-6. På indgangsfacaderne er den nederste etage skalmuret, mens den øverste del samt hele ha-

vefacaden, er beklædt med profilerede aluminiumsplader 
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I forbindelse med etablering af nye sadeltage med tagpapbeklædning, er der 

efterisoleret med 350 mm mellem tagrum og øverste boliger.  

 

 
    

  
 

 
Figur 2. Tagkonstruktionen før og efter renoveringen. Med nyt tag med taghældning har det været mu-

ligt at efterisolere med 350 mm mineraluld. 

Alle eksisterende vinduer og udvendige døre er udskiftet, hvorved U-vær-

dien i denne del af klimaskærmen er reduceret fra 2,0 W/m²K til 1,2 W/m²K. 

Nye vinduer er træ-/aluminiumsvinduer med lavenergiruder.  

 Endelig er der foretaget inddækning af alle eksisterende altaner, lige som 

der er foretaget efterisolering af lette partier mellem boliger og altaner. Her 

er valgt isoleringstykkelser på 75-100 mm afhængig af de stedlige pladsfor-

hold. 

Ventilationsanlæg med varmegenvinding 

Med renoveringsprojektet har blokkene fået nye ventilationsanlæg med var-

megenvinding.  De ny ventilationsaggregater er placeret i ventilationsrum, 

som er bygget i forbindelse med de nye tage med hældning. De har erstattet 

de gamle udsugningsanlæg, der var placeret på de flade tage. Hvert ventila-

tionsanlæg er dimensioneret til at betjene 24 boliger, og der er to anlæg pr. 

boligblok. Hvert anlæg er forsynet med en vandbåren eftervarmeflade, som 

er nødvendig for sikre, at indblæsningsluften når den ønskede temperatur i 

kolde perioder.  

 For det aktuelle pilotprojekt har det været et delmål at belyse den sam-

lede energibesparelse, der er opnået ved at etablere ventilation med varme-

genvinding, fremfor at beholde det gamle udsugningsanlæg med frisklufts-

indtag i vinduer.  

Solvarmeanlæg 

Der er opsat solfangerpanel i den sydlige ende på de vestvendte tagflader 

på hver af de 6 blokke i bebyggelsen. Der blev oprindeligt under projektfor-

slaget beregnet en forventet varmeproduktion med udgangspunkt i et anlæg 

fra solvarmevirksomheden Arcon, hvor der var regnet med 116 m² solfan-

gere på hver blok. Dette anlæg ville kunne give en samlet produktion sva-

rende til 348 MWh.  
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VVS-entreprenøren valgte i stedet solfangere af fabrikatet Batec, og der blev 

regnet med ca. 95 m² pr. blok. Anlæggene er fordelt på de enkelte blokke, 

da de så hver især har forbindelse med den varmecentral og den varmt-

vandsforsyning, der ligger i de enkelte blokke. Dimensioneringen af anlæg-

gene er foretaget under hensyntagen til varmeforbruget til opvarmning af 

brugsvand, perioden for udnyttelse af anlægget samt anlægsomkostninger.  

 Solfangerne, der i alt dækker et areal på 570 m2, yder i henhold til produ-

centen 500 kWh pr. m², svarende til i en samlet varmeproduktion på 285 

MWh pr. år. Forudsætningen for opnåelse af denne ydelse var, at de 95 m² 

solvarmepaneler på taget af hver blok var orienteret i sydvestlig retning med 

en taghældning på 20°, samt et skønnet varmtvandsforbrug baseret det an-

tal boliger, der skulle forsynes. 

 Et delmål i pilotprojektet har været at eftervise om de beregninger, der 

blev anvendt under projekteringen og dermed dannede grundlag for bygher-

rens beslutning om at medtage solvarmeanlæg i projektet, svarede til det 

faktiske varmetilskud, der blev opnået. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 7. Solfangerne, som de ligger på taget af en blok. 

Solcelleanlæg 

Der er etableret et solcelleanlæg på taget af hver boligblok. Tanken med sol-

celleanlægget var, at de skulle bidrage til elforsyningen af ejendommens nye 

ventilationsanlæg.  

 Da solcelleanlægget skulle udbydes efter EU-regler, var det i udbudsma-

terialet ikke muligt at beskrive et specifikt anlæg. Solcelleanlæggene, der 

blev opsat, var som oprindeligt planlagt af typen monokrystallinsk, men af et 

andet fabrikat, Easy BIPV, og derfor ikke fra den producent, Gaia Solar, som 

oprindeligt udførte beregningerne.  

 Som ved solvarmeanlægget valgte man at fordele solcellerne på de en-

kelte blokke, således at el-produktionen på enkelt vis kunne kompensere for 

det fælles elforbrug i hver blok, herunder de enkelte ventilationsanlæg. 

 Da de nye ventilationsanlæg i henhold til beregninger ville øge elforbruget 

med 9.820 kWh pr. blok svarende til 58.920 kWh pr. år i alt, valgte man et 

solcelleanlæg med en ydelse i den størrelsesorden. Beregninger udført af 

GAIA Solar viste, at der ved etablering af ca. 90 m² solceller pr. blok kunne 

påregnes en el-produktion svarende til i alt 51.774 kWh, hvilket derved næ-

sten kunne opveje merforbruget på ventilationsanlæg. 

 Som ved solvarmeanlæggene har det været et delmål at eftervise om de 

beregninger, der blev anvendt under projekteringen af solcelleanlæggene, 

og som dermed dannede grundlag for bygherrens beslutning om at medtage 

disse anlæg i renoveringsprojektet, levede op til den produktion, der faktisk 

kunne opnås. 
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2. Dataindsamling 

Dataindsamlingen, som har været nødvendig for at eftervise forventninger 

og analysere resultaterne i pilotprojektet, har været omfattende (se samlet 

måleprogram i bilag A). De indsamlede data vedrører måling af varmefor-

brug, elforbrug og luftskifte. Installation af solvarme og solcelleanlæg på 

ejendommen har endvidere givet anledning til, at der er målt på produktio-

nen fra de to anlæg. Endelig er der foretaget blowerdoortest og termografi-

undersøgelse for kontrol af den håndværksmæssige kvalitet af tætnings- og 

isoleringsarbejdet.   

Varmeforbrug 

Oplysninger om bebyggelsens overordnede varmeforbrug er indhentet fra 

forsyningsselskabet, HOFOR, for årene før og året efter renoveringen, idet 

disse tal afspejler den reelle besparelse, der er opnået som følge af energi-

renoveringen.  

 

I forbindelse med udførelse af de indledende beregninger af de mulige be-

sparelser ved forskellige energitiltag, blev resultatet heraf sammenholdt med 

bebyggelsens faktiske forbrug, hvilket resulterede i, at den forventede be-

sparelse i sidste ende blev nedjusteret med 15 %, idet bebyggelsens forbrug 

som udgangspunkt var lavere end det beregnede.  

 

Som grundlag for vurdering af de faktiske forhold vedrørende fremtidige var-

metab, er der foretaget målinger/registreringer af varmeforbrug og indeklima 

i 10 lejligheder (målet var oprindeligt 24 lejligheder). Målingerne er udført i 

perioden fra september 2012 til marts 2014. I 4 lejligheder er der målt i en 

kort periode før renoveringen. Der har i de pågældende boliger været opsat 

energimålere med det formål at kunne omsætte data fra fordelingsmålerne 

på radiatorerne til kWh.  

 De 10 lejligheder blev undervejs reduceret til 7 lejligheder, fordelt på to le-

jemål med børnefamilier, to med ældre par og tre med singler, hvoraf de to 

er pensionister. Denne sammensætning afspejler den generelle beboersam-

mensætning i Hornemanns Vænge. 

 

Da det blev nødvendigt at forlænge måleperioden med ca. et halvt år, valgte 

tre af beboerne at springe fra. Dermed blev antallet af deltagende boliger 

som ovenfor nævnt reduceret fra 10 til 7 stk. Idet resultaterne efter energire-

noveringen for de tre boliger er meget begrænsede, har det på baggrund de 

udførte målinger været svært at konkludere noget entydigt i forhold til disse. 

Måleresultaterne og den nærmere analyse heraf afspejler således kun ad-

færden i de syv boliger, der har været med i hele måleperioden. 
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Der er i alle boliger opsat fordelingsmålere på alle radiatorer af typen ”ISTA 

elektroniske fordelingsmålere”. Det er disse målere, der har muliggjort en 

samlet opgørelse og dermed fordeling af forbruget lejemålene imellem. For 

at kunne kontrollere det samlede varmeforbrug og omsætte varmeenheder 

til energiforbrug, er der opsat energimålere i skakte og kælder, hvorved det 

faktiske forbrug i hver lejlighed har kunnet opgøres. Der er anvendt energi-

målere af typen Brunata Optuna H.  

 

Figur 8-10. Energimålerne og deres placering. Energimålerne er opsat til lejligheden for at have resulta-

ter af det samlede energiforbrug til rumopvarmning i de enkelte lejligheder/opgange.  

Ved brug af loggere har det været muligt af følge forholdene i de enkelte lej-

ligheder omkring temperatur og luftfugtighed. Som loggere er brugt målere 

af typen Tinytag Plus og Tinytag Ultra 2. Loggerne har registreret temperatu-

rer og luftfugtighed og har logget data hvert 40. minut. 

 Beboernes el-tavler, der er placeret i opgangen, er blevet aflæst i det om-

fang, det har været muligt at få adgang hertil, typisk ved besøg hver anden 

måned. 

 

I måleperioden er der foretaget: 

- Logning af rumtemperaturer i alle rum i de samme 7-10 boliger, som var-

meforbruget er registreret i. Logningerne er foretaget pr. 40. minut i 

samme periode som anført ovenfor ved aflæsning af forbrug. Dette er 

sket for at kunne se, om den målte rumtemperatur stemmer overens 

med den, der er anvendt i beregningerne. 

- Blowerdoortest og termografering i 11 boliger før renoveringen og i 3 bo-

liger efter renoveringen (målet var 11 boliger). Dette er sket for at kunne 

vurdere boligernes tæthed samt omfanget af kuldebroer før og efter re-

noveringen. 

- Måling af udsugningsluftmængde inden renoveringen i 4 boliger (målet 

var 12 boliger). Dette er sket for at kunne vurdere, om der skete udsug-

ning af den korrekte mængde inden renoveringen (et halvt luftskifte i ti-

men).  

- Registrering af elforbrug i 7-10 boliger. Dette er sket for at kunne vur-

dere, om der sker en ekstra varmeproduktion som følge af højt elforbrug 

ved intensiv anvendelse af el-apparater. 

- Registrering af samlet vandforbrug pr. blok. Dette er sket for se evt. 

sammenhæng mellem vand- og varmeforbrug.   

 

De udførte målinger er uddybet i det følgende. 
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U-værdimåling 

I december 2012 blev der foretaget måling af U-værdier i to eksisterende 

brystningspartier samt U-værdier for en rude i et eksisterende vinduesparti. 

Alle målinger er udført i samme lejlighed. Målingerne blev udført som kontrol 

af de U-værdier, der var beregnet for de enkelte konstruktioner på baggrund 

af konstruktionernes opbygning. 

 U-værdimålingerne blev udført af HT-Meter ApS, idet der blev anvendt en 

U-værdimåler udviklet af Lars Schiøtt Sørensen. 

 Det har ikke været muligt at gennemføre måling af U-værdier af den ener-

giforbedrede ydervægskonstruktion. Dette skyldes, at den anvendte metode 

til måling af U-værdien har et begrænset anvendelsesområde. Dels skal der 

være et stort varmetab gennem klimaskærmen for, at det kan måles, dels 

skal der være en stor temperaturforskel mellem inde og ude, når målingen 

foretages. Således viste det sig i praksis, at den efterisolerede konstruktions 

U-værdi havde et for ringe varmetab til, at U-værdien kunne bestemmes. 

Blowerdoortest 

Forud for renoveringen blev der i december 2009 udført blowerdoortest i 11 

boliger fordelt rundt om i bebyggelsen. Efter renoveringen var det kun muligt 

at udføre blowerdoortest i 3 boliger. Disse blev udført i november 2013.  

 Formålet med disse tests var at dokumentere den forbedring af klima-

skærmens tæthed, der gerne skulle være opnået ved energirenoveringen. 

 Alle blowerdoortest blev udført i henhold til DS/EN 13829. Der blev under 

målingerne etableret både undertryk og overtryk på 50 Pa i boligerne. 

Termografering 

I forbindelse med blowerdoortestene blev der også udført termografering af 

loft/tag (altså 3. sals lejligheder), facader, gavle, altanpartier, vinduer og dæk 

mod kælder (altså stuelejligheder). 

 Formålet med termograferingen var at visualisere efterisoleringen og kon-

trollere kvaliteten af det udførte arbejde. 

 Termograferingen blev udført med infrarødt kamera kalibreret til måleom-

rådet -20°C til +1500 °C. 

Ventilation 

I august 2012 blev der foretaget kontrolmålinger af luftmængderne over de 

eksisterende kontrolventiler i køkken og bad i 12 lejligheder. Målingerne blev 

udført som en kontrol af, om de eksisterende udsugningsanlæg sikrede det 

krævede luftskifte, idet varmetabet forbundet med den mekaniske udsugning 

udgør en ikke uvæsentlig del af lejlighedernes samlede varmetab. Luft-

mængdemålingerne blev udført med TSI-Calc Airflow måler og tragt. 

 Der er ikke udført kontrolmålinger af luftmængderne efter renoveringen, 

idet der her er taget udgangspunkt i entreprenørens indreguleringsrapporter.  

 Elforbrug til ventilationsanlæg er aflæst en gang om måneden via CTS. 

Der er udført manuelle aflæsninger af målerne for at verificere aflæsnin-

gerne via CTS-anlægget. De eksisterende ventilatorers elforbrug er fastlagt 

ud fra aflæsning på mærkeplade. 
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Solvarme- og solcelleproduktion 

Solvarme- og solcelleproduktion er aflæst en gang om måneden via CTS. 

Der er også udført manuelle aflæsninger af målerne for at verificere aflæs-

ningerne via CTS-anlægget. Hvad angår solvarmeproduktionen er forbruget 

af koldt vand til solvarmetanken/varmtvandsbeholderen desuden blevet af-

læst manuelt ca. hver anden måned. 

Udfordringer 

Det omfattende måleprogram lod sig ikke gennemføre uden en del vanske-

ligheder. En række forhold har gjort, at omfanget af målinger ikke har levet 

op til de oprindelige ønsker og målsætninger. Af større udfordringer skal 

nævnes vanskeligheder med at opnå tilstrækkeligt deltagerantal (dvs. kritisk 

masse), vanskeligheder med at leve op til tidsplanen og deraf følgende del-

tagerfrafald og endelig uheldigt sammenfald mellem måleprogram og reno-

veringsprogram.  

 

Hvad angår deltagerantallet var det oprindeligt planen, at der skulle foreta-

ges målinger i 24 boliger fordelt på 2 opgange placeret således i bebyggel-

sen, at der kunne måles i samme periode, idet den ene opgang skulle reno-

veres, mens den anden endnu stod over for at skulle renoveres. Desværre 

viste det sig, at der ikke var så mange, som ønskede at deltage i projektet, 

hvorfor der kun blev opsat målere og loggere i 4 boliger i den ene blok og i 4 

boliger i den anden. Som kompensation blev der opsat målere i 2 boliger i 

en tredje blok. Det vil sige, at der alt i alt er foretaget målinger i 10 boliger.  

 

Hvad angår den forlængede tidsplan og efterfølgende frafald, var planen at 

udføre målinger i boligerne i ca. 1 år. Men da der undervejs i byggeriet op-

stod forsinkelser med færdiggørelse af de første blokke, var der behov for at 

udvide måleperioden. Desværre viste det sig så, at lejerne i tre boliger ikke 

ønskede at deltage længere, hvorfor målingerne udført i de pågældende bo-

liger kun i begrænset omgang kunne bidrage til det samlede resultat. 

 

Endeligt hvad angår et uheldigt sammenfald mellem måleprogram og bygge-

proces, opstod udfordringerne ved, at måleprogrammet først blev indledt ef-

ter byggeriets opstart. Dette betød, at en del målinger/registreringer blev fo-

retaget, mens der var ved at blive udskiftet vinduer, fjernet facadepartier 

foran opgange mv. Dette har ikke kunnet undgå at påvirke temperaturforhol-

dene i boligerne og dermed forstyrre målingerne og give fejlbehæftede resul-

tater. Der er i forbindelse med det efterfølgende analysearbejde forsøgt at 

tage højde for dette ved at tage udgangspunkt i statusopgørelser i byggemø-

dereferater, der fastslog opstarts- og afslutningstidspunkter for renoveringen 

af de enkelte blokke. Men selv ikke dette var tilstrækkeligt til at imødekomme 

uheldige sammenfald mellem måleprogram og byggeprogram. 
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3. Måleresultater 

Varmeforbrug 

For at opgøre varmeforbruget før renoveringen er der taget udgangspunkt i 

det målte forbrug via målere i hver blok opsat af HOFOR (Hovedstadens 

Forsyningsselskab). Målinger foreligger for alle seks blokke og for alle 

årene. En samlet opgørelse af det gennemsnitlige forbrug før renoveringen, 

dvs. for årene 2006-2008 viser et forbrug på 2731 MWh pr. år. inkl. forbrug 

til opvarmning af brugsvand.  

 Forbruget i 2013, dvs. efter renoveringen, bygger på en registrering af det 

faktiske forbrug på 2103 MWh. Da ikke alle blokke var færdigrenoveret i 

2013 er der foretaget en kalibrering af forbruget i blok 5 og 6, svarende til re-

duktionen i de øvrige blokke. Derved nås et skønnet forbrug på 1943 MWh. 

Se tabel 1.  

 Det graddageuafhængige varmvandsforbrug, dvs. forbruget i årene 2006-

2008 er skønsmæssigt sat til 500 MWh. Skønnet bygger dels på en aflæs-

ning af koldtvandsforbruget anvendt på fremstilling af varmt vand fra maj 

2013 til februar 2014, dels et energiforbrug aflæst i perioden 30. juli til 4. 

september 2014, hvor det formodes, at der ikke er brugt energi til opvarm-

ning.  

 Skønnet stemmer godt overens med erfaringstal, der viser, at varmt-

vandsforbruget kan sættes til 1 MWh per person. Således er der i Horne-

manns Vænge 288 lejemål med ca. 1,7 person i hver lejlighed. Dette giver 

490 personer og dermed 490 MWh. Det graddageuafhængige forbrug, dvs. 

varmtvandsforbruget, er i 2013 sat til 321 KWh, svarende til at solvarmean-

lægget i 2013 bidrog med 179 MWh varmt vand. Der er set bort fra tab i cir-

kulationsledning. Se tabel 1.   

 Ses der bort fra energiforbrug til opvarmning af varmt brugsvand, medfø-

rer energiforbedringerne af klimaskærm og ventilationsanlæg med varme-

genvinding samlet set en besparelse på 35% i forhold til energiforbruget før 

renoveringen.  

 
Tabel 1. Varmeforbrug i Hornemanns Vænge før og efter renoveringen, fordelt på blokke. Samlet set 

har renoveringen, når der ses bort fra besparelser på varmt brugsvand ført til en besparelse på 35 %. 

Graddage baseret på referenceperioden 1941/80 og målinger ved Landbohøjskolen. Kilde: DMI/TI 

Blok 1 2 3 4 5 6 

Varmt 
brugs-
vand  

 
GUF 

Rum-
varme  

 
 

GAF 

Rum-
varme 
(gradd. 

korr.)   
GAF 

Enhed MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh MWh 

2006 470 479 484 461 421 541 500 2355 2750 

2007 451 437 452 431 413 513 500 2196 2903 

2008 437 411 448 434 396 515 500 2141 2674 

Gen.snit 
2006-2008 452 442 461 442 410 523 500 2231 2776 

2013 309 304 364 289 372 464 321 1622 1794 

Besparelse         35% 
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Luftskifte 

Målingerne af de oprindelige luftmængder i 12 af lejlighederne viste, at der 

var stort spænd i luftmængderne fra lejlighed til lejlighed. Over kontrolventi-

len i køkkenerne blev der målt værdier mellem 18 og 141 m3/h, hvor den for-

ventede værdi var omkring 80 m³/h. Over kontrolventilen i badeværelserne 

blev der målt værdier mellem 12 og 95 m3/h. Her var den forventede værdi 

omkring 60 m³/h. 

 Der er ikke foretaget målinger af luftskiftet efter renoveringen men alene 

taget udgangspunkt i målinger fra afleveringen, som er dokumenteret i indre-

guleringsrapporter. 

Indeklima og varmeforbrug i lejemål 

Der blev målt temperatur og luftfugtighed i 7 lejligheder både før og efter re-

noveringen. Nedenstående skema viser resultatet af målingerne i henholds-

vis stue og køkken i åben forbindelse og soveværelse. Temperaturen hæves 

0,3 grader i stue-køkken, mens den hæves 1,4 grader i soveværelserne. 

Bag tallene ligger en lille stigning i temperaturen i alle de målte lejligheder. 

Kun i en lejlighed bliver temperaturen sænket i stuen med 0,2 grader.  

 Tabellen viser desuden, at differensen mellem temperaturen i stue/køk-

ken og soveværelse reduceres med 1 grad efter renoveringen. Dette kan 

delvist skyldes, at blokkene var under renovering i perioden før og dermed 

fremstod uden isolering/vinduer i en kortere periode over vinteren 2012-

2013. 

 Resultatet bekræfter en almindelig tendens i renoverede lejligheder, der 

går ud på, at lejerne er tilbøjelige til at øge komforttemperaturen, når klima-

skærmen forbedres, og de dermed stilles en mindre varmeregning i udsigt.  

  
Tabel 2. Måleresultater fra 7 lejligheder har vist, at middeltemperaturen i stue/køkken og badeværelse 

er steget, samtidig med at temperaturdifferensen mellem de to afdelinger af lejlighederne er faldet.  

 Før Efter 

2012-2013 2013-2014 

Stue og køkken                 
(i åben forbindelse) 

Middeltemperatur, C 22,3 22,6 

Middel RF, % 35,7 36,7 

Soveværelse 
Middeltemperatur, C 19,8 21,2 

Middel RF, % 40,9 39,4 

  Differens mellem 
stue/køkken og sovevæ-
relse 

2,5 1,5 

 

Loggerne anvendt til registrering af temperatur og luftfugtighed er efterføl-

gende kontrolleret. Kontrollen viser, at loggerne har målt inden for ca. +/- 0,5 

°C og +/-2 %-point relativ luftfugtighed. 

 Undervejs i forløbet blev det konstateret, at enkelte loggere har været byt-

tet om fra rum til rum. Da loggerne imidlertid har ligget i samme lejlighed og 

blot er flyttet fra ét værelse til et andet, der ikke omfatter stuen og køkken, til-

lægges denne hændelse ikke nogen betydning for de opnåede resultater. 

 Hvad angår varmeforbruget i de enkelte lejligheder, så er mængden af 

data fra før renoveringen meget begrænset, hvorfor det er vanskeligt at kon-

kludere nærmere på varmeforbruget henholdsvis før og efter renoveringen i 

de enkelte lejligheder. 
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På baggrund af måledata fra 7 lejligheder efter renoveringen har det til gen-

gæld vist sig, at det enkelte lejemåls varmeforbrug aflæst på fordelingsmå-

lerne på radiatorerne ikke altid modsvarer den målte temperatur i lejligheden 

set i forhold til de øvrige lejligheder. De lejligheder, der har haft en relativt 

høj middeltemperatur, har altså ikke nødvendigvis haft et relativt højt varme-

forbrug. Det er særligt stuelejlighederne, hvor der har vist sig dårlig overens-

stemmelse mellem forbrug og temperatur. For begge de deltagende stuelej-

ligheder gælder, at de har haft et varmeforbrug i den høje ende.  

 En mulig forklaring herpå kan være – udover at varmen stiger opad – at 

den eneste bygningsdel, der ikke er blevet efterisoleret under renoveringen, 

er kælderen, herunder dækket mellem stue og kælder. Da kælderen kun er 

delvist opvarmet og til en lavere temperatur end boligerne, vil der være et 

varmetab nedadtil fra boligerne i stueetagen. Som forventet har lejlighederne 

på de mellemste etager opnået de højeste temperaturer set i forhold til det 

registrerede varmeforbrug.   

 

I forsøget på at følge varmeforbruget i de samme 7 lejligheder lykkedes det 

ikke at omsætte de registrerede enheder fra radiatormålerne til et kWh-for-

brug. Dette skyldes, at de opsatte energimålere viste sig ikke at repræsen-

tere de radiatormålere, de var sat til at dække.  

 I den videre analyse af lejlighedernes varmeforbrug ses der bort fra kWh-

omregningen, og der ses alene på en sammenhæng mellem temperatur og 

varmeforbrug i enheder, vel vidende at dette ikke nødvendigvis tegner et 

præcist billede af sammenhængen. 

Elforbrug 

Aflæsningen af de enkelte lejligheders samlede elforbrug har vist, at der ikke 

er nogen af beboerne, der har et særligt højt elforbrug. I den videre analyse 

af varmeforbruget i de enkelte lejemål tillægges udsving i det private elfor-

brug derfor ikke nogen betydning. 

U-værdimåling  

U-værdimålingen af de eksisterende brystningspartier afstedkom U-værdier 

på mellem 0,48 og 0,62 W/m2K i de østvendte brystninger og mellem 0,49 

og 0,51 W/m2K i de vestvendt brystninger. I henhold til projekteringen, skulle 

U-værdien på disse steder ligge på ca. 0,50 W/m2K. Der er med andre ord 

tæt overensstemmelse mellem beregnede og målte værdier. 

Blowerdoortest 

De udførte blowerdoortests viste meget forskellige resultater. I to af de boli-

ger, hvor der blev målt både før og efter renoveringen, blev tæthedsforhol-

dene væsentligt forbedret, mens det i den sidste blev lidt ringere. 
 

Tabel 3. Resultater fra blowerdoortest før og efter renoveringen 

Bolig Før Efter 

1 1,53 l/s pr. m² 1,24 l/s pr. m² 

2 1,00 l/s pr. m² 0,21 l/s pr. m² 

3 0,51 l/s pr. m² 0,62 l/s pr. m² 
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For nybyggeri gælder i henhold til Bygningsreglement 2010 (BR10), at luft-

skiftet gennem utætheder i klimaskærmen ikke må overstige 1,5 l/s pr. m² 

opvarmet etageareal ved trykprøvning med 50 Pa. For lavenergibygninger 

må luftskiftet gennem klimaskærmen ikke overstige 1,0 l/s pr. m². Resultatet 

af trykprøvningen udtrykkes ved gennemsnittet af måling ved over- og un-

dertryk.  

 

Efter renoveringen ser vi altså, at alle de målte værdier lever op til kravet om 

tæthed for nybyggeri i BR10. For de to af boligernes vedkommende er de 

målte værdier endda langt bedre end kravet til tæthed i nybygget lavenergi-

byggeri. 

 Det er ikke undersøgt nærmere, hvorfor tætheden i den ene bolig blev for-

ringet. Et muligt bud er, at tætheden af samlingen mellem vindue og yder-

væg er blevet forringet efter renoveringen. Dog viste termografering af klima-

skærmen ikke nogen markant kuldebro, hvorfor der ikke er gjort mere ud af 

at forklare dette forhold. 

Termografering  

Resultatet af de udførte termograferinger viste, at de indbyggede kuldebroer 

i den oprindelige klimaskærm med den udførte efterisolering i hovedtræk er 

fjernet. Termograferingen gav derfor ikke anledning til iværksættelse af op-

følgende arbejder. 

Elforbrug for ventilationsanlæg 

Der er målt på ventilationsanlæggenes samlede elforbrug, dvs. el anvendt til 

ventilator, pumpe, røgventilator (ugentlig test), brandsikringsautomatik og 

belysning i ventilationsrum under ét. Elforbruget er målt for alle anlæg, idet 

hver blok har to ventilationsanlæg. I nedenstående graf er forbruget vist for 

perioden oktober 2013 til oktober 2014.  

  

Det forventede forbrug på små 16.000 kWh pr. anlæg baserer sig på tal fra 

producenten, der siger 14.475 kWh pr. anlæg, tillagt et anslået forbrug for de 

øvrige komponenter på 1.500 kWh. 

 

 

Figur 3. Elforbrug til ventilationsanlæg i forhold til et forventet forbrug pr. anlæg. Anlæggene bruger med 

en enkelte undtagelse mere el end forventet Flere anlæg bruger op til det dobbelte. Diagrammet viser 

årsforbrug for perioden oktober 2013 til oktober 2014.    

0
5.000

10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000

El
-f

o
rb

ru
g 

i k
W

h

Elforbrug til ventilationsanlæg

Forventet el-forbrug pr. anlæg inkl. alle komponenter



 

23 

Målingen af elforbrug viser, at elforbruget med en enkelt undtagelse oversti-

ger det forventede, hvilket er indberettet til entreprenør og leverandør af an-

læggene. Disse er ligeledes blevet bedt om at indregulere alle anlæg, så de 

lever op til specifikationerne. Af samme grund har ventilationsanlæggets 

driftsmæssige performance ikke kunnet endeligt fastslås inden pilotprojek-

tets afslutning. 

Solvarmeproduktion 

Der er opsat seks solvarmeanlæg, ét på hver blok. Der er foretaget lognin-

ger af solvarmeproduktionen fra midten af 2013 til midten af 2014 for på den 

måde at kontrollere, at produktionen levede op til det forventede. Alle data er 

korrigeret for antal solskinstimer i den pågældende periode set i forhold til 

normalåret (svarende til graddagekorrektion af varmeforbruget). Resultatet 

af målingerne er vist i figur 4. Heraf fremgår, hvordan den samlede produk-

tion øges løbende bortset fra anlægget på blok 2 og 3, hvor målerne ikke 

fungerer korrekt. Dette er indberettet til leverandør og entreprenør, der er 

blevet bedt om at udbedre forholdene. 

 

 

Figur 4. Solvarmeproduktionen som den udviklede sig i de første 14 måneder.  

Tanken med solvarmeanlæggene var, at de skulle levere en mængde varmt 

vand svarende til knap 57 % af forbruget. Dette er ikke lykkedes. Det bedste 

resultat blev opnået af anlæggene på blok 5, som i perioden fra juni 2013 til 

juni 2014 producerede 31.000 kWh, mod forventet 48.000 kWh. Samlet set 

har solvarmeanlæggene i perioden produceret godt 36 % af det samlede 

varmtvandsforbrug, se figur 5 på næste side. 

 

En første og vigtig forklaring på den ringere ydelse er, at styringsparamet-

rene ikke har været korrekte, idet der er styret efter en middeltemperatur i 

beholderen frem for temperaturen i bunden. Derudover har anlæggene i en 

del af perioden kørt med for lidt tryk, hvilket har betydet, at de ikke har kørt 

optimalt og levet op til forventningerne. Da solvarmeanlægget ikke er leveret 

som et samlet anlæg, men som delkomponenter, kan det forklare vanske-

lighederne med fejlsøgning på anlægget. For eksempel er styringen leveret 

af en entreprenør, mens alle vvs-komponenter af en anden. 

  

 

 

 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

V
ar

m
e

p
ro

d
u

kt
io

n
 i 

kW
h

Solvarmeproduktion pr. blok over tid

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 Blok 5 Blok 6



 

24 

 

 

 

Solvarmeproduktion 

 

Figur 5. Solvarmeproduktion pr. blok set i forhold til den forventede produktion pr. blok. Måleperioden er 

juni 2013 til juni 2014.   

Det forventes, at er forholdene blevet rettede, og at den færdige produktion 

vil nå det forventede resultat (samlet set). 

Solcelleproduktion 

Tilsvarende solfangeranlæggene har der været opsat solcelleanlæg på alle 

blokke. Nedenstående diagram (figur 6) viser resultatet af logningerne af sol-

celleproduktionen fra midten af 2013 til midten af 2014. Det skal bemærkes, 

at alle data er korrigeret for antal solskinstimer den pågældende periode set 

i forhold til normalåret. Af figuren fremgår, hvordan den samlede produktion 

øges løbende bortset fra anlæggene på blok 2 og 6. Dette skyldes fejl ved 

aflæsningen. Det skal også bemærkes, at anlægget på blok 4 ikke er repræ-

senteret med en graf. Dette skyldes ligeledes en længere periode med fejl i 

aflæsningen.  

 

Solcelleproduktion pr. blok over tid 

 

Figur 6. Solcelleproduktionen pr. blok, som den udviklede sig i de første 14 måneder.  

Alt i alt har solcelleanlæggene ydet som forventet. Udsvingene kan generelt 

forklares som fejl i logninger af forbruget, se figur 7 på næste side. 
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Figur 7. Solcelleproduktion pr. blok set i forhold til den forventede produktion pr. blok. Måleperioden er 

fra maj 2013 til 2014.  
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4. Analyse af energiforbrug 

Forud for energirenoveringen blev der udført varmetabsberegning på såvel 

den oprindelige bygning som den projekterede, optimerede bygning. Disse 

beregninger er i det følgende lagt til grund for en nærmere analyse af den 

faktisk opnåede energibesparelse i Hornemanns Vænge 1-55. 

Varmeforbrug 

Hornemanns Vænge 1-55 havde et varmeforbrug til opvarmning før renove-

ringen på 2.776 MWh (graddagereguleret) og efter renoveringen på 1.794 

MWh (se tabel 1 i kapitel om måleresultater). Dette svarer til, at der er op-

nået en besparelse på 35 %. Varmetabsberegninger for bebyggelsen før og 

efter renoveringen viser imidlertid, at forventningerne til besparelsen var no-

get større, snarere mellem 50 og 60 % afhængigt af, hvordan den vedva-

rende energiproduktion til varmt brugsvand indregnes.  

 Den forventede varmebesparelse er fremkommet ud fra varmetabsbereg-

ninger for bebyggelsen udført på ejendommen før og efter renoveringen. I 

varmetabsberegningen indgår kendskab til klimaskærmens enkeltdele, og 

disses U-værdier. Dertil kommer linjetab omkring vinduer og døre samt ven-

tilationstab. På det grundlag kunne der rent beregningsmæssigt forventes en 

besparelse på 59 %. Imidlertid lå denne faktisk 15% lavere end det teoretisk 

beregnede før renoveringen. Tager man højde for det i beregningerne, 

kunne der reelt forventes en besparelse på 51%. Se tabel 4. 
 
Tabel 4. Tabel med nøgletal for varmetabsberegning før og efter renoveringen. På dette grundlag var 

der ventet en varmebesparelse (ekskl. varmt vand) alene som følge af klimaskærmsforbedringer og nyt 

ventilationsanlæg på 51%, svarende til en reduktion af det årlige varmeforbrug fra 119 til 58 kWh/m2. 

 
Før Efter 

 
Bygningsdel 

 
U-vær-

dier 
 

Varmetab           
MWh pr .år 

 
U-vær-

dier 
 

Varmetab          
MWh pr. år 

 W/m2K MWh W/m2K MWh 

Dæk mod kælder 0,6 18 0,6 18 

Dæk mod tag 0,25 23 0,1 8 

Kældervæg 0,92 5 0,92 5 

Facade – let 0,5 57 0,14 16 

Facade – tung 0,5 14 0,18 5 

Vinduer 2 131 1,5 98 

Linjetab omkring vinduer 0,17 16 0,01 1 

Infiltration 0 - 0 0 

Faktisk varmetab pr. blok  263  151 

Ventilationstab  253  63 

Varmetab pr. blok  516  214 

Varmetab samtlige 6 blokke  3.096  1.283 

Reduktion ift. Faktisk forbrug (15%)   2.632   

Forbrug pr. kvadratmeter  119 kWh/m2  58 kWh/m2 

Forventet besparelse i alt    51% 
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Luftskifte 

Der er ikke taget højde for de målte luftmængder i opstillingen af energiregn-

skabet for udskiftningen af ventilationsanlæggene. Dette hænger sammen 

med at resultaterne af målingerne gav et meget blandet billede (nogle 

skabte en luftskifte større end krævet, andre et noget mindre). Vurderingen 

er, at luftskiftet i gennemsnit overholder reglen om et halvt luftskifte i timen 

og dermed følger forudsætningerne i det beregnede energiforbrug. 

Indeklima og varmeforbrug i lejemål  

Der har i en periode på 1-1½ år været målt temperatur i stue og soveværel-

ser i 10 boliger (under processen reduceret til 7 boliger) fordelt på 3 op-

gange placeret i forskellige blokke. Generelt viser disse målinger, at den 

gennemsnitlige stuetemperatur i disse lejligheder ligger over de i beregnin-

gerne forudsatte 21°C. I gennemsnit har temperaturen ligget 1-2 grader hø-

jere. Er dette en generel tendens i bebyggelsen, vil det faktiske forbrug ligge 

ca. 10 % højere end det beregnede/forventede.  

 

Det forhold, at der har vist sig ikke at være sammenhæng mellem hvilke leje-

mål, der har en høj stuetemperatur, og de lejemål, der har et højt varmefor-

brug, kan yderligere bidrage til at forklare misforholdet mellem det bereg-

nede og det opnåede faktiske forbrug. For det betyder i praksis, at lejere 

med fordelagtig beliggenhed lokkes til at hæve temperaturen i lejligheden, 

da udgiften forbliver neutral.  

Omvendt med de lejligheder, der har en ”udsat” beliggenhed, dvs. lejlighe-

derne i stueetagen, der støder op til en kold kælder. Her vil man forsøge at 

holde en komfortabel temperatur og betale, hvad det koster.  

 Desværre har det ikke inden for projektets rammer være muligt at fore-

tage temperaturmålinger efter renoveringen i mere end 10 lejligheder. Men 

hvis efterfølgende målinger viser, at der i mange lejligheder er temperaturer 

over døgnet på både 22 og 22,5 grader, kan det yderligere være med til at 

forklare forskellen mellem målt og forventet varmeforbrug.  

U-værdimåling 

Da der er tæt overensstemmelse mellem beregnede og målte U-værdier (før 

renoveringen), giver de målte U-værdi-målinger ikke anledning til at det be-

regnede og det faktiske energiforbrug skulle adskille sig fra hinanden.  

Termografering 

Da resultatet af udførte termograferinger viser, at de indbyggede kuldebroer 

i den oprindelige klimaskærm klart er blevet forbedret, tyder alt på, at klima-

skærmen er forbedret i fuld overensstemmelse med det projekterede, hvor-

for det må antages, at den beregnede energibesparelse som følge af klima-

skærmsforbedringerne holder stik.   
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Blowerdoortest 

Blowerdoor-testene viste med få undtagelser, at tæthedskravene ved reno-

veringen er overholdt. Manglende tæthed kan derfor ikke forklare, hvorfor 

det faktiske energiforbrug ikke står mål med det beregnede. 

Elforbrug til ventilationsanlæg 

Forventningerne til energiregnskabet for ventilationsanlægget var, på bag-

grund af beregninger udført under projekteringen, at der ville blive et merfor-

brug af el til ventilationsanlæggene svarende til ca. 59 MWh (elforbrug til nye 

anlæg svarende til 152 MWh fratrukket elforbrug til eksisterende udsug-

ningsventilatorer svarende til 93 MWh). Omvendt ville der kunne opnås en 

varmebesparelse på ca. 177 MWh som følge af genvindvindingen af varmen 

fra udsugningsluften. 

 Som følge af registreringer via bimåler placeret i ventilationsrum i tagrum 

og hentet hjem via CTS-anlægget har det kunnet konstateres, at det sam-

lede elforbrug til ventilationssystemerne generelt set har ligget over det for-

udsatte. Det registrerede elforbrug via bimålere inkluderer forbrug til pumpe, 

røgventilator, belysning m.m. Trækkes der et anslået forbrug for disse kom-

ponenter fra, der højt sat kan anslås til 1,5 MWh pr. anlæg, nås et gennem-

snitligt elforbrug på alle ventilatorer på godt 300 MWh pr. år.  

 Beregninger udført under projektingen viste, at man med et nyt ventilati-

onsanlæg kunne komme ned på godt 150 MWh, dvs. ned på halvdelen af 

det faktisk målte. 

 Der er efterfølgende foretaget en kontrolmåling på de 2 ventilationsanlæg 

i blok 5. Disse målinger viser et elforbrug på 22-26 MWh pr. år pr. anlæg, 

hvilket giver et samlet elforbrug på 264-312 MWh 

 

På baggrund af dette må det konkluderes, at de leverede ventilationsanlæg 

forbruger langt mere el end der er oplyst fra producentens side. En forklaring 

på det ekstra høje elforbrug set i forhold til det beregnede kan bl.a. være 

mangelfulde indreguleringer. 

Solvarmeproduktion  

I nærværende forsøgsprojekt har formålet alene været at vurdere, om den 

faktiske varmeproduktion levede op til, hvad der kunne forventes jf. projekte-

ringen.  

 Efter opsætning er produktionen fra de seks anlæg målt og aflæst gen-

nem et år fra midten af 2013 til midten af 2014. Det meget sammensatte an-

læg har skabt store indkøringsproblemer, der er dokumenteret i målingerne.  

 Grundet de mange indkøringsproblemer har det ikke været muligt at måle 

produktionen fra anlægges over en så tilstrækkelig lang periode, at det ek-

sakt har kunnet konkluderes, om det leverede solvarmeanlæg leverede det 

varmetilskud, det skulle.  

  

Det har været svært at placere et ansvar, da både VVS-entreprenør og CTS-

leverandør har haft problemer med at få klarhed over, om de konstaterede 

fejl har skyldtes fejl i komponenter eller styring. Dette er selvfølgelig hoved-

entreprenørens ansvar. 
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I forbindelse med 1-årsgennemgangen lykkedes det at få anlæggene gået 

systematisk igennem af entreprenør og underleverandør. Her blev man op-

mærksom på, at følerne til styring af solvarmeanlæggets igangsætning var 

forkert monteret. Frem for at være styret af temperaturen i bunden af varmt-

vandsbeholderne var anlægget styret af temperaturen i midten. Med en 

startdifferens mellem solfanger og varmtvandsbeholder på 5°C, betød dette, 

at anlæggene kørte langt mindre, end de skulle, da temperaturen i midten af 

beholderen er højere end i bunden. Desuden blev det konstateret, at der 

manglede væske på 4 ud af 6 anlæg. Alle fejl blev efterfølgende rettet.   

  

De påviste fejl forklarer den alt for lille varmeproduktion målt det første år (se 

figur 5 under Måleresultater). Endelig ydelsesperformance kendes således 

først efter en lidt længere driftsperiode, men på trods af fejlenes alvorlige ka-

rakter, vurderes det, at anlæggene under skærpet opmærksomhed herpå 

fremover vil leve op til den forventede produktion, dvs. et samlet varmetil-

skud på 285 MWh i alt, svarende til 47 MWh pr. blok eller 57% af varmt-

vandsbehovet. 

Solcelleproduktion  

Et delmål med pilotprojektet var, som ved solvarmeanlæggene, at eftervise 

om de beregninger, der blev anvendt under projekteringen og dermed dan-

nede grundlag for bygherrens beslutning om at medtage solcelleanlæg i re-

noveringsprojektet, blev opnået. 

 Da projektet, som tidligere nævnt, var udbudt under EU-regler, har det 

ikke været muligt at foreskrive en bestemt type solcelleanlæg. Det betyder, 

at det solcelleanlæg, der er installeret i bebyggelsen ikke er fra den produ-

cent, der oprindeligt levererede specifikationer og beregninger af forventet 

el-produktion fra anlægget.  

 Alligevel har det vist sig, at de opsatte anlæg har ydet som forventet, det 

vil sige at der er opnået den besparelse på elforbruget fra eksterne kilder, 

der var forudsat. Det skal samtidigt nævnes, at der er udført en kvalitetskon-

trol af anlægget på blok 4 som et led i afrapporteringen til EU. Med denne 

kvalitetssikring kunne det fastslås, at solcelleanlæggene levede op til ydel-

serne angivet i produktbeskrivelsen. 

 El-produktionen fra solcelleanlæggene i Hornemanns Vænge er opsat un-

der de tidligere regler, hvilket betyder, at el-regnskabet (produktion minus 

forbrug) afregnes over et år. Da el-produktionen fra solcelleanlæggene er 

forudsat at skulle kompensere delvist for det merforbrug på el til drift af venti-

lationsanlæggene, udnyttes den producerede el fuldt ud. 
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5. Erfaringsopsamling 

Takket være pilotprojektet har det været muligt til at følge renoveringen af 

Hornemanns Vænge 1-55 på tæt hold. Dette har givet erfaringer omkring 

vanskeligheder ved at forudsige energibesparelser ved renovering af en 

større ejendom. Dertil kommer erfaringer omkring udskiftning af ventilations-

anlæg samt opsætning af solvarme- og solcelleanlæg. Erfaringerne er sam-

let og bearbejdet af projektlederen i pilotprojektet.  

Energibesparelser 

Læren af forsøget på at opnå den beregnede samlede energibesparelse på 

51 % i Hornemanns Vænge 1-55 gennem forbedringer af klimaskærmen, 

suppleret med nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding, er, at den ikke 

kan fastslås alene gennem konventionelle energiberegninger. En række for-

hold spiller ind, og der skal være sikkerhed for, at forudsætningerne er 

kendte og velbeskrevne, og at der skal være afsat tid til opfølgning under og 

efter afleveringen af bygge- og installationsarbejderne.  

 Særligt på installationsområdet kræves en vis faglighed for at kunne tilret-

telægge og analysere effektmålinger, således at de reelle effekter kendes. 

Ventilationsanlæg 

En lære man kan drage af renoveringsprojektet i Hornemanns Vænge 1-55 

er, at det er vigtigt at få beskrevet krav til elforbrug på ventilationsanlæg (jf. 

krav i Bygningsreglementet). Samtidig ses, hvor vigtigt der er, at der afsæt-

tes ressourcer til at kontrollere ventilationsanlæggets funktion ved opstart, 

da det ellers ikke vil blive opdaget i den daglige drift. 

 Det er endvidere vigtigt, at anlæggenes driftsforhold kontrolleres jævnligt, 

da trykforhold og luftmængder har stor indflydelse på strømforbruget. 

 Endelig skal driftspersonalet være opmærksom på fejlmeldinger på an-

lægget, herunder tilstoppede filtre, da dette vil give anledning til et langt hø-

jere elforbrug end nødvendigt. 

Solvarmeanlæg 

Læren at dette pilotprojekt er, at det kan volde entreprenørerne vanskelighe-

der at installere solvarmeanlæg, der fungerer efter hensigten. Mange fejl kan 

opstå, og vanskelighederne med at rette disse øges, hvis der vælges et pro-

dukt sammensat af flere fabrikater. Endvidere kan det som i tilfældet med 

Hornemanns Vænge 1-55 ske monteringsfejl af styreenheder. Uheldigvis 

blev den samme fejl lavet i alle seks anlæg, hvorfor der gik lang tid før fejlen 

blev opdaget.  
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Under alle omstændigheder kan det anbefales, at bygherre får kontrolleret et 

nyt solvarmeanlæg ved at måle på ydelsen gennem et helt år. Ved flere ens 

anlæg vil mange fejl på den måde kunne opdages tidligt. Efter et år vil det 

vise sig, om anlægget lever op til forventningerne. Som en ekstra foranstalt-

ning kan det anbefales at følge på temperaturen i anlæggene for på den 

måde at afsløre en graverende fejl som den, der blev afsløret i Hornemanns 

Vænge-bebyggelsen. Med CTS-anlægget koblet til solfangerkredsene lettes 

denne opgave. 

Solcelleanlæg 

 

Læren af dette pilotprojekt har været, at solcelleanlæg er været relativt 

ukomplicerede at idriftsætte sammenlignet med solvarmeanlæg. Det anbefa-

les dog også at afsætte tid og ressourcer til at følge op på anlæggets pro-

duktion i minimum 1 år efter idriftsætning. 

 Solcelleanlæggene har været forholdsvis ukomplicerede at installere, og 

anlæggene i Hornemanns Vænge 1-55 har levet op til de krav, der er blevet 

stillet i udbudsmaterialet, dvs. at der er opnået den besparelse på el indkøbt 

fra eksterne kilder, der var forudsat. 
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6. Projektlederens anbefalinger 

Af ingeniør Vivian Johman, Wissenberg A/S. 

Måleprogram 

På baggrund af erfaringerne fra pilotprojekt Hornemanns Vænge og de kon-

klusioner, der kan drages heraf, kan det anbefales, at der forud for en plan-

lagt energirenovering hurtigst muligt opstilles et måleprogram og en syste-

matisk indsamling af viden omkring det eksisterende byggeri. Programmet 

bør som minimum indeholde følgende elementer: 

- Informationer om opbygning af alle eksisterende bygningsdele, dvs. teg-

ninger, og om nødvendigt destruktive undersøgelser til bestemmelse og 

vurdering af eksisterende U-værdier. 

- Måling af faktisk elforbrug for eksisterende udsugningsanlæg. Det fakti-

ske forbrug giver samtidig også et signal om anlæggenes drift, hvad af-

læsning af mærkeplade eller anlægsspecifikationer ikke giver.  

- Registrering af forbrug, dvs. 

o særskilt måling af energiforbrug til fremstilling af varmt brugsvand 

(registrering af koldtvandsforbruget indgår i den samlede analyse 

heraf), og 

o særskilt måling af det faktiske energiforbrug til opvarmningsformål 

(eventuelt kan oplysninger fra forsyningsselskab, fratrukket energi til 

fremstilling af varmt brugsvand lægges til grund). 

 

I et udsnit af boliger (op til 10 % i større bebyggelser) foretages:  

- Logning af indetemperatur, evt. CO2-indhold og luftfugtighed i alle rum. 

Dette kan ske ved brug internetforbundne klimastationer som IC-Meter 

e.l., gerne i samarbejde med interesserede beboere 

- Måling af luftskifte (ved eksisterende udsugningsanlæg), således at det 

faktiske ventilationstab kan beregnes 

- Udførelse af blowerdoortest og termografering. 

 

Ovenfor anførte målinger bør foretages over en periode på 1-2 år, før det 

endeligt besluttes, hvilke energibesparende foranstaltninger, der skal indgå i 

energirenoveringen. 

Overflødige målinger 

Erfaringerne fra Hornemanns Vænge viser, at der er nogle af de målinger 

der er foretaget, som ikke har givet noget eller kun meget begrænset udbytte 

i forhold til de ressourcer, der har været anvendt: 

 

-        U-værdi-måling. Der kan alene måles på den eksisterende konstruk-

tion, da der skal være et væsentligt varmetab gennem konstruktionen 

for, at det kan måles. Samtidigt skal temperaturforskellen mellem inde 

og ude være høj, hvilket i praksis betyder, at målingerne alene kan udfø-

res, når der minusgrader udenfor.  
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Da indetemperaturen skal kendes på præcis samme tidspunkt som der 

måles, kræver det en del planlægning og koordinering. Resultaterne fra 

Hornemanns Vænge viste samtidigt, at den målte u-værdi svarede til 

den beregnede.  

  

-         Aflæsning af fordelingsmålere på radiatorer i lejligheder og/eller 

opsætning af energimålere i lejligheder. Der har været for få beboere, 

der har ville engagere sig til, at der kan konkluderes på resultatet, og det 

er meget tidskrævende at indhente oplysningerne. Derimod vil opsæt-

ning af fjernaflæselige indeklimamålere som nævnt ovenfor kunne bi-

drage med væsentlige data til analyse af de eksisterende forhold før og 

efter en energirenovering – og dermed de opnåede resultater. 

Energiberegninger 

I forbindelse med gennemførelse af energiberegninger bør det nøje overve-

jes, hvilken fremgangsmåde der benyttes. Her er anbefalingen den, at der 

benyttes en standardiseret beregningsmetode, men at der samtidigt bruges 

ressourcer på at fastlægge og informere om forudsætninger for beregnin-

gerne over for bygherren. 

Projektvalg 

Ved valg af energisparende foranstaltninger er det vigtigt, at ejendom-

mens/bebyggelsens driftspersonale inddrages tidligt i planlægningsfasen. 

Det skal sikre, at personalet føler ejerskab for de valgte løsninger og samti-

digt får tilegnet sig de nødvendige kompetencer til at drifte og vedligeholde 

anlæggene efterfølgende.  

Udbud 

I forbindelse med udbud af tekniske installationer er det vigtigt, at det bliver 

fuldstændigt beskrevet, hvilke krav, der stilles til de enkelte anlæg. Særligt i 

forbindelse med EU-udbud, hvor der ikke kan stilles krav om produktspeci-

fikke anlæg, er det vigtigt at få beskrevet, hvilke parametre, der er afgørende 

for, at de forventede effekter og/eller energibesparelser kan opnås. Endvi-

dere skal der i projektet indarbejdes målere, så det efterfølgende er muligt at 

kontrollere og overvåge, hvorvidt anlæggene lever op til specifikationerne. 

 Når den udførende entreprenør er fundet, anbefales det, at denne inddra-

ges og gøres bekendt med alle forudsætninger, der ligger til grund for de ud-

førte energiberegninger, samt nøje orienteres om de elementer, der indgår i 

beregningerne for de enkelte anlæg, så der tidligt i forløbet kan foretages de 

nødvendige justeringer. 

Drift 

Som opfølgning på det udførte arbejde er det vigtigt at sikre, at anlæggene 

idriftsættes korrekt. Der er mange forhold, der kan spille ind, og hvis anlæg-

gene ikke følges tæt, kan det være særdeles vanskeligt at opdage og lokali-

sere fejl, som i sidste ende indebærer et forhøjet energiforbrug.  
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Det anbefales, at der afsættes en periode på minimum et år, hvor energifor-

brug og -produktion fra i/fra tekniske anlæg registreres løbende. I samme 

periode bør der måles på indeklimaet i de færdigrenoverede boliger samt 

udføres blowerdoor-tests, termografering og evt. kontrolmålinger af luftskif-

tet. Dette må gerne ske i de samme lejligheder og med det samme udstyr, 

som før gennemførelsen af forbedringsarbejderne, da det giver et mere ret-

visende analysegrundlag. 

 Organiseringen af ansvaret for at udføre opfølgende måling og kontrol 

kan veksle fra projekt til projekt. Det optimale ville selvfølgelig være, hvis det 

kunne ske i et samarbejde mellem driftspersonale, tekniske rådgivere og en-

treprenører. Under alle omstændigheder skal der budgetteres ressourcer til 

de anbefalede opgaver. 
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7. Bygherrens refleksioner 

Af driftschef Mikkel Selander, FA09, der administrerer ejendommen for PAB. 

 

Da projektet her var i sin indledende fase blev Vivian og jeg interviewet på 

film, og her blev der spurgt til, hvad PAB som bygherre havde af forventnin-

ger til pilotprojektet (filmen kan ses via www.bo-energi.net og YouTube, red.) 

 

Svaret var, at vi vil gerne finde ud af, hvad vi mere præcist fik for vores reno-

veringskroner, og om dette levede op til det materiale, der har ligget til grund 

for beboernes beslutning om at energirenovere ejendommen. Derudover var 

det vores – måske lidt naive – forventning, at beboerne lærte at tilpasse sig 

boligen under de nye forbedrede forhold, der gør sig gældende efter renove-

ringen. Dette skulle være igennem guidelines, der beror på projektets erfa-

ringer. 

 

Ifølge rapportens konklusion lever varmeforbruget efter renoveringen ikke 

helt op til det, som vi lovede beboerne – der er en forskel på (korrigeret, 

red.)10 %-point. Vi må derfor skrive os bag øret, at når et projekt skal vedta-

ges, skal vi tegne et billede for beboerne, der ligger tættere på nærværende 

rapports konklusion, og ikke blot at love den beregnede besparelse. 

 

Vi vil derfor fremover gøre opmærksom på, at beboerne skal forvente at til-

passe sig for at opnå det fulde udbytte af energirenoveringen. 

 

Vi har lært, at beboerne ser ud til at nyde godt af deres renoverede lejemål i 

en grad, så temperaturen er steget én grad ift. før renoveringen, og at der 

derfor er tale om komfortforbedring frem for besparelse. Det er jo dejligt, 

men desværre helt uhensigtsmæssigt i denne sammenhæng. 

 

Efter renoveringer ligger der en stor udfordring i at få beboerne til at forstå 

og samtidig anerkende det væsentlige i at bruge installationerne korrekt.  

 

Metoderne til dette kan være: 

- Orienteringsmøder, lejlighedsmøder 

- Instruktionsmanualer 

- Tilbud om hjælp fra superbrugere blandt beboerne, f.eks. bestyrelsen 

- Synliggørelse af forbruget igennem eksempelvis: Opslag, mobiltelefon-

applikation, hjemmeside, nyhedsbreve mv. 

 

Her vil vi støtte os til erfaringerne fra pilotprojektet i Brændgårdsparken i 

Herning (se selvstændig rapport herom på www.bo-energi.net, red.). 

 

Det skal understreges, at metoderne bør tilpasses den enkelte afdeling, pro-

jekt og medspillere, herunder f.eks. driften, interne energikonsulenter i orga-

nisationen samt ikke mindst afdelingsbestyrelsen. Sidstnævnte ser jeg per-

sonligt som en meget vigtig medspiller her.  

I Hornemanns Vænge er bestyrelsen heldigvis meget proaktiv og engage-

ret, så der er gode muligheder for at komme godt fra land med opdragelsen 

af afdelingens beboere.  



 

36 

 

 

Henvisninger 

AlmenNet (2010): Handlingsplan for energirenovering af lejeboliger. Almen-
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Bilag 

Bilag A.  

Måleprogram 
 

Energitiltag Måle-

sted 

Metode Periode  Output 

Solceller Alle 

blokke 

Produceret el bliver 

registreret på indsat 

el-måler, der tilsluttes 

CTS-anlæg. 

Okt. 2013 –

nov. 2014 

Direkte sammenligningsgrundlag til 

den teoretisk forventede el-produk-

tion. Faktisk produktion svarer stort 

set til det forventede. 

Solvarme Alle 

blokke 

 

Der er monteret ener-

gimåler til registrering 

af solvarmeproduktio-

nen. 

 

Okt. 2013 - 

nov. 2014 

Direkte sammenligningsgrundlag til 

den teoretisk forventede varmepro-

duktion. Faktisk produktion ligger en 

del under det forventede. 

Ventilations-

anlæg, el-

forbrug 

 

Alle 

blokke 

Der indsættes el-må-

lere til registrering af 

el-forbrug ved nye 

ventilationsanlæg. 

Der er målt på det 

samlede anlæg, her-

under røgventilator, 

pumpe på varmefla-

den m.m. 

Okt. 2013- 

nov. 2014 

Det faktisk målte forbrug sammen-

holdes med det teoretisk beregnede 

el-forbrug ved nye ventilationsanlæg 

+ tillagt skønnet forbrug til øvrige 

komponenter. Nye ventilationsanlæg 

har forbrugt en del mere el end for-

ventet. 

Ventilations-

anlæg, luft-

skifte 

Blok 6 Der er foretaget luft-

målinger på kontrol-

ventiler i 4 lejligheder i 

Hornemanns Vænge 

49 

21. og 22. 

august 

2012 (reno-

vering star-

tet i nov. 

2012) 

Målingerne er en kontrol af, om der 

eksisterende ventilationsanlæg suger 

den forudsatte luftmængde. Der var 

stor variation i de målte luftmængder. 

Klimaskærm Alle 

blokke 

Der er foretaget blo-

werdoortest i 11 boli-

ger fordelt i bebyggel-

sen. Da der var fær-

digrenoveret blev der 

udført blowerdoortest 

i 3 boliger. 

2. og 3. de-

cember 

2009 

Eftertests 

blev udført 

14. novem-

ber 2013 

Både tests før og efter renoveringen 

viste at tætheden i boligerne over-

holdt krav fra BR10. 

 Alle 

blokke 

 

 

Der er foretaget ter-

mografering af 11 bo-

liger fordelt i bebyg-

gelsen. Da der var 

færdigrenoveret blev 

der udført termografe-

ring i 3 boliger. 

2. og 3. de-

cember 

2009 

Efter tests 

blev udført 

14. novem-

ber 2013 

Tests viser, at tidligere kuldebroer er 

blevet væsentligt reduceret ved efter-

isolering af klimaskærm. 

Varmefor-

brug 

Alle 

blokke 

Oplysninger indhentet 

fra HOFOR 

2006-2008 

samt 2013 

Når forbrugene graddagereguleres, 

viser de den besparelse, der er op-

nået i varmeforbrug. 

Varmefor-

brug i lejlig-

heder 

Blok 2 

og 6 + 

1 stk. i 

blok 4 

Der er opsat varme-

målere til registrering 

af varme af varmefor-

brug af 10 boliger 

Aug. 2012-

feb. 2014 

Målingerne viser, at der er sket en 

reduktion i varmeforbruget generelt, 

men at der er stor forskel afhængig 

af placering (stuelejligheder har ikke 

opnået den samme besparelse) 

  Der er udlagt tempe-

raturloggere i 10 boli-

ger 

Sept. 2012-

feb. 2014 

Loggerne registrerer indetemperatu-

rer i boligerne og viser, at der er en 

generel tendens til, at beboerne hæ-

ver indetemperaturen lidt efter reno-

veringen. Altså giver en bedre kom-

fort. 

 


