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Hyldespjældet – Høker 2 
Nærværende rapport er udført af Peder Vejsig Pedersen, Cenergia – en del af Kuben Management 
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1. Formål med udvikling af testbolig i Hyldespjældet 
CO2 neutral renovering af prøveboligen Høker 2 i boligbebyggelsen Hyldespjældet i Albertslund. 

Velvidende at der var mange år til, at der skulle gennemføres en omfattende renovering af Hyldespjældet 
bebyggelsen i Albertslund, var der et stort ønske fra beboerne om at medvirke til at udvikle en 
konceptbolig, som både skulle følge principperne indenfor passivhus byggeri, ligesom man gerne ville 
demonstrere en autonom løsning, der kunne klare sig uden fjernvarme, som ellers var den eksisterende 
varmeforsyning og er meget udbredt i Albertslund. 

Der var i EUDP sammenhæng opstillet et ønske om udvikling af i alt 9 testboliger, så det blev besluttet, at 
den første og mest vidtgående løsning skulle afprøves i Hyldespjældet bebyggelsen. EUDP står for 
Energiteknologisk Udvikling og Demonstrations Program, og er et støtteprogram, hvor der via 
Energistyrelsen kan ydes støtte til Innovation på energiområdet. 

Inden samarbejdet om renoveringen i Hyldespjældet og Albertslund blev igangsat, blev der i et samarbejde 
mellem Kuben Management, Cenergia, Rubow Arkitekter og VELUX i år 2005 udviklet den CO2 neutrale 
tagbolig SOLTAG, som ide til præfabrikering af fremtidige tagrenoveringsprojekter (www.soltag.net). 
SOLTAG huset blev udstillet gennem et år i Ørestaden i København, hvorefter det blev placeret ved 
indgangen til VELUX koncernen i Hørsholm. 
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Illustration af SOLTAG – den CO2 neutrale bolig, der blev udviklet i 2005 af VELUX, Rubow Arkitekter, Kuben 
Management og Cenergia. ( www.soltag.net ) 

SOLTAG huset blev udformet med et stort vinduesareal, så der blev opnået en optimal dagslys udnyttelse. 
Desuden blev huset udført med et metaltag, der havde indbyggede tyndfilm solceller af mærket Unisolar 
(2,5 kWp). Samtidigt blev benyttet en varmepumpe, der kunne tage varmen ud af en luftspalte bag 
metaltaget, hvilket sikrede en nedkøling af dette. Varme fra varmepumpen blev dels overført til en 
varmtvandsbeholder og dels til et gulvvarmesystem i huset. 

 

Da det i 2008 lykkedes at opnå støtte til et EUDP samarbejde i Albertslund kommune blev en af de første 
initiativer at arrangere et besøg til SOLTAG huset hos VELUX. 

http://www.soltag.net/
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Det nævnte samarbejde blev udvidet i 2008 med Albertslund Kommune, Boligselskabet Bo-Vest samt 
Teknologisk Institut og ingeniørfirmaet Niras med henblik på at gennemføre et EUDP støttet 
udviklingsprojekt fra 2008 - 2012 på basis af planer om renovering af 2.200 boliger i Albertslund Syd. 

Formålet med EUDP projektet “Albertslund konceptet”, der i 2008 opnåede en støtte på ca. 5,6 MIO. kr., 
var at udvikle totaløkonomiske optimerede renoveringsløsninger med fokus på præfabrikation og svarende 
til en lavenergiklasse 1 standard samt brug af SOLTAG teknologi i samarbejde med VELUX, Danfoss og 
Rockwool samt med Cenergia og Niras som tekniske specialister og Teknologisk Institut og Kuben 
Management som ansvarlige for koordineringen. 

   
Hyldespjældet. Poppelhusene. Røde Vejrmølle Park. 

 

2. Baggrund for udvikling af lavenergibolig koncept til Hyldespjældet 
Det var af stor værdi at have projektgruppen under EUDP som sparringspartner i det gennemførte 
udviklingsarbejde. Projektgruppen omkring udviklingen af prøveboligen i Hyldespjældet bestod af Cenergia, 
Rubow Arkitekter, Kuben Management, VELUX, Rockwool, Danfoss og Ing. Fa. MOE. 

I 2008 og foråret 2009 blev der gennemført studieture til Göteborg, Salzburg og Holland for at sikre det 
bedst mulige udgangspunkt for udviklingsarbejdet. Som leverandør af præfabrikerede isoleringsløsninger 
med vinduer blev valgt Tåsinge Træ. 
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Illustrationer vedr. renovering i Hyldespjældet fra projektrapport i bilag 

Samtidigt med at der blev igangsat udviklingsarbejde for flere byggerier, blev det som nævnt besluttet at en 
prøvebolig i boligbyggeriet Hyldespjældet skulle realiseres 
som passivhus – 0 - energibyggeri i løbet af 2009 med støtte fra EUDP og Albertslund Kommune samt 
supplerende støtte fra Landsbyggefonden, som bevilligede 500.000 kr. til formålet. 
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Artikel i ugebladet Ingeniøren som beskrev ideen med at anvende et præfabrikeret installationselement, Solprismet, i 
forbindelse med renoveringen i Hyldespjældet. 
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Det første oplæg fra Cenergia til teknik- og varmeløsning for Solprismet. Solcellerne er ikke vist her. På basis af ønsker 
fra beboerne i Hyldespjældet blev det efterfølgende besluttet at sammenkoblingen til fjernvarme helt skulle afbrydes. 
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Foto fra etableringen af 0-energi boligen i Hyldespjældet i Albertslund, hvor det kan ses hvordan luft til 
ventilation og opvarmning føres til de enkelte rum i mellemrummet mellem den eksisterende beton facade 
og de præfabrikerede isoleringselementer fra Tåsinge Træ. 

 

Foto fra montage i december 2009 af det præfabrikerede Solprisme med solenergielementer i overfladen og al teknik 
indbygget. 

 

Solcelleprisme afprøvet i boligbebyggelsen i Hyldespjældet i 2009 som led i EUDP projektet Albertslund Konceptet 
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Poppelhusene 

 

Røde Vejrmølle Park 
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Indledende udviklingsarbejde vedr. bebyggelsen Poppelhusene og Røde Vejrmølle Park 

3. Detaljerede beregninger for den CO2 neutrale testbolig 
I det følgende vises eksempler på udførte beregninger vedr. Høker 2, bl.a. med Byg-Sol programmet, der 
indeholder totaløkonomiske beregninger. 
Albertslund VA gårdhavehus type AØ 93 m² - total renovering

Total energiforbrug Samlet Besp. Ift. ref. Besp. ift. ref. Simpel tilbage-
Aktuel ISO 1 ISO 2 ISO 3 0,5 0,1 0,05 1,6 1,2 1,0 [kWh/m²år] merpris [kWh/m²år] [kr/år] betalingstid [år]

* 0 10931 19630 29631 0 930 1860 20000 10500 0 7219 17063
1 1 1 1 106,1 0 0 0 0
2 1 1 1 82,1 10931 24 1073 10
3 1 1 1 77,2 19630 28,9 1292 15
4 1 1 1 71,1 29631 35 1565 19
5 1 1 1 72,4 18150 33,7 1507 12
6 1 1 1 76,1 17063 30 1341 13
7 1 1 1 1 75,1 11430 31 1386 8,2
8 1 1 1 1 71,5 12360 34,6 1547 8,0
9 1 1 1 1 61,9 19579 44,2 1976 10
10 1 1 1 1 62,9 23291 43,2 1932 12
11 1 1 1 1 53,7 30510 52,4 2343 13
12 1 1 1 1 37 59054 69,1 3090 19
13 1 1 1 1 1 66,3 32360 39,8 1780 18

Aktuel ISO 1 ISO 2 ISO 3
væg 0,26 0,2 0,16 0,12  [W/m2K]
gulv 0,09 0,08 0,08 0,07  [W/m2K]
tag 0,18 0,14 0,12 0,09  [W/m2K]

Energiramme, uden tillæg: 93,7 kWh/m²år
Lavenergiklasse 2: 67,2 kWh/m²år
Lavenergiklasse 1: 46,8 kWh/m²

* Priserne i denne række er den samlede pris for det enkelte tiltag. For vinduer, tæthed og isolering er enhedsprisen pr m2 
ganget med antallet af m2, som fremgår af tabllen herover. Enhedspriserne samt øvrige forudsætninger ses på næste side. 
Alle priser

Vinduer, U-værdi [W/m²K]Varme-
genvinding

Isolering Infiltration [h-1]
Solvarme
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Energiforbrug og tilbagebetalingstid Energiforbrug [kWh/m²,år]

Tilbagebetalingstid [år]

Lavenergiklasse 2: 67,2 kWh/m²

Lavenergiklasse 1: 46,8 kWh/m²

Energiramme: 93,7 kWh/m²

 

I Cenergia blev der allerede inden EUDP projektet i Albertslund gennemført totaløkonomiske analyser af hvilke 
virkemidler, der gav det bedste resultat 
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Eksempel på totaløkomomisk analyse for Hyldespjældet med det totaløkonomiske BygSol program (www.cenergia.dk) 

(Se også bilag) 

 

De totaløkonomiske analyser udnyttede det nyudviklede BYG-SOL beregningsprogram, som Cenergia havde 
udviklet som led i et tidligere EUDP projekt. (Solenergi i Energirammen) 

BYG-SOL er et nyt totaløkonomisk beregningsværktøj for nye og eksisterende boligbyggerier udviklet af 
Cenergia. Fås også i engelsk udgave ved navn ASCOT. 

http://www.cenergia.dk/
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BYG-SOL energiberegning for renovering af betonboligbyggeriet, Hyldespjældet i Albertslund 
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BYG-SOL beregning af økonomien for Hyldespjældet, som driftsmæssigt 0-energi renovering ved hjælp af solceller 
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Illustration af energibalancen for det nyopførte 0-energi renoveringshus i Hyldespjældet i Albertslund. 

 

 

4. Udviklingsarbejde vedr. det præfabrikerede installationselement Solprismet 
 

I det følgende gengives information fra udviklingsarbejde udført i 2008 og 2009 vedr. Solprismet hos 
VELUX. 
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Ved hjælp af det nyudviklede Solprisme var det tanken, at man kan sikre sig en driftssikker og rationel 
måde, til at få indpasset alle de vigtigste energiinstallationer i et præfabrikeret element, så man undgår 
uforholdsmæssigt meget installationsarbejde i selve boligen. Når installationsdelene er placeret i 
Solprismet svarer det til at have sine installationer placeret i et velisoleret loftrum, men på en meget mere 
gennemført og sikker måde, da helhedsløsningen som Solprismet udgør er fabriksfremstillet. 

Solprismet kan fås i flere forskellige varianter, men til den første mindre forsøgsbolig (67 m2) i 
Hyldespjældet i Albertslund, bestod det af de vigtigste installationselementer, som vil være nødvendige for 
at opnå en 0-energi lavenergi bolig: 

Solprismet blev udviklet i et samarbejde mellem producentvirksomhederne, Velux, Danfoss. Rockwool. Og 
desuden Cenergia, Rubow Arkitekter, Kuben Byfornyelse Danmark, Teknologisk Institut, Boligselskabet, Bo-
VEST samt Albertslund kommune. Finansiering af udviklingen kommer fra producentvirksomhederne, 
Albertslund kommune, Energistyrelsens EUDP program (som led i projektet, Albertslundkonceptet) samt 
EU-Concerto. 

1. Solfangere til varmt vand 

Der indgår 2,2 m2 solfangere, som giver tilskud til varmt vand, og rum opvarmning. Solfangeran-lægget 
fungerer sammen med en specialfremstillet varmtvandsbeholder på 160 l., som har et meget begrænset 
varmetab. Denne er udviklet af Martin Dandarnell og Simon Furbo fra DTU-BYG. 
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2. Solceller til produktion af solbaseret strøm som basis for o-energiløsning 

Der anvendes to solcelleelementer med højeffektive SUNPOWER solceller, som hver er på 5,25 m2, i alt 
10,5m2 eller 1,67 kWp. Solcelleelementerne er fremstillet af det danske firma, Racell. Solcelleelementerne 
er bygningsindpassede på en måde, så der samtidigt sikres en god ventilation af bagsiden 

 

3. Ventilation med varmegenvinding i varmesæsonen og mulighed for luftopvarmning 

Der anvendes en højeffektiv EcoVent S450 varmegenvinder med 90% varmegenvindingsgrad og et lavt 
elforbrug (SEL-værdi 0,9 kJ/m3). Der ventileres som maksimum 150 m3/h luft til den mindre bolig, som 
samtidigt bruges som basis for luftopvarmning ved hjælp af EcoVent luftvarmenhed med individuelt 
regulerbare varmeflader. Der blæses maksimalt 50 °C ind i boligen. 

 
4. Naturlig ventilation i sommerhalvåret 

Ved hjælp af Velux vinduerne i solprismet sikres mulighed for naturlig ventilation i sommerhalvåret. Ved 
temperaturer over 26 °C i boligen åbnes vinduerne automatisk for ekstra ventilation mod 
overtemperaturer. 

 
5. Varmepumpe til supplerende varmeforsyning 

En Danfoss varmepumpe, COMBI-305 på 3,5 kW fungerer som basis for at sikre den nødvendige 
varmeforsyning om vinteren og giver samtidigt supplementsvarme til det varme brugsvand. Varmepumpen 
er forbundet med jordslange-/spildevandsanlæg, hvorfra varmen hentes. Varmepumpen udnyttes 
samtidigt til at øge ydelsen af solvarmeanlægget. 

 
6. Solprismeenhed som isoleret loftrum 

Selve solprismet fungerer som et isoleret loftrum, så der holdes på varmen fra de forskellige 
installationselementer. En typisk driftsbalance temperatur inde i solprismet om vinteren vil ligge på 
omkring 15 °C. 

 

7. Velux vinduer som ovenlys 

Velux vinduerne i solprismet sikrer et godt dagslys og et passivt solvarmebidrag til den under-liggende 
bolig. Samtidigt forhindrer solgardin elementer en unødig solbelastning af boligen. 

 

Planerne for udvikling af solprismet er, at den færdigudvikles frem til udgangen af september 2009, 
hvorefter den monteres på en energirenoveret lavenergibolig i Hyldespjældet i løbet af oktober, hvor der 
sker en indkøring af den samlede løsning. Der er monteret et omfattende måleudstyr af Teknologisk 
Institut, så der kan ske målinger af den innovative funktion, i hvert fald frem til udgangen af 2010, så det 
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kan eftervises ud fra vedlagte Be06 beregning at en 0-energi-standard for den samlede bolig kan eftervises i 
praksis. 

Hyldespjældet Be06 beregning: kWh/m2,år 

1. Rumvarme: 26,19 

2. Varm brugsvand:   9,82 

 I alt 36,01 

3. Solvarme (2,2m2) - 7,2 

4. Totalt varmeforbrug i alt: 28,81 i alt - svarer til elforbrug til 
varme-pumpe i Be06 på: 9,9 
(praktisk COP værdi: 2,9) 

5. Ventilation og pumper 4,3 

6. Samlet elforbrug (pkt. 5+4) 14,2 

                       Og med faktor 2,5: (14,2 x 2,5) = 35,6 

Dette er 30% bedre end lavenergiklasse 1 (LE1) på 51,4 kWh/m2,år 

 

Inkl. 9 m2 solceller opnås en 0-energi løsning, idet energivarmetallet bliver -6,2 kWh/m2, år, hvilket i princippet giver et 
årligt el-overskud på 170 kWh. 

 

Solprismepriser – overslag – september 2009-09-15 

 

1. Modul løsning: 

 

1.1 Tagvindue & ventilation medvarmegenvinding kr. 70.000,- 

1.2 (1.1) samt 2,5 m2 solceller   kr. 85.000,- 

 

2.  Modul løsning: 

 

2.1 (1.1) samt solvarmeanlæg og kuffertrum  kr. 110.000, 

2.2 (2.1) samt 5m2 solceller   kr. 140.000,- 
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3. Modul løsning: 

 

3.1  (2.1) samt varmepumpeanlæg med jordslanger og 2 kuffertrum 

(ekskl. jordslanger til ca. kr. 150.000,)  kr. 170.000,- 

3.2 (3.1) samt 10m2 solceller   kr. 230.000,- 

 

Ved store stykantal vurderes det at prisen falder betydeligt 

 

Den 15. september 2009 

Peder Vejsig Pedersen 

CENERGIA 

 

5. Erfaringer fra driftsfasen med den CO2 neutrale testbolig i Hyldespjældet 
 

5.1 Hyldespjældet – 5 års driftserfaringer 
 

Cenergia var teknisk ansvarlig for realiseringen af den energineutrale bolig, SOLTAG, i samarbejde med bl.a. 
VELUX, Kuben Management og Rubow Arkitekter tilbage i 2005. Ud fra denne baggrund blev der arbejdet 
med ideen om at gennemføre en energineutral energirenovering baseret på præfabrikerede løsninger for 
en testbolig i Hyldespjældet, samt sammen med Agenda 21 lederen i Albertslund, Poul Marcussen, at skaffe 
ekstra midler hertil fra Landsbyggefondens Innovationspulje. Cenergia har her gennemført de nødvendige 
energiberegninger bl.a. med passivhus værktøjet, PHPP, med BE06 programmet og med BYG-SOL, hvor der i 
sidstnævnte program også kan gennemføres økonomiske vurderinger. Endelig har Cenergia koordineret 
arbejdet med at fremstille det innovative Solprisme som præfabrikeret installationselement, Bl.a. i et tæt 
samarbejde med VELUX og Danfoss. 

Da det lykkedes at opnå en ekstra bevilling på 0,5 mio. kr. fra Landsbyggefondens Innovationspulje, blev 
det, sammen med EUDP støtten og med et bidrag fra Albertslund Kommune på 0,5 mio. kr., muligt at gå 
efter en egentlig 0-energi standard for det første EUDP støttede testhus i Hyldespjældet. 

Ved at fastholde en fokus på præfabrikerede løsninger har det samtidigt været muligt at støtte målet i det 
samlede EUDP projekt om at kunne sikre en lavenergiklasse 1 standard med samme totaløkonomi, som der 
gælder for lavenergiklasse 2. 

Her har det også været en fordel med den generelle udvikling inden for solcelle markedet, hvor solceller er 
blevet mere end halveret i pris inden for få år. 
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Følgende betragtninger blev skrevet af civilingeniør Peder Vejsig Pedersen fra Cenergia i 2012 ved 
afslutning af EUDP projektet Albertslund konceptet: 

Byggeprocessen i forbindelse med energirenovering af testhuset i Hyldespjældet har efter min mening 
været godt organiseret, når man tager i betragtning at man kun arbejder med en bolig og med et meget 
begrænset økonomisk råderum. Dette skyldes bl.a. gode bidrag fra partnere som Enemærke & Pedersen, 
Rubow Arkitekter, Moe & Brødsgård etc. 

Projektet har bygget på en meget ideel og ambitiøs vision om at realisere en både passivhus og 0-energi 
standard og der er sket mange justeringer undervejs. Ideen med at udvikle et ”Solprisme”, som et 
præfabrikeret element bygger på mange års samarbejde mellem undertegnede og arkitekt maa Martin 
Rubow, men det har kun været muligt at nå det færdige resultat med EUDP støtten og med engagerede 
bidrag fra de mange projektpartnere. 

Her har beslutningen hos VELUX om at deltage aktivt i udviklingen og bygge solprismet på deres område i 
Hørsholm også haft stor betydning. 

På grund af projektets natur og visionen det bygger på, har man været nødt til at lave rigtig mange 
tilpasninger i den samlede realiseringsperiode, men dette er ikke overraskende, når der er tale om et meget 
innovativt projekt. 

Her i bakspejlet må det nok konstateres, at det har været svært at styre de mange ”kokke”, der var 
involveret i projektet, og at der måske har været vel mange innovative elementer, der skulle falde på plads. 
Et eksempel herpå er anvendelsen af jordvarme fra en spildevandsbrønd, som kom med fordi kommunen 
ønskede det, men som desværre var fejlkonstrueret, så der opstod en læk i kredsløbet 2 gange, hvilket gik 
ud over den samlede drift og måleprogrammet. 

Med hensyn til måleprogrammet er det opfattelsen, at der fra Teknologisk Institut er ydet et meget 
omfattende og kvalificeret bidrag, som havde stor betydning for vurdering af projektets resultater. 

 

Det er samtidig opfattelsen at de tekniske udfordringer er blevet håndteret meget professionelt i 
projektgruppen og at de ting man har lært i den forbindelse vil have stor betydning for fremtidige 
beslutninger f.eks. hos bygherren BO-VEST i forbindelse med de renoveringer, der gennemføres i 
Albertslund. 

F.eks. blev det besluttet at lade være med at efterisolere gulvet fordi Rockwool kunne sandsynliggøre at alt 
andet end at hugge gulvet op ville være en dårlig løsning pga. kondens risiko, og fordi dette ville blive dyrt 
og besværligt med bl.a. længere tids flytning af beboeren. 

En anden ting var brugen af isolerede flekskanaler mellem det gamle hus og de nye isoleringselementer, 
hvor frisk opvarmet luft blev tilført direkte i hvert rum uden synlige kanaler. Dette byggede bl.a. på 
inspiration fra en studietur til Holland. Uheldigvis viste det sig senere, at tætningen af disse ved samlinger 
ikke var god nok. 

En anden lidt uheldig ting, som det også har været nødvendig at tage sig af, var at varmerørene i Sol-
prismet til de individuelle varmeflader i luften frøs i en kraftig frostperiode. Så blev der tilsat glykol i dette 
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kredsløb, så det ikke mere var et problem. Det burde man selvfølgelig have gjort fra starten, men det var 
der ingen, der tænkte på. Så er det jo godt, at udviklingen kun er sket i en boligenhed. 

Alt i alt har der dog været mange vigtige innovationer i projektet, som er lykkedes godt. Her kan bl.a. 
fremhæves Racells store solcellemoduler på hver 5,3 m², som alle er enige om er meget flotte. Der er 
Ecovent varmegenvinder, som dels har en meget høj genvindingsgrad og et meget lavt elforbrug på basis af 
en helt nyudviklet varmeveksler. Der er varmtvandsbeholderen fra firmaet Varmtvandsbeholderen.dk, som 
udspringer af DTU-BYG og som er lavet helt uden kuldebroer, så der er et meget begrænset varmetab. Der 
er varmepumpen fra Danfoss, som er tilpasset i effekt og størrelse, samt VELUX vinduesløsning, som er 
udstyret med de seneste solafskærmningsprincipper, så det ikke giver problemer med sydvestvendt 
orientering og endelig er der selve Solprismet, som er udført med samme finish som VELUX øvrige 
produkter. 

Herudover er der innovative 3-lags vinduer fra Velfac og hele facadekonstruktionselementet, som er udført 
i et godt samarbejde mellem Tåsinge Træ og Rockwool. 

 

På trods af ovennævnte betragtninger, der blev skrevet et par år efter idriftsættelsen af Solprismet i 
Høkerlængen i Albertslund, har det efterfølgende vist sig, at der også er poppet nye problemer op, idet det 
har vist sig, at varmepumpen, der var en prototype, havde nogle mærkelige og uforklarlige udfald. Ligesom 
solcellerne, der også var prototyper, havde problemer efter få års drift. Desværre viste der sig også at være 
problemer med utæthed af den installerede solfanger fra VELUX i Solprismet, noget som viste sig vanskelig 
at løse i praksis. Det er selvfølgelig ærgerligt at varmepumpedelen ikke har fungeret overbevisende, men 
det kan konstateres, at konceptet satte meget i gang, og at de 60 Solprismer, som Danfoss og VELUX 
efterfølgende lavede til nybyggeri v. boligselskabet BBBO i Tranbjerg ved Århus tilsyneladende fungerer 
upåklageligt i en mere simpel 2. generations udformning. 

Afslutningsvis er det på sin plads at give en uforbeholden ros dels til beboeren i Høkerlængen 2, Kirsten, der 
har haft meget stor tålmodighed og til Bo-Vest og Albertslund Kommune, der har deltaget i løbende 
opfølgning i en 5 årig periode. 

 

6. Indsats med udbedring af delelementer for det udviklede ”Solprisme” 
Cenergia har sammen med Bo-Vest deltaget i det løbende arbejde med at forbedre de mange større og 
mindre fejl, der viste sig at være i forbindelse med Solprismet. Så sent som i 2015 blev det besluttet at 
nedtage solfangerelementerne og erstatte dem med tagpap, da både solfangersystemet og varmepumpen 
var taget ud af drift i forbindelse med genindførsel af fjernvarme til opvarmning af forsøgsboligen. 
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Foto fra 2016 hvor solfangere blev fjernet fra Solprismet for at sikre en løsning uden problemer med vand indtrængen 
til boligen 

7. Kommentarer fra beboere i Hyldespjældet og Høker 2 
En af de lokale ildsjæle i projektet har været beboer Povl Markussen, der er medlem af Hyldespjældets 
grønne miljøudvalg og leder af det lokale Agendacenter. Povl Markussen udtaler, at han er glad for, at der 
står et velisoleret hus med et godt indeklima og masser af lys som boligerne i Hyldespjældet ikke har så 
meget af. Han ærgrer sig over, at processen har været så lang og, at teknikken drillede eller viste sig slet 
ikke at være velegnet til formålet. Han glæder sig dog over, at erfaringerne er samlet op af de involverede 
firmaer, selskaber og videns institutioner. Specielt er han glad for, at projektet opnåede så stor 
opmærksomhed både i fagpresse og i andre medier og dermed blev et væsentligt indlæg i 
samfundsdebatten om, hvordan og til hvilket energiniveau, vi renoverer. Projektet sendte også et klart 
signal til energiselskaberne om, at de i fremtiden er nødt til at sætte mere fokus på leverance af 
vedvarende energi. 

Beboeren Kirsten i Høker 2 var ude af sin bolig i ca. 2 uger, mens der blev foretaget de mest vidtgående 
indgreb i bygningskonstruktionen. Herudover har hun tålt de mange besøg fra teknikere og håndværkere 
og ikke mindst fra mange faglige grupper fra ind- og udland, der har vist interesse for projektet. Det har 
været afgørende for projektet, at Kirsten har udvist stor tålmodighed og har haft viljen til at samarbejde. 
Det er en selvstændig lære af projektet, at den type af projekter, der i så høj grad gør indgreb i den private 
bolig og i dagliglivet kun lader sig gøre, hvis beboeren er en dedikeret medspiller. 
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8. Konklusioner vedr. det gennemførte udviklingsprojekt og anbefalinger for 
fremtidig helhedsrenovering på basis heraf. 
 

8.1 Udviklingsprojektet 
 

Det kan konstateres, at Solprismet med udgangen af 2015, seks år efter ibrugtagningen, mest består af det 
installerede ventilationsanlæg (som nu er helt tæt), af VELUX tagvinduerne (som beboeren sætter stor pris 
på) samt af solcelle elementerne. Den alternative varmeforsyning med varmepumpe og solvarme havde 
ikke været en succes og blev efterfølgende afviklet. Dette er dog ikke noget bevis på, at der er tale om 
dårlige løsninger, men blot et udtryk for at de løsninger der blev anvendt i forsøgsboligen havde været lidt 
for innovative. 

Det kan konkluderes at selve ideen med at gennemføre fuldskala afprøvning og test i praksis, som det skete 
med det udviklede Solprisme i Hyldespjældet, faktisk er en rigtig god ide. Samtidigt er det tydeligt, at man 
kunne have opnået et meget bedre resultat, hvis man havde haft god tid til udviklingen og test af 
delløsningerne inden den praktiske demonstration skulle gennemføres. Her spillede ønsket om at fremme 
et færdigt demonstrationshus til klimatopmødet i København uden tvivl en uheldig rolle. 

 

8.2 Efterfølgende udviklingsarbejde vedr. Solprisme teknologier 
 

Eksempel på solcelleløsning til fladt tag i Røde Vejrmølle Park, Degnehusene 26 i Albertslund 

Til Røde Vejrmølle Park i Degnehusene 26 blev, efter de øvrige forsøg med EUDP støttede 
energirenoveringer i Albertslund, gennemført en helhedsrenovering med kombination af tagvinduesbånd i 
taget og en let hældende solcelleinstallation på 4.5 kWp, som sikrede en driftsmæssig 0-energiløsning for 
det privatejede rækkehus. 
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Prisoptimerede solcelletage i kombination med VELUX vinduer til privat bolig med fladt tag i Røde Vejrmølle 
Parken udføres i 2012, som afslutning af EUDP projektet Albertslund Konceptet. Her er vist dels en lidt 
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dyrere løsning hvor solcellerne flugter med VELUX vinduerne og dels den prisoptimerede model, som 
alligevel er en god helhedsløsning. 

 

Solenergitage med Solprisme løsninger 

Som led i EUDP arbejdet er der også udviklet nye typer Solprisme løsninger bl.a. til gårdhavehuse i 
Albertslund i samarbejde med Solarplan og tegnestuen Vandkunsten. 

Opfølgning vedr. Solprisme i Høker 2 

Cenergia har siden etableringen af Høker 2 renoveringen og det tilhørende Solprisme i 2009 følt en 
forpligtelse til at følge op på tingene. Det arbejde blev først færdigt i 2016. hvor der ikke blev konstateret 
flere fejl og problemer. Som ekstra effekt af problemet med ventilationen, blev der i 2013 målt et højt 
radon niveau i boligen, men efter at alt fungerer som det skal og hul i teknikrum til kryberum er lukket, bør 
det problem være helt løst. Af vedlagte fotos fra 2014 fremgår det, at bl.a. firmaet Vicotec og E,Klink har 
gennemført et stort arbejde for at nå i mål inkl. god tæthed for ventilationen.  

 

 

 

 

Fotos fra det renoverede Solprisme 2014 

 

Fotos af isolerede ventilationsløsninger i Solprismet. Til venstre ses installeret buffertank, som var et forsøg på at få 
varmepumpen til at virke bedre. Dette løste dog ikke problemerne. 
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Af fotos fremgår det at Wicotec har lavet et omhyggeligt arbejde med opdatering af ventilationsanlægget 
inkl. sikring af tæthed i forbindelsen til luftkanaler i væg som er dokumenteret ved test. Der er nu indbygget 
en markedsført ventilationsvarmegenvinder rettet mod energi renovering v. firmaet Øland og produceret af 
firmaet Ecovent, som også er dokumenteret som meget effektiv i test på Teknologisk Institut.  

Buffertank er også udført som aftalt men drift udfald for varmepumpen er ikke stoppet. 

Solprisme inspektion med Racell maj 2014. 
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Solprisme løsningen kan udføres som et modul med solceller på overfladen til det flade tag og med en indbygget 
ventilationsenhed med varmegenvinding, som ved hjælp af automatisk filterbokse kun kræver servicering ca. hvert 5. 
år. 

 

Forslag til simpel Solprisme løsning til flade tage i Albertslund 
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Forslag til implementering af Solprismer til gårdhavehuse i Albertslund 
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Det viste solcelle areal kan sagtens dække det nødvendige elforbrug til enheden på årsbasis med ca. 130 kWh 
solstrøm. Kan sammenkobles med supplerende solcelleinstallation.  

 

Foto af præfabrikerede solprismer ifm. 60 lavenergiboliger med solprismer med varmepumper og solceller samt VELUX 
tagvinduer i Tranbjerg v. Aarhus v. Brabrand Boligforening 
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Simpelt solprisme forslag fra Solarplan. Brug af solceller til storskala renovering i Albertslund Kommune 
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Da Albertslund Kommune i 2012 blev valgt som Nordisk Energikommune primært pga. EUDP projektet, blev 
der præsenteret et forslag til en solcelleplan knyttet til de store renoveringsplaner: 

 

Albertslundkonceptet er energirenovering i stor skala, som blandt andet har medført energirenovering af seks boliger i 
seks forskellige energiklasser, eksempelvis landets første CO2-neutrale hus i Hyldespjældet. 

Her er Nordens bedste energi-kommune 
Nordisk ministerråd udnævnte mandag d. 31. oktober 2011 Albertslund til Nordisk Energikommune 2011. 
“Prisen er en anerkendelse af de borgere, virksomheder og institutioner, der arbejder for en bæredygtig 
klode”, sagde borgmesteren ved prisoverrækkelsen 

Albertslund blev mandag hædret som den bedste energikommune i Norden af Nordisk Ministerråd. 14 
kommuner var nomineret, men det blev Albertslund, der løb med den ærefulde titel: “Nordisk 
Energikommune 2011”. 
 
Prisen blev tildelt Albertslund Kommune for energirenoveringsprojektet ”Albertslundkonceptet” og 
overrækkelsen fandt sted i Dansk Arkitektur Center i København. 
 
Borgmester i Albertslund Kommune, Steen Christiansen, der fik overrakt prisen af den finske statsminister, 
ser prisen som en stor anerkendelse.  
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Forslag til solcelleplan for Albertslund Kommune 

 

 Omfang af 
boligenheder 
samt m² 
tagarealer for 
øvrige 
bygninger 

Mulige solcelle 
installationer i perioden 
2012 -2020 ifm. stor skala 
renovering samt 
tagrenovering 

Investerings
udgift 

(mio. kr.) 

 

1. Almene boliger 5000 boliger 15.000 kWp 270  

2. Private Boliger 1500 boliger 4.500 kWp 81  

3. Kommunale bygninger 20.000 m² 1000 kWp 18  

4. Erhvervsbyggeri 10.000 m² 500 kWp 9  

Samlet solcelleplan                                                   i alt 21.000 kWp 378  

= 21 MWp  = 0,75 kWp 
pr. 
indbygger 

= 168.000 m² solceller /28.000 = 6 m² 
solceller 
pr. 
indbygger 

 

Årlig energibesparelse: 21.000 kWp x 850 kWh/kWp = 17.850 MWh el som ved 1,7 kr./kWh har en værdi på 
30,3 mio. kr., og som i forhold til det samlede elforbrug i Albertslund Kommune i 2010 på 144.000 MWh 
udgør 12,5 % af dette.  

Ovenstående er baseret på en forventet pris for solcelleinstallationer på 15.000 – 21.000 kr. / kWp i 
perioden, svarende til en gennemsnitpris på 18.000 kr. /kWp (2.300 kr./m²), samt en gennemsnitlig 
installationsstørrelse på 3 kWp (24 m²) pr. bolig og en 40 % udnyttelse af tilgængelige tage på kommunale 
og erhvervsbygninger. 

Nu blev solcellereglerne ændret betydeligt i løbet af 2013 fordi man var bekymret for den store omsætning, 
der havde været primært til enfamiliehuse. 

Men da solcellepriserne på verdensplan er faldet meget mere igen, er det stadigvæk en god mulighed at 
overveje at bruge solceller i forbindelse med større renoveringsprojekter. For mere parklignende byggerier 
som i Albertslund, kan solceller enten bruges individuelt for den enkelte bolig eller man kan tænke i at 
bruge den såkaldte virtuelle afregningsmodel, når den sandsynligvis godkendes i løbet af 2017.  
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