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Oplyst varmeforbrug Energimærke

• Udgift inkl.
 moms og afgifter: 549.013 kr./år

• Forbrug: 1.098,64 m³
fjernvarme

• Oplyst for perioden:

Fjernvarme: 31-01-2009 - 19-01-2010

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er
klimakorrigerede af energikonsulenten, så det
udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt
år rent temperaturmæssigt.

Besparelsesforslag
Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet ”Energikonsulentens bygningsgennemgang”.

Forslag til forbedring

Årlig
besparelse i

energienheder

Årlig
besparelse i

kr. inkl. moms

Skønnet
investering
inkl.moms

Tilbage-
betalingstid

1 Montering af ny cirkulationspumpe
på brugsvandsanlæg.

450 kWh el
163,55 m³
fjernvarme

5.200 kr. 7.000 kr. 1,3 år

2 Loftgulv mod underliggende
beboelse, efterisoleres ved
indblæsning af granulat så meget
som mulig, her medregnes 70 mm.

14 kWh el
1.213,30 m³
fjernvarme

31.900 kr. 317.000 kr. 9,9 år

3 Vinduesbrystninger efterisoleres så
meget som mulig, her medregnes
50 mm.

10 kWh el
840,15 m³
fjernvarme

22.100 kr. 296.400 kr. 13,4 år

4 Efterisolering af alle varmerør på
loftet.

647,78 m³
fjernvarme

17.100 kr. 71.500 kr. 4,2 år

5 Beboerrum: Efterisolering ovenpå
eks. tag, total iso 250 mm.

2 kWh el
142,12 m³
fjernvarme

3.800 kr. 88.800 kr. 23,8 år

Energimærkning SIDE 1 AF

Adresse: Ægirsgade 55
Postnr./by: 2200 København N
BBR-nr.: 101-657647-001
Energimærkning nr.: 200030015
Gyldigt 5 år fra: 06-04-2010
Energikonsulent: Rudi Tobisch
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Abildhauge

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,
fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har
godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.
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Forslag til forbedring

Årlig
besparelse i

energienheder

Årlig
besparelse i

kr. inkl. moms

Skønnet
investering
inkl.moms

Tilbage-
betalingstid

6 Eks. vinduer med 1 lag glas
ombygges til termoruder med 2
lags Energiglas.

1 kWh el
133,50 m³
fjernvarme

3.600 kr. 76.500 kr. 21,8 år

7 Udskiftning af 1 stk.eksisternde
enkeltskyls toilet til dobbeltskyl.

8,00 m³ koldt
brugsvand

400 kr. 4.200 kr. 11,4 år

Bemærk:
Forslagene bygger på det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af
bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi – fx hvis dyr el erstattes med billigere
fjernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og
håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekt/ingeniør, byggeplads og andre
følgeomkostninger

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter
og andre låneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne
ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre
isolering.

Samlet besparelse – her og nu
Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

• Samlet besparelse på varme 82.311 kr./år

• Samlet besparelse på el til andet end opvarmning 950 kr./år

• Besparelser i alt 83.261 kr./år

• Investeringsbehov 861.400 kr. inkl. moms

Alle beløb er inklusive moms.

Energimærkning SIDE 2 AF

Energimærkning nr.: 200030015
Gyldigt 5 år fra: 06-04-2010
Energikonsulent: Rudi Tobisch
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Abildhauge
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Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren:   C
Til sammenligning:
For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i øjeblikket karakteren B.
Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et
lavenergihus

Energiforbedring ved ombygning og renovering
Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer – både
af økonomiske og praktiske grunde.
Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og
renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dk/br08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og 7.4.
Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller
renovering:

Forslag til forbedring

Årlig
besparelse i

energienheder

Årlig
besparelse i

kr. inkl. moms

8 Kvistfunke bør efterisoleres på indvendig side, eller udvendig
næste gang der skal arbejdes på tag.

1 kWh el
39,16 m³ fjernvarme

1.100 kr.

9 Kvisttag efterisoleres indvendig eller udvendig næste gang
taget skal renoveres, her medregnes totalt 100 mm.

1 kWh el
22,91 m³ fjernvarme

700 kr.

10 Eks. 2 lags termoruder udskiftes til 2 lags Energiglas. 1 kWh el
57,88 m³ fjernvarme

1.600 kr.

11 Isolering af varmefordelingsrør i kælderen. 143,10 m³
fjernvarme

3.800 kr.

Energimærkning SIDE 3 AF

Energimærkning nr.: 200030015
Gyldigt 5 år fra: 06-04-2010
Energikonsulent: Rudi Tobisch
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Abildhauge
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Energikonsulentens konklusion og kommentarer
Ejendommen omfatter adresserne Ægirsgade 55 - 65, Balders Plads 1 og 3, Nannasgade 18 og 20.
Ejendommen er opført i 1902 med tilbygninger i 1929, som grundmuret bygning med massive sten i 5
etager samt kælder. Øverste etage er fremstår som manzardetage mod gader. Ejendommen har to porte
til gården. Der er erhverv i deler af stueetagen, øvrig del af ejendom anvendes til beboelse.

Vi har aflagt besøg i lejlighed:   Nannasgade 20, 4. sal.

Ved bygnings genemgangen var det ikke muligt at undersøge skråvægge og skunke. Vi må antage at
bygningsdelene opfylder gældende Bygningsreglement på ombygningstidspunktet.
Der er ikke foretaget destruktive undersøgelser af klimaskærmen.

Da der er ikke er isoleret mod kælder, er dette areal medregnet til det opvarmede areal.

ENERGIFORBRUG:
Energiforbruget er omregnet til et normalårs forbrug.
Aktuel årsgraddage: 2.964
Normalgraddage i perioden 1982 - 2000: 3.263
Graddage er taget fra DMI, på deres målestation: Københavns Lufthavn.

Ejendommens energiforbrug ( fjernvarme og el til pumper ) svarer til et årligt forbrug på 128 kWh/m²
Gennemføres alle forslag uden tanke på forrentning, så kommer energiforbruget ned på 81,1 kWh/m².
Energimærke skala:
C = et sted mellem 70 – 109 kWh/m² årligt.
D = et sted mellem 110 – 149 kWh/m² årligt.
E = et sted mellem 150 – 189 kWh/m² årligt.
F = et sted mellem 190 – 249 kWh/m² årligt.

BESPARELSER:
En del besparelser kan give et øget elforbrug. Ordningens grundberegningsmodel er et SBI program BE-
06.

De tilbagebetalings perioder der er nævnt i rapporten er hvad energien koster d.d., ved en højere
energipris i løbet af de næste år, vil forkorte tilbagebetalingsperioden.

En del af de beskrevne forslag, har en længere tilbagebetalingstid end 10 år der under normale forhold
ikke virker motiverende. Ved gennemførsel af en del af disse forslag vil boligkomforten med stor
sandsynlighed blive forbedret.

De punktnumre der står ved diverse besparelsesforslag, hører sammen med de senere forslagsnumre på
de følgende sider.

Energimærkning SIDE 4 AF

Energimærkning nr.: 200030015
Gyldigt 5 år fra: 06-04-2010
Energikonsulent: Rudi Tobisch
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Abildhauge
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Der føres ikke driftjournal.- Efter bekendtgørelse om energimærkning af bygninger – kapitel 6, skal der
være en driftansvarlig der fører driftjournal, vand- /el- / varmeforbrug og temperaturer på vand- og
varmeanlægget.

Energikonsulentens bygningsgennemgang

Bygningsdele

• Loft og tag

Status: Tagkonstruktionen er manzardkonstruktion mod gader, og sadeltag mod haven.

Gulv i loftetagen er ikke efterisoleret. Indblæsning af isoleringsmaterialer i
etageadskillelsen er fornuftig, og skal udføres efter fabrikanternes arbejdsanvisninger.
Arbejdet vil blive udført senere d.å. blev der oplyst.

Skrå tagflader vides ikke hvorvidt de er isolerede, men noget er sandsynlig. Her regnes
med 50 mm.

Forslag 2: Loftgulv mod underliggende beboelse, efterisoleres ved indblæsning af granulat så
meget som mulig, her medregnes 70 mm.

Forslag 5: Beboerrum: Efterisolering ovenpå eks. tag, total iso 250 mm.

Forslag 9: Kvisttag efterisoleres indvendig eller udvendig næste gang taget skal renoveres, her
medregnes totalt 100 mm.

• Ydervægge

Status: Alle ydermure (facaderne) er massive mure ifølge bygningstegningerne og den normale
byggeskik, der var i årene omkring hvor bygningen blev opført.
Ydervæggene starter med en vægtykkelse i kælderen på ca.  74 cm, stuen og 1. sal 62
cm, 2. og 3. sal 48 cm og 4. sal 36 cm. Jf. tilgængelige bygningstegninger er her
afvigelser fra ovennævnte normal.

Vinduesbrystninge er ikke isoleret. Det foretages senest når der etableres nyt
radiatoranlæg, er der oplyst.

Forslag 3: Vinduesbrystninger efterisoleres så meget som mulig, her medregnes 50 mm. Sker først i
forbindelse med etablering af det nye varmeanlæg hvor radiatorerne placeres under
vinduerne.

Forslag 8: Kvistfunke bør efterisoleres på indvendig side eller udvendig næste gang der skal
arbejdes på tag.

Energimærkning SIDE 5 AF

Energimærkning nr.: 200030015
Gyldigt 5 år fra: 06-04-2010
Energikonsulent: Rudi Tobisch
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Abildhauge
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• Vinduer, døre og ovenlys

Status: Alle vinduer er nyere trævinduer af dannebrogstypen, fra ca. år 2000. Vinduerne er
bygget op med 2 lags termorude inderst og 1 lag rude i koblet ramme yderst, med
sprosser og "kitfalse".
Der er dog enkelte undtagelser. I stueetagens erhvervslokaler og børnehave er der
enkelte vinduer og døre med 2 lag glas, og endog med 1 lag glas.
Vinduer og butikdøre med 1 lag glas bør snarest udskiftes/ renoveres til 2 lag Energiglas.

Kældervinduer er de oprindelige vinduer med 1 lag glas.
Vinduer bør udskiftes til vinduer af samme type, eller lign., som øvrig ejendom, da kælder
formelt set er del af bygningens opvarmede areal.

Udvendige døre har overvejende ruder med 1 lag glas.

Forslag 6: Eks. vinduer med 1 lag glas ombygges til termoruder med 2 lags Energiglas.

Forslag 10: Eks. 2 lags termoruder udskiftes til 2 lags Energiglas.

• Gulve og terrændæk

Status: Etageadskillelse mellem stuen og kælder er opbygget som kappadæk, dvs. med
jernbjælker udfyldt med murede buer. Dækket er ikke isoleret, og bør efterisoleres med
undermontering af måtter med mineraluld.

Gulv i kælder er beton, og ikke isoleret.

• Kælder

Status: Der er ingen radiatorer i kælder, men da etagedæk ikke er isoleret, se foran, så er kælder
at betragte som varm, i ”Energimærknings” sammenhæng. Kælder medtages derfor i det
samlede opvarmede areal.

Ventilation

• Ventilation

Status: Ejendommens boliger ventileres med naturlig ventilation over tag, luftskiftet foregår ved
åbning af hoveddøre, brevsprækker, spalteventiler (friskluftsventiler) i vinduer samt de
utætheder der er i en ældre bygning.

Energimærkning SIDE 6 AF

Energimærkning nr.: 200030015
Gyldigt 5 år fra: 06-04-2010
Energikonsulent: Rudi Tobisch
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Abildhauge
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Varme

• Varmeanlæg

Status: VARMELEVERANDØR:
Opvarmningen af ejendommen foregår via Københavns Energi.
Ejendommen er fjernvarmeforsynet med damp på ca. 175°C.
Forbruget afregnes efter den vandmængde der sendes retur når dampen er afkølet til
væskeform.

KOMPONENTER I VARMECENTRALEN:
Centralvarmeanlægget er forsynet med en damp rørveksler – Ajva – nr. 973 – år. 2000 –
varmeydelse 670 kW – hedeflade 1,8 m² - udlagt til følgende temperaturer 164/90°C –
80/60°C.

Varmeveksleren er forsynet med isoleringskappe.

Anlægget er forsynet med sikkerhedsventiler og en trykholder ekspansionsbeholder -
Pneumatex 400 liter - år 1985 - fortryk 2.6 bar.

Dampvekslerens ladekredspumpe er en Grundfos UPS 32-80.
Pumpen er uden isoleringkappe på pumpehuset.

Centralvarme cirkulationspumpen er en Grundfos Magna 50 - 120
Pumpen er med isoleringkappe på pumpehuset.
Målt pumpedata: Pumpe setpunkt 4,0 mVS - aktuel kapacitet 3,9 mVS - cirkulerende
vandmængde 12 m³/h - 1.000 omd. - 248 W - drifttimer i alt 16.346.

Ejendommens centralvarmepumpe er af typen: ”Spare energipumpe”

DRIFT AF VARMECENTRALEN:
En rensning af en dampvarmeveksler behøver ikke at ske, når der foretages rensning af
ejendommens varmtvandsbeholder, normalt bliver der ikke efterfyldt så meget frisk vand
på et centralvarmeanlæg, at en veksler bliver tilkalket på 1 - 2 år.
En rørveksler kan normalt holde 5 - 8 år før den skal renses.

Der skal holdes øje med dampkondensat temperaturen og den temperatur der er efter
varmtvandsbeholderen, på nuværende tidspunkt udnyttes dampkondensatet ikke
optimalt.

Alle termometre i varmecentralen bør have et tjek om de viser den rette temperatur,
normalt sidder der en justeringsskrue i bunden af de runde termometre.

Energimærkning SIDE 7 AF

Energimærkning nr.: 200030015
Gyldigt 5 år fra: 06-04-2010
Energikonsulent: Rudi Tobisch
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Abildhauge
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De gammeldags termometre med lodret temperatursøjle (ikke dem i vinkel, udført i
kraftigt messing), kræver kontakt imellem dykrør og følerspids på termometret, derfor skal
dykrøret opfyldes med lidt cykelolie.

Fortykket i trykekspansionsbeholderen skal svare til afstanden fra varmecentralens
kældergulv og til øverste punkt på radiatoranlægget, som er de automatiske luftudladere
på hovedledningen på loftet.
Løseligt opmålt til ca. 22 meter.
Fortryk på automatikken bør være indstillet til ca. 2,2 bar
Fortrykket på automatikken var indstillet til 2,6 bar  =  26 m.

Det er ikke nødvendigt at sænke anlægstrykket, vores opmåling siger bare et minimums
tryk for der er vand på toppen af anlægget.

Ejendommen lukker for varmen i sommerperioden.
Varmeautomatikken regulerer fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen efter
en indlagt varmekurve og lukker helt ved 17°C.
Normalt er det ikke nødvendigt med opvarmning af boliger, når udetemperaturen er over
17°C i mindst 3 dage.

Nye cirkulationspumper bør forsynes med pumpeisoleringskapper.

Aflæst centralvarme- og udetemperatur.
Udetemperatur på: 4°C,
Centralvarme frem: 60°C

Hvad er den retningsgivende fremløbstemperatur på et centralvarmeanlæg ved alm.
jævn vind:
Udetemp. 12,0°C / Centralvarme frem 36°C
Udetemp. 10,0°C / Centralvarme frem 38°C
Udetemp. 4,0°C / Centralvarme frem 47°C
Udetemp. 0,0°C / Centralvarme frem 55°C
Udetemp. -4,0°C / Centralvarme frem 62°C
Udetemp. -10,0°C / Centralvarme frem 73°C

I forbindelsen af udskiftningen af de gamle vinduer i ca. år 2000 til nye vinduer med
termoruder samt koblet ramme med 1 lagglas, ville det med stor sandsynlighed være
muligt, at sænke fremløbstemperaturen til radiatorerne, det vil sige at 47°C vil være nok i
fremløbstemperatur.

For hver 1°C fremløbstemperaturen sænkes, bør der være en gevinst på 1- 3 % på den
del af varmeregningen, der går til boligopvarmning.

Energimærkning SIDE 8 AF

Energimærkning nr.: 200030015
Gyldigt 5 år fra: 06-04-2010
Energikonsulent: Rudi Tobisch
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Abildhauge
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ISOLERING:
Alle vand- og varmeinstallationer i varmecentralen er generelt isoleret til gældende
isoleringsregler på installations tidspunktet.

Der er nogle få steder, hvor der mangler isolering enten på grund af reparationer eller
pladsmangel.

Forslag 4: Efterisolering af alle varmerør på loftet. Hvis ejendommen overvejer et nyt varmeanlæg,
så vil de varmerør på loftet være i overskud. Et nyt anlæg projekteres med begge
hovedledninger i kælderen.

Energimærkning SIDE 9 AF

Energimærkning nr.: 200030015
Gyldigt 5 år fra: 06-04-2010
Energikonsulent: Rudi Tobisch
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Abildhauge
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• Varmt vand

Status: VARMELEVERANDØR:
Det varme brugsvand opvarmes med fjernvarme i en varmtvandsbeholder.

KOMPONENT DATA:
Data: Varmtvandsbeholder Ajva type 10 – 4.000 liter.
Beholderbeskyttelse: Fab. Krüger med offeranoder
Beholderen er isoleret med 100 mm. mineraluld.

Data: Forvarmer varmtvandsbeholder Ajva - nr. 15440 - 400 liter - 25 kW.
Dimensionerende temperatursæt: Fjernvarme ind 80° C / fjernvarme ud 40° C -
brugsvand koldt ind 10° C / varmt vand ud til beboerne 55° C = (80/40 - 10/55)
Beholderbeskyttelse: Fab. ?????
Beholderen er isoleret med 100 mm. mineraluld.
Det er vigtigt at denne beholder også renses samtidig med den store beholder

Cirkulationspumpen til varmt brugsvand er fabrikat Grundfos type UPS 25-60.

VARMECENTRALENS DRIFT:
Temperaturreguleringen foregår via Clorius KC 2002 reguleringsanlægget, det samme
anlæg der styrer centralvarmetemperaturen, motorventil er monteret på
centralvarmereturledningen fra varmtvandsbeholderen.

Anlægget er opbygget med udnyttelse af damp kondensatet fra centralvarme
dampveksleren, denne funktion er sat ud af drift.

Varmtvandstemperatur aflæst på beholdertermometeret: Top: 54° C.
Brugsvandscirkulationens temperatur inden den går ind i beholderen: 52° C

Det bør undersøges ved næste beholderrensning, om der er monteret en defuser på
koldvands- og cirkulations indgangen i begge beholdere. Hvis ikke, bør disse monteres af
beholderfabrikanten.

Brugsvandscirkulationens temperatur er for høj, fejlen må findes.

Den store beholderen er sidst renset d. 2-7-2009 står der.
Det andet er beholderbeskyttelsen på den lille varmtvandsbeholder? Er der monteret
offeranoder inde i beholderen, holder normalt kun i max. 2 år, ved nedslidte / opbrugte
anoder, begynder brugsvandet at foretage rustangreb på varmtvandsbeholderen der er
udført i alm. sort jern.

Energimærkning SIDE 10 AF

Energimærkning nr.: 200030015
Gyldigt 5 år fra: 06-04-2010
Energikonsulent: Rudi Tobisch
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Abildhauge
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Cirkulationspumpens opgave er, at pumpe vandet langsomt rundt i systemet for at holde
rørinstallationen varm, der er ikke behov for de store vandmængder.
Vandtrykket der kommer ud af vandhanerne, sørger vandværket for.

ANLÆGS OPBYGNING UDENFOR VARMCENTRALEN:
Varmtvandsanlægget er opbygget med hovedledning i kælderen, stigstrengen kører op
igennem køkkenerne i venstre side til øverste etage, cirkulationsledningen er koblet på
stigstrengen på øverste etage (loftet) og kører retur til varmtvandsbeholderen i kælderen,
gennem køkkenerne i højre side.
Alle brugsvandsrør er udført i rustfri stålrørs system.

Cirkulationsledningen fra etagerne er forsynet med termostatiske indreguleringsventiler af
typen Frese – CirCon

De ventiler vi så ved vores gennemgang, var indstillet til 53 - 55°C.

Den normale indreguleringstemperatur på alle stigstrenge er ca. 45°C, dog bør den
sidste streng i hver ende af ejendommen indstilles til ca. 49 - 51°C.

Indregulering af brugsvandsinstallationen giver en øget komfort, med hensyn til varmt
vand når varmtvandshanerne åbnes, der er varmt vand med det samme.

Indreguleringskontrol af de termostatiske reguleringsventiler, foretages med et
overfladetermometer med kontaktpasta på føleren. Temperaturen indreguleres som
førnævnt.

ISOLERING:
Alle vand og varmeinstallationer i kælderen / loftet er generelt isoleret i forhold til
gældende isoleringsregler på installations tidspunktet.

Der er nogle få steder, hvor der mangler isolering enten på grund af reparationer eller
pladsmangel.

Forslag 1: Montering af ny automatisk hastigheds regulerende cirkulationspumpe på
brugsvandsanlæg. Det vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt.
husk pumpenbør være med rustfri pumpehus.

Energimærkning SIDE 11 AF

Energimærkning nr.: 200030015
Gyldigt 5 år fra: 06-04-2010
Energikonsulent: Rudi Tobisch
Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: Abildhauge
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• Fordelingssystem

Status: ANLÆGSOPBYGNING:
Varmeanlægget er opbygget af to omgange, der er to sæt hovedledninger på loftet og fire
hovedledninger i kælderen, alle hovedledninger er i ekstra store rørstørrelser.
De lodrette stigstrenge er i midten af huset hvor alle radiatorerne også er placeret.
Dog er der nogle beboere der har flyttet radiatorerne ud under vinduerne.

Der er monteret indreguleringsventiler på alle stigstrenge af den faste type (STAD). Med
de er monteret i samme størrelse som rørinstallationen, dette betyder normalt at
ventilerne er næste umulige at indregulere.

Formelt set regner vi i Energimærkningsordningen at kælderen er opvarmet og at
varmetabet fra rørinstallationerne kommer bygningen til gode, derved bliver
tilbagebetalingsperioden med hensyn til efterisolering, af rørinstallationen lidt lang.

Hvis etagedækket isoleres, så bliver kælderen til en kold kælder og så er det vigtigt at
isolere rørinstallationen korrekt.

Ejendommens radiatorer er forsynet med termostatventiler.

Et 1-strengsanlæg er normalt dimensioneret med søjleradiatorer og almindelige
radiatorventiler med stor lysning - stort hul indvendig i ventilen - og uden
termostatfunktion.
Hvis der så igennem tiderne er monteret termostatventiler med mindre lysning,
reparationsventiler - Ballofix - og plane radiatorer, så vil vandet med stor sandsynlighed
bare løbe forbi radiatorerne og der klages over manglende varme.

Ved manglende varme i radiatorerne kan der evt. prøves at udskifte radiatorventiler, til
Fab. Herz,  1-strengsventil med ekstra stor lysning for vandgennemløb - Herz-TS-E. ( fra
K.Neerskov ) Samt udskifte de reparationsventiler der ikke har fuld lysning (Ballofix) til
ventiler med fuld lysning.
Før det store arbejde opstartes, er det en god ide af få fat i en rådgiver.

Ved manglende varme på enkelte lodrette stigstrenge, er problemet normalt, manglende
vand på anlægget eller at de automatiske luftudladere på loftet ikke virker.

Ejendommen bør overveje at få installeret et nyt 2-strengs centralvarmeanlæg.

ISOLERING:
Alle varmeinstallationer i kælderen / loftet er generelt isoleret for lidt i forhold til gældende
isoleringsregler. I kælderen er der mange meter varmerør helt uden isolering.
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Efterisolering af rørinstallationen kræver mere plads til isoleringen, ved udskiftning af
rørinstallationen, skal gældende isoleringskrav overholdes.

Forslag 11: Isolering af uisolerede og dårlig isoleret varmefordelingsrør i kælderen med 50 mm
mineraluldsmåtte afsluttet med pap og lærred. Der er ikke plads til den ekstra isolering.
Det ville være bedre at ejendommen indhenter tilbud på et nyt radiatoranlæg med
radiatorerne placeret under vinduerne.

• Automatik

Status: Centralvarmeanlægget er forsynet med et Clorius Control KC 2002 reguleringsanlæg
med udeføler.

Reguleringsanlægget regulerer fremløbstemperaturen til radiatorerne i forhold til en
indlagt varmekurve og udetemperaturen.

Reguleringsanlægget regulerer varmtvandstemperaturen i varmtvandsbeholderen.

Vedvarende energi

• Solceller

Status: Der er undersøgt om der er økonomi i solceller: Indtil dato er solcellerne ikke effektive
nok.
På nuværende tidspunkt kan 10 m² solfanger årligt leverer 800 kWh, regnet ud fra et
normal solskins år.

• Varmepumper

Status: Der er undersøgt om der er økonomi i varmepumper: Indtil dato er varmepumpernes ikke
effektive nok. De ligger med en omregningsfaktor på 1 kWh el ind i pumpen og max. 4
kWh varme ud af pumpen. Dags dato koster, 1 kWh el kr. 2,00 / 1 kWh fjernvarme koster
kr. 0,63.
Da ejendommen ligger i et fjernvarmeopvarmet område, der er baseret på spildvarme fra
el produktionen, så er der ikke økonomi i dette forslag.

• Solvarme

Status: Det er undersøgt, om der er økonomi i vand opvarmet solfanger:
Da ejendommen ligger i et fjernvarmeopvarmet område, der er baseret på spildvarme fra
el produktionen, så er der ikke økonomi i dette forslag. Der kan altid forespørges hos
kommunen
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El

• Belysning

Status: Elforbruget til fællesbelysningen.
Vi anbefaler dog, at den manglende alm. belysningen udskiftes til lavenergibelysning.

Hovedtrapperne er forsynet med alm. glødepære.
Ovennævnte belysninger styres via tidsstyret trappeautomater.

Køkkentrapperne er forsynet med alm. gløde- og lavenergipære.
Ovennævnte belysninger styres via tidsstyret trappeautomater eller via Columbus tryk.

Kælderen er forsynet med alm. glødepære.
Ovennævnte belysninger aktiveres via Columbus tryk eller tændes og slukkes manuelt.

Loftet er forsynet med lysarmaturer.
Ovennævnte belysninger aktiveres via Columbus tryk.

Gårdbelysningen er forsynet med lavenergipære.
Lyset tændes via skumringsføler, årlige drifttimer 3.950 inkl. div. gråvejrsdage.

• Andre elinstallationer

Status: Ejendommens fællesvaskeri består af 2 stk. industrivaskemaskiner samt 1 stk.
tørretumbler.

Udgifter til fællesvaskeri betales via vaskekort.
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Vand

• Toiletter

Status: Det fælles vandforbrug.
Vi har derfor udarbejdet et døgnforbrug.

Vandforbrug i sidste afregningsperiode 10. jan. 2009 / 8. dec. 2009 = 333 dage: 4.884 m³

Det skønnes at der bor 1,6 person i hver af de 80 lejligheder.

4.884 / (80 x 1.6) = årligt forbrug på 38,16 m³ / 333 dage = døgnforbrug på 114,6
l/person.

Vandforbruget ligger som gennemsnits forbruget, som er 114 l/døgn, i Københavns
Kommune.

Ejendommen har oplyst at de fleste toiletter er med 1 skyl.
Ejendommen har fællesbad og en del beboere har eget bad.

Hvor meget vand går der til et?
Et standard brusebad: ca. 75 liter.
Et brusebad med sparerbruser: 40 liter.
Det vil sige, at der kan spares 10.000 liter.

Et toilet med kun en enkelt skyllefunktion: 8 liter pr. gang.
Et toilet med dobbelt skyllefunktion: 4,5 liter pr. gang.
Det vil sige, at der kan spares 8.200 liter, pr. toilet.

Et håndvaskearmatur ca. 24 liter pr. gang.
Et håndvaskearmatur med sparerfunktion ca. 18 liter pr. gang.
Det vil sige, at der kan spares 1.200 liter.

En vandhane der drypper langsomt: Op til 7.000 liter pr. år.
En vandhane der drypper hurtigt: Op til 30.000 liter pr. år (svarer til en stor tankbil med 4
hjulaksler).

Forslag 7: Udskiftning af 1 stk.eksisternde enkeltskyls toilet til dobbeltskyl.
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Bygningsbeskrivelse

• Opførelsesår: 1902

• År for væsentlig renovering: 1929

• Varme: Fjernvarme

• Supplerende opvarmning: Ingen

• Boligareal ifølge BBR: 6260 m²

• Erhvervsareal ifølge BBR: 917 m²

• Opvarmet areal: 8602 m²

• Anvendelse ifølge BBR: Etagebolig

• Kommentar til BBR-oplysninger:

En kontrol af Bebygget areal for bygningen, efter de originale bygningstegninger, viser at der ikke er
markante eller i øjenfaldende afvigelser.

Energipriser

• Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:
Koldt brugsvand: 46,00 kr. pr. m³

Fjernvarme: 26,27 kr. pr. m³

El: 2,00 kr. pr. kWh

Fast afgift: 108.061,20 kr. pr. år

Sådan opgøres varmeregningen
Ejendommens varmeregning fordeles via et varmefordelingsregnskab.
Radiatormåler: Fordampningsmålertypen.

Angivelse af de enkelte lejligheders varmeudgifter, er et beregnet gennemsnitsforbrug ud fra den indkøbte
varme, der er korrigeret for en varm eller kold vinter.
Det er den enkeltes brugeradfærd der afgør hvor stor varmeregningen bliver. Benyt alle radiatorer i
boligen, sørg for at de kun er varme i toppen. En lunken radiator afgiver også varme.
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De enkelte lejligheders gennemsnitlige udgifter
Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er afhængig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i
den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimæssig stand, uanset
om energitabet sker i områder udenfor den enkelte lejlighed, fx. i varmecentralen.

I ejendommen er der forskellige typer at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte
lejlighedstypers gennemsnitlige energiudgifter.

Type Areal i m²
Gennemsnitligt årlige

energiudgifter

Lejligheder på 28 m² 28 2.200 kr.

Lejligheder på 55 m² 55 4.200 kr.

Lejligheder mellem 70 - 73 m² 72 5.500 kr.

Lejligheder mellem 83 - 84 m² 84 6.400 kr.

Lejlighed på 92 m² 92 7.000 kr.

Lejligheder mellem 110 - 112 m² 111 8.500 kr.

Lejligheder mellem 129 - 138 m² 134 10.200 kr.

Lejligheder på 192 m² 192 14.600 kr.

Lejligheder mellem 239 - 249 m² 244 18.600 kr.
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Hvad er energimærkning?
Formålet med energimærkningen er at fremme energibesparelser og synliggøre mulighederne for at spare
energi til gavn for privatøkonomien, miljøet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal sælger eller udlejer fremlægge en energimærkning, der ikke må
være over 5 år gammel. Reglerne gælder også ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er større end
1000 m2, skal energimærkes hvert 5. år.

Energimærkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Fællessekretariatet for Eftersyns- og Mærkningsordningerne (FEM-
sekretariatet, www.femsek.dk) på vegne af Energistyrelsen.

Yderligere oplysninger
Forbehold for priser
Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og
foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der
kræves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
Såfremt ejer eller køber formoder, at der er fejl/mangler i energimærkningen, skal man i første omgang
rette henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimærkningen. Hvis dette ikke fører til en
afklaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen. Klager vedrørende energimærkninger kan
indbringes af ejere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder herunder ejerforeninger og
andelsforeninger samt købere af ejendomme, ejerlejligheder og andelslejligheder.

Læs mere
www.sparenergi.dk

Energikonsulent

Energikonsulent: Rudi Tobisch Firma: Abildhauge

Adresse: Rathsacksvej 9
1872 Frederiksberg C

Telefon: 33313331

E-mail: rudi@elko.dk Dato for bygnings-
gennemgang:

11-03-2010

Energikonsulent nr.: 103169

Se evt. www.femsek.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.
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