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1.0

Indledning

Dette prissatte projektforslag er udarbejdet på grundlag af foreningens ønske om at
gennemføre energibesparende foranstaltninger på ejendommen.
Projektforslaget danner beslutningsgrundlaget for gennemførelsen og kvalitetsniveauet af
renoveringsarbejderne.
Projektforslaget er opdelt i konstruktioner og installationer, som med de nødvendige
underpunkter beskriver den eksisterende bygning, udbedringsforslaget og den tilhørende
økonomi.
Det skal nævnes, at vi har haft de seneste 2 energimærker til gennemsyn.

2.0

Ejendommenes data

Beliggenhed:
Ejendommene er beliggende på følgende adresser:
E/F Sandalsparken
Sandalsparken 1-55, 3660 Stenløse.
Matr. nr. 11 R af Stenløse By, Stenløse.
Bygherre:
E/F Sandalsparken
v/ Advokat Johan Schwartz-Nielsen
Biskop Svanes Vej 5
3460 Birkerød
Administrator:
Advokat Johan Schwarz-Nielsen
Biskop Svanes Vej 5
3460 Birkerød
Totalrådgiver & ingeniør:
Eibye Rådgivning ApS
Yderlandsvej 23
2300 København S
Opførelsestidspunkt:
Ejendommen er opført i 1975-76 som en samlet bebyggelse.
Arealer:
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Ejendommen består af seks opgange i 3 etager, ekskl. kælder. Adgangen til lejlighederne er
fordelt på 6 hovedtrapper med tilhørende svalegange.
Arealerne fordeler sig således:
Bygning 1:
Bebygget areal
Samlet bygningsareal
Samlet areal af kælder
Samlet boligareal
Antal lejligheder

1.400
4.263
1.400
3.942
54

m2
m2
m2
m2
stk.

Bygning 2:
Bebygget areal
Samlet bygningsareal
Samlet areal af kælder
Samlet boligareal
Antal lejligheder

1.320
4.062
1.320
3.705
51

m2
m2
m2
m2
stk.

Bygningerne opvarmes fra eget anlæg, der drives af naturgas, og der findes
centralvarmeanlæg.
Brugsvand kommer fra privat alment vandforsyningsanlæg, og det varme brugsvand opvarmes i
fyrrummet.
Afløb er ført til det offentlige spildevandsanlæg.
Facader og gavle er murede, mens lette facader er beklædt med eternitplader eller lignende.
Taget er built up med beklædning af tagpap.
Kælderen anvendes til pulterrum, cykel- og vaskerum.
Beliggenhed:
Ejendommen er beliggende ved Stenløse Centret med indkøbsmuligheder, restauranter m.v..
Området er endvidere præget af en infrastruktur med store gennemskærende færdselsårer og
meget trafik samt offentlige transportmidler.
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3.0

Projektet:

Formålet med projektet er at få opgraderet ejendommens isoleringsmæssige forhold sådan at
der kan opnås energimæssige besparelser, og eventuelt besparelser på forbrug af gas og el.
3.1

Isolering af konstruktioner

3.1.1
Opbygning
Bygningerne er tidstypiske for perioden, og de er opbygget med et bærende system af
betonvægge og –dæk.
På indgangssiden af bygningerne findes der betonaltangange, og på havesiden findes der
betonaltaner. Det vides ikke, om altaner og altangange er støbt ud i et med etageadskillelserne,
men det er der stor sandsynlighed for.
Taget er et såkaldt built up tag, hvor den bærende del er et betondæk, hvorpå der er lagt
isoleringsplader og tagpap. Tagbeklædningen på den ene blok er fornyet for ca. 8 år siden,
mens den anden har ældre tagpapbeklædning, der vurderes til at være ca. 20 år gammel.
Gavlene er murede hulmure, og der findes ligeledes murede partier ved forskydningerne i
bygningerne. Alle de murede felter er udført i gule mursten med grå fuger, der er lidt
tilbageliggende.
Endegavlene er efterisolerede ved indblæsning af mineraluldsgranulat, mens
forskydningsgavlene ikke er efterisolerede.
Ud for hver lejlighed findes der lette facadepartier, som er opbygget af en bærende træramme,
hvor brystningen er beklædt med ren malerbehandlet plade, og der findes vinduer og døre.
Partierne er trukket ca. ¾ sten tilbage i forhold til de murede lejlighedsskel.
Vi antager, at brystningerne er isoleret med mineraluld, men der er stor sandsynlighed for, at
isoleringen er sunket sammen.
Vinduerne er forsynet med termoglas, men isoleringsværdien er langt fra tidssvarende.
3.1.2
Forslag til forbedring
Af rent praktiske årsager vil det ikke være muligt at bryde kuldebroerne mellem
altaner/altangange og etageadskillelserne. Der arbejdes ikke videre med løsninger på dette
problem.
Tagene kan med stor fordel efterisoleres med 300 mm mineraluld, men vi anbefaler, at dette
gøres i forbindelse med, at tagbeklædningen skal udskiftes alligevel. På den ene blok vil
tagpappen være udtjent i løbet af en kortere periode, og vi anbefaler, at der efterisoleres ved
den lejlighed.
Der kan foretages efterisolering af endegavlene så de bliver endnu bedre isolerede, men det vil
være ganske bekosteligt. Vi har prissat dette arbejde nedenfor.
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Forskydningsgavlene vil være mere fordelagtige at efterisolere, eftersom de ikke er
hulmursisolerede på nuværende tidspunkt. Der vil være følgearbejder i form af udskiftning af
dørpartier til opgangene, og der vil være områder, hvor der ikke findes opvarmede rum på den
anden side af gavlene.
De store gevinster for lejlighederne vil være ved efterisolering af brystningspartierne mod
altangange og altaner. Der er plads til udvidelser, så isoleringen kan mere end fordobles.
Endelig vil der kunne opnås betydelige besparelser ved at udskifte glassene i vinduerne til
lavenergi glas.
3.1.3
Budget
Efterisolering af tag blok 1

ca.kr.

1.650.000 ekskl.moms

Efterisolering af tag blok 2

ca.kr.

1.550.000 ekskl.moms

Efterisolering af endegavle 4 stk.

ca.kr.

400.000 ekskl.moms

Efterisolering af forskydningsgavle

ca.kr.

300.000 ekskl.moms

Efterisolering af brystninger

ca.kr.

1.100.000 ekskl.moms

Udskiftning af glas i vinduer og døre

ca.kr.

850.000 ekskl.moms

I alt

ca.kr.

4.300.000 ekskl.moms

3.2

Isolering af installationer

3.2.1
Opbygning
Ejendommen er forsynet med en varmecentral, som er placeret i den ene ende af den ene blok.
Herfra fordeles varme og varmt brugsvand dels under lofterne i kældrene og dels mellem de to
blokke i en rørkasse.
Varmecentralen er bestykket med en gaskedel af ældre dato samt en ældre
varmtvandsbeholder.
Fordelingsstrenge for varme og varmt brugsvand er efterisolerede, mens stigstrengene fremstår
uisolerede.
3.2.2
Forslag til forbedringer
Jævnfør ejendommens energimærke fra 2005 bør både gaskedel og varmtvandsbeholder
udskiftes, hvorved der kan opnås store besparelser på energiforbruget i ejendommen.
Erfaringsmæssigt er isoleringen på fordelings- og stigstrenge til varme og varmt brugsvand
nedslidt, og der kan mangle kapper på ventiler m.v. Der vil kunne opnås besparelser på
energiforbruget, hvis isoleringen efterses og suppleres, hvor den måtte mangle.
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3.2.3
Budget
Udskiftning af gaskedel og varmtvandsbeholder
Eftergang og supplering af isolering på strenge m.v.

ca.kr. 275.000 ekskl.moms
ca.kr. 100.000 ekskl.moms

I alt

ca.kr. 375.000 ekskl.moms

3.3

Andre tiltag

3.3.1
Opbygning
Der er ofte muligheder for at opnå besparelser på energiforbruget i ejendommene ved at
udskifte de eksisterende lamper med nye typer, som er forberedt for energisparepærer, ligesom
der ofte kan opnås komfortforbedringer ved at vælge nye lampetyper, der giver et bedre lys.
Herudover kan der opnås besparelser ved at udskifte motorstyring til ventilatorer m.v.
3.3.2
Projekt
Alle disse forhold vil blive behandlet ved opdatering af ejendommens energimærke, og derfor
har vi ikke behandlet emnet yderligere i dette projektforslag.
3.3.3
Budget
Der er ikke udarbejdet budgettal for disse forhold.
3.4

CO2-kvoter

Det vil være muligt at sælge ejendommens CO2-kvote til et forsyningsselskab. Kvoten svarer til
bygningens energibesparelse det første år efter projektets færdiggørelse. Denne besparelse er
beregnet til ca. 206.500kWh.
Prisen fra forsyningsselskaberne ligger i gennemsnit på omkring 0,25 kr/kWh.
Det betyder at et salg af ejendommens CO2-kvote vil kunne indbringe ca. kr. 51.600.
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BUDGET
Arbejde

Overslagspris

Efterisolering af tag blok 1(1400m2)

ca.kr.

1.650.000 ekskl.moms

Efterisolering af tag blok 2(1320m2)

ca.kr.

1.550.000 ekskl.moms

Efterisolering af endegavle 4 stk.

ca.kr.

400.000 ekskl.moms

Efterisolering af forskydningsgavle

ca.kr.

300.000 ekskl.moms

Efterisolering af brystninger

ca.kr.

1.100.000 ekskl.moms

Udskiftning af glas i vinduer og døre

ca.kr.

850.000 ekskl.moms

Udskiftning af gaskedel og varmtvandsbeholder

ca.kr.

275.000 ekskl.moms

Eftergang og supplering af isolering på strenge m.v.

ca.kr.

100.000 ekskl.moms

Etablering og drift af byggeplads m.v.

ca.kr.

950.000 ekskl.moms

Håndværkeromkostninger i alt

ca.kr.

7.175.000 ekskl.moms

Rådighedsbeløb til uforudseelige omkostninger 10%

ca.kr.

750.000 ekskl.moms

Honorar for teknisk rådgivning

ca.kr.

875.000 ekskl.moms

I alt

ca.kr.

8.800.000 ekskl.moms

+ 25% moms

ca.kr.

2.200.000

Samlede byggeomkostninger

ca.kr.

11.000.000 inkl.moms

Hertil kommer byggesagsadministration, finansieringsomkostninger, forsikringer m.v.
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Eksisterende forhold

Årligt forbrug i naturgas:
1 m3 naturgas svare til:
Årligt forbrug i kWh:

117983,00 m3
11,20 kWh
1321409,60 kWh

Forudsætninger for beregning
Gennemsnitlig temperatur i opvarmningsperioden
Ude:
Inde:
Temperaturforskel (∆Temp.):

4 grader
20 grader
16 grader

Eksistende tag
U-værdi:

0,24 W/m2K

Areal:
Blok 1:
Blok 2:

1400,00 m2
1320,00 m2

Areal i alt:

2720,00 m2

Varmetab blok 1:

5,38 kWh

(u-værdi x areal x ∆temp/1000 x 1t)

Årligt varmetab blok 1:

29288,45 kWh pr. år

Varmetab blok2:
(u-værdi x areal x ∆temp/1000 x 1t)

5,07 kWh

Årligt varmetab blok 2:

27614,82 kWh pr. år

Samlet årligt varmetab for blok 1 og 2:

56903,27 kWh pr. år

Tag med efterisolering
U-værdi:

0,11 W/m2K

Areal:
Blok 1:
Blok 2:

1400 m2
1320 m2

Areal i alt:

2720 m2

Varmetab blok 1:
(u-værdi x areal x ∆temp/1000 x 1t)

Årligt varmetab blok 1:

2,46 kWh
13423,87 kWh pr. år

Varmetab blok2:
(u-værdi x areal x ∆temp/1000 x 1t)

2,32 kWh

Årligt varmetab blok 2:

12656,79 kWh pr. år

Samlet årligt varmetab blok 1 og 2:

26080,67 kWh pr. år

Energibesparelse på efterisoleret tag
Årlig energibesparelse blok 1:

15864,58

Årlig energibesparelse blok 2:

14958,03

Samlet årlig energibesparelse:

30822,60 kWh pr. år

Besparelse i %:

54,17 %

Eksisterende endegavl
U-værdi:

0,31 W/m2k

Areal en gavl:

153,6 m2

Areal af alle 4 endegavle:

614,4 m2

Varmetab for eksist. endegavle:
(u-værdi x areal x ∆temp/1000 x 1t)

Årligt varmetab:

3,05 kWh
16602,37 kWh pr. år

Endegavl med efterisolering
U-værdi:

0,17 W/m2k

Areal en gavl:

153,6 m2

Areal af alle 4 endegavle:

614,4 m2

Varmetab efterisolerede endegavle:
(u-værdi x areal x ∆temp/1000 x 1t)

Årligt varmetab:

1,67 kWh
9104,52 kWh pr. år

Energibesparelse på efterisolerede endegavle
Samlet besparelse på 4 endegavle:

Besparelse i %:

7497,84 kWh pr. år

45,16 %

Eksisterende forskydnings gavle
U-værdi:

0,87 W/m2k

Areal forskydningsgavl Type 1:
Areal af alle 4 Type 1:
Areal forskydningsgavl type 2:
Areal af alle 6 type 2:

26,3
105,2
34,6
207,4

m2
m2
m2
m2

Samlet areal for forskydningsgavlene:

312,6 m2

Varmetab for eksisterende forskydningsgavle:
(u-værdi x areal x ∆temp/1000 x 1t)

Årligt varmetab:

4,35 kWh
23703,35 kWh pr. år

Forskydningsgavle m. efterisolering
U-værdi:

0,17 W/m2k

Varmetab for efterisolerede forskydningsgavle:
(u-værdi x areal x ∆temp/1000 x 1t)

Årligt varmetab:

0,85 kWh
4631,69 kWh pr. år

Energibesparelse på efterisolerede forskydningsgavle
Årlig Besparelse:

Årlig Besparelse i %:

19071,66 kWh

80,46 %

Eksisterende brystningspartier
U-værdi:

0,56 W/m2k

Antal enheder:
Gennemsnitligt areal pr. enhed:
Samlet areal:

210 stk
3,4 m2
714 m2

Varmetab blok 1:
(u-værdi x areal x ∆temp/1000 x 1t)

Årligt varmetab:

6,40 kWh
34853,25 kWh pr. år

Nye Brystningspartier
U-værdi:

0,17 W/m2k

Antal enheder:
Gennemsnitligt areal pr. enhed:
Samlet areal:

210 stk
3,4 m2
714 m2

Varmetab blok 1:
(u-værdi x areal x ∆temp/1000 x 1t)

Årligt varmetab:

1,94 kWh
10580,45 kWh pr. år

Energibesparelse på efterisoleret brystningsparti

Besparelse pr. år:

Besparelse i %:

24272,80 kWh

69,64 %

Eksisterende termoruder
U-værdi:

2,80 W/m2k

Antal:
420 stk á
Svarende til:

350x1500 mm
220,5 m2

420 stk á
Svarende til:

850x1500 mm
535,5 m2

105 stk á
Svarende til:

200x2000 mm
42 m2

105 stk á
Svarende til:

350x1200 mm
44,1 m2

Samlet areal på ruder:

842,1 m2

Varmetab:
(u-værdi x areal x ∆temp/1000 x 1t)

Årligt varmetab:

37,73 kWh
205531,68 kWh pr. år

Nye lavenergi termoruder
U-værdi:
Varmetab:

1,10
14,82

(u-værdi x areal x ∆temp/1000 x 1t)

Årligt varmetab:

80744,59

Energibesparelse ved udskiftning af ruder
124787,09
60,71 %

Samlet energibesparelser

Besparelse pr. år i alt:

Besparelse i %:

206452,00 kWh

15,62 %

Salg af CO2-kvote til forsyningsselskab
Pris pr. kWh ved salg af energikvote:
Pris i alt ved salg af CO2-kvote:

0,25 kr/kWh
kr. 51.613,00

