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Indledning 
Der var på finansloven for 2014 afsat en energisparepulje til almene boliger på 20 mio. kr. Puljen kunne 

anvendes til 2 formål. 

1)  Udarbejdelse fa energihandlingsplaner 

2) Støtte til forsøgsprojekter, hvor nye måder til at opnå energiforbedringer afprøves 

Eventuelt tildelte midler til energihandlingsplaner må udelukkende bruges til udgifter til udarbejdelsen af en 

energihandlingsplaner. Udarbejdelsen kan foretages af egen organisation og/eller ekstern rådgiver. Det 

betyder at støtten ikke kan bruges til finansiering af projekteringen, de egentlige arbejder på ejendommen 

eller udarbejdelse af energimærke. 

Det understreges, at en eventuelt beslutning om iværksættelse af arbejder omfattet af en energihandlingsplan 

vil være omfattet af den sædvanlige beboerdemokratiske procedure om gennemførelsen af de involverede 

arbejder. 

Støtten udgør 50 % af den samlede faktiske udgift til udarbejdelse af energihandlingsplanen, dog maksimalt 

250.000 kr. pr. ansøgning. 

Frederikshavn Boligforening har ansøgt og fået bevilliget midler til udarbejdelse af energihandlingsplaner for 5 

af boligforeningens afdelinger. Frederikshavn Boligforening vil selv udarbejde energihandlingsplanerne, og 

købe sig til nødvendige ekspertise fra håndværkere og rådgivere. 

I god tråd med vejledningen om udarbejdelse af energihandlingsplaner har Frederikshavn Boligforening valgt 

at fokusere på følgende punkter: 

- Analyse af energiforbrug 

- Termografisk fotografering 

- Forsyningsstrategi 

- Kortlægning af muligheder for energirenoveringer 

- CTS anlæg 

- Vedvarende energi 

- Eftersyn af elektriske installationer med fokus på energiforbrug 

- Eftersyn af VVS installationerne med fokus på energiforbrug 

- Beboerinddragelse 

- Frederikshavns Boligforenings energipolitik, se bilag nr. 1 

Energihandlingsplanerne er udarbejdet i perioden fra marts 2015 til oktober 2015. 

Alle omkostninger som er beregnet i energihandlingsplanen er udarbejdet i Kr. inkl. moms. 
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Inddragelse af beboere 
Boligforeningens beboere kender naturligvis vores lejemål rigtigt godt, og har stor interesse for deres hjem og 

energiforbrug. Det har været vigtigt at orienterer vores beboere løbende omkring energihandlingsplanerne, 

dette har som minimum sket på følgende måder: 

- Beboermøde 

- Orienteringsbrev 

- Afdelingsbestyrelsesmøder  

Beboerne står naturligvis for størstedelen af forbrugende i vores boligafdelinger, derfor er det vigtigt at 

beboernes bliver inddraget hvis vi skal nå gode energi besparelser.  Derfor har vi blandt andet udarbejdet et 

lille hæfte med forskellige spare tips, som gerne skulle hjælpe vores beboere på vej mod gode energi 

besparelser. Hæftet er uploadet på boligforeningens hjemmeside.  

Hæftet kan endvidere ses i vedhæftet bilag nr. 2  
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Orienteringsbrev til beboerne 
Kære Beboer hos 

Frederikshavn Boligforening 

  19. november 2015 

Energipolitik og energihandlingsplaner 

Frederikshavn Boligforening har udarbejdet en ambitiøs energipolitik, som på sigt skal gøre boligforeningen 

energineutral. Første milepæl er år 2020, her skal vores bygningers energiforbrug være reduceret med 75%. 

Dette er en stor opgave, som skal løses med flere forskellige 

metoder. Energipolitikken kan ses på Frederikshavn Boligforenings 

hjemmeside under fanen information. 

Som jeres afdelingsbestyrelse allerede er blevet informeret om, 

arbejder vi blandt andet på en energihandlingsplan for netop jeres 

afdeling. Energihandlingsplanen er en rapport der beskriver hvor 

energien i afdelingen bliver brugt, men samtidigt også beskriver, 

hvor vi på sigt kan spare energi. Når vi taler om energi er det både: 

el, vand og varme.  

Energihandlingsplanen skulle gerne finde frem til de tiltag, der giver 

den største energibesparelse i afdelingen i forhold til investeret 

pengesum. Bygningerne med alle deres tekniske installationer vil 

blive kigget efter i sømmene, og vi får hel klarhed over hvilken stand 

bygningen og de tekniske installationer har. Den tekniske 

gennemgang af bygningen vil hovedsageligt finde sted fra medio juni 

og frem til primo september 2015. Arbejdet vil ikke genere jer 

støjmæssigt.  

En altafgørende faktor for at vi på sigt kan opnå nogle gode 

energibesparelser er deltagelse fra jer beboere. Som beboer i jeres 

afdeling kan det måske være svært at få øje på hvor man i 

dagligdagen kan spare på energien. Derfor har vi udarbejdet en lille 

brochure kaldt ”Gode energivaner” hvor vi har opstillet nogle 

forskellige sparetips. Samtidigt er der også nogle gode links til 

forskellige hjemmesider som også arbejder med at finde 

energibesparelser. Brochuren kan ses på Frederikshavn 

boligforenings hjemmeside www.frederikshavnboligforening.dk 

under fanen ”GOD BOLIG ENERGI” 

Som beboere kender I lejemålene, fællesbygningerne, og de omkring liggende arealer rigtigt godt. Derfor 

kunne det være at nogle af jer har en fantastisk god ide, til nogle energitiltag der kunne udføres i jeres 

afdeling. Hvis dette er tilfældet, vil vi meget gerne hører fra jer på mailen: brian@fbmail.dk   

Sluttelig vil vi gerne ønske jer alle en rigtig god sommer. 

Med venlig hilsen 

Frederikshavn Boligforening 

Brian Thomsen 

Inspektør 

  

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://arnum-vvs.dk/varmepumper&ei=CtScVePIHsuasAG2qo3oDg&bvm=bv.96952980,d.bGg&psig=AFQjCNGej0wHJpCr247eSFMyvOyogaHcmw&ust=1436427485687715
http://www.frederikshavnboligforening.dk/
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Bygningsbeskrivelse 
Frederikshavn Boligforenings Afdeling 26 - Abildparken er 

opført i 2003 og indeholder i alt 60 plejeboliger, hver på 67 

m², fordelt i seks boliggrupper. Afdelingen er beliggende 

på Abildvej 2-12, 9900 Frederikshavn. 

Abildparken er opført som et gedigent byggeri med 

fuldmurede ydervægge og tegltag. Da byggeriet er fra 

2003, er der ikke mange muligheder for at opgradere på 

energifronten. Der er dog foreslået enkelte tiltag, der kan 

udføres, når der tænkes generelt vedligehold af husene. 

 

 

 

     

  

Oversigtskort – Placering i Frederikshavn 

Luftfoto – Overblik over afdelingen 

Fotos fra afdelingen 
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Overordnet bygningsdata for afd. 26 Abildparken 

          

Afdeling: 26 – Abildparken   

Adresse: Abildvej, Frederikshavn   

BBR nr.: 158051   

Opførelsesår: 2003   

Varmeforsyning: Fjernvarme   

Boligareal ifølge BBR: 4020 m2   

Boliger i alt: 60   

  
   

  

  Antal rum M2 Antal lejemål   

Boliger 1 0 0   

  2 4020 60   

  3 0 0   

  4 0 0   

  5 0 0   

Garager     60   

  
   

  

          

Energinøgletal 
Her ses energinøgletallene for afdelingen, el forbruget er for fællesinstallationerne og vand og varmeforbruget 

er det samlede forbrug for fællesarealerne og lejlighederne. Energinøgletallene er et gennemsnit for 2012 

2013 og 2014. 

Nøgletal 2013 
Afd. 17  

Aktuel 
Pr. M² 

Nøgletal for etageboliger på landsplan 

Nedre Median Øvre 

El kWh/m²/år 38,95 29,80 55,60 80,60 

Vand m³/m²/år 0,85 0,56 0,91 1,36 

Varme kWh/m²/år 149,60 99,00 135,00 189,00 

 

Fra ovenstående nøgletal ses følgende: 

Elforbruget ligger mellem nedre og median. 

Vandforbruget ligger mellem nedre og median.  

Varmeforbruget ligger mellem median og øvre.   
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Forbrug, aflæsninger og afregninger 

Varmeomkostninger 
Det graddags reguleret varmeforbrug aflæses i nedenstående graf. Afdelingen straffes ikke årligt fra 

varmeværket pga. manglende afkølinger, derfor har Danfoss Energy Trim ikke været i denne afdeling og 

efterset de eksisterende indreguleringer på varmeinstallationen, som er sket i mange af de øvrige afdelinger 

hos Frederikshavn Boligforening.  

Illustration af graddags reguleret varme forbrug målt i MWh. 

 

Varmeomkostningerne i Kr. kan aflæses i nedenstående graf. Denne omkostninger er ikke graddagsreguleret 

hvorfor det gør stor forskel om det har været en hård vinter eller en mild vinter. Legeledes kan varmeværkes 

MWh pris også gør en forskel. 

Illustration af varme forbrug i Kr.
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Vandomkostninger 
Vandforbruget målt i  M³ aflæses i nedenstående graf. Forbruget er stille stigende fra år til år, men dog er 

stigningen fra år 2012 til 2014 ”kun” på 6,7%.  

Illustration af vand forbrug målt i M³ . 

 

Vandomkostningerne i Kr. kan aflæses i nedenstående graf, som det kan ses har dette også være stigende, 

men igen er stigningen fra år 2012 til 2014 ”kun” på 6,7%. 

Illustration af vand forbrug i Kr. 
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El-omkostninger 
Nedenstående graf vises henholdsvis el forbruget for fællesinstallationerne, og beboernes samlet el forbrug 

målt i kWh. Endvidere kan afdelingens samlet el forbrug i kWh også aflæses. Forbruget er støt faldende fra 

2012 til 2014. 

Illustration af el forbrug i kWh. 

 

Nedenstående graf viser afdelingens samlet el forbrug i Kr. Det kan konstateres at forbruget i kr. er faldende 

fra 2012 til 2014 i alt 12%. 

Illustration af el forbrug i Kr. 
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Aflæsninger og forbrug 
El målere. 

Afdelingen har 8 fælles afregnings el måler til fællesarealerne samt 60 afregnings el målere til lejlighederne. 

Alle el målerne aflæses manuelt, og der forefindes ingen fælles internetsider eller lignende hvoraf forbrugende 

kan aflæses. Det er dog muligt at logge ind på hver måler ved Frederikshavn Forsyning og se forbrug statistik 

mm. Målerne er dog ikke fjernaflæst, hvorfor alle data er manuelt aflæst og som ofte 1 år gamle. El måleren 

for det fælles forbrug er placeret i teknikrummene i hver af de 7 bygninger, og de øvrige 60 el målere for 

lejlighederne er placeret i skab indvendigt foran hver dør til lejlighederne. Hver lejer afregner individuelt el 

forbruget til Frederikshavn Forsyning. 

 

Vand målere. 

Afdelingen har i alt 7 fælles afregnings vand målere hvor al vand forbruget for afdelingen måles og aflæses. 

Aflæsningen er manuel, og der forefindes ingen fælles internetside eller lignende hvoraf forbruget kan ses. 

Vandmåleren har dog sin egen kode ved Forsyningen, hvor der kan logges ind på Forsyningens hjemmeside og 

se forbrug statistik mm. Måleren er dog ikke fjernaflæst, hvorfor alle data er manuelt aflæst og som ofte 1 år 

gamle. Endvidere har hver lejlighed sin egen koldt vand og varmt vandsmåler som sidder i et skab indvendigt 

foran hver dør til lejlighederne. Disse 2 stk. målere for lejlighederne har tidligere været opkoblet på et internt 

CTS anlæg. Efter år 2010 har man valgt at tage dette system ud af drift, og ligeledes anvendes disse 2 stk. 

målere heller ikke til afregning længere. Vandet er i dag indeholdt i huslejen.  

 

Varme målere. 

Afdelingen har 7 fælles afregnings varme målere, hvor al varme forbruget for afdelingen aflæses. Denne måler 

har sin egen kode ved Forsyningen, hvor der kan logges ind på Forsynings hjemmeside og se forbrug statistik 

mm. Måleren er dog ikke fjernaflæst, hvorfor alle data er manuelt aflæst og som ofte 1 år gamle. Lejlighederne 

har deres egen energi måler siddende i skab indvendigt foran hver dør til lejlighederne. Denne måler har til lige 

med vandmålerne også været koblet op på et CTS anlæg, som er taget ud af drift i år 2010. Energimåleren 

anvendes i dag ikke længere til afregning. Lejlighederne har i stedet for på alle deres radiatorer en separat 

måler siddende, som måler forbruget pr. radiator. En gang om året aflæses disse radiator målere via 

radiobølger. Hver lejer afregner individuelt varmeforbruget til Frederikshavn Boligforening, og Frederikshavn 

Boligforening anvender firmaet Palle Mørch til udarbejdelse af varmeregnskabet. 

Mulige tiltag for visualisering af målerdata 
Under kapitlet CTS er dette emne bearbejdet. 
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Bygningen 

Forord 
I den følgende energihandlingsplan beskrives og vurderes de eksisterende forhold for Frederikshavn 

Boligforenings Afd. 26 - Abildparken. Der kigges samlet set på alle seks boliggrupper, som afdelingen består af, 

da klimaskærmen er ens i alle grupperne. 

Derefter fremstilles, under hvert afsnit, nogle facts omkring eksisterende u-værdier, og hvor meget det kræves 

for eventuelt at efterisolere, så konstruktionerne opnår overholdelse af BR10's krav. Ofte vil det dog også være 

fornuftigt at gå et skridt længere for at fremtidssikre byggeriet, også iht. Frederikshavn Boligforenings positive 

energipolitik, men her kan man kun tale om at det er rentabelt over en længere årrække og ikke i forhold til 

rentabilitet i henhold til BR10’s formel for rentabilitet. 

Efterfølgende beskrives de eksisterende forhold for lokal afledning af regnvand samt mulige tiltag. 

Afslutningsvis er et skema, der opsummerer tiltagene i forhold til rentabilitet – både god rentabilitet men også 

forslag som umiddelbart ikke er rentable, her er det muligt at få et overblik over, hvordan man skal prioritere 

rækkefølgen, som det er optimalt at udføre tiltagene i. Det pointeres at skemaet angiver ét samlet resultat og 

en række samlede udgifter for alle seks boliggrupper.  

Besparelserne, som vises i skemaerne, skal dog kun ses som forholdstal, da beregningerne er lavet uden 

bygningernes tekniske installationer, som også altid vil have indflydelse på, hvor stor besparelsen bliver i 

forhold til forbruget. Her bliver det kun sat i forhold til klimaskærmen. 

De benyttede u-værdier er hhv. beregnede i programmerne Rockwool Energy og Energy10. De benyttede 

priser stammer fra V&S-prisbøger 2015, og er alle oplyst inklusiv moms, og bør kun regnes for vejledende på 

grund af sæson-udsving osv. 

Tiltagene, der er beskrevet, er alle foreslået i forhold til BR10's krav, og vores holdning er, at de bør ses som et 

mindstekrav, når man energirenoverer.  

Den oplyste rentabilitet er beregnet i forhold til BR10's formel for rentabilitet. En energibesparende 

foranstaltning anses økonomisk rentabel, når:  

Den årlige besparelse  ∙  Levetid af foranstaltningen  
                                                                                                    >   1,33 
                             Investeringen 

Uddrag fra BR10 vedrørende energibesparelser: 

’Ved ombygning og andre forandringer i bygninger skal rentable energibesparelser i kapitel 7.4.2, stk. 1 og 

kapitel 8 gennemføres. Bestemmelserne vedrører isolering af ydervægge, gulve, tagkonstruktioner og 

vinduer m.v. samt ændringer af installationer. Kravet gælder kun for den bygningsdel eller installation, der 

er omfattet af ændringen. Bilag 6 indeholder vejledning i afgrænsning af de arbejder, der er rentable’ 

’Malerbehandling, pudsning af facader, lapning af huller i tagdækningen og hulmursisolering er ændringer, 

som ikke udløser krav om gennemførelse af rentable energibesparelser.’ 

’Ved udskiftning af bygningsdele eller installationer skal bestemmelserne i kap 7.4.2, stk. 1 og stk. 3-6, og 

kap. 8 opfyldes uanset rentabilitet.’ 
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’Dette kan også udtrykkes således, at foranstaltningen skal være tilbagebetalt inden for 75 pct. af den 

forventede levetid. Har et arbejde f.eks. en levetid på 40 år, skal investeringen være tjent hjem på 30 år.’ 

Termografering. 
Termografering udføres primo oktober, og afsnittet eftersendes. En termografering skal helst udføres i de 
kolde måneder af året, hvor varmetabet gennem klimaskærmen er størst. Her tjekkes desuden isoleringen i 
ydervæggenes tilstand, udvalgte steder på facaderne. 

Tag og loft 

Beskrivelse af tag  
Det eksisterende tag består af røde teglsten, som fremstår i 

god stand. Udhænget beskytter ydervægge og fuger mod hårdt 

vejr og vind, som ligesom taget er i god stand. 

Beskrivelse af loft  
Det fælles opholdsområde er konstrueret med loft til kip og 

indeholder 250 mm isolering, hvilket svarer til en u-værdi på 

0,16 W/m²K. 

Herudover er der i alle boliger og gangarealer vandrette lofter 

med en isoleringstykkelse på 250 mm, hvilket ligeledes svarer 

til en u-værdi på 0,16 W/m²K. Der er ikke observeret nogen 

form for ødelæggelser og isoleringen fremstår i meget god 

stand. 

Adskillelsen mellem opholdsområdet med loft til kip og det 

uopvarmede loftsrum over boligerne består af to forskellige 

konstruktioner; en teglstensmur med 125 mm fastholdt 

isolering, hvilket svarer til en u-værdi på 0,39 W/m²K, og en let 

ydervægskonstruktion med 190 mm isolering, svarende til en u-

værdi på 0,39 W/m²K. 

Mulige tiltag og besparelser 

De vandrette lofter i boligerne kan med fordel efterisoleres 

med yderligere 150 mm isolering. Herved opnås en 

isoleringstykkelse på i alt 400 mm, som vil svare til en u-værdi 

på 0,10 W/m²K. Ifølge rentabilitetsformlen er denne 

efterisolering ikke direkte rentabel, men det flade loft er et let 

og billigt sted at efterisolere, hvorfor det alligevel tages med 

her som et muligt tiltag. Den ekstra isolering vil stadig give et fornuftigt bidrag til energirammen samt et 

forbedret indeklima. 

Prisen for at efterisolere det flade loft anslås til ca. 1.151.250,00 kr. og levetiden er fastsat til 40 år. Prisen 

anslås til at ligge på 313 kr./m² og giver en årlig besparelse på ca. 13.973,00 kr./år.   

  

Tjekmål af isolering på vandret loft 

Tagudtryk - røde teglsten og malede sternkanter 

Fladt loft: 

Nuværende U-værdi 0,16 W/m2K 

Fremtidig U-værdi 0,10 W/m2K 

Isoleringstykkelse + 150 mm 
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Ydervægge  

Beskrivelse af facader  
Bygningerne i Abildparken består af flere forskellige 

klimaskærme og deraf forskellige facadeudtryk. Størstedelen 

består af en hulmur med gule mursten, som generelt fremstår i 

meget god stand. Enkelte steder opleves det dog, at fuger er 

slidte eller helt manglende. 

De resterende vægtyper er opbygget af forskellige lette 

ydervægskonstruktioner. Hver bolig har et glasparti / karnap 

med mindre beklædte felter. Ligeledes har det fælles 

opholdsrum, gangarealerne samt personalerum store 

glaspartier. 

Beskrivelse af hulmur 
Hulmuren, som er 35 cm, udgør størstedelen af den lodrette 

klimaskærm og er isoleret med ca. 140 mm mineraluld, hvilket 

svarer til en u-værdi på 0,26 W/m²K. 

Beskrivelse af lette ydervægge 
Glaspartiernes lukkede felter er udvendigt beklædt med en 

Rocklet-plade og isoleret med 75 mm mineraluld, hvilket svarer 

til en u-værdi på 0,39 W/m²K. 

Beskrivelse af bagvægge 
Bagvæggene består ligesom facaderne af forskellige 

opbygninger og beklædninger. Størstedelen er opbygget af 

teglsten, og i glaspartierne er de lukkede felter indvendigt 

beklædt med malede træplader. 

Udhuset er ikke medregnet, da det ikke er anvendt til beboelse. 

Vægstykket mod udhuset består af en skalmur, ca. 20 mm 

isolering og en bræddebeklædning på indvendig side. Dette 

svarer til en u-værdi på 0,39 W/m²K. 

Mulige tiltag og besparelser 

Byggeriets alder taget i betragtning vil det ikke være rentabelt, 

at efterisolere de hule ydervægge.  

De lette ydervægge i karnapperne er ikke umiddelbart rentable 

at efterisolere. Dog kan der argumenteres for at de isolerede 

felter har en så dårlig u-værdi, at det ville være fordelagtigt, 

specielt for indeklimaet, at foretage en efterisolering. Ved en indvendig efterisolering på 200 mm isolering kan 

U-værdien nedbringes til 0,21 W/m²K.  

Facade med karnapper 

Manglende fuge 

Karnap - lukket felt i glasparti 

Lette ydervægge, karnapper: 

Nuværende U-værdi 0,39 W/m2K 

Fremtidig U-værdi 0,21 W/m2K 

Isoleringstykkelse + 200 mm 
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Prisen for en sådan efterisolering anslås til 894.770 kr. og levetiden er fastsat til 40 år. Omkostningerne ligger 

på 2.063,00 kr./m² og tiltaget vil medføre en årlig besparelse på 4.980 kr./år.  

Sokkel 

Beskrivelse af sokkel 
Iht. tegningsmateriale er soklen opbygget af oppudsede letklinkeblokke, som er kuldebrosisolerede med 10 

mm polystyren. 

Mulige tiltag og besparelser 

Da det ikke tænkes rentabelt at efterisolere ydervægge, vurderes det heller ikke relevant, at efterisolere 

sokkel. Den eneste mulighed for efterisolering af sokkel er på udvendig side, hvilket vil give et uheldigt udtryk, 

da soklen herved vil stå ud fra facaderne. 

 

Vinduer og døre 

Beskrivelse af vinduer 
Samtlige vinduer og vinduespartier er monteret med tolags energiruder og har dermed en gennemsnitlig u-

værdi på 1,33 W/m²K. Alle vinduer fremstår i god stand. 

Vinduer i karnap og bolig, ovenlys i gang 
Tjekmål af vinduer 
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Beskrivelse af døre 
Alle sidedøre ved vinduespartierne er monteret med tolags energiruder, hvilket medfører en u-værdi på 1,33 

W/m²K.  

De massive yderdøre er isolerede og har en gennemsnitlig u-værdi på 1,2 W/m²K. 

Beskrivelse af montering 
Ud fra tegningsmateriale ses det, at vinduer og døre er sikret med en kuldebrosafbrydelse på 20 mm. 

Mulige tiltag og besparelser 

Vinduernes type og alder taget i betragtning er det ikke rentabelt at udskifte til nyere vinduer med højere u-

værdi. Hvis det ønskes, at opgradere anbefales det, at vælge trelags energiruder og skifte alle vinduer og døre 

samtidig, så der ikke opstår forskellige udtryk. Prisen for udskiftning af alle vinduer og terrassedøre anslås til 

ca. 5.663.250 kr. og levetiden er fastsat til 30 år. Omkostningerne ligger gennemsnitlig på 5.750 kr./m² og den 

årlige besparelse vurderes til 24.585 kr./år.  

Det anbefales samtidig, at øge kuldebrosafbrydelsen fra 20 mm til i alt 50 mm. Sammenlagt vil disse tiltag 

forbedre energirammen, men er som nævnt ikke rentable på nuværende tidspunkt.  

Terrændæk og gulve 

Beskrivelse af terrændæk 
Størstedelen af terrændækket består af 100 mm armeret flydebeton og et kapillarbrydende lag på 160 mm 

Thermisol Gulvplade G-Bolig. Dette giver en u-værdi på 0,17 W/m²K. Terrændækkene i badeværelserne er 

udført med gulvvarme og 225 mm Thermisol Gulvplade G-Bolig, 

hvilket svarer til en u-værdi på 0,13 W/m²K. 

Mulige tiltag og besparelser 

I forbindelse med terrændækket vurderes det kun at være 

rentabelt at efterisolere, hvis gulvet alligevel skal bankes op, 

eksempelvis ved ønske om at indlægge gulvvarme overalt. Hvis 

dette mod forventning ønskes udført i fremtiden kan det 

oplyses, at ved at efterisolere med 400 mm isolering, vil der 

kunne opnås en u-værdi på 0,08 W/m²K. 

Prisen for et nyt efterisoleret terrændæk overalt anslås til ca. 12.143.625 kr. og levetiden er fastsat til 40 år. 

Omkostningerne ligger på ca. 2.938,00 kr./m² og der forventes en årlig besparelse på 16.770 kr./år. 

 

  

Terrændæk: 

Nuværende U-værdi 0,17 W/m2K 

Fremtidig U-værdi 0,08 W/m2K 

Isoleringstykkelse + 400 mm 
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Lokal afledning af regnvand 

Beskrivelse af eksisterende forhold 

Frederikshavn Kommunes målsætning i den aktuelle Spildevandsplan 2012 – 2016 er, at alle fælleskloakerede 

oplande enten separat- eller spildevandskloakeres i forbindelse med kloakfornyelse, med undtagelse af 

udvalgte fælleskloakerede bycenterområder i de centrale dele af Frederikshavn, Skagen og Sæby. 

Abildparken er beliggende i et opland, hvor kloakfornyelsen allerede er gennemført med et separatsystem. Det 

vil sige, at kloaksystemet er tostrenget med regn- og spildevand i adskilte systemer. Der er således ikke 

yderligere fremtidige målsætninger for dette område, som der bør tages hensyn til. 

 

Mulige tiltag og besparelser 

Opsamling af regnvand i integrerede regnvandsreservoirer eller oversvømmelsesbassiner er en fremtidssikret 

løsning på det stigende behov for afledning af store mængder regnvand. De omkringliggende arealer uden for 

bebyggelserne kan til formålet anlægges som lavtliggende parkarealer, boldbaner mv., som det kan opleves på 

bl.a. Godsbanearealet i Aalborg, Rabalder Parken i Roskilde og Potsdamer Platz i Berlin. De forskellige LAR-

løsninger kan kobles sammen til ét system af åbne fordelingskanaler. Tagvand og andet overfladevand kan 

gennem dette system af åbne kanaler ledes ud til bassinerne, således at overskydende vand og 

oversvømmelser bevidst samles i dertil indrettede områder og holder husene tørre. 

                       
Godsbanearealet, Aalborg Rabalder Parken, Roskilde Potsdamer Platz, Berlin Oversvømmelsesbassin 
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Rentabilitet og samlet besparelse 
Nedenfor ses et skema, der viser rentabilitet, besparelser, investering, levetid og tilbagebetalingstid for de 

forskellige renoveringsforslag. Skemaet viser resultaterne fra Energy10 og skal ses som forholdstal.  

Afd. 26 - Abildparken 
      

       

Forslag med god rentabilitet Rentabilitet 
Besparelse 

(enh) 
Besparelse 
(DKK/år) Investering 

Levetid 
(år) 

Betalingstid 
(år) 

(ingen forslag med god rentabilitet)             

       

       

Forslag som ikke er direkte rentable Rentabilitet 
Besparelse 

(enh) 
Besparelse 
(DKK/år) Investering 

Levetid 
(år) 

Betalingstid 
(år) 

Loftrum -  
Efterisolering af loftrum med 150 mm isolering. 0,49 20,7 MWh fjernvarme 13.973 1.151.250 40 82,4 

Ydervægge -  
Udvendig efterisolering med 100 mm isolering 
og afsluttende facadepuds 0,24 13,92 MWh fjernvarme 9.398 1.596.000 40 169,9 

Lette ydervægge  -  
Efterisolering af lette ydervægge af træ 
med 200 mm isolering 0,22 7,38 MWh fjernvarme 4.980 894.713 40 179,6 

Vinduer -  
Udskiftning af vinduer og terrassedøre til  
trelags energiruder 0,13 36,42 MWh fjernvarme 24.585 5.663.250 30 230,4 

Terrændæk - 
Ophugning af eksisterende terrændæk og  
støbning af nyt med 400 mm miniral uld 0,06 24,84 MWH fjernvarme 16.770 12.143.625 40 724,3 

 

 

Energihandlingsplanen er udarbejdet med udgangspunkt i en enkelt boliggruppe (svarende til boliggruppe 2 og 

5). De resterende boliggrupper er roterede i forhold til denne og den endelige energiramme vil derfor variere 

en smule, da solindfald og varmetab afhænger af hvilken orientering den pågældende klimaskærm eller vindue 

har. Boliggruppe 3 og 6 er roterede 90 grader i forhold til udgangspunktet, mens boliggruppe 1 og 4 er 

roterede 270 grader. Rotationen medfører en afvigelse på hhv. 0,67 % og 1,12 % - altså er den samlede 

energiramme på boliggruppe 1, 3, 4 og 6 en smule højere end på boliggruppe 2 og 5. Det vurderes dog at 

afvigelsen er så lille at det ikke har nogen indvirkning på det overordnede billede og resultat for 

energihandlingsplanen.  
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Ventilation 
Hvorfor er det vigtigt med ventilation ?  

Du forurener inde luften, når du opholder dig i huset og foretager dig helt dagligdags ting. Luften 
forurenes fx med røg og partikler, når du laver mad og tænder stearinlys. Der kommer fugt i luften, 
når du bader, vasker tøj, vander planter m.m. Selv når du sover, forurener du luften, da luftens 
indhold af kuldioxid og fugt stiger, når du trækker vejret. 

Det er vigtigt, at luften i huset jævnligt skiftes ud med frisk luft. Hvis huset ikke udluftes jævnligt, 
kommer inde luften til at føles tung og indelukket. Dårlig inde luft kan bl.a. give hovedpine, træthed, 
hoste og irriterede øjne. 

Hvis luften bliver for fugtig, stiger risikoen for, at der opstår vækst af skimmelsvampe. Er inde luften 
for fugtig gennem længere tid, kan der også komme fugt- og rådskader på husets materialer og i 
konstruktioner. 

Krav: 
I boligerne sker en produktion af lugtstoffer og vanddamp som skal ventileres bort. Da boliger på 
byggetidspunktet udføres tætte, kan denne ventilation ikke opnås tilfredsstillende udelukkende med 
infiltration. Derfor er der i etageboliger krav om mekanisk ventilation. 
 
Kravene til ventilation er: 

·         Et luftskifte på 0,5 gange i timen 
·         Grundudsugning på 20 l/s i køkkenet og 15 l/s på badeværelset 
 

Kravet om luftskifte på 0,5 gange i timen giver en udsugningsmængde på ~24 l/s. Den samlede 
grundudsugning i hver bolig bliver derfor 35 l/s. (den største af de to krav) 
 
Kravene til ventilation ændres jævnligt, hvorfor ovenstående krav er fra byggeriets udførsel.  

 

Anlægsopbygning: 

 

Udsugningsanlæg 

I boligerne udsuges luften gennem emhætte i køkkenet og kontrolventil i bad. Udsugningen drives af en 
ventilator i tagrummet. 
Ventilationen i boligerne udføres som et udsugningsanlæg kombineret med udeluft ventiler bag radiatorer til 
frisklufttilførsel. Dette er valgt frem for et indblæsnings- og udsugningsanlæg der ville kræve flere og større 
installationer.  
 
Udsugningsanlæggene er trykstyret som beskrevet nedenfor.  
 
Emhætten der anvendes er fra EXHAUSTO. Emhætten har indbygget motorstyret spjæld til forcering af 
luftmængden, så den kan udsuge med en større luftmængde, ved f.eks. madlavning. Yderligere har den 
elektronisk timer, der automatisk tilbagekobler spjældet til grundluftmængde efter ca. 60 minutter. 
Emhættens grundvolumenstrøm er indstillet til 72 m³/h. mens forceringsluftstrøm er indstillet til 144 m³/h. 
Ved denne luftstrøm opnås en emopfangs evne på 75 % af emfangsområdet. 
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Fig. 1 

 
 

Udsugningen på badeværelset sker med konstant luftstrøm på 54 m³/h. Udsugningen sker gennem 

kontrolventil fra Lindab Type KSU 100 der er placeret i loft på badeværelset. 

 

 
Udsugningskanalerne er placeret i tagrummet, hvor der er placeret en række udsugningsventilatorer. Herfra 
ledes luften over taget, hvor der er placeret afkast.  

 

Fra hovedkanalerne i loftsrummet er der etableret udtag for tilslutningskanalerne til hver lejlighed. I selve 
lejligheden udformes udsugningssystemet som på fig. 2. 
Der er placeret en lyddæmper på tilslutningskanalen for at dæmpe støjen fra ventilatoren samt den 
lydudbredelse, der vil være mellem lejlighederne.  
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Fig. 2 (princip): 

 

Isolering: 

I tagrummet er ventilationskanaler isoleret for at hindre kondensdannelse på den indvendige side af 

kanalerne. 

Mulige tiltag og besparelser udsugning 

 

Ventilatorer: 

Ved udskiftning skal udsugningen være med bagud krummede skovle, hvilket sikrer et lavt 

energiforbrug, og har endvidere den fordel, at skidt ikke så let sætter sig fast og forringer hjulets 

effektivitet.  

Vores erfaring er at virkningsgraden for små frit blæsende ventilatorer er ca. 80 %, og ca. 25 - 30 % 

højere end en radialventilator med spiralhus og fremadrettede skovle.  

Bagud krummede skovle er derfor mere egnet til anlæg hvor der er monteret emhætter. 
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Det er også muligt at investerer i nogle helt nye udsugningsanlæg med EC motorer, som giver en ok 
besparelse. 

Ved udskiftning af 1 stk. udsugningsanlæg for badeværelser, garderober og personaletoilet vil se 
således ud: 

En tilbagebetalingstid for udskiftning af udsugningsanlæg ser således ud: 

Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 

23.971,25 123.750,00 7.143,75 4,8 

Alle tal er inkl. moms 

Se forslag nr. 1 under bilag nr. 11 

Ved udskiftning af 1 stk. udsugningsanlæg for personalerum og vaskerum vil se således ud: 

En tilbagebetalingstid for udskiftning af udsugningsanlæg ser således ud: 

Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 

1.491,25 15.000,00 445,00 9,8 

Alle tal er inkl. moms 

Se forslag nr. 4 under bilag nr. 11 

Trykstyring: 
Udsugningssystemet er opbygget som et trykstyret system. Anlægget sikres derved at 
udsugningsmængden opfylder kravene til BR om konstant udsugning fra toiletter og køkken, samt at 
luftmængden er behovsreguleret. 

Udsugningssystemet kører med et konstant undertryk. Til at styre dette er der placeret en 
tryktransducer i kanalsystemet til hver udsugningsventilator, se fig. 4. Den sikrer sammen med 
konstanttrykregulatoren, at der er et konstant undertryk i kanalerne  

Når en emhætte kører med forceret ventilation i en lejlighed vil det have indflydelse på 
trykforholdene i hele anlægget. Ændring i udsugningsmængden i de øvrige lejligheder, vil dog højst 
afvige med 5-10% i forhold til den udsugning der vil være ved grundventilation.  
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Fig. 4 (princip): 

 

 

Rensning/vedligehold: 

Alle ventilatorer og kanalsystemer tilsmudses ved drift, hvorved ventilatorens ydelse og virkningsgrad 
forringes, samtidig med at den ønskede udsugningsluftmængde formindskes. Det er derfor vigtigt, at sørge for 
systematisk vedligeholdelse af anlægget, for til stadighed at opretholde den ønskede luftmængde og en høj 
virkningsgrad. 
Samtidig er der i emhætterne filtre, der skal renses med jævne mellemrum for at fastholde en ønskede 
volumenstrøm 

For opretholdelse af et velfungerende anlæg skal der udføres service efter behov, dog min. to gange 

om året. 

 

Utilsigtet ventilation: 
I ældre utætte og dårligt isolerede huse sker en stor del af ventilation nærmest af sig selv gennem 
utætheder. 
 

Utilsigtet ventilation gennem revner og sprækker giver en række ulemper. Blandt andet mht. 

opvarmning af huset.  
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Den utilsigtede ventilation, der kommer ind gennem sprækker og revner, har dog nogle klare 
ulemper: 

 Du spilder en masse varme. 

 Det kan være svært at varme huset op, så varmen er jævnt fordelt. 

 Der kan være problemer med træk og kulde i huset. 

Utilsigtet ventilation er en stor energisluger hvorfor der ligeledes skal være fokus på vedligeholdelse 
af konstruktion, vinduer, døre m.m. 

Nye huse er tætte og velisolerede, da der i bygningsreglementet stilles strenge energikrav til dem.  
I sådanne huse er det derfor vigtigt at sørge for tilstrækkelig ventilation, så indeklimaet er sundt og 
behageligt.  
Til gengæld er det her muligt at lufte ud uden at spilde ret meget varme. Her kan et ventilationsanlæg 
med varmegenvinding være en fordel, da varmen i den luft, der suges ud, genbruges til at opvarme 
den friske luft, der blæses ind. 

 
Balanceret ventilation: 
I fællesområder er der udført balanceret ventilation dvs. at der er udført hhv. udsugning og 
indblæsning via Exhausto ventilationsanlæg med genvinding. 
Ventilationsanlægget er placeret i tagrummet. 
 
 

 
I anlægget er der en krydsveksler som genvinder op til 75% af den energi som bliver suget ud. 
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Indblæsning og udsugning foregår via armaturer der sikrer en optimal komfort, samt at muligheder for ”træk” 
minimeres mest muligt.  
Luftmængden er indstillet i forbindelse med udførslen/montagen. 

Mulige tiltag og besparelser genvindingsanlæg 

Forbedringstiltag her og nu: 
Varmeanlægget skal have en høj fremløbstemperatur for at forsyne det balancerede ventilationsanlæg 
med varme, i perioder med forholdsvis lavt forbrug i varmeanlægget. 
Det kan derfor anbefales at der på sigt laves en separat forsyning til varmefladen i 
ventilationsanlægget, derved sikres det at komforten i ventilationsanlægget altid er til stede, samt at 
varmetabet fra fordelingsrørene i varmeanlægget er så lav som muligt, for at undgå energispild. 
 
Indblæsningstemperaturen i de områder med genvindingsanlæg bør ned justeres til 2 grader under 
rumtemperatur. Ved sådan en justering sikre man at genvindingsanlæggene ikke anvendes som 
primær opvarmning i et rum, samt at indblæsningstemperaturen ikke følges som træk. 
 
Se forslag nr. 2 og 3 under bilag nr. 11 
 
Forbedringstiltag på sigt: 
Ved en eventuel totalrenovering vil anbefalingen være at etablere balanceret ventilation via 
ventilationsanlæg med genvending i lejlighederne. 
 
Da brugsmønstre m.m. ikke kendes i de forskellige boliger kan nedenstående skema anvendes: 
 

 
 
 
 
 
 
Eksempel: 
 
Lejlighed på 100 m² 
 

Udsugningsanlæg  100 x 41,6 kWh/m² 4.160 kWh 

 
Varmetabet fra anlæg kun med udsugning er som beregningen overfor viser forholdsvis stort, da 
anlægget jfr. Bygningsreglementet skal være aktiv alle døgnets timer. 
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Det er svært at give et overslag på prisen ved etablering af ventilation til netop denne type bygning, 
da der er kommet meget strenge krav til røg- og brand spredning i boliger hvor der er natophold. 
 
Det anbefales derfor at få lavet en energiberegning af de forskellige anlægsmuligheder inden en 
eventuel opgave op startes. 
 
Ud over de energimæssige og økonomiske fordele vil der ligeledes være store komfortmæssige 
forbedringer ved at etablere indblæsning, da ventiler under vinduer ikke skal stå åbne. 
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Eksisterende fjernvarmesystem og vandinstallationer 
 

Beskrivelse af eksisterende fjernvarmesystemer for værksted og administration 

 

Varmeanlægget forsynes fra Frederikshavn varmeforsyning.  

Årlig afkøling er beregnet til 29°C 

Direkte anlæg med shunt, pumpe Grundfos UPE 25-40 konstant tryk, med Danfoss ECL 210. kører komfort 

styring, 50°C fast temperatur det anbefales at køre med vejrkompensering. 

Anlægget er delt i 2 strenge hvor der er monteret TD regulator som sikrer at anlæggets vandbalance er ok. 

Pumpe vender ned ad og det anbefales ved evt. udskiftning at flytte pumpen over på retur siden, således at 

den pumper op ad  

Årsagen til at pumperne skal vende op ad, er at pumperne skal kan komme af med luften som evt. vil komme 

til at passere pumperne. Især ved nye store anlæg vil der være fare, idet at det vand der bliver fyldt på 

anlægget er iltet vand. Når det begynder at af ilte i systemet, vil der danne sig små luft bobler som kan sætte 

sig fast i pumpen når den vender ned af, så kan den nemlig ikke komme af med luften.  Som sagt er våd 

løbspumper afhængig af at der altid er vand omkring huset, der er stor risiko for at pumperne brænder af idet 

de ikke kan komme af med luften.  

Mulige tiltag og besparelser værksted og administration 

 

Tiltag her og nu:  

Det anbefales at køre med vejrkompensering det vil sige at ECL skal vise automatik symbolet.  

Tiltag på sigt: 

Ved udskiftning af pumpen bør den flyttes over på retur således at den pumper op ad. 
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En tilbagebetalingstid for udskiftning af pumpen ser således ud: 

Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 

428,00 8.500,00 64,00 19,7 

Alle tal er inkl. moms 

Yderligere kommentar: 

Godt velindreguleret anlæg med en god afkøling.   

  

Brugsvand for værksted og administration 
Anlægget er udført med en Gemina Termix 3T-CP og anlægget har en god afkøling ved aftapning.  

Anlægget har en høj retur temperatur i tomgang, men dog ikke mere end forventet.  

 

Mulige tiltag og besparelser 

Der forefindes ingen tiltag her. 

 

Beskrivelse af eksisterende fjernvarmesystemer for plejeboliger 
 

Forsynet fra Frederikshavn varmeforsyning  

6 ældre boliger + fælles areal  

Årlig afkøling er beregnet til 31°C. 

 

Direkte anlæg med shunt, pumpe Grundfos UPE 25-60 trin 4, med Danfoss ECL 210. vejrkompensering. 

 

Shunt trækker også ventilations anlægget. Dette kan give problemer forår og efterår, i det at det kan give 

problemer med temperaturen på indblæsnings luften, om foråret og efteråret har ventilations anlægget 

stadigvæk brug for en høj fremløbs temperatur ca. 60°C, og da vejrkompenseringen sænker fremløbs 

temperaturen til ca. 50°C, kan det give store problemer med komforten i form af svingende indblæsnings 

temperatur fra ventilations anlægget.  

Mulige tiltag og besparelser for plejeboliger 

Vi anbefaler at man kører selvstændig stige streng til ventilations varmeflade naturligvis med 

differenstrykregulator, ligeledes anbefaler vi også at indbygge en frostsikring på ventilations anlægget evt. 

Danfoss Fjvr retur ventil. 



 Side 29 
 

 

En tilbagebetalingstid for udskiftning af pumpen ser således ud: 

Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 

837,90 9.500,00 125,00 11,2 

Alle tal er inkl. moms 

 

Yderligere kommentar: 

Flot udført vvs arbejde, der er fint indreguleret. 

 

Brugsvand for boliger 
Anlægget er udført med en Gemina Termix 3T-CP og anlægget har en god afkøling ved aftapning.  

Høj retur temperatur i tomgang dog ikke mere end forventet. Cirkulationen er udført korrekt ca. 2 meter lang. 

 

Der er ingen Cirkulation ud til de enkelte lejligheder da varmerøret er forsynet med EL Tracing  

Udgiften til EL tracing er beregnet efter et målet forbrug over 55 dage. = 927 KWh 

Udgift pr. hus pr. år er beregnet til 12.919 kr. ved en EL pris på 2,10kr. pr. KWh  

Udgift pr. ældre bolig ca. 1.845 kr. om året. Kontra hvis det havde været fjernvarme opvarmet 

brugsvandscirkulation ville prisen hav været ca. 850 kr. om året.  
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Mulige tiltag og besparelser 

Forbedringer på sigt:  

Ved en større renovering vil vi anbefale at der monteres en varmvands beholder til hver lejlighed og ved hver 

brugsvands aftap i fælles rummet. 

Det vil betyde at man kan fjerne den dyre EL Tracing og helt fjerne brugsvands veksleren fra fyrrummet  

Det vil medføre man får en bedre afkøling og at man helt kan undvære legionella sikringen. Samt varmvands 

rørene som måske er tilstoppede af kalk og okker.  

 

En tilbagebetalingstid for etablering af varmtvandsbeholdere pr. bolig ser således ud: 

Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 

12.919,00 144.000,00 4.037,00 10,8 

Alle tal er inkl. moms 

En anden og billigere løsning som kunne forsøges i en bolig og derved drage erfaringer om virkningen er som 

følger. Legionella sikringen via el tracingen styres af en Raychem styring hvor vandet varmes op til ca. 60 

grader 6 gange pr. dag. Jr. Rørcenter-anvisning nr. 017 kunne det forsøges kun at varme vandet op til 60 

grader 2 gange pr. dag. Hvis beboerne ikke mærke gener, eksempelvis lang vente tid på varmt vand ved denne 

ændring, er der ca. 8.000,00 Kr. at spare pr. hus. 

Se forslag nr. 10 under bilag nr. 11. 

Teknisk isolering 
Isoleringen af de tekniske installationer er efterset. 

Mulige tiltag og besparelser 

Isoleringen af de tekniske installationer er blevet efterset, og konklusionen er at næsten al isoleringen er i så 

fin stand  at den ikke kan optimeres, dog bør der efterisoleres ved varmerørene i teknisk skab for hver bolig. 

Endvidere er der konstateret ca. 28 stk. VVS komponenter som ikke er isoleret, og en efterisolering af disse har 

en fin tilbagebetalingstid. 

En tilbagebetalingstid for efterisolering af VVS komponenter ser således ud: 

Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 

6.047,50 11.200,00 5.040,00 1,9 

Alle tal er inkl. moms 

Se forslag nr. 7, i bilag nr. 11 
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Beskrivelse af koldt vands installationer og armaturer 
Det kolde vand er ført direkte frem til alle lejlighederne, og der er mulighed for aftapning i armaturerne på 

badeværelsets vask som også er tilkoblet et bidet, badeværelsets bruser og køkkenets armatur. Derudover er 

der i hver boligenhed også vand armatur i bryggers/baggang og fælleskøkken. Afdelingen har installeret 

elektrolyseanlæg fra producenten Guldager som vandbehandlingsanlæg. 

Producenterne inden for vand armaturer mm. er inden for de sidste få år begyndt at fokusere på 

energibesparende armaturer. Endvidere kan man nu også få en konsulent til at gennemgå ens armaturer  og 

beregne hvilke besparelse der vil være ved at konvertere til nye vandbesparende armaturer. Producenten 

Grohe har været os behjælpelig med at beregne en mulig energibesparelse for afd. 26. via en konvertering af 

afdelings vand armaturer. 

I de efterfølgende beregninger vil der være 2 slags energibesparelser. Første besparelse er den mængde vand 

som de nye energibesparende armaturer giver ved simpelt at lukke mindre vand ud end de traditionelle 

armaturer. Umiddelbart kan denne løsning måske lyde for nem, men ved at blande vandet med ilt, vil det føles 

som om at armaturer giver ca. den samme mængde vand som det gamle armatur. 

Den anden energibesparelse er besparelsen i opvarmning af det varme vand. De nye armaturer giver som 

beskrevet mindre vand. Og når der bruges mindre varmt vand, skal der altså også anvendes mindre energi til 

opvarmning af det varme vand. Armaturerne har flere smarte tricks for at opnå energibesparelser, disse tricks 

kan der læses mere om på producentens hjemmeside   www.grohe.dk. 

Iht. Grohe´s beregningsprogram bruger en gennemsnitlig dansker ca. 130 l i døgnet, og forbruget fordeler sig 

således:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grohe.dk/
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Grohe´s beregning for besparelsespotentialet ved udskiftning til energi besparende armaturer ser således ud: 

I beregningerne er der endnu ikke inkluderet håndværkerudgifter. 

Baggrundsinformation 
    Antal lejligheder totalt 66 

    Vandforbrug pr. person/år 
(M3) 47 

    

      Vandforsyning 
     *Nedenstående ekskl. Moms. 

    Forbrugsafgift for vand (m3) 9,47 
    Vandafledningsafgift (M3) 26,97 
    Samlet udgift til vand 36,44 
    

      Energiforsyning 
     

Forsyningsselskab 
Frederikshavn 

Fjernvarme 
    Varmekilde Fjernvarme 
    *Nedenstående ekskl. Moms. 

    Varmeudgift (MWh) 432 
    

      

Resultat 
   

Besparelse pr. 
år 

 
Vandbesparelse Nuværende situation 

Grohe´s 
forslag Forskel (%) Liter Kr. ekskl. Moms 

 
L/min L/min 

   Håndvaskarmaturer: 6 5.8 3.33 8.760 319 

Køkken: 8 5.8 27.50 120.450 4.389 

Brus: 7 5.8      17.14 65.700 2.394 

Total 
   

194.910 7.103 

      Energibesparelse 
    

 

Varmtvandsandel (L/År) 

Energi- 
besparelse  

(kWh) 

Energi- 
besparelse 

 (Kr.) 
  Håndvaskarmatur: 2.920 153 65,79 
  Køkken: 40.150 2.108 948,60 
  Brus: 21.900 1.150 517,50 
  

      Total 310.493,00 3.411 1.531,89 
  

      Refusion af energibesparelse 
    *Nedenstående ekskl. Moms. 
    Estimeret refusion af overskydende kWh (vejl. 0,10 Kr. pr. kWh) 

  

341 

      Samlet besparelse (vand + energi) 
   

Kr. pr. år 

Håndvask: 
    

384,79 

Køkkenvask: 
    

5.337,60 

Bruser: 
    

2.911,50 

Refusion af kWh - besparelse 
   

341 
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Total 
    

8.974,89 

      Tilbagebetalingstid ved installation af Grohe produkter 
  

Anvendelsesområde Grohe produktnavn 
Vejl pris pr. 

stk. Antal 
Samlet  

investering 

Tilbage- 
betalingstid  

(kun materiale) 

Håndvask Eurosmart Hygenica 2005 66 132.330,00 343,90 

Køkkenvask Eurosmart Ecojoy 1108 72 79.776,00 14,95 

Bruser Ntempesta håndbruser 188 66 11.280,00 3,87 

Total 
   

223.386,00 24,89 

      

      

      

      Baggrundsdata 
     Antagelser ifbm. Beregnings model er iflg. Håndbog for Energikonsulenter 2008 

  Tidsforbrug for brus pr. person pr. dag 5 minutter 
    Hvert toilet anvendes 5 gange dagligt pr. person 
    Estimeret tidsforbrug for håndvask pr. person pr. dag 1 minut 

   Estimeret tidsforbrug for køkkenvask pr. person pr. dag 2,5 minut 
   Landsgennemsnit pr. person 53 kbm (kilde Danmarks statistik) 
   Brugsvand opvarmes fra 10 til 55 grader 

    Varmtvandsforbruget udgør ca. 1/3 af det samlede vandforbrug 
   Tappetiden er halv så lang på berøringsfri armatur 
    

Iht. ovenstående beregninger og efterfølgende tillæg for omkostninger til håndværker ifm. udskiftning af 

armaturerne kan følgende skema opstilles:  

Mulige tiltag og besparelser 

 
Ovenstående beregninger og skema fra Grohe, ligger beskriveligt ikke op til en udskiftning af armaturet i 
køkkenet, armaturet på badeværelset og brusehovedet.  
 
Overblik for udskiftning af de 2 armaturer og 1 stk. brusehoved ser således ud: 

Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 
8.974,89 223.386,00 0,00 24,89 

Alle tal er inkl. moms 

I bilag 3 kan der læses om en Boligforening der har beregnet set frem til at der er god økonomi i udskiftning af 

de aldrende vand armaturer. 

  



 Side 34 
 

Toiletter, mulige tiltag og besparelser 
Afdelingen har ved alle toiletter monteret dobbelt-skyls toiletter, hvorfor der ikke er beregnet nogle 

alternative løsninger her. 

El-anlæg 

Hovedforsyninger samt fordelingsnet 
Abildhaven nr. 2 forsynes fra kabelskab nr. 5804. 2 stk. 4 x 10 mm2 kobberkabel forsikret hver med 35A er ført 

ind til de 10 lejligheder. Fællesinstallationen forsynes via 1 stk. 4 x 16 mm2 aluminiumkabel som er forsikret 

med 35A. 

Abildhaven nr. 4 forsynes fra kabelskab nr. 5806. 2 stk. 4 x 10 mm2 kobberkabel forsikret hver med 35A er ført 

ind til de 10 lejligheder. Fællesinstallationen forsynes via 1 stk. 4 x 16 mm2 aluminiumkabel som er forsikret 

med 35A. 

Abildhaven nr. 6 forsynes fra kabelskab nr. 5805. 2 stk. 4 x 10 mm2 kobberkabel forsikret hver med 35A er ført 

ind til de 10 lejligheder. Fællesinstallationen forsynes via 1 stk. 4 x 16 mm2 aluminiumkabel som er forsikret 

med 35A. 

Abildhaven nr. 8 forsynes fra kabelskab nr. 5807. 2 stk. 4 x 10 mm2 kobberkabel forsikret hver med 35A er ført 

ind til de 10 lejligheder. Fællesinstallationen forsynes via 1 stk. 4 x 16 mm2 aluminiumkabel som er forsikret 

med 35A. 

Abildhaven nr. 10 forsynes fra kabelskab nr. 5809. 2 stk. 4 x 10 mm2 kobberkabel forsikret hver med 35A er ført 

ind til de 10 lejligheder. Fællesinstallationen forsynes via 1 stk. 4 x 16 mm2 aluminiumkabel som er forsikret 

med 35A. 

Abildhaven nr. 12 forsynes fra kabelskab nr. 5808. 2 stk. 4 x 10 mm2 kobberkabel forsikret hver med 35A er ført 

ind til de 10 lejligheder. Fællesinstallationen forsynes via 1 stk. 4 x 16 mm2 aluminiumkabel som er forsikret 

med 35A. 

Abildhaven 14 og 16 som indeholder: vievært kontoret, fælles installationer samt kommunes areal forsynes via 

et stk. 4 x 50 mm2 Aluminiumskabel som er forsikret med 80A.  
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Oversigttegning over lavspændingskort Bilag nr. 4 

 

Tilslutningsbidrag 

Tilslutningsbidrag for afd. 26 er beregnet efter Frederikshavn Forsynings pristabel for 2015. Pristabellen 

justeres engang om året af Frederikshavn Forsyning, tilslutningsbidraget er derfor ikke statisk, men bliver 

løbende justeret. 

Beskrivelse  Antal [stk.] Amp. [A] Pris inkl. moms [Kr.] Sum inkl. moms [Kr.] 

Fælles installation  1 80 A 87.656,25  87.656,25 

Lejligheder  60  13.625,00  817.500,00 

Samlet sum:      905.156,25 
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Belysning 

Belysning udvendig 

Afdelingen har fælles udvendig belysning på stisystemerne , bygningens facader mm. Både parkarmaturerne 

monteret på stisystemerne og vægarmaturerne monteret på facaderne er konverteret til LED belysning, som 

vurderes at være det rigtige valg. 

Belysning indvendig 

Afdelingen har fælles indvendig belysning i depot, teknikrum, gang, opholdsrum, køkken, bryggers, kontor, 

toilet vaskeri, og i lejlighederne. Armaturerne i disse lokaler er stort set konverteret til LED belysning, som igen 

vurderes at være den rigtige løsning. 

Der har været tale om en stor LED konvertering for denne afdeling. 

Ombygningen har kostet 328.056,25 Kr. og når energibesparelsen er solgt, har tilbagebetalingstiden iht. 

tilbuddet været på ca. 1,9 år. 

Strømforbruget skulle være reduceret med 63% ved konvertering til LED belysning. En efterprøvning af 

besparelsen i forbindelse med nærværende energihandlingsplan har dog vist sig at tilbagebetalingstiden på 1,9 

år langt fra holder. En nærmere beregning viser at tilbagebetalingstiden bliver omkring 5,5 år i stedet for. 

Fejlen i de tidligere beregninger fra firmaet, som stod bag konverteringen har været vurderingen af antal 

brændetimer for lamperne.  

Konverteringen må betragtes som en god investering, men dog ikke med den beskrevet tilbagebetalingstid.   

Belysningsplanen kan ses i bilag nr. 5 

Tilbud vedr. konverteringen til LED belysning kan ses i bilag nr. 6 

Mulige tiltag og besparelser 

Når de sidste indvendige armaturer skal udskiftes anbefales det at få dem udskiftes til LED belysning. Eftersom 

som konverteringen til LED belysning først sker når armaturerne skal udskiftes, vil det medfører en lang 

tilbagebetalingstid hvorfor denne ikke er beregnet. Udskiftningen må betragtes som en 

vedligeholdelsesopgave. 
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Hvidevarer 
Fællesvaskeri 

Afdelingen har 6 stk. fællevaskerier 1 stk. i hver boligenhed, hvori nedenstående maskiner er opstillet. 

Maskinerne er hjemkøbt og installeret i år 2003 ved byggeriets opførsel. 

6 stk. Vaskemaskiner Miele Professional W 6073 LP MC2 årgang 2003 

6 stk.  Tørretumbler Miele Professional T 61 85 

 

Efterfølgende vises her muligheder for at konverterer til en mere energivenlig modeller for henholdsvis 

vaskemaskinerne og tørretumbler. 
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Konvertering af Vaskemaskinen: 

 

 
  

 
      

              

I relation til de stadigt stigende vand- og elpriser samt ved anvendelse af den nyeste teknologi, har 

vi udviklet et nyt vaskesystem, hvor det samtidig er lykkedes at reducere vandforbruget ca. 22 % 
i forhold til Deres nuværende 
maskine.         

              

Vandbesparelsen ved at installere ny vaskemaskine er følgende:     
Miele W 6073 kontra Miele PW 
6065          

              

1 vaskemaskine x 10 vaske x 360 dage x (73 liter - 57 liter) =     

              

    ca. 57600 liter vand pr. år     

              
Elbesparelsen er 
følgende:           

1 vaskemaskine x 10 vaske x 360 dage x (1,11 kWh - 1,10 kWh) =     

              

      ca. 36 kWh pr. år       

              

              

Med standard forbrugspriser på vand og el svarer det til en årlig besparelse på:   

              

1 vaskemaskine x 10 vaske x 360 dage x (kr. 5,88 - kr. 5,03) =     

              

      
ca. kr. 3060,00 ekskl. 

Sæbebesparelse       

              

*) Dertil skal De tillægge en markant servicebesparelse i forhold til den nuværende maskine. 

              

Beregningsforudsætninger:         
- Vaskefrekvens 10 vaske pr. 
dag         

- El kr. 2 pr. kWh           

- Vand kr. 50 pr. m³           

              
Som det ses af ovenstående beregninger er der ca. 3.060,00 Kr. inkl. moms at sparer om året ved udskiftning 

af 1 stk. vaskemaskine. 

 

Tilbagebetalingstid for udskiftning af 1 stk. vaskemaskine ser således ud: 

Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 

3.060,00 34.000,00 0,00 11,1 

Alle tal er inkl. moms. 
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Konvertering af Tørretumler Miele Professional T 6185 Til Miele Professional PT 5137 WP 

Efterfølgende beregninger vil se lidt bedre ud end virkeligheden, dette skyldes at de eksisterende maskiner er 

på 8 kg, og de anvendte maskiner i beregningerne er 6,5 kg. Grunden til at der er anvendt 6,5 kg makskinder i 

beregningerne er, at denne model er produceret med indbygget varmepumpe, hvilket ikke endnu er muligt for 

en 8 kg maskine. Efter en kontakt til Miele, viser det sig at Miele forventer at sende en tørretumbler på 8 kg 

med indbygget varmpumpe på markedet inden for et år. Afdelingen har behov for maskiner på 8 kg. 

 

Følgende beregning er foretaget: Miele T 6185  Miele PT 5137 WP 

Forbrug pr. kørsel  3,8 kWh  1,65 kWh 

Forbrug  ved 10 kørsler dagligt 38,0 kWh  16,5 kWh 

 

Forskel pr. dag i kWh  21,5 kWh pr. dag 

Forskel pr. år i kWh  7.848 kWh pr. år. 

Forskel pr. år i Kr.  15.848,00 kr. pr år. 

 

Beregningsforudsætninger: 

- Vaskefrekvens 10 vaske pr. dag 

- El kr. 2 pr. kWh 

  

 

En tilbagebetalingstid for udskiftning af 1 tørretumbler ser således ud: 

Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 

15.848,00 22.875,00 2.118,83 1,3 

Alle tal er inkl. moms. 

Se bilag over anvendte maskiner i bilag nr. 7 

 

Udover vaskerierne har hver boligenhed nedenstående hvidevarer. Alt efter hvilke defekte der har været i 

boligenhederne, kan de være udskiftet til lignende modeller. De eneste hvidevarer der her er professional er 

opvaskemaskinen: 

 

- Miele professional opvaskemaskine G 7859 

- Gorenje indbygningsovn EVP241444M 

- Sharp microbølgeovn R-342W 

- Gorenje Fryseskab ZOS3166 

- Whrilpool køleskab WME1887 

- Westforst Køle svaleskab EKS333A 

 

Ved kommende udskiftninger anbefales det at hjemkøbe hvidevarer med bedste energimærke. Se evt. 

hæftet ”gode energivaner” i bilag nr. 2.  
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Alternativ energi 

Varmepumper 

Rentabiliteten ved etablering af varmepumper, både jord/vand og luft/vand i byggeriet er efterprøvet og 

fundet ikke rentabelt. Dette skyldes bl.a. bygningens isoleringsgrad, som giver bygningen et stort 

varmeforbrug, og gerne i høje temperaturer, som ligger godt i tråd med den eksisterende fjernvarme. 

Endvidere er det bekosteligt at købe sig fri at det allerede etablerede fjernvarmesystem. Det skal hertil også 

bemærkes at drift sikkerheden ved fjernvarmen er meget høj. Et eventuelt skift til vedvarende energi bør først 

overvejes når bygningen engang står over for en gennemgribende renovering og energi behovet er i 2020 

niveau. 
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Genbrug af regnvand til toiletter 

Det har været ønskeligt at lave forsøg med genbrug af regnvand til toiletterne, eller vaskerier. Det har vist sig 

at regelsættet om genbrug af regnvand fornyligt er ændret, hvorved det nu er lovliggjort at genbruge 

regnvandet til eksempelvis toiletterne og vaskerier. Det kræver naturligvis større ændringer i rørføringer og 

etablering af tanke til opbevaring af regnvandet mm.. Alt dette er naturligvis bekosteligt og en evt. rentabilitet 

skulle efterprøves.  

Illustration af regnvandsopsamling iht. gældende lovgivning 

Det viser sig dog at ideen må henlægges på andre vildkår. Et forsøg med genbrug af regnvand til toiletterne har 

været afprøvet på Samsø, her viste det sig uheldigvis at toiletterne meget hurtigt kom til at se meget ulækre, 

og aldrende ud. Endvidere har det vist sig  flere boligforeninger i Danmark har forsøgt sig med genanvendelse 

af regnvand til fællesvaskerier. Dette har også giver store problemer så som hvidt vasketøj, der pludselig ikke 

var hvidt mere, eller maskiner der pludselige ikke er drift sikker længere pga. dårlig vandkvalitet, og sluttelig 

har det også vist sig, at anlæggene har givet store service omkostninger. Med denne begrundelse er der ikke 

arbejdet eller beregnet videre med disse forsøg.  
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Solcelleanlæg 

I dette afsnit beskrives muligheden for at installerer et solcelleanlæg på hver af de 6 boligenhed. De 10  

afregningsmålere der i dag sidder foran hver lejlighed, bygges om til bimåler og afregnes sammen med de 

allerede etableret årlige forbrugsregnskab. Denne ombygning giver mulighed for at strømmen fra solcellerne, 

både kan anvendes i fællesarealerne, samt i lejlighederne. 

Ved dimensionering af et solcelleanlæg er det vigtigt at anlægget projekteres så langt størstedelen af det 

strøm som anlægget producerer anvendes i bygningen, og derved ikke sælges som overskydsstrøm til ca. 60 

øre pr. kWh. 

Det gennemsnitlige El forbrug pr. boligenhed ser således ud: 

- Fælles el måler, gennemsnit forbrug over de sidste 3 år:  58.711 kWh  

- Lejlighedernes 10 målers gennemsnit forbrug over de sidste 3 år:  25.041 kWh 

- Bygningens samlet el forbrug pr. år i gennemsnit over de sidste 3 år: 83.752 kWh 

Iht. ovenstående gennemsnitlige el forbrug på 83.752 kWh, korrigeret op mod forbrug i solskinstimerne i 

Danmark, anbefales det at installerer et solcelleanlæg med en gennemsnitlig årlig el produktion på 18.000 

kWh. 

Boligenhedens el forbrug i solskinstimerne, sammenholdt med solcelleanlæggets el produktion ser således ud: 
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Mulige tiltag og besparelser 

Etablering af 6 stk. separate solcelleanlæg 1 anlæg på hver boligenhed. 

Årlige indtjeninger: 

- Besparelse ved målerleje   50.500,00 Kr. inkl. moms 

- Årlig besparelse ved strøm (15582 kWh x 2 Kr.) x 6  186.984,00 Kr. inkl. moms 

- Årlig fortjeneste ved salg af strøm (2418 kWh x 0,6 Kr.) x 6  8.704,00 Kr. inkl. moms 

Investering: 

- Hjemkøb af 60 bimåler    63.900,00 Kr. inkl. moms 

- Omlægning af Hovedkabler, og nødvendig fortrådning 270.000,00 Kr. inkl. moms 

- Investering i et 6 stk. separate solcelleanlæg  1.552.500,00 Kr. inkl. moms 

En tilbagebetalingstid for de 6 stk. solcelleanlægget således ud: 

Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 

246.188,00 1.886.400,00 0,00 7,6 

Alle tal er inkl. moms. 

I ovenstående beregninger er der ikke medregnet den forventelige stigning på el prisen, som vi give 

solcelleanlægget en bedre indtjening. Til modsætning af denne fortjeneste er er omkostning til udarbejdelse af 

forbrugsregnskab på el måleren heller ikke indeholdt. 

Der er 10 års garanti på solcellerne, med de dertilhørende solcelleinverter. 

Solcelletilbud kan ses i bilag nr. 8 (bemærk der er anvendt revideret priser fra bilaget) 
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CTS anlæg 
Abildparken har fra byggeriets start haft et Siemens CTS anlæg installeret, med mulighed for aflæsning af 

lejlighedernes: 

- varme forbrug  

- koldt vands forbrug  

- varmt vand forbrug  

Målerne var anvendt til udarbejdelse af det årlige forbrugsregnskab for hver lejlighed. 

I år 2010 blev anlægget dog taget ud af drift, da det viste sig at omkostninger på CTS anlægget var større end 

besparelse ved individuel forbrugsmålinger. Energiforbrugende i lejlighederne på et plejehjem, er ofte også 

minimale  og beboerne ændre her ikke deres adfærd ved individuel energimåling, som vil være tilfældet i en 

standard afdeling i en boligforening. Så måske valget om at nedlægge CTS anlægget i år 2010 var ok. 

Lovgivningen på dette område ændre sig dog snarligt, og iht. til målerbekendtgørelse i bilag nr. 9, vil det ved 

udgangen af år 2016 være lovpligtigt at afregne disse lejligheder individuel iht. til deres allerede eksisterende 

målere. 

Mulige tiltag og besparelser 

Det anbefales at anvende de eksisterende målere på et nyt CTS anlæg. Det anbefales af vælge Frederikshavn 

Boligforenings CTS anlæg som er udarbejdet sammen med det lokale firma Soft & Teknik. Dette anlæg 

opsættes normalt med individuel smiley panel til hver lejlighed, hvor forbrugerne kan følge deres forbrug på 

el, vand og varme. Dette smileypanel i lejlighederne anbefales det dog ikke at opsætte på et plejehjem, men 

det øvrige software vil give god mening og endnu en afdeling være strømlignet med hensyn til energimålinger 

og kontrol. Det forventes endvidere at dette anlæg på sigt også vil kunne udarbejde det årlige 

forbrugsregnskab. 

Som udgangspunkt, vil følgende blive visualiseret: 

- Lejlighedens energiforbrug til opvarmning, sammenholdt med indbetalt aconto 

- Lejlighedens forbrug af varmt vand, sammenholdt med indbetalt aconto 

- Lejlighedens forbrug af koldt vand, sammenholdt med indbetalt aconto 

- Lejlighedens forbrug af el, sammenholdt med indbetalt aconto 

Etablering af et CTS anlæg hvor også el forbruget på lejlighed vis bliver målt, medfører samtidigt muligheden 

for at installerer et større solcelleanlæg. (projekteringen af solcelleanlægget, kan ses under afsnittet 

solcelleanlæg) Herved kan energien fra solcelleanlægget nu både bruges til fælles arealernes el forbrug, men 

også til beboerens el forbrug i lejlighederne. Følgende investeringer er nødvendige, for etablering af CTS anlæg 

og solcelleanlæg: 

Priserne er erfaringspriser fra tidligere lignende projekter, hvorfor der skal hjemhentes nye tilbud hvis arbejdet 

ønskes igangsat. 
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- Hjemkøb af 82 bimåler, med M-bus kommunikation 100.096,00 Kr. inkl. moms 

- Omlægning af Hovedkabler, og nødvendig fortrådning 270.000,00 Kr. inkl. moms 

- Nødvendig software/hardware for smileypanel  787.645,00 Kr. inkl. moms 

- Investering i et 6 stk. separate solcelleanlæg  1.552.500,00 Kr. inkl. moms 

Ved ovenstående omlægning og investering, forventes følgende årlige besparelser: 

- Målerabonnement besparelse ved Frederikshavn Forsyning 50.500,00 Kr. inkl. moms 

- Årlig besparelse ved strøm (15582 kWh x 2 Kr.) x 6  186.984,00 Kr. inkl. moms 

- Årlig fortjeneste ved salg af strøm (2418 kWh x 0,6 Kr.) x 6  8.704,00 Kr. inkl. moms   

Den forventelige stigning på el priser, som vil give solcellestrømmen en større gevinst pr. kWh er ikke 

medregnet. Garantiperioden på solcelleanlægget og tilhørende inverter er 10 år. 

En tilbagebetalingstid for denne konvertering i samarbejde med Soft & Teknik, ser således ud: 

Besparelse i kr. pr. år Investering i kr. Tilskud i kr. Tilbagebetalingstid i år 

246.188,00 2.710.241,00 0,00 12,5 

Alle priser inkl. moms. 

Se bilag nr. 8 for solcelletilbud 

Se bilag nr. 9 for målerbekendtgørelse 

Se bilag nr. 10 for beskrivelse af smileypanel 
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Konklusion 
Forbrug: 

Som det ses af energi nøgletallene ligger fælles elforbruget mellem nedre og median. Konverteringen til LED 

belysning har naturligvis medvirket til dette, men efterfølgende i konklusionen nævnes der flere punkter, som 

vil kunne bidrage yderligere til et mindre elforbrug. Vandforbruget ligger også mellem nedre og median, det er 

i energihandlingsplanen bevist at det er meget svært at komme længere ned i forbrug ved hjælp af teknik. Skal 

vand forbruget yderligere ned skal der en adfærdsændring til. Varmeforbruget ligger mellem median og øvre, 

det har været lidt stigende de sidste år. Der er efterfølgende i konklusionen beskrevet et par tiltag, som vil 

kunne hjælpe til at nedsætte forbruget, men igen skal der en adfærdsændring til hvis forbruget skal reduceres 

kraftigt. 

 

 

Bygningen: 

Bygningen er blevet efterset i alle ender og kanter. Bygningen fremstår i en meget god stand, og dette gælder 

for hele bygningen: tag, isolering, facade, sokkel, vinduer og døre. Ændringer på den bygningsmæssige del vil 

fremadrettet blive betragtet som en renovering, og ikke som en energirenovering. Det anbefales naturligvis 

ved kommende renoveringer at følge energihandlingsplanens anbefalinger, hvorved den mindste 

energiforbrug vil opnås. Det bedste tiltag der er konstateret har en tilbagebetalingstid på over 80 år. 

 

Afledning af regnvand er også efterprøvet, Abildhaven har i dag et opdelt kloakanlæg for regn og spildevand, 

og der opleves ingen problemer ved de store skybrud. Frederikshavn Forsyning er blevet kontaktet, og der har 

ingen yderligere tiltag eller behov pt. i dette område. 

 

Ventilation via udsugning: 

Der er i dag udsugningsanlæg på badeværelser, garderober og personale toiletter, anlæggene er korrekt 

installeret med trykstyring. Anlæggene kører konstant, der kunne overvejes om de kunne slukkes i nogle af 

nattimerne. Ved defekter efterfulgt af reparationer på selve motoren anbefales det at forny med en motor 

hvorpå der er monteret ”bagud krummet  ”skovle”.  

 

Ved defekter der kræver et nyt udsugningsanlæg anbefales det at følge energihandlingsplanens vejledning om 

EC motor, som har nedenstående tilbagebetalingstider. 

 

Anlæg for badeværelser, garderober og personale toiletter: 4,8 år.  

Anlæg for personalerum og vaskerier: 9,8 år. 

 

Ventilation via genvindingsanlæg: 

Fællesarealerne er udført med genvindingsanlæg, og anlæggene er udført korrekt. Det anbefales at justerer 

indblæsningstemperaturen ned til 2 grader under rumtemperatur. Derved sikres det, at det er det etableret 

varmeanlæg der varme bygingen op og ikke genvindingsanlæggene. En temperatur på 2 grader under 

rumtemperaturen bør medfører at den indblæste luft ikke føles som træk.  

Hvis der opleves svingende indblæsningstemperatur i forår og efterårs perioden fra genvindingsanlæggene 

anbefales det at få fremført en separat varmeforsyning op til genvindingsanlæggene. Det anbefales endvidere 

at der monteres frostsikring på varmekredsen til ventilationsanlæggene. 
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Fjernvarmeinstallationer og varmtvand installationer for viceværtbygning og administration: 

Eftergennemgang af fjernvarmeinstallationen kan det konstateret at varmeinstallationen med tilhørende 

varmt brugsvands installation er udført håndværksmæssigt korrekt og flot. Ligeledes er det en yders fornuftig 

indregulering der er foretaget.  

Det anbefales at slå vejrkompenseringsanlægget på auto, og derved opnå de projekterede besparelser. Når 

pumpen engang går i stykker anbefales det at flytte den til retursiden så den pumper op af, dette giver en 

mere stabil drift og bedre økonomi. 

Fjernvarmeinstallationer og varmtvand installationer for boligenhederne: 

Eftergennemgang af fjernvarmeinstallationen kan det konstateret at varmeinstallationen med tilhørende 

varmt brugsvands installation er udført håndværksmæssigt korrekt og flot. Ligeledes er det en yders fornuftig 

indregulering der er foretaget. 

Anlæggene er udført uden cirkulationsledning til de enkelte lejligheder, i stedet er der udført en el-tracing af 

varmerøret. El tracingen skal sikre at der ikke forekommer legionella, men også der kommer forholdsvis 

hurtigt varmt vand frem til vandhanerne. Den samlet omkostning på denne el-tracing er ca. 80.000,00 Kr. inkl. 

moms. Der er udarbejdet 2 forslag til hvordan denne omkostning kan nedreguleres. 

Forslag nr. 1: Styringen af denne el tracing gør at vandet varmes op til 60 grader 7 gange om dagen. Iht. 

Rørcenter anvisning nr. 017 vil en opvarmning til 60 grader 2 gange dagligt være ok. Det anbefales at prøve at 

følge dette råd, hvilket giver en besparelse på ca. 8.000 kr. årligt pr. boligenhed. 

Forslag nr. 2: Etablering af decentrale varmtvandsbeholdere vil gøre el tracingen overflødig, investeringen vil 

være tilbagebetalt på ca. 11 år. 

Teknisk isolering: 

Det anbefales at få efterisoleret de VVS komponenter der i dag ikke er isoleret, ligeledes anbefales det at 

efterisolere varmerørene i teknikskab for hver lejlighed. Isoleringen er derudover udført flot. 

 

Vandarmaturer og toiletter: 

De anvendte og installeret vandarmaturer og toiletter er fornuftigt valgt, og har et acceptabelt vandforbrug. 

Det anbefales at der ved kommende udskiftninger sikres sig, at det valgte materialer har et forbrug der er lig 

med eller mindre end det allerede installeret materiale.   

 

El-anlæg: 

Stikledninger og hovedledninger er kortlagt, og det samlede tilslutningsbidrag i 2015 kr. er beregnet til 

905.156,25 kr. inkl. moms. 

 

Belysning: 

Afdelingen har konverteret belysningen til LED, hvilket vurderes at være korrekt valg. Det er dog konstateret at 

den beregnet tilbagebetalingstid i tilbuddet fra 2013 på 1,9 år slet ikke kan opnås, det viser sig at 

tilbagebetalingstiden snarer er 5-6 år. Der kan være to årsager til denne fejlberegning, den ene er at produktet 

bruge mere energi end oplyst, den anden er at de oplyste brændetider var for store i forhold til virkeligheden. 
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Hvidevarer: 

Der bør straks sættes penge af i budgettet til udskiftning af vaskerimaskiner i de 6 vaskerier, hvis udskiftningen 

skal etape opdeles, bør tørretumblerne være i første etape og dernæst vaskemaskinerne. 

 

Alternativ energi: 

Bygningen med dens varmeinstallationer er ikke velegnet til varmepumper, fjernvarmen bør bibeholdes. 

 

Genvinding af regnvand til eksempelvis toiletter og vaskerier frarådes pga. andres dårlige erfaringer på 

området.  

 

Etablering af solceller på taget af hver af de 6 boligenheder bør kraftigt overvejes, en tilbagebetalings tid på 

7,5 år holdt op i mod en garantiperiode på 10 år ser meget fornuftigt ud. 

 

CTS anlæg: 

Som beskrevet er det eksisterende Siemens CTS anlæg taget ud af drift pga. store driftsomkostninger, dette 

ligger i god tråd med andres erfaringer fra Siemens. Det anbefales at de eksisterende målere opkobles på nyt 

CTS anlæg isamarbejde med Soft & Teknik. Det giver god mening at udfører dette sammen med etablering af 

de beskrevne solcelleanlæg. 
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Bilag nr. 1 Frederikshavn Boligforening energipolitik 
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Bilag nr. 2 Gode Energivaner 
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Bilag nr. 3 Vandbesparende projekt. 
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Bilag nr. 4 Lavspændingskort 
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Bilag nr. 5 Belysningsplan 
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Bilag nr. 6 LED belysning 
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Bilag nr. 7 Anvendte vaskerimaskiner 
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Bilag nr. 8 Solcelletilbud 
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Bilag nr. 9 Målerbekendtgørelse 

  



 Side 112 
 

  



 Side 113 
 

  



 Side 114 
 

  



 Side 115 
 

  



 Side 116 
 

  



 Side 117 
 

 



 Side 118 
 

Bilag nr. 10 Smiley panel 
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Bilag nr. 11 Diverse energitiltag 
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