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Ryesgade 30 A-C 
 

 

› Byfornyelsesprojekt 

› Stort behov, men ”forsigtigt” oplæg 
til begrænset traditionel renovering  

 

› EUDP projekt  

› Koblet til udviklingsprojekter med 
deltagelse af viden-institutioner  
og producenter og med fokus på  

› varmeforbrug reduceret fra 162,5 til 
35,4 kWh/m²/år 
(”lavenergiklasse 1”) 

 

› Brugeradfærdsprojekt   

› brugeradfærd  

› faktisk besparelse  

› bedre indeklima 

 

 
”Opgraderet” til ambitiøst innovationsprojekt 



› EUDP-projektet – formål 

› Proces 

› Prøvelejlighed 

› Byfornyelsesprojekt 

› Målinger 

 

› Spørgsmål og diskussion 

Agenda 
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› Projektet kombinerer innovative isolerings- og installationsteknologier til 
koncepter for renovering af etageboliger fra før 1960 til lavenergiklasse 1.  

› Koncepterne respekterer bevaringsværdige facader, håndterer risici for 
følgeskader på konstruktioner og implementerer moderne installationer i ældre 
bygninger.  

› De udviklede koncepter demonstreres på to typiske ejendomme i København. 

 

› Renovering af en hel ejendom  

› Renovering lejlighed for lejlighed ved udskiftning   

 

EUDP projektets formål  
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› Energirenovering af eksisterende bygninger 

› Bevaringsværdige facader 

› Indvendig isolering 

› Test af andre isoleringstyper and traditionel isolering 

› Partnerskab bestående af 8 partnere 

› I alt: 2.731.200 DKK i støtte 

EUDP projekt: "Udvikling og 1:1 demonstration af 
koncepter til renovering af ældre etageboliger til 
lavenergiklasse 1" 



2009 

•Ansøgning 

•Tilsagn 

2010 

•Udvikling og design 

•Workshops 

•Test i prøvelejlighed 

2011 

•Målinger 

•Opfølgning 

•Opstart af byggeproces 
på byfornyelsesprojekt 

2012 

•Byggeproces fortsat 

• Indflytning 

2013 

• Indflytning 

•Evaluering 

•Afslutning af EUDP 
projekt 

2014 

•Målinger 

•Opfølgning på 
energiforbrug 

 

Proces 
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"Opgraderet" byfornyelsesprojekt 
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Prøvelejlighed 



Prøvelejlighed – Ryesgade 30C 
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› Gennemførtes i oktober 2010 

› Formå at teste forskellige løsninger 
på: 

› isolering  

› vinduer 

› ventilation 

› Ud fra erfaringer herfra vælge de 
rigtige løsninger til byfornyelsen 
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Isolering – Aerowolle/Aerorock 



Isolering – Aerowolle/Aerorock 
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Isolering – Vacupor 
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Isolering – Vacupor, λ21 
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› Afrensning af væg før opsætning af isolering 

› Fugtforhold i konstruktioner 

› Håndtering af isoleringspaneler  

› Vakuumpaneler er skrøbelige og skal bestilles på mål 

› Stort spild af Aerorock pga. panelstørrelser 

› Pris (200 €/m2 for 50 mm, 165 €/m2 for 30 mm and 150 €/m2 for 20 mm) 

 

› Aerorock viste sig mest egnet til den videre renovering 

› Indvendige vægge 

› Lysninger 

› Yderligere fugtmålinger 

 

 

Isolering – udfordringer og anbefalinger 

22 MAJ 2013 
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› Renovering mod gaden: 1+1+1 

› Beregnet U-værdi:  1,08 W/m²K 

› Pris ekskl. moms:  8.900 kr.  

 

› Renovering mod gaden:  1+1 

› Beregnet U-værdi:  1,62W/m²K 

› Pris ekskl. moms:   7.900 kr.  
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› Renovering mod gården: 
 1+1 (opto-glas) 

› Beregnet U-værdi:1,76 W/m²K 

› Pris ekskl. moms:9.700 kr.  

 

› Udskiftning mod gården: 
 1+2 (krypton) 

› Beregnet U-værdi:1,13 W/m²K 

› Pris ekskl. moms:7.000 kr.  

 

11-12-2013 
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22 MAJ 2013 
BYFORNYELSE PÅ RYESGADE 30 - UDFØRSEL OG 
ERFARINGER 
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Vinduer – udfordringer og anbefalinger 

› De renoverede løsninger: 

› Var dyrere end nye vinduer 

› Havde dårligere funktion end nye vinduer (åbner indad, risiko for fjernelse af 
beboere) 

› Kun én løsning med forsatsvinduer havde bedre U-værdi end det nye vindue 

› Anbefalingen blev at udskifte alle vinduer i stedet for at renovere 

 



 

Ventilation – decentralt anlæg 
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Ventilation – udfordringer og anbefalinger 

› Kanalføring i lejligheden 

› Omfattende ved anlæg med varmegenvinding og fordeling til flere rum 

› Visuel udformning af anlægget 

› Støj fra anlægget 

› Risiko for at beboerne slukker for anlægget 

› Brugeradfærd: nogle beboerne lufter meget ud, andre ikke 

 

› Anbefalinger 

› Anlæg med balanceret ventilation med behovsstyring 

› Anvendelse af komponenter med meget lavt støjniveau 

› Diskrete kanalføringer 
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Selve renoveringen  
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Energiforbrug   

 



Vi nåede ikke helt ned på 35,4 kWh/m²/år – men vi nåede det næsten. 
Det er muligt at opnå meget betydelige reduktioner i ældre etage-
ejendommes varmeforbrug  - beregnet reduktion i Ryesgade 30: 73% 
 

Byfornyelsesprojektet  
Samlet effekt af energitiltag 



Indvendig facadeisolering  
• den virker - og den skader ikke bygningen 
• afrensning og omhu i opsætning er afgørende 
• store forskelle i materialers pris og bygbarhed 

Lessons learnt – energitiltag 1 
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Vinduer 
• nye klasse A vinduer med koblede rammer blev valgt 
• lavest pris, højest Eref og bedst  lysindfald og funktion 

 

Lessons learnt – energitiltag 2 



Ventilation opgang A 

› Klassisk løsning med centralt ventilationsanlæg (placeret i kælder) 

 

• Slavestyret indblæsning (dvs. når emhætter aktiveres eller fugtstyrede 
ventiler åbner, falder tryk i kanal → udsugningsventilator speeder op; 

indblæsningsventilator følger med) 
 

• Eksisterende skorstene bruges til udsugning fra lejligheder til aggregat i 
kælder og til afkast fra aggregat til over tag 

• Røgventilator på loft/tag 
 

• Eksisterende skorstene skulle også 
være brugt til fordeling af luftindtag  
til lejligheder , men blev nedrevet  
og erstattet af nye kanaler i samme 
føring 
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Ventilation opgang B 

› Super avanceret løsning med centralt ventilationsanlæg (placeret i 
kælder) 

 

• 100 % behovsstyret (Co2, fugt, emhætte, brugerpanel) – dispensation ned til 
ca 22 m3/h dvs. ”slukker næsten” når der ikke er mennesker (der skal trykke 
på knap). Går automatisk på normal hastighed når Co2 stiger (når der igen 
er mennesker i lejlighed). 

• Leanvent ventiler – lavt tryktab, lav støj, flowmåling, kommunikationsenhed 

• Centralaggregat kan ”drosle helt ned” – lavt tryk, lavt flow, lavt elforbrug 

• Nye kanaler til udsugning fra lejligheder til aggregat i kælder og til fordeling 
af luftindtag til lejligheder  

• Eksisterende skorstene bruges til afkast 

• Røgventilator på loft/tag 

 



 
 
 

 

Ventilation opgang C 

› Decentrale anlæg 

 

• Forberedt til avanceret behovsstyring men 
ikke implementeret i fuld grad (fugtsensor 
i bad , emhætte aktiverer ”fuld speed”)  

 

• Opgang C, tv. - indtag og afkast via 
brandmur 
 

• Opgang C, th. – indtag via facade, afkast 
over tag 

 

› Udført som skabsløsning, noget 
pladskrævende 

› Løsning under nedsænket loft testes i 
Ryesgade 25. 

 

 



Ventilation 
• centrale og decentrale løsninger udviklet og  testet 
• ”lydløshed” og kanalføring i lejligheder afgørende 
• effekt, energiforbrug og ”drifts-venlighed” ikke testet endnu 
• brugeradfærd afgørende for energiforbrug og indeklima 

Lessons learnt – energitiltag 3 



DTU: Målinger af energi og fugt 

› Varmeforbrugsmålinger for Ryesgade 30A-C. 

› Varmefordelingsmålinger for hver lejlighed 

› Sammenligning af varmeforbruget før og efter renoveringen 

› Målinger af elforbrug til ventilation 

› Sammenligning af de 3 forskellige anlæg: 

› 2 centrale ventilations anlæg 

› 1 decentralt ventilations anlæg (lejlighedsniveau) 

› Fugtmålinger i de 2 mest udsatte lejligheder 

› Temperatur og relativ fugtighed i bjælkeender og bag ved den 
indvendige isolering. 

› Vurdering af risiko for vækst af skimmelsvamp samt råd i 
bjælkerne ved brug af indvendig isolering. 



› Kun tale for den første del af vinteren 

› Varmeforbrug faldet med 42% mod forventet 58% 

› Ventilationsanlæg ikke muligt at vurdere  

› Fugtmålinger viser ingen problemer  

Måleresultater 
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Slut 
Tak for opmærksomheden 


