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Bygherres målsætning, at renovere en nedslidt ejendom uden at gå 

på kompromis med arkitekturen og samtidigt forbedre afkastet… 

Nedslidt bygning fra 1896…. … vinderen af Renover prisen 2013 

Værdi: DKK 26mio 

Afkast: 1,7% 

Energiforbrug: 100% 

Værdi: DKK 68mio 

Afkast: 4,7% 

Energiforbrug 27% 
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Krav og midler fra bygherre for at opfylde målsætningen…  

formålet med bygherres målsætning 

Bygherrekrav til Ryesgade 30: 

• Respekt for ejendommens originalitet, nye 

installationer, isolering og tekniske anlæg må ikke 

fjerne ”sjælen” fra ejendommen 

• Fokus på slidstyrke og levetid i materialer – 

nødvendigt grundet kapitalforrentningen 

• Udførte energisparearbejder skal kunne tjene som 

eksempel til efterfølgelse – ”Best in class”  

• Attraktive boliger af høj kvalitet –  ”Synlig Kvalitet”    

 

Bygherres mål med ejendommen: 

• Husleje på markedsniveau for lejemål i tydelig 

kvalitet over markedsniveau – ”De bedste lejere”   

 

Bygherres midler til at opnå målet: 

• Høj grad af bygherreinvolvering i projekt og 

byggefase, holde fokus på slutbruger 
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Hvad gjorde vi af særlige tiltag i Ryesgade 30 for at ramme det 

oprindelige udtryk i videst muligt omfang 

1. Trukket glas i  yderste lag i nye vinduer mod gade – 

oprindelig spejling og facadeudtryk bevares 

2. Opbygning af taget med bevaring af 1900-tals 

udtryk mod gaden og tagterrasser mv. mod gården 

3. Indbygning af isoleringsmaterialer i 

vindueslysninger  - bevaring af oprindeligt udtryk 

4. Indvendig isolering af murede facader, reetablering 

af oprindelige paneler 

5. Indbygning af installationer  i  skabe, sænkede 

lofter og stukatur, - Oprindelig fremtræden bevares 

6. Anvendelse af originale ”ægte” materialer i videst 

muligt omfang – Nystøbning af ”oprindelig” stuk   

7. Fokus på at nye materialer passede til oprindeligt 

indtryk – ”det kunne også være lavet i 1896” 
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Økonomien i projektet 

Investeret kapital (DKK) 

Fond vedligeholdelse Fond forbedring

Byfornyelse

41mio. 

11mio. 

29mio. 

Total: DKK 81mio. 
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Udvikling i driftsresultatet 
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Afkast af ejendomsværdi 
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Vi opnåede at reducere energiforbruget (beregnet…) med 73% 

gennem  betydelige isoleringstiltag, solceller mv. 
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27% 

Udvendig isolering

Indvendig isolering

Isolering mod kælder

Isolering tag med tagboliger

Vinduer

Ventilation

Isolering vandrør

Solceller

Årligt energibehov efter renovering

Kilderne til energireduktionen og resultatet af renoveringen 

Brugeradfærd vil blive afgørende for både de realiserede energibesparelser 

og for indeklimaet – begge dele måles i samarbejde med DTU frem til medio 2014 

Energibehov før renovering 162,5 KWh/m2/år 

Isolering indvendig -21,6 KWh/m2/år 

Isolering udvendig (Gavl) -11,5 KWh/m2/år 

Isoleret tag (med tagboliger) -19,6 KWh/m2/år 

Isolering af vandrør -10,8 KWh/m2/år 

Isolering mod kælder -3,8 KWh/m2/år 

Vinduer - 3 lags. Energiruder -22 KWh/m2/år 

Ventilation m. varmegenvinding -21,7 KWh/m2/år 

Solceller -8 KWh/m2/år 

Energibehov efter renovering 43,5 KWh/m2/år 

73% 

reduktion 
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Tre eksempler på detaljer i høj kvalitet….. 

Toldbodlampe i gård – samme farve 

som vinduer og døre 
Fokus på lysindfald i samtlige lejligheder  Badeværelser med glasfliser, 

håndklædevarmer, og glasdøre til 

bruseniche  
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… og hvad vi måtte rive ned igen og bygge op på ny 

Før Efter 
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Det kan betale sig at lave kvalitetsrenovering – i det lange løb er 

kvalitetsmaterialer, fokus på æstetik og slutbrugeren god ROI   

Fokus på kvalitet for slutbruger 

Lejeren skal opleve kvalitet i sin hverdag 

• Høj synbar kvalitet på f.eks. armaturer  

• Massive materialer med kvalitetsfølelse 

• God service ved henvendelse 

• Energibesparelser skal give merværdi 

Detaljer gør en forskel 

• Gulve og installationer skal gennemtænkes 

• Pæne opgange og fællesarealer  er vigtige 

• Lavt energiforbrug skal sælges - ikke synbart 

Resultatet 

• Adgang til de bedste lejere – Ingen Tomgang 

• Fællesskabsfølelse i ejendommen 

• Meget få klage-huslejenævnssager 

• Lejerne bliver i ejendommen – Intern flytning 

• Færre ind-udflytninger - Mindre administration   

• Lejligheder med høj slidstyrke/ lang levetid 

• Ejendom forberedt til stigninger i energipriser 

• Lavere driftsomkostninger  

• Lav risiko på investering – Godt for ROI 
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En ting er arkitektur…noget er andet er løsninger der dur, begge 

dele skal opfyldes førend der er tilfredse beboere…er branchen klar?  

”Vi har desværre et alvorligt og akut problem, da vi får 

pumpet tobaksrøg ind i lejligheden via ventilationssystemet. 

Det kommer ind i soveværelset, hvor vi og vores lille barn 

sover. Er det muligt at få lukket for ventilationen?” 

  

Ida Willinger Tapager, beboer, 30B 

”Jeg har måtte se mig nødsaget til at dække 

ventilationsudgangen til i mit soveværelse, da det bliver for 

koldt pga. træk. Jeg håber, at der kommer en løsning på det 

meget snart og inden det bliver endnu koldere i vejret” 

 

Louise Heibrock Mortensen, beboer, 30C 
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Bygherres erfaringer til kommende renoveringsprojekter 

1. Tekniske rådgivere har sjældent indsigt i en ejendoms udlejnings og driftspotentiale, det er 

bygherres ansvar at et projekt udføres så det passer optimalt til ejendommens potentielle brugere 

2. Lav analysearbejdet inden den tekniske rådgiver kontaktes, på denne måde er bygherre foran  

3. Ventilation virker til at være det svageste led, der mangler udvikling, fornyelse og kvalitet 

4. Såfremt bygherre har fokus på bygningsdele forbedrer det kvaliteten…husk ventilationen 

5. Rådgivere vil ofte gerne ”bygge til sig selv” husk at det er bygherres projekt til brugerne  

6. Tag ikke et nej for et nej, både myndigheder og rådgivere kan flyttes for den gode ide 

7. Brug ikke flere penge end ejendommen/brugerne kan bære - pas på overambitiøse rådgivere 

8. Hold fokus på forrentning og slidstyrke - det udførte arbejde skal kunne tåle at blive brugt 

9. Energirenovering skal kobles sammen med ”ægte” forbedringer for at sikre værditilførsel 

10. Paradoksproblem med energirenovering – Lejerne skal via stigninger betale mere for det samme…   
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Tak for i dag og Q&A 

 

Q&A 

Morten Juul Heding Andersen,  

Projektchef, cand. jur. 

Advokaterne Arup & Hvidt 

Tlf. 2688 8580 

ma@aruphvidt.dk 

mailto:ma@aruphvidt.dk

