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Indledning 
Der var på finansloven for 2013 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 skstern 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 

enegihandlingsplan 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 forkusere på følgende punkter: 

- Analyse af energiforbrug 

- Termografisk fotografering 

- Forsyningsstrategi 

- Kortlægning af muligheder for energirenoveringer 

- CTS anlæg 

- Vedvarende energi 

- Eftersyn af elektriske installationer med focus på energiforbrug 

- Eftersyn af VVS installationerne med focus på energiforbrug 

- Frederikshavns Boligforenings energipolitik, se bilag nr. 1 

Energihandlingsplanerne er udarbejdet i perioden fra marts 2014 til oktober 2014. 

Alle omkostninger som er beregnet i energihandlingsplanen er udarbejdet i Kr. inkl. moms. 
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Bygningsbeskrivelse 
Overordnet bygningsdata for afd. 35 Sæby Ældrecenter 

          

Afdeling: 35 - Rosengården m.fl.   

Adresse: Sæby Ældrecenter, Gasværksvej 24 og 
Chrestensmindevej 2-16, Sæby 

  

    

BBR nr.: 190354   

Opførelsesår: 1984   

Varmeforsyning: Fjernvarme   

Boligareal ifølge BBR: 5620 m2   

Boliger i alt: 89   

  
   

  

  Antal rum M2 Antal lejemål   

Boliger 1 3765 59   

  2 1855 30   

  3 0 0   

  4 0 0   

  5 0 0   

          

 

Energinøgletal 
Her ses eneginøgletallene for Sæby Ældrecenter : 

Nøgletal Sæby 
Ældrecenter 

Aktuel 
Pr. M² 

Nøgletal for døgninstitutioner på landsplan 

Nedre Median Øvre 

El kWh/m²/år 45,48 29,80 55,60 80,60 

Vand m³/m²/år 0,81 0,56 0,91 1,36 

Varme kWh/m²/år 172,15 99,00 135,00 189,00 

 

Fra ovenståeende nøgletal ses det at el og vand forbrug ligger mellem nedre og madian, dette kan 

accepteres, men kan naturligvis gøres bedre. Derimod ses det at ældrecentres varmeforbrug ligger meget 

højt, det ligger mellem median og øvre. Varmeforbruget er derfor et område som centret bør have for øje i 

de kommende år. Som oftest er det de installationer med det højeste forbrug ( i Dette tilfælde varme) som 

er nemmest at få en god rentabilitet i ved energibesparende projekter.  
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Forbrug, aflæsninger og afregninger 

Varmeomkostninger 
Det graddags reguleret varmeforbrug aflæses i nedenstående graf. Som det ses har det været  svingende 

med med ca. 16 % i de sidste 3 år. 

Illustration af forbrug i MWh 

 

 

Varmeomkostningerne i kr. kan aflæses i nedenstående graf. Denne omkostning er ikke graddagsreguleret 

hvorfor det gør stor forskel om det har været en hård vinter. Ligeledes kan Forsyningsselskabet MWh pris 

også gøre en forskel.  

 

Illustration af forbrug i Kr. 
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Vandomkostninger 
Forbruget i M³ aflæses i nedenstående graf. Som det ses har det været faldende i de sidste år, dog skal det 

bemærkes at omregnet til procent ligger det på ca. 4 %. Det formodes at faldet i forbrug er sket efter 

udskiftning af diverse ældre køkken og vaskemaskiner. 

Illustration i M³ 

 

 

Vandomkostningerne i Kr. kan aflæses i nedenstående graf, som det kan ses har dette også været faldende, 

med ca. 4 %. En ændring i prisen pr. M³ fra forsyningsselskabet vil også kunne få indflydelse på denne graf. 

 

Illustration i Kr. 
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El-omkostninger 
Nedenstående graf viser el forbruget i kWh. Som det ses har forbruget været faldende med ca. 8 %. Dette 

fald skyldes bla. at al belysning er konverteret til LED belysning. Dog er konverteringen sket i 2013 hvorfår vi 

ikke har fået den fulde udnyttelse af det lave energiforbrug på belysningen i 2013. Derfor forventes det at 

forbruget i 2014 igen er faldende. 

Illustration i kWh 

 

 

Nedenstående graf viser el forbruget i Kr. Som det ses har omkostningerne været faldende  med ca. 8 % i 

de sidste 3 år. En ændring i prisen pr. kWh fra Forsyningsselskabet vil også få indflydelse på denne graf. 

 

Illustration i kr. 
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Aflæsninger 
El målere. 

Afdelingen har i alt 4 el-målere. Alle el målerne aflæses manuelt og der forefindes ingen fælles 

internetsider eller lignende hvoraf forbrugerne kan ses. Hver enkelt el måler har dog sin egen kode ved 

Forsyningen hvor der kan logges ind på Forsyningens hjemmeside og se forbrug statistik mm. Afregning af 

el forbruget til hver beboer/stue sker efter en aftalt fordelingsnøgle. 

 

Derudover ligger der 15 fritliggende boliger på Chrestensmindevej 2-16. Disse boliger har individuel el 

måler med egen kode ved Forsyningen hvor de også kan logges ind på Forsyningens hjemmeside og se 

forbrug statistik mm. 

Vand målere 

Afdelingen har i alt 2 vandmålere hvor al vand forbruget for afdelingen aflæses. Alle aflæsninger er 

manuelle og der forefindes ingen fælles internetsider eller lignende hvoraf forbrugerne kan ses. Hvert 

enkelt vand måler har dog sin egen kode ved Forsyningen hvor der kan logges ind på Forsyningens 

hjemmeside og se forbrug statistik mm. Afregning af vand forbruget til hver beboer/stue sker efter en aftalt 

fordelingsnøgle. 

 

Varme målere 

Afdelingen har i alt 1 varme målere hvor al varme forbruget for afdelingen aflæses. Denne måler har sin 

egen kode ved Sæby Varmeforsyning hvor der kan logges ind på via deres hjemmeside og se forbrug 

statistik mm. Afregning af varme forbruget til hver beboer/stue sker efter en aftalt fordelingsnøgle. 

Derudover ligger der 15 fritliggende boliger på Chrestensmindevej 2-16. Disse boliger har individuel varme 

måler med egen kode ved Sæby Varmeforsyning hvor de også kan logges ind på deres hjemmeside og se 

forbrug statistik mm. 

Eftersom der er tale om et plejehjem vurderes det at et komplet CTS anlæg med separate målinger af el, 

vand og varme ikke vil være et incitamet til besparelser. 

Den kommende målerbekendtgørelse, som kan læses i bilag nr. 2 forventes ikke at have nogen indflydelse 

på ældrecentrets målerpunkter, da der i paragraf 12  undtagelser står følgende: 

- Bygninger, som anvendes til plejeboliger, der er omfattet af lov om almene boliger, friplejeboliger 

der er omfattet af lov om friplejeboliger, plejehjem og beskyttede boliger, der er omfattet af lov om 

social service, samt boformer til midlertidigt og længerevarende ophold efter serviceloven og 

lignende boformer. 

 

Det konstateret altå at plejehjem ikke er del af denne kekendtgørelse med tilhørende målepunkter. 
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Mulige tiltag for visualisering af målerdata 
Det er ikke muligt eller ønskeligt at se hver beboers individuelle forbrug for el, vand og varme på dette 

plejehjem, da det ikke forventes at give en besparelse i forbrug.  Men en visualisering af hovedmålerne for 

el, vand og varme med mulighed for overvågning og idividuelle alarmer vil give god mening. Under 

udarbejdelse af energihandlingsplanen er software programmet EXIMO fra producenten Scanenergi blevet 

vurderet og efterset. Det vurderes at software programmet EXIMO vil kunne anvendes på plejehemmet 

som et energi overvågningsprogram og Frederikshavn Boligforening vil efter endt energihandlingsplan, 

arbejde videre med en eventuel implementering af dette program. 

Bygningen 

Forord 
Jf. BBR er byggeriet opført i år 1984.  

Byggeriet er i 1 etage uden kælder. Der er i en del af byggeriet uudnyttet tagrum. Resten af byggeriet med 

fladt tag.  

Byggeriet er opført som plejecenter inkl. personale-, velfærds- og servicefaciliteter.  

 

Byggeriet er opvarmet ved fjernvarme via radiatorer (gulvvarme i boligbadeværelser).  

Byggeriet er ventileret ved mekanisk ventilation.  

 

I år 2006 blev der foretaget en gennemgribende renovering/opbygning af store dele af centeret (boliger) 

 

Gulve som støbte med 150 / 225 mm isolering.  

 

Vægge som 350 mm hulmur af tegl og isoleret med 125 mm mineraluld. 

 

Vinduer og døre med 2 lags termoruder, 2 lags energi B-ruder og 2 lags energi A-ruder.  

Der er fyldninger under mange ruder, der skønnes at være isoleret med ca. 75 mm mineraluld.  

 

Vandrette lofter er isoleret i 250 mm tykelse 

Flade tage er jf. tegninger isoleret i ca. 180 mm tykkelse 

Skrå lofter forudsættes at være isoleret med 200 mm mineraluld.  

 

Det er oplyst pr. telefon fra Frederikshavn Boligforening at fjernvarme afregnes til ca. 0,62 kr./kWh.   

Ved besparelsesforslag er der lagt vægt på at forslag lever op til krav i bygningsreglementet år 2020.  
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Krav jf. bygningsreglementet:  

BR10, 7.2.5.2 Energiramme for boliger, kollegier, hoteller m.m. 

 

”En bygning kan klassificeres som en bygningsklasse 2020, når det samlede behov for tilført energi til 

opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand pr. m² opvarmet etageareal ikke overstiger 20 kWh pr. 

år. 

Bygningsklasse 2020 forventes at blive et obligatorisk krav for opførelse af offentlige nybyggerier ved 

udgangen af 2018 og opførelse af andre nybyggerier ved udgangen af 2020.” 

 

Bygningens generelle stand udvendigt. 

Der er begyndende skader på mørtelfuger på vægflader, ved buede stik over vinduespartier og ved gavle 

ved samling mellem murværk og tagdækning (forskælling). 

Udvendigt terræn ligger generelt højt, således at bygningsreglementets krav til niveaufri adgang til 

byggeriet til dels tilgodeses. Det betyder, at der er massiv opsprøjt på vægge og vinduer, som derved er 

svært fugtbelastet. Det er naturligvis et særligt problem for døre og vinduer af træ, hvor fugtpåvirkningen 

er alvorlig. Der er flere mulige byggetekniske løsninger til at afbøde dette byggetekniske paradox. 

Tagsten ligger på steder ujævnt på grund af vindpåværkning.  

Undertag bør med mellemrum undersøges for slidtage/nedbrydning, da det er Monarfol 500 som 

banevare, der løbende nedbrydes af solens ultraviolette stråler. Der er ikke sammenhæng mellem den 

lange forventede levetid på tagstenene og kortere levetid på undertaget.  

Byggeskadefonden har den bedste erfaring med tagpap på tagbrædder som fast undertagsløsning.  

Flere inspektionslemme i de murede gavle for inspektion af uopvarmede tagrum er under nedbrydning bl.a 

er hængsler og lukketøjer defekte.  

De flade tage med tagpap. Der er dampbuler i taget, og der er om en kortede årrække risiko for 

begyndende utætheder i taget.  

Ny tagløsning med mere isolering og ny højere tagkonstruktion er udfordrende bygeteknisk og 

arkitektonisk, fordi taget skal sammenbygges med det eksisterende skrå tegltag med tagrender mm.  

 

Generelt anses byggeriet for at være i god stand, men der vil løbende komme en række udbedringer, fordi 

tiden for udbedringer nu kommer (år 1984 – 2014 → 30 år).   
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Tag og loft 

Tegltag 

Tagsten ligger på steder ujævnt på grund af vindpåværkning.  

Undertag bør med mellemrum undersøges for slidtage/nedbrydning, da det er Monarfol 500 som 

banevare, der løbende nedbrydes af solens ultraviolette stråler. Der er ikke sammenhæng mellem 

den lange forventede levetid på tagstenene og noget kortere forventet levetid på undertaget.  

Byggeskadefonden har den bedste erfaring med tagpap på tagbrædder som fast 

undertagsløsning.  

Flere inspektionslemme i de murede gavle for inspektion af uopvarmede tagrum er under 

nedbrydning bl.a er hængsler og lukketøjer defekte.  

Paptag:  

De flade tage med tagpap. Der er dampbuler i taget, og der er om en kortede årrække risiko for 

begyndende utætheder i taget.  

Ny tagløsning med mere isolering og ny højere tagkonstruktion er udfordrende bygeteknisk og 

arkitektonisk, fordi taget skal sammenbygges med det eksisterende skrå tegltag med tagrender 

mm.  

Der bør etableres et trekløver af bygherre (Frederikshavn Boligforening (inkl. tekniske 

servicepersonale)), arkitektfirma med sans for det arkitektoniske (Det er en stor bygning med en 

nuværende gennemgående arkitektur, som let kan ødelægges hvis ikke det visuelle element tages 

alvorligt), og energirådgivningsfirma med ekspertise inden for bl.a. energiberegning, kuldebroer og 

fugt.  

Først herefter er det muligt at foretage en fornuftig kalkulation af forbedring af de flade tage.  

Generelt er der i byggeriet en række fugtmæssige og andre fysiske forhold, som strider imod den 

viden og brug vi kender i dag.  

Lofter 

Eksisterende forhold:  

Loft- og tagkonstruktion som isoleret tag med udvendig tagpap.  

Taget er uventileret.  

Tag med 150 mm isolering i flere lag + et isoleringslag til opbygning af tagfald på 1:40.  
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Energiforhold:  

Indersiden af taget forudsættes at være opvarmet til 20٥C.  

Jf. DS 418 forudsættes udetemperaturen at være -12ºC 

Tagkonstruktionen er beregnet til at have en varmeisolering svarende til U-værdi på U: 0,27 W/m²K 

Tagarealet er beregnet til at have et areal på ca. 1.388 m².  

Mulige tiltag og besparelser:  

Opbygning: 

- Nuværende 180 mm isolering 

- Efterisolering med 250 mm mineraluld, λ-værdi 0,034.  

 

Ved isolering:  

Ny U-værdi 0,11 W/m²K 

Energibesparelse pr. år: 9.517 kr.  

Økonomisk investering: 1.318.600 kr.  

Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 40 år.  

Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kWh er isolering IKKE økonomisk rentabel. 

 

Fordele ved renovering (efterisolering) 

- Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer.  

- Nedsat risiko for skimmelvækst langs lofter 

- ”Kuldenedfald” og følelsen af træk fra lofter minimeres til minimum. 

 

En tilbagebetalingstid for ekstra isolering ved tagene i de flade lofter ser således ud: 

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

9.517,00 1.318.600,00 4.605,00 138,1 

Alle tal inkl. moms. 
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Loft 

Etageadskillelse mod tagrum 

 

Eksisterende forhold:  

Loftkonstruktionen som etageadskillelse mellem stueplan og uudnyttet tagrum med gitterspær.   

Spær med spærfod som træbjælkelag med 250 mm isolering.  

 

Energiforhold:  

Underside af etageadskillelsen (boliger) forudsættes at være opvarmet til 20٥C.  

Jf. DS 418 forudsættes tagrummet at have temperatur på -12ºC 

Etageadskillelsen mellem boliger og uudnyttet tagrum er beregnet til at have en varmeisolering svarende til 

U-værdi på U: 0,15 W/m²K 

Etageadskillelserne er beregnet til at have et areal på ca. 4494 m².  

Mulige tiltag og besparelser:  

Opbygning: 

- Nuværende 250 mm isolering 

- Efterisolering med 200 mm mineraluld, λ-værdi 0,034.  

 

Ved isolering:  

Ny U-værdi 0,09 W/m²K 

Energibesparelse pr. år: 11.555 kr.  

Økonomisk investering: 674.100 kr.  

Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 40 år.  

Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kWh er isolering IKKE økonomisk rentabel. 

Fordele ved renovering (efterisolering) 

- Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer.  

- Nedsat risiko for skimmelvækst langs lofter 

”Kuldenedfald” og følelsen af træk fra lofter minimeres til minimum 

En tilbagebetalingstid for ekstra isolering på loft ser således ud: 

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

11.555,00 674.100,00 5.591,00 57,9 

Alle tal inkl. moms. 
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Skrå lofter i boliger og i store samlingssal: 

Eksisterende forhold:  

Loftisolering foretaget mellem spær 

Isoleringstykkelse forudsættes at være 200 mm mineraluld.   

 

Energiforhold:  

Underside af loftkonstruktionen forudsættes at være opvarmet til 20٥C.  

Jf. DS 418 forudsættes tagrummet at have temperatur på -12ºC 

Den isolerede konstruktion mellem spær er beregnet til at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 

U: 0,19 W/m²K 

Arealet af de samlede skrå lofter er beregnet til at have et areal på ca. 819 m².  

 

Mulige tiltag og besparelser:  

Opbygning: 

- Nuværende 200 mm isolering 

- Efterisolering med 200 mm mineraluld, λ-værdi 0,034.  

 

Ved isolering:  

Ny U-værdi 0,09 W/m²K 

Energibesparelse pr. år: 3.159 kr.  

Økonomisk investering: 401.310 kr.  

Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 40 år.  

Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kWh er isolering IKKE økonomisk rentabel. 

Fordele ved renovering (efterisolering) 

- Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer.  

- Nedsat risiko for skimmelvækst langs lofter 

- ”Kuldenedfald” og følelsen af træk fra lofter minimeres til minimum. 

En tilbagebetalingstid for ekstra isolering i skrå lofter ser således ud: 

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

3.159,00 401.100,00 1.529,00 126,5 

Alle tal inkl. moms. 
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Ydervægge 

Ydervægge som murværk:  

 

Eksisterende forhold:  

Jf. tegninger:   

350 mm hulmur som:  

- 108 mm teglsten udvendigt 

- 125 mm mineraluld som hulmursisolering (skøn λ-værdi 0,037) 

- 108 mm teglsten indvendigt 

 

Note:  

Plejecenteret er beregnet i sin helhed inkl. rækkehus, adresse Gasværksvej  og Chrestensmindevej. 

 

Energiforhold:  

Ejendommen forudsættes at være opvarmet til 20٥C.  

Beregningsmæssigt forudsættes udetemperatur til at have en temperatur på -12ºC 

Væggenes konstruktion er beregnet til at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 0,26 W/m²K 

Det opvarmede areal af ydervæggene udgør ca. 2877 m².  

 

Mulige tiltag og besparelser:  

- 108 mm teglsten udvendigt 

- 125 mm mineraluld som hulmursisolering (skøn λ-værdi 0,037) 

- 108 mm teglsten indvendigt 

- 120 mm udvendig Klingspam λ-værdi 0,021 afsluttet med hårdtbrændte klinker i design som 

murstensvæg 

Vinduer og døre flyttes med ud i ny facadeyderside under vinduesbeskrivelsen.  

 

Ved isolering:  

Ny U-værdi 0,08 W/m²K 

Energibesparelse pr. år: 19.727 kr.  

Økonomisk investering: 4.804.590 kr.  

Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 40 år.  

Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kWh er isolering ikke økonomisk rentabel. 
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Note:  

Udskiftning af vinduer og døre bør foretages sammen med isoleringsarbejderne for at opnå bedst mulig 

rentabel besparelse.  

 

Fordele ved renovering (efterisolering) 

- Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer.  

- Nedsat risiko for skimmelvækst langs ydervægge 

- ”Kuldenedfald” og følelsen af træk fra væggene minimeres til minimum.  

En tilbagebetalingstid for ekstra isolering i lofter med tilhørende Klingspam ser således ud: 

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

19.727,00 4.804.590,00 9.545,00 243,1 

Alle tal inkl. moms. 

Let ydervæg, vinduesbrystning   

 

Eksisterende forhold:  

Vinduespartier med fyldning nederst.  

Det forudsættes at fyldninger er isoleret med ca. 75 mm mineraluld λ-værdi 0,037.  

 

Energiforhold:  

Ejendommen forudsættes at være opvarmet til 20٥C.  

Beregningsmæssigt forudsættes udetemperatur til at have en temperatur på -12ºC 

Brystningens konstruktion er beregnet til at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 0,46 W/m²K 

Brystningerne dækker 171 m².  

 

Forslag til kommende forhold:  

- Udvendig træbeklædning 

- Ventileret hulrum 

- Vindspærre 

- 245 mm stolpeskelet pr. c-c mål 1000 mm 

- 245 mm mineraluld som mellem stolper, λ-værdi 0,034) 

- Dampspærre stolpeskelet pr. c-c mål 700 mm 

- 45 mm mineraluld som mellem stolper, λ-værdi 0,034) 



 Side 17 
 

- Indvendig pladebeklædning 

Nye brystninger, vinduer og døre isættes ny let facade under ET.  

 

Ved isolering:  

Ny U-værdi 0,14 W/m²K 

Energibesparelse pr. år: 2.344 kr.  

Økonomisk investering: 393.300 kr.  

Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 40 år.  

Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kWh er isolering ikke økonomisk rentabel. 

 

Note:  

Udskiftning af vinduer og døre bør foretages sammen med etablering af ny let ydervæg for at opnå bedst 

mulig rentabel besparelse.  

 

Fordele ved renovering (efterisolering) 

- Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer.  

- Nedsat risiko for skimmelvækst langs ydervægge 

- ”Kuldenedfald” og følelsen af træk fra væggene minimeres til minimum.  

En tilbagebetalingstid for ekstra isolering i lofter med tilhørende Klingspam ser således ud: 

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

2.344,00 393.300,00 1.134,00 167,4 

Alle tal inkl. moms. 

Lette gavltrekanter   

Eksisterende forhold:  

Lette gavltrekanter ved boliger med loft til kip. 2 gavltrekanter pr. bolig.  

200 mm isoleret træskelet med indvendig pladebekædning + udvendig træ/fibercementbeklædning.  

Konstruktion som 150 mm + 50 mm mineraluld mellem træskeletstolper (mineraluld: Skøn λ-værdi 0,037) 

 

Energiforhold:  

Ejendommen forudsættes at være opvarmet til 20٥C.  

Beregningsmæssigt forudsættes udetemperatur til at have en temperatur på -12ºC 

Væggenes konstruktion er beregnet til at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 0,22 W/m²K 

Det opvarmede areal af ydervæggene udgør ca. 123 m².  
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Mulige tiltag og besparelser:  

- Udvendig træbeklædning 

- Ventileret hulrum 

- Vindspærre 

- 245 mm stolpeskelet pr. c-c mål 1000 mm 

- 245 mm mineraluld som mellem stolper, λ-værdi 0,034) 

- Dampspærre stolpeskelet pr. c-c mål 1000 mm 

- 45 mm mineraluld som mellem stolper, λ-værdi 0,034) 

- Indvendig pladebeklædning 

- Nye vinduer og døre isættes ny let facade under vinduesbeskrivelsen.  

 

Ved isolering:  

Ny U-værdi 0,14 W/m²K 

Energibesparelse pr. år: 422 kr.  

Økonomisk investering: 184.500 kr.  

Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 40 år.  

Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kWh er isolering ikke økonomisk rentabel. 

Note:  

Udskiftning af vinduer og døre bør foretages sammen med etablering af ny let ydervæg for at opnå bedst 

mulig rentabel besparelse.  

 

Fordele ved renovering (efterisolering) 

- Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer.  

- Nedsat risiko for skimmelvækst langs ydervægge 

- ”Kuldenedfald” og følelsen af træk fra væggene minimeres til minimum.  

En tilbagebetalingstid for ekstra isolering i lofter med tilhørende Klingspam ser således ud: 

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

422,00 184.500,00 204,00 436,7 

Alle tal inkl. moms. 
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Sokkel 

Udvendig sokkel: 

Jf. tegninger er udvendig sokkel som 2 skifter lecablokke i 330 mm bredde.  

Under sokkel er der udstøbt betonfundament  

Sokkel er udvendigt pudset med cementmørtel.  

Sokkel er ved overside afsluttet med sokkelpap for hindring af fugtopstigning fra sokkel til væggene.  

Det udvendige terræn er i størstedelen af byggeriet udført forkert, da opsprøjt fra terræn tilsidesætter 

sokkelpappens primære funktion.  

Skillevægssokkel:  

Jf. tegninger er sokkel udført som 100 mm/230 mm/330 mm lecablokke i 1 skifte.  

Under sokkel er der udstøbt betonfundament  

Sokkel er ved overside afsluttet med sokkelpap for hindring af fugtopstigning fra sokkel til væggene. 

Rentabiliteten ved ekstra isolering af sokkel er vurderet og fundet ikke brugbar. 

Vinduer og døre 

Vinduer og døre i  muret byggeri: 

Eksisterende forhold:  

Vinduer og døre i som lette facader.  

Dør og vinduespartier med fyldninger mod terræn. 

Facadevægge med:   

- 2 lags termoruder 

- 2 lags energi B-ruder 

- 2 lags energi A-ruder 

Vinduer og døre af træ + træ-alu.   

 

Energiforhold:  

Trapperum forudsættes at være opvarmet til 20٥C.  

Jf. DS 418 forudsættes udetemperaturen at have temperatur på -12ºC 

Vinduer og døre er forudsat at have en varmeisolering svarende til U-værdi på: 

- 2,8 W/m²K 
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- 1,8  W/m²K 

- 1,2 W/m²K 

Det samlede dør- og vinduesareal udgør ca. 820 m².  

 

Mulige tiltag og besparelser:  

- Nye døre og vinduer med 3 lags glas og øvrige specifikationer, så de opfylder de kommende krav til 

Bygningsreglementet af 2020.   

Vinduer og døre flyttes med ud i ny facadeyderside.   

 

Ved isolering:  

Ny U-værdi 0,85 W/m²K 

Energibesparelse pr. år: 69.416 kr.  

Økonomisk investering: 3.526.000 kr.  

Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 30 år.  

Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kWh er isolering IKKE økonomisk rentabel. 

 

Fordele ved renovering (efterisolering) 

- Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer.  

- Nedsat risiko for skimmelvækst ved mellem ramme og glasrude 

- ”Kuldenedfald” og følelsen af træk fra vinduer minimeres til minimum. 

 

En tilbagebetalingstid for ekstra isolering i lofter med tilhørende Klingspam ser således ud: 

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

69.416,00 3.526.000,00 33.588,00 50,3 

Alle tal inkl. moms. 

 

Vinduer og døre i  lette facader: 

Eksisterende forhold:  

Vinduer og døre i som lette facader.  

Dør og vinduespartier med fyldninger mod terræn. 

Facadevægge med:   

- 2 lags termoruder 

- 2 lags energi B-ruder 
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- Isolerede fyldninger 

- Lette vægkonstruktioner.  

Vinduer og døre af træ (hovedindgangsparti af aluminium).   

 

Energiforhold:  

Trapperum forudsættes at være opvarmet til 20٥C.  

Jf. DS 418 forudsættes udetemperaturen at have temperatur på -12ºC 

Vinduer og døre er forudsat at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 2,8 eller 1,8  W/m²K 

Brystninger og lette vægkonstruktioner er forudsat at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 0,46 

W/m²K. 

Det samlede dør- og vinduesareal inkl. brystninger og lette vægkonstruktioner udgør ca. 808 m².  

 

Mulige tiltag og besparelser:  

- Nye døre og vinduer med 3 lags glas og øvrige specifikationer, så de opfylder de kommende krav til 

Bygningsreglementet af 2020.   

Vinduer og døre flyttes med ud i ny facadeyderside.   

Som supplering til beskrivelse: 

- Der foreslås opbygning af særskilt brystning og lette vægkonstruktioner under anden post.  

 

Ved isolering:  

Ny U-værdi 0,85 W/m²K 

Energibesparelse pr. år: 38.356 kr.  

Økonomisk investering: 2.891.100 kr.  

Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 30 år.  

Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kWh er isolering IKKE økonomisk rentabel. 

 

Fordele ved renovering (efterisolering) 

- Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer.  

- Nedsat risiko for skimmelvækst ved mellem ramme og glasrude 

- ”Kuldenedfald” og følelsen af træk fra vinduer minimeres til minimum. 
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En tilbagebetalingstid for ekstra isolering i lofter med tilhørende Klingspam ser således ud: 

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

38.356,00 2.891.100,00 33.588,00 74,5 

Alle tal inkl. moms. 

Rytterlys i store forsamlingssal:  

 

Eksisterende forhold:  

Rytterlys i kip på en af 2 parallelle tage.  

Rytterlys båret på limtræsåse.  

Rytterlys forudsættes at være almindelige 2 lags termoruder 

 

Energiforhold:  

Bolig forudsættes at være opvarmet til 20٥C.  

Beregningsmæssigt forudsættes udetemperaturen til at være -12ºC 

Vinduer som rytterlys forudsættes at have U-værdi på 2,8 W/m²K   

Konstruktionen med rytterlys er beregnet til at have et areal på ca. 38 m². 

 

Mulige tiltag og besparelser:  

Opbygning af rytterlys:  

Vinduesrammer med motor for åbning (ventilation) 

Ruder af hærdet glas 

Bærende system af aluminium ved fx Optilite  

 

Ved isolering:  

Ny U-værdi 1,2 W/m²K 

Energibesparelse pr. år: 2.605 kr.  

Økonomisk investering: 140.790 kr.  

Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 30 år.  

Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kWh er isolering ikke økonomisk rentabel. 

 

 



 Side 23 
 

Fordele ved renovering (efterisolering) 

- Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer.  

- Nedsat risiko for skimmelvækst ved rytterlys. 

- ”Kuldenedfald” og følelsen af træk fra rytterlyset minimeres til minimum. 

En tilbagebetalingstid for nye rytterlys ser således ud: 

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

2.605,00 140.790,00 1.261,00 53,6 

Alle tal inkl. moms. 

Terrændæk og gulve:  

 

Eksisterende forhold:  

Jf. tegninger:   

Gulve og terrændæk opført med faste gulve på betondæk.  

Gulve med ”svømmende” trægulve/tæpper/klinker/andet 

Under beton er der isoleret med ca. 150 mm polystyren  

I boligernes badeværelser er der isoleret med 225 mm polystyren  

Der er sandafretning under isolering.  

 

Energiforhold:  

Bolig forudsættes at være opvarmet til 20٥C.  

Beregningsmæssigt forudsættes al terræn under gulvene at have en temperatur på +10ºC 

Gulvenes konstruktion er beregnet til at have en varmeisolering svarende til U-værdi på 0,14 W/m²K  i 

badeværelser og 0,19 W/m²K ved øvrig gulve 

Det opvarmede vandrette plan udgør ca. 6508 m².  

 

Mulige tiltag og besparelser:  

Inventar fjernes. 

Gulve brydes op og fjernes 

Der graves ud for ekstra isolering i kommende gulve.  

Langs fundamenter isoleres der lodret med 100 mm trykfast isolering.  

Gulvfladerne isoleres nederst med 250 mm polystyren λ-værdi 0,034  

100 mm armeret betongulv  
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100 mm polystyren λ-værdi 0,034 inkl. udfræsning til gulvvarmeslanger, varmefordelingsplader og PEX-rør 

for gulvvarme 

22 mm gulvspånplader/gulvkrydsfinerplader 

Endelig gulvbelægning 

 

Ved isolering:  

Ny U-værdi 0,08 W/m²K 

Energibesparelse pr. år: 14.938 kr.  

Økonomisk investering: 14.968.400 kr.  

Konstruktionens holdbarhed jf. Energistyrelsen: 40 år.  

Ved fjernvarmepris på 0,62 kr./kWh er isolering ikke økonomisk rentabel. 

 

Fordele ved renovering (efterisolering) 

- Nedsat risiko for kondensdannelse pga kuldebroer.  

- Gulvene rettes op 

- Gulve kan opdateres til nutidige forhold og brug 

- Gulvene KAN etableres med gulvvarme, således at gamle radiatorer kan fjernes og give ekstra 

plads/bedre indretning.  

- ”Bløde gulve” at gå på.  

En tilbagebetalingstid for ekstra isolering i gulvene ser således ud: 

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

14.938,00 14.968.400,00 7.228,00 1001 

Alle tal inkl. moms. 

Ventilation 

Genvindingsanlæg 

Ældrecentret har i alt 4 ventilationsanlæg, Havly og 2x bølgen er monteret el-varmeflade, og dagcentret er 

monteret med fjernvarme på varmefladen. En udskiftning til mere energivenlige ventilationsanlæg 

anbefales. Dataene for denne konklusion ser således ud: 

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

Havly 1-12 23.715,00 160.000,00 5890 6,5 

Bølgen 61-74 17.901,00 134.000,00 4446 7,2 

Bølgen 58-61 18.666,00 134.000,00 4636 6,9 

Dagcentret 35.676,00 235.000,00 17.936,00 6,1 
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I bilag nr. 3 ses beregninger for ovenstående tilbagebetalingstider, samt tekniske data på de anvendte 

aggregater. 

Det anbefales endvidere at få efterset mulighederne for tilslutning af fjernvarme i stedet for el varmeflader 

på de 3 genvindingsanlæg. Brug af fjernvarme vil give en yderligere besparelse på energiforbruget, men 

desværre er tilslutningerne som ofte ret omkostningstunge, hvorfor rentabiliteten ofte udebliver. 

Genvindingsanlægget i dagcentret har indbygget en eftervarmeflade på fjernvarme, men dagcentret 

anvender også dette som primær opvarming. 

I bilag nr. 3 ses der også beregninger for udskiftning af genvindingsanlæggene til modeller med indbygget 

varmepumper. Dog ser det ud til i beregningerne at eftervarmefladen ikke har nok drifttimer til at denne 

teknik giver en stor besparelse. 

Se beregninger for dette anlæg i bilag nr. 3  

Emhætter 

Størsteparten af lejlighederne har egen separat emhættet, som suger luften op og ud gennem taget, 

enkelte lejligheder har ingen emhætter. Det skal naturligvis sikres at emhætter slutter tæt, når de ikke er i 

drift. 
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Koldtvandinstallationer 

Toiletter 

Solsikken og dråben er de eneste afdelinger som endnu ikke har fået udskiftet deres toiletter til 2 skyls 

toiletter, hvilket anbefalses af udført.  

En tilbagebetalingstid for dette ser således ud: 

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

321 m³ = 13.341 96.000,00 0,00 7,2 

 

I bilag nr. 3 ses beregning for ovenstående tilbagebetalingstider inklusiv tekniske data. 

Armaturer ved brusere 

Alle brusere er med termostatiske armaturer, og de vurderes at være i en ok stand. 

Armaturer ved håndvaske 

Armaturerne er standard armaturer med henholdsvis varm og kolde haner. Det kan overves om der ønskes 

berøringsfri termostatiske armaturer. Denne beregning er ikke foretaget, men der forventes at være en 

besparelse, der bør dog først tages en beslutning om brugen af disse armaturer, da de drives af batterier, 

som naturligvis på et tidspunkt 5-7 år skal udskiftes. Hvis ikke dette ønskes installeret anbefales det at få 

installeret termostatiske armaturer. 

Varmeanlæg 

Beskrivelse af centralvarme anlægget 
Til regulering af varmeanlægget er blandesløjfer med automatik for central styring af 

fremløbstemperaturen i forhold til udetemperaturen, og med mulighed for natsænkning og sommerstop. 

Det meste af automatikken er af ældre dato og enkelte er defekte. En opgradering samt udskiftning vil 

være meget rentabelt. 

 
En tilbagebetalingstid for dette ser således ud: 

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

21.870,00 66.000,00 17.100,00 2,2 

 

I bilag nr. 3 ses beregning for ovenstående tilbagebetalingstider, tekniske data på de anvendte aggregater. 

Fjernvarmeanlægget drives flere steder af cirkulationspumper, pumperne er ikke gamle, men udvikingen på 

dette område har dog gjort at en tilbagebetalingstid for en sådan udskiftning skal overveges. 
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En tilbagebetalingstid for dette ser således ud: 

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

2.081,00 13.300,00 517 6,1 

 

I bilag nr. 3 ses beregninger for ovenstående tilbagebetalingstider, samt tekniske data på de anvendte 

aggregater. 

Boligerne er med indirekte varmeanlæg, som er monteret med varmeveksler, trykekspansion, 

cirkulationspumpe samt 60 liter varmtvandsbeholder. Installationen er kun delvis isoleret og fra byggeriets 

opførelse. Det kan anbefales at ombygge anlægget til direkte varmeanlæg ved montering af varmeunits 

eksempelvis af typen Akva Les II S eller Akva Lux II S med vejrkompensering, A-mærket cirkulationspumpe, 

gennemstrømningsvandvarmer og præisoleret kappe. Denne type varmeunit opfylder kravene til 

lavtemperaturfjernvarme og sikrer et minimum af varmetab. Tilbagebetalingstiden er ikke rentabel til 

igangsætning af en direkte udskiftning, men skal en af de eksisterende units udskiftes pga. defekte, 

anbefalses det at følge disse teknikske data. 

 

En tilbagebetalingstid for eksempelvis bølgen 70-74 ser således ud: 

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

5.677,00 125.000,00 2.888 22 

 

I bilag nr. 3 ses beregning for ovenstående tilbagebetalingstider, tekniske data på de anvendte aggregater. 

 

En tilbagebetalingstid for eksempelvis Chrestensmindevej 3-16 ser således ud: 

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

15.622,00 375.000,00 7.562,00 23,5 

 

I bilag nr. 3 ses beregning for ovenstående tilbagebetalingstider, tekniske data på de anvendte aggregater. 
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Radiatorer 

Radiatorerne er med termostatiske reguleringsventiler. De fleste ventiler er med forindstilling, men der er 

dog stadig gamle ventiler uden forindstilling, som er i følgende områder: Servicearealer, Bølgen og Havly: 

91 stk. ventiler uden forindstilling, samlet opvarmningsareal: 1000 m². En udskiftning af disse vil bidrage til 

en bedre nedkøling, samt have en rimelig tilbagebetalingstid. 

 

En tilbagebetalingstid for dette ser således ud: 

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

4.374,00 45.500,00 3,420,00 9,6 

 

I bilag nr 3 ses beregning for ovenstående tilbagebetalingstider samt  tekniske data på de anvendte 

ventiler. 

Isoleringer 

Isoleringen på de varme rør mm. er de fleste steder ok taget bygningens aldre i betragning. Dog vil en 

efterisolering af rør og VVS komponenter i teknikrum og teknikskabe være rentabelt. 

En tilbagebetalingstid for dette ser således ud: 

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

7.193,00 18.500,00 5,624,00 1,8 

 

I bilag nr. 3 ses beregning for ovenstående tilbagebetalingstider, tekniske data på de anvendte aggregater. 

Afkølinger 

Der betales en strafafgift, eller også kaldt motivationsafgift for manglende nedkøling af fjernvarmevandet 

på ældrecentret på ca. 9.500,00 Kr. årligt. Dette indikerer at varmeinstallationen og det tilhørnede 

materiale er i rimelig stand, men visse områder børe efterses. Det indikerer endvidere at mulighenderne for 

korrekt indregulering ikke er optimal. 

Varmtvandsbeholdere og gennemstrømsvandvarmere 

Størstedelen de eksisterende varmtvandbeholdere og gennemstrømsvandvarmere er ganske fornuftige, 

dog vil nedenstående blive udskiftet hvis anbefalingen under afsnittet beskrivelse af eksisterende 

automatik følges.  

Bølgen 70-74 har varmtvandsbeholdere af ældre dato, under afsnittet beskrivelse af eksisterende 

automatik er der et afsnit der omhandler varmeunits. Den valgte varmeunit er med 

gennemstrømsvandvarmer hvorved de eksisterende varmevandsbeholdere vil blive udskiftet. 

Chrestensmindevej 3-16 er bestykket på sammevis og en udskiftning til gennemstrømsvandvarmer vil også 

ske hvis anbefalingerne under beskrivelse af eksisterende automatik følges. 
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El-anlæg 

Hovedforsyninger samt fordelingsnet 
Ældrecentret på Gasværksvej har i alt 6 stikledninger som forsyner ældrecentret, Stikledningerne ejes og 

vedigeholdes af frederikshavn Boligforening. Tilslutningerne er som beskrevet nedenstående. 

Den første fælles installation er bygningens hovedtavle, som forsynes fra transformerstation nr. 835 via 2 

stk. parallelle 4x150 mm² AL kabler. Det er pt. Kun det ene kabel der anvendes og dette er forsikret med 

225A. I hovedtavlen er der to målere, 1 for køkken afdelingen og 1 for den øvrige el-installation. 

Fælles installation nr. 2 kaldt bygning A forsynes fra kabelskab via et 4x50mm² AL kabel og er forsikret med 

80A. 

Fælles installation nr. 3 kaldt bygning B forsynes fra kabelskab via et 4x25mm² AL kabel og er forsikret med 

63A 

Fælles installation nr. 4 kaldt bygning C forsynes fra kabelskab via et 4x16mm² CU  kabel og er forsikret med 

63A 

Fælles installation nr. 5 kaldt bygning D1 forsynes fra kabelskab via et 4x16mm² CU kabel og er forsikret 

med 63A. Fælles installation nr.6 kaldt bygning D2 forsynes fra kabelskab via et 4X16mm² og er forsirket 

med 63A  

Lejlighederne har ikke egen el-måler , men afregnes efter en fordelingsnøgle. 

 

Oversigttegning over lavspændingskort. Bilag nr. 4 
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Tilslutningsbidrag 

Tilslutningsbidraget for Afd.35 Gasværksvej er udregnet efter Frederikshavn Forsynings pristabel for 2014. 

Pristabellen justeres en gang 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  225 17.375,75 + 200 af 1.293,75 276.125,75 

Fælles installation 2  80 17.375,75 + 55 af 1.293,75 88.532,00 

Fælles installation 3  63 17.375,75 + 38 af 1.293,75 66.538,25 

Fælles installation 4  63 17.375,75 + 38 af 1.293,75 66.538,25 

Fælles installation 5  63 17.375,75 + 38 af 1.293,75 66.538,25 

Fælles installation 6  63 17.375,75 + 38 af 1.293,75 66.538,25 

Samlet Sum:      630.810,75 

 

Belysning 

Belysning udvendig 

Den udvendige belysning er i år 2013 ombygget til LED belysning. Ombygningen er i vides muligt udstræk 

udført i de eksisterende armaturer.  

Belysning fællesarealer 

Belysningsarmataurerne i fællesaralene er i år 2013 ombygget til LED belysning. Ombygningen er i vides 

muligt udstræk udført i de eksisterende armaturer.  

Ombygningen til LED belysning har ihenhold til modtagene tilbud/beregninger givet en årlig 

energibesparelse på 42.947 kWh, og en tilbagebetalingstid på ca. 2 år. 

Hvis el-forbruget på bygningen sammenholdes med el-forbruget før og efter ombygning af belysningen, kan 

der ses et fald på 27.629 kWh. Besparelsen vil dog altid være præget af beboernes adfærd, hvorved 

besparelsen ikke kan aflæses på denne måde.  

 

Ved en udskiftning af lysarmaturer eksempelvis ved defekter anbefales det at følge den udarbejdet 

belysningsplan, som kan ses i bilag nr. 5. 
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Pumper 
Ældrecentret har i alt 4 stk. DESMI grundvandspumper kørende. DESMI har undersøgt pumperne, og 

vurderet at der ikke er en betræktelig energibesprarelse ved en udskiftning. Dog bemærke det at pumperne 

er af ældre dato og bør udskiftes inden for ca 3 år.  

Vaskerier 
Sæby ældrecenter har en del vaskerimaskiner stående, alt i alt står der følgende maskiner.   

2 stk. vaskemaskiner Miele Professional PW 6131 MF EL 

1 stk. vaskemaskiner Nyborg 903 electronic 

1 stk. vaskemaskiner Vølund 901 

1 stk. vaskemaskiner AEG LN66465 

2 stk. vaskemaskiner Miele Professional PW 5065 

1 stk. tørretumbler Miele Professional T6185 

1 stk. Tørretumbler Miele Professional pt 7331 EL 

2 stk. Tørretumbler Miele Professional pt 56136 

1 stk. Tørretumbler Brand EFE8310K 

 

Vaskemaskiner 

Plejehjemmet har i alt 7 vaskemaskiner, 5 af maskinerne er af nyere årgang og er produceret i en tid hvor 

der har været fokus på besparelse af vand og energi. Det anbefales derfor at lade disse maskiner forblive 

uændret. De sidste to maskiner med model nr. Vølund 901 samt Nyborg 903 E er så gammel at det 

anbefales at de kaseres eller udskiftes strakt. Nedenstående ses beregninger over besparet vand og el ved 

udskiftning til en ny maskine eks. Miele PW 3080 med cooldown. 

 

Antallet af vaske pr. dag kaldt vaskefrekvensen er fastlagt i samarbejde med den tilknyttet 

ejendomsfunktioær. 

 

Vaskemaskine Vølund 901 

Beregninger vedr. Vølund 901 kontra ny maskine fra Miele eks. PW 6080 med colldown 

Beregningsforudsætninger: Vaskefrekvens 3 vaske pr. dag - el Kr. 1,9 pr. kWh - vand Kr. 60 pr. m³ 

 

Besparelse af vand pr. år: 3 vaske x 360 dage x (167 liter – 65 liter) = 110.160 liter vand pr. år.  

Besparelse af el pr. år: 3 vaske x 360 dage x (3,23 kWh – 1,25 kWh) = 2.138 kWh pr. år 

 

Besparelse kr. pr. år: 3 vaske x 360 dage x (16,1 Kr. – 6,25 Kr.) = 10.638,00 Kr. pr. år eksl. Sæbebesparelser 

 

En ny maskine fra Miele model PW3080 cooldown koster 40.781,00 Kr. inkl moms.  

 

Tilbagebetalingstiden  eksl. Håndværker udgifter ser således ud: 40.781,00 / 10.638,00 =3,8 år. 
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Summering vaskemaskine Vølund 901: 

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

10.638 40.781,00 0 3,8 

Alle tal inkl. moms. 

 

Vaskemaskine Nyborg 903E 

Beregninger vedr. Nyborg 903E kontra ny maskine fra Miele eks. PW 6080 med colldown 

Beregningsforudsætninger: Vaskefrekvens 4 vaske pr. dag - el Kr. 1,9 pr. kWh - vand Kr. 60 pr. m³ 

 

Besparelse af vand pr. år: 4 vaske x 360 dage x (119 liter – 65 liter) = 77.760 liter vand pr. år.  

Besparelse af el pr. år: 4 vaske x 360 dage x (3,3 kWh – 1,25 kWh) = 2.952 kWh pr. år 

 

Besparelse kr. pr. år: 4 vaske x 360 dage x (13,4 Kr. – 6,25 Kr.) = 10.296,00 Kr. pr. år eksl. Sæbebesparelser 

 

En ny maskine fra Miele model PW3080 cooldown koster 40.781,00 Kr. inkl moms.  

 

Tilbagebetalingstiden  eksl. Håndværker udgifter ser således ud: 40.781,00 / 10.296,00 = 3,9 år. 

  

Summering vaskemaskine Vølund 901: 

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

10.296 40.781,00 0 3,9 

Alle tal inkl. moms 

 

Tørretumbler 

Plejehjemmet har i alt 5 tørretumbler,tørretumblerne er i 4 forskellige typer og modeller. Maskinerne er ca. 

7 år gammel. Nedenstående er der beregnet hvad tilbagebetalingstiden vil være pr. maskine ved 

udskiftning  til en mere energibesparende tørretumbler. Vaskefrikvenserne er vurderet isamarbejde med 

den tilknyttede ejendomsfunktinær 

 

Tørretumbler Miele T6185 kontra Miele PT5137 WP. Vaskefrikvnes 7 gg dagligt 

Det har ikke været muligt at finde en maskine med 7,5 kg som den eksisterende , den valgte maskine har i 

stedet en tromle der kan klare 6,5 kg. 

Eksisterende model Ny model  Forskel 

 

Dagligt energibehov  26,6 kW  11,55 kW 

Forskel pr. dag i kWh     15,05 kWh 

Forskel pr. år i kWh     5.493 kWh 

Forskel pr. år i Kr. (1,9 Kr. pr. kWh)    10.436,70 Kr. 

 

Energibesparelsen kan ved køb af ny maskine indbringe et engangstilskud på 1.483,18 Kr.  

En ny tørretumbler som eks. Miele PT5137WP koster (inkl. moms)  22.875,00 Kr. 
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Tilbagebetalingstiden for pt 5137WP eksklusiv håndværker udgifter for montage vil derfor se således ud: 

 

 (22.875,00 – 1.483,70) / 10.436,70 = 2,1 år. 

 

Summering tørretumbler Miele T6185 

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

10.436,70 22.875,00 1.483,70 2,1 

Alle tal inkl. moms. 

 

Tørretumbler Miele PT 7331 EL kontra Miele PT8257 WP. Vaskefrikvnes 7 gg dagligt 

Maskinerne er størrelsesmæssigt lige store. 

 

Eksisterende model Ny model  Forskel 

 

Dagligt energibehov  46,2 kW  14,780 kW 

Forskel pr. dag i kWh     31,50 kWh 

Forskel pr. år i kWh     11.498 kWh 

Forskel pr. år i Kr. (1,9 Kr. pr. kWh)    21.846,20 Kr. 

 

Energibesparelsen kan ved køb af ny maskine indbringe et engangstilskud på 3.104,33 Kr.  

En ny tørretumbler som eks. Miele PT8257WP koster (inkl. moms)  87.375,00 Kr. 

 

Tilbagebetalingstiden for pt 8257WP eksklusiv håndværker udgifter for montage vil derfor se således ud: 

 

 (87.375,00 – 3.104,33) / 21.846,20 = 3,9 år. 

 

Summering tørretumbler Miele PT7331 

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

21.846,20 87.375,00 3.104,33 3,9 

Alle tal inkl. moms. 

 

Tørretumbler Miele PT5136 kontra Miele PT5137 WP. Vaskefrikvens 4 gg dagligt 

Maskinerne er størrelsesmæssigt lige store. 

 

Eksisterende model Ny model  Forskel 

 

Dagligt energibehov  14,4 kW  6,60 kW 

Forskel pr. dag i kWh     7,80 kWh 

Forskel pr. år i kWh     2.847 kWh 

Forskel pr. år i Kr. (1,9 Kr. pr. kWh)    5.409,30 Kr. 

 

Energibesparelsen kan ved køb af ny maskine indbringe et engangstilskud på 768,69 Kr.  
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En ny tørretumbler som eks. Miele PT5137WP koster (inkl. moms)  22.875,00 Kr. 

 

Tilbagebetalingstiden for pt 5137WP eksklusiv håndværker udgifter for montage vil derfor se således ud: 

 

 (22.875,00 – 768,69) / 5.409,30 = 4,1 år. 

 

Summering tørretumbler Miele PT5136 

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

5.409,30 22.875,00 768,69 4,1 

Alle tal inkl. moms. 

 

Tørretumbler Brand EFE8310k 

Denne maskine er en husholdningsmaskine, det er vurderet at maskinen står der som en test, og en 

udskiftning af denne er derfor ikke beregnet. 

 

Hvis alle 4 (husholdningsmaskinen ikke medregnet) tørretumbler bliver udskiftet på ældrecentret vil det 

årligt give en besparelse på 27.809 kWh svarende til ca. 55.618 kr. 

 

Det anbefales at maskinerne udskiftes hurtigst muligt, grundet de gode tilbagebetalignstider. Ved 

udskiftning skal der skiftes til model med indbygget varmepumpe som vist i ovenstående eksempler.  

 

Se bilag nr. 6 for data på vaskerimaskiner. 

 

Fryseskabe 

Når fryseskabene går i stykker eller står til udskiftning anbefales det at udskifte til fyrseskab med en 

mærkeplade mindst svarende til A++. En direkte udskiftning der ikke er forbundet med reparationer eller 

andet er ikke rentababelt, da betalingstiden ligger på ca. 14 år. 

 

Køleskabe 

Når fryseskabene går i stykker eller står til udskiftning anbefales det at udskifte til fyrseskab med en 

mærkeplade mindst svarende til A++. En direkte udskiftning der ikke er forbundet med reparationer eller 

andet er ikke rentababelt, da betalingstiden ligger på ca. 14 år. 

 

En guide for valg af energirigtige hvidevarer kan ses i bilag nr. 7 ”Gode Energivaner” 

 

Solcelleanlæg 
Eftersom ældrecenteret har et årligt el forbrug på ca. 314.000 kWh giver det god mening at installeret et 

solcellanlæg. Der er 6 stk. elmålere til afregning af hele bygningens elforbrug, herunder også boligernes 

forbrug. Herudover er der bimåler til den enkelte bolig, som anvendes til fordeling af elforbruget. Det 

anbefales, at der monteres solcellepaneler på den syd-, øst- og vestlige tagflader på bygningsafsnit Dråben 

og Solsikken. Anlægsstørrelsen er tilpasset bygningens elforbrug, og er derfor på ca. 25 % af elforbrug, 
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herved sikres et minimum salg af overskydende el, som sælges til Energinet.dk for 0,60 kr./kWh de første 

10 år, herefter 0,40 kr./kWh i 10 år.Der er i beregningen forudsat en samlet anlægsstørrelse på 70 kWp, 

svarende til ca. 440 m² solceller.  

 

En tilbagebetalingstid uden det forventede årlig tillæg på el-prisen ser således ud: 

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

91.341,00 924.000,0 0,00 10,0 

Alle tal er inkl. moms. 

I bilag nr. 8 ses beregning for ovenstående tilbagebetalingstider, samt tekniske data på de anvendte 

materiale. 

CTS anlæg 
Ældrecentret har ingen CTS anlæg installeret i dag. Det er løbende under udabejdelse af 

energihandlingsplanen blevet vurderet om installering af et CTS anlæg vi give en fornuftig rentabilitet.  

Konklusionen er at dette ikke er tilfældet, men hvis ældrecenteret en dag står overfor en større renovering 

anbefales det klart at få et CTS anlæg til overvågning af energiforbruget installeret. 
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Konklusion 
Forbrug 

Som det ses ud af energinøgletallene ligger forbrugene for henholdsvis el og vand mellem nedre og median, 

dog tættes på median forbruget. Varme forbruget ligger mellem median og øvre, dog tættest på øvre 

grænse. En løbende visualisering af forbrugene på hovedmålerne vil være attraktivt, og vil efterfølgende 

blive annuliseret, eksempelvis ved brug af software systemet EXIMO fra Scan Solution. I konklusionen 

findes der flere forslag for nedsættelse af forbrugene for henholdsvis el, vand og varme. 

 

Byningen 

Bygningerne er opført i 1984, og der pågår løbende renovering hvilket medfør at bygningen står i en rimelig 

flot stand i dag. Dog er byggeriet opført i en periode hvor der ikke har været stor bevågendhed omkring 

varmeforbrug, hvilket har medført at det samlede eneriforbrug ligger højt for byggeriet.  Konklusionerne er 

følgende. 

 

Tag og loft: 

- Undertaget bør efterses for utætheder, da det løbende nedbrydes af solens ultraviolette stråler. 

Der er ikke sammenhæng med den forventede levetid på tagstene (som flere steder ligger ujævnt 

pga. vindpåvirkninger)  og den noget kortere forventet levetid på undertaget. 

- Inspektionslemmene i de murede endegavle er flere steder defekte, og bør efterses. 

- Det er ønskeligt med mere isolering på lofterne, men rentabiliteten for dette er så høj at 

tilbagebetalingstiden ligger på ca. 140 år, hvorved det må konstateret at det ikke er rentabelt. 

- Der er konstateret begyndende utætheder på på de flade tagpap tage, en udskiftning og 

efterisolering bør udføres, som nænvt er det dog ikke et enkelt stykke arbejde og der skal tages 

højde for bygningens arkitektur ved dette stykke arbejde. 

 

Ydervægge: 

- Det vil være ønskeligt med mere isolering i ydervæggene, men desværre ligger 

tilbagebetalingstiden for dette stykke arbejde på ca. 240 år, hvorfor det må konstateret ikke at 

være entabelt. 

  

Vinduer og døre 

-  Vinduer og døre bør og bliver udskiftet løbende, dette vil på sigt give en god besparelse på 

varmeregningen, det anbefales at udskifte til 3 lags ruder. 

 

Genvindingsanlæg 

 Ældrecentret har i alt 4 stk. genvindingsanlæg, 3 modeller monteret med elvarmeflade som bidrager til den 

daglige opvarming, og 1 anlæg monteret med fjernvarme som eftervarmeflade. Anlæggende har en alder 

hvor rentabiliteten ved en udskiftning ser rigtig god ud. Der er i rapporten beregnet tilbagebetalingstid på 

nye genvindingsanlæg både med traditionel el-varmeflade og med indbygget varmepumpe, dog ser det ud 

til at drifttiden er minimal hvorfor modellerne med varmepumpe ikke har optimale driftbetingelser. Det er 

også muligt at forsyne eftervarmefladerne med fjernvarme, det er dog vurderet at være for dyrt i 

etableringsomkostninger. 
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Koldtvandsinstallationerne ser fornuftige ud, det anbefaldes dog løbende at få udskiftet de sidste ikke 2 

skylds toiletter, som er monteret i solsikken og dråben. 

Varmtvandsinstallationer: 

-  Manglende isolering på rør og vvs komponenter bør i gang sættes hurtigs muligt da 

tilbagebetlaingstiden kun er ca. 2 år. 

- Den beskrevne udskiftning af varmeautomatikken bør ligeledes i gang sættes hurtigs muligt da 

tilbagebetalingstiden kun er ca. 2 år. 

- De beskrevne cirkulationspumper bør også udskiftes, da tilbagebetalingstiden er ca. 6 år og 

pumperne har en forventet levetid på ca. min 20 år. 

- De termostater der endnu ikke er udskiftet til model med forudinstilling og termostatisk 

reguleringsventil har en tilbagebetalingstid på ca. 10 år og bør derfor udskiftes, levetiden forventes 

at være min 20 år. 

- De beskrevne nye varmeunits i boligerne er også ønskelig at få monteret, dog er 

tilbagebetalingstiden ca. 25 år hvilket ikke retfærdig gør en direkte udskiftning. Derfor anbefaldes 

det at følgende energihandlingsplanen fremadrettet ved defekter på disse anlæg. 

 

El-anlæg 

- Konverteringen til LED lyskilder som er udført, ser ud til at fungere optimalt, og være yderst 

besparende. 

- Grundvandspumperne skal udskfites ved defekter, men ikke med forventet store energibesparelse. 

- De 2 vaskemaskiner Vølund 901 og Nyborg 903E bør udskiftes straks, dette vil hvert år give en 

vandbesprarelse på 187.920,00 liter vand, og investeringen vil være tjent hjem på ca. 4 år.  

- Antallet af tørringer i tørretumblerne er så store at en udskiftning på maskinerne Miele T6185, 

Miele T7331 EL og Miele PT5134WP vil være tjent hjem på 2 – 4 år, hvilket derfor anbefales at få 

gjort. 

- Det store og jævne strømforbrug på 315.000 kWh årligt gør at en investering i et solcelleanlæg også 

giver en fornuftig rentabilitet. Tilbagetalingstiden på et sådan anlæg er ca. 10, eftersom garantien 

på inverterne er 10 år og panelerne som ofte er 12 år, anbefales det at få et solcelleanlæg 

installeret.  

 

 

Alternative energikilder 

Bygninger som eksempelvis dette plejehjem, skal først og fremmest få udført en tæt klimaskærm og først 

derefter kan der blive rentabilitet i nye vedvarende energikilder. Derudover er disse nye VVS installationer 

også opbygget efter fjernvameprincippet. 

 

CTS 

Det er vurderet at der ikke er nogen rentabilitet i at investerer i et komplet CTS anlæg for plejehjemmet. 

Dog anbefales det at vurdere softwaren EXIMO, som giver et overblik på el, vand, og varme forbrugene. 
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Bilag nr. 1 Energipolitik 
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Bilag nr. 2 Målerbekendtgørelse 
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Bilag nr. 3 VVS Bilag 

  



 Side 55 
 

  



 Side 56 
 

  



 Side 57 
 

  



 Side 58 
 

  



 Side 59 
 

  



 Side 60 
 

  



 Side 61 
 

 



 Side 62 
 

 



 Side 63 
 

  



 Side 64 
 

  



 Side 65 
 

  



 Side 66 
 

  



 Side 67 
 

Bilag nr. 4 Lavspændingskort 
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Bilag nr. 5 Belysningsplan 
 

Generelt om valg af lyskilder og lysarmaturer. 

Lyskilder: 

Ved valg af lyskilder skal der forsøges altid at vælge LED lyskilder. Farven på lyset skal være varm hvid og 

ligge mellem 2700 og 3000 kelvin, desto nærmere 2700 Kelvin desto bedre. Effekten på lyskilden tilpasses i 

hvert enkelt tilfælde til lyskildens opgave. Hovedsageligt ønskes der lyskilder fra Philips eller Osram. 

 

Lysarmaturer: 

Kapslingsklasse: 

Kapslingsklassen på armaturet vælges iht. SB afsnit nr. 6. I tvivlstilfælde vælges altid den højeste 

kapslingsklasse. 

 

Udformning: 

Udformningen på armaturet vælges i samarbejde med den tilknyttede arkitekt, eller teknisk afdeling. 

Generelt ønskes der ingen nedgravningsarmaturer. I dette bilag er der givet nogle eksempler på lamper der 

kunne anvendes. 

 

Materiale: 

Hvilket materiale armaturer skal være udfærdiget i kan variere meget, det er vigtigt at der tages højde for 

ude fra kommende belastninger såsom: uv påvirkning, korrosion, evt. hærværk samt overholde de 

beskrevne standarder i SB afsnit nr. 6. Sluttelig skal der naturligvis også vælges et materiale der 

arkitektonisk passer ind i omgivelserne. 

 

Spoler: 

Der ønskes ingen spoler monteret i armaturerne, der ønskes derfor direkte tilslutning til lyskilden. 

 

Sensor: 

Der ønskes ingen sensor monteret i armaturerne, hvis der er behov for sensor styring må sensorerne 

placeres eksternt. 

 

Fatning: 

I armaturer der åbnes med værktøj ønskes der monteret standard fatninger, i armaturer der kan åbnes 

uden brug af værktøj ønskes der fatninger der hovedsageligt ikke anvendes i boliger, eksempelvis baronet 

fatning B22.  

 

Effekt: 

Effekten på lyskilden vælges individuelt fra projekt til projekt, der skal tilstræbes at lysniveauet overholder 

de foreskrevne standarder i DS 700. 
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Bilag nr. 6 Datablade fra Miele 
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Bilag nr. 7 ”Gode Energivaner” 
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Bilag nr. 8 solcelleanlæg 
 


