
KLIMABLOKKEN 
et innovationsprojekt støttet af Landsbyggefonden 



Formål: 

 

AT BELYSE 
• mulighederne for at energirenovere et etagetypehus fra 1970 

• meromkostningerne ved renovering fra BR 08 -> BRM KEJ 2015 OG LEK 2020 

 

  AT FORMIDLE 
• erfaringer fra boligblokken, processen og produkterne  

 

 

AT INDSAMLE VIDEN 
• forud for renovering af 44 tilsvarende 

boligblokke i Langkærparken og Åbyhøjgaard 

med en investeringsramme på 750 mio. kr.  



4 energiklasser 



ENERGIBESPARELSE 100 m2 BOLIG 
 

70 kWh pr. m2 a kr. 0,55 = 3.850 kr. årligt 

Totaløkonomisk balance ved låneydelse 5% = 3.850 x 20 = 77.000 kr.  

 

 

BR10 -> LEK20: 30 kWh. Pr. m2 a kr. 0,55 = 1.650 kr. årligt 

Balance ved låneydelse 5% = 1.650 x 20 = 33.000 kr.  

  

ENERGIRENOVERING KAN ISOLERET SET IKKE BETALE SIG! 



 
 

















 
 





ERFARINGERNE 
 
• det er teknisk muligt at renovere montagebyggeriets  

standard boligblokke til lavenergiklasse 2020 

 

• merudgifterne til energirenovering, der rækker  

udover gældende bygningsreglement 2010,  

kan aldrig forrentes 

 

• solceller med kapacitet til at dække boligblokkens  

fællesforbrug på cirka 30.000 kWh kan anbefales 

 

• solfangeranlæg til varmtvandsproduktion  

sammenbygget med fjernvarmeforsyning  

kan ikke anbefales. Klimablokken producerer  

årligt 15 mWh a  550 kr. = 8.250 kr. 

 

• problemer med støj- og lugtspredning i boligerne  

kan og bør løses. Støttes af LBF 

 

• der skal afsættes fornødne ressourcer til  

beboerinformation og individuelle løsninger på  

genhusning. Udpeg medarbejdere til personlig betjening 

 

• ingen nævneværdige byggetekniske  

eller driftsmæssige problemer  efter to års drift!    
 

 

 



ERFARINGERNE I BREDERE PERSPEKTIV 
 
 

• industrialiseret energifacaderenovering - kort montagetid - ingen genhusning 

jf. projekt Bedre, billigere og hurtigere facaderenoveringer   

 

• tænke i samme baner som KAB Almen+ 

 

• ventilationssystemer med varmegenvinding som standardløsninger  

til installation i hver enkelt bolig. Jf. at indeklimaerfaringerne er meget positive 

 

• holde fast i, at præfabrikation ikke er til hindring for meget varierede  

arkitektoniske udtryk, når bygherre og rådgiver insisterer på det unikke. 

       

       



Uddrag fra 

nomineringsudvalgets 

begrundelse: 

 

 

KLIMABLOKKEN er 

endvidere med sine 

kompromisløse 

løsninger 

tankevækkende,  

hvad angår 

bevaringen af det 

præfabrikerede 

betonbyggeris 

bygningskultur  

og den høje grad af 

beboerinvolvering. 

 

Energirenovering  

på dét ambitiøse 

plan er en 

ingeniørmæssig, 

håndværksmæssig 

og arkitektonisk 

udfordring af rang. 

Helt på niveau med 

de heroiske 

konkurrencer om 

nye musikhuse og 

firmadomiciler. 



TOTALØKONOMISKE ENERGIRENOVERINGER 

Benchmark rapporten indeholder: 

 
• metoder til vurdering af klimarenoveringer 

 

• omsætning af målte data  

til repræsentative data (normalår) 

 

• sammenligning af målte  

og beregnede energibehov 

 

• vurdering af klimablokken  

i forhold til andre projekter 

 

• beskrivelse af attraktive renoveringsløsninger 

 

• forslag til benchmark  

for energirenovering af etageboliger. 

 



”COST OF CONSERVED ENERGY” 
     Beregning af kostprisen for at spare 1kWh, indregnet: 

 

• forrentning af lån  

• energipriser 

• levetid 

• energibesparelser.   CCE < energiprisen = rentabel investering. 



MBBL MODELLEN 
TOTALØKONOMI VED ENERGIRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 

 

Kendte parametre: 

• Investeringer og tilskud 

• Drift og vedligeholdelse 

• Levetider 

• Energi – og ressourcebesparelser 

• Herlighedsværdi (= 0 som udgangspunkt) 

• Nutidsværdi og følsomhedsanalyse 

 

Følsomhedsanalyse= klassisk usikkerhedsberegning eller forudbestemte usikkerheder  

- investeringer, drift og vedligeholdelse, energipriser, normalåret, beboeradfærd o.s.v. 



• Energirenovering kan ikke betale sig 

 

• det kan renovering heller ikke 

 

• så renovering og energirenovering skal følges ad 

 

• energiforbruget kan med fornuft reduceres 30 – 50 % ved 

renovering, og der er: 

• besparelser 

• komfortværdi 

• imageværdi 

• ejendomsværdi 

 

• almene boliger har ingen omsættelig værditilvækst   

 – de energibesparende tiltag skal derfor støttes 

 

ENERGIRENOVERING – ISÆR OGSÅ VED TRINVIS FORNYELSE 

RENOVERING ELLER ENERGIRENOVERING? 



             Kan det gøres bedre, billigere og hurtigere? 

  

ARKITEKTONISK? BYGGETEKNISK?

 KLIMAØKONOMISK?   ØKOLOGISK? 

RENOVERING ELLER ENERGIRENOVERING? 



 

AL2boligs strategi er: 
 

• at tænke klimaløsninger ind i alle renoveringer 

 

• at give ydelsesstøtte til lånefinansieringen,  

så klimainvesteringen hænger sammen 

 

• at de almene beboere – der ikke er så store 

energifråsere og ikke er så velhavende –  

ikke skal løse problemerne alene,  

vi vil gerne bidrage. 



 

AFDELING 131 THYREGODSVEJ - FØR 

AFDELING 131 THYREGODSVEJ - FØR 



AFDELING 131 THYREGODSVEJ - EFTER 



 

AFDELING 107 BIRKEPARKEN - FØR  



AFDELING 107 BIRKEPARKEN - ETER  



AFDELING 151 ELKJÆRSVEJ - FØR  



AFDELING 107 BIRKEPARKEN  

AFDELING 151 ELKJÆRSVEJ - EFTER  



 

AFDELING 103 HERTZ VEJ - FØR  



AFDELING 103 HERTZ VEJ - EFTER  


