
Energimrerkning

it*lir:i Energimerkning for folgende ejendom:

Adresse:
Postnr,/byl
BBR-nr.:
Energimarkning nr.:
Gyldigt 5 lr fra:
Energikonsulen* Ole Hvid Jensen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: COWIA/S

Energimarkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opn& besparelser,
fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsnitlige forbrug.
Markningen er lovpligtig og skal udfsres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har
godkendelse til at energimarke fl erfamiliehuse.

. Udgift inkl.
moms og afgiften

. Forbrugl

. Oplyst for perioden:

Fjernvarme. 01 -04-2009 - 31 -03-201 0

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er
klimakorrigerede af energikonsulenten, s& det
udtrykker forbrug og udgifier for et gennemsnitligt
Ar rent temperaturmessigt.

Hojt forbrug

SIDE 1 AF 13

Kantorparken 10

8240 Risskov

751-236646-001

20a041470

22-11-2010

Lavt fo6rug

=-

243.2O3kr.lhr

415,19 M!\'h
{ernvarme

Energikonsulenten foreslAr forbedringerne nedenfor. Der kan vare flere forslag pA side 2.

Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang".

Aaig Artis Sksnnet
besparelse i besparelse i invGstedng Tilbage

energienheder kr. inkl moms inkl.moms betalingstidForslag til forbedring

Montering af termostatventiler pi
resterende af radiatorer.(ca. 50 % )

Montering af ny cirkulationspumpe
pA brugsvandsanlag

Efterisolering af flade tag med 200
mm ved indblesning.

Udskiftning af eksist. tagventilatorer
for boligudsugning

Montering af bevagelsesmeldere i

vaskeri

30,26 MWh

{ernvarme

745 k\A/h el
2,80 M!t/h

fiernvarme

20,70 M\ /h
Iernvarme

14.U1kWh el

79 k\A/h el

1,64 M\ /h

Iernvarme

13.600 kr.

2.800 kr.

9.300 kr.

28.700kr.

200 kr.

800 kr.

60.000 kr.

7.000 kr.

108.800 kr.

163.000 kr.

1.000 kr.

20.7O0 kr.

4,4 Ar

2,6 Ar

11,7 Ar

5,7 Ar

6,3 Ar

28,2 br6 Udvendig efterisolering af
etageadskillelse mod
indgangspartier.

c

D

E

F
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Forslag til forbedring

7 Udvendig efterisolering af
betonsojle ved altan.

Firma: COW A/S

futis A"tis Sksnnet
besparelse i besparelse i investering Tilbage

energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstid

6,91 M\ /h

flernvarme

56.861 kr./6r

469.220 kr. inkl. moms

3.100 kr. '108.900 kr. 35,2 Ar

Bemar|<:
Forslagene bygger pA det beregnede energiforbrug. Der er taget hensyn til den faktiske anvendelse af
bygningen, herunder driftstider m.v. for installationer og for bygningen som helhed.

Det kan forekomme at et forslag sparer penge, men ikke energi - fx hvis dyr el erstattes med billigere

fernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skonnet den nodvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og
hindvarkere samt, hvis det er sksnnet nodvendigt, arkitekUingenior, byggeplads og andre
folgeomkostninger

De angivne tilbagebetalingstider er beregnet som simpel tilbagebetalingstid, uden hensyn til renteudgifter
og andre lAneomkostninger.

Den samlede besparelse ved at gennemfore flere forslag er ikke nodvendigvis summen af besparelserne
ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfeldet hvis man bdde fAr en mere effektiv varmekilde og bedre
isolering.

SA meget udgor den samlede besparelse, hvis man gennemfsrer alle forslag navnt ovenfor:

. Samlet besparelse pi varme 26.531 kr./Ar

. Samlet hesparelse pl el til andet end opvarmning 30.330 kr./6r

. Samlet besparelse pi vand 0 kr./ir

. Besparelser i alt

r lnvesteringsbehov

Alle belob er inklusive moms.

SIDE 2 AF 13

- her oq nu
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Hvis alle forslag gennemfores vil det forbedre husets energimerkning til karakteren: G

Til sammenligning:
For nyt byggeri er Bygningsreglementets minimumskrav i ojeblikket karakteren B.

Hvis en bygning opnAr karakteren A1 eller A2 betegnes den ifolge Bygningsreglementet som et
lavenergihus

Ved ombygning og renovering er det som regel serlig attraktivt at gennemfore energiforbedringer - bide
af okonomiske og praktiske grunde.
Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskarm og installationer i forbindelse med ombygning og
renovering. Les mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dklbr0S.dk). Regleme findes i kapitel 7.3 o97.4.
Eksempler pA energiforbedring som kan eller skal gennemfores i forbindelse med ombygning eller
renovering:

Forslag til forbedring

&tis Arts
besparcilse i besparelse i

energienheder kr. inkl. moms

8 Efterisolering af brugsvandsror og cirkulationsledning 5,92 M\ /h
fiernvarme

138,00 m" koldt
brugsvand

236,00 ms koldt
brugsvand

8,47 MWh

tiernvarme

25,92 M\A/h

flernvarme

2,69 M\ /h

f,ernvarme

81,33 MWh

[ernvarme

11 Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kalder

14 Udskiftning af vinduer og dore med 2 lags termorude

10

Udskiftning til et-grebs hindvaskarmaturer med sparefu nktion

'l-skyls toiletter udskiftes til 2-skyls toiletter

Udvendig efterisolering af ydervagge

Efterisolering af varmefordelingsror

2.700 kr.

4.900 kr.

8.300 kr.

3.800 kr.

11.700 kr.

1.300 kr.

36.500 kr.

12

13

EJERFORENINGEN KANTORPARKEN 1O-16, ARHUS - BLOK 2.

ved

kommentarer
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Byggeriet best&r af 1 stk. etagehus i 4 plan med 48 boliger som 17 stk 4 varelses boliger pA 106-116 m',
7 stk. 3 varelses boliger pi 106-116 m', I stk. 2 varelses boliger pA 66 m'og 16 stk. 1 varelses boliger
pi 29'30 m'. Bygningen er opfort i 1970 og omfatter ialt 3638 opvarmede m2 boligarealsamt 248 m2

delvist opvarmet kelderareal, (er medtaget i energiberegningen som uopvarmet area, da der ikke er
varme pi konstant).

Bygningerne fremstir med grA betonfacader, tjerepaptag med Iav heldning, sorte tre vinduer, men

enkelte er udskiftet til tre/alu vinduer.

Varmeanlagget er udfort som indirekete {emvarmeanlag med varmestik iteknikrum i kalder. Generelt er
der radiatorer i alle rum, men enkelte har gulvarme. Varmtvand produceres via brugsvandsveksler med
buffertank (ca. 300 I beholder) som er placeret i teknikrum.

Der er ikke foretaget destruktive undersogelser af klimaskermen for bestemmelse af isoleringsforhold.
Opbygning af de enkelte bygningsdele er derfor i vid udstrakning baseret pi det l6nte tegningsmateriale
og en visuel registrering

Per Favrbo fra bestyrelsen var til delvist stede. Der var i forbindelse med besigtigelsen adgang til
lejligheden Kantorparken 't2, st. tv.

Bygningen betragtes verende i en normal isoleringstilstand for den tids byggerier.

Der er anvendt hAndbog for energikonsulenter version 3.

Vi har anvendt planer, facader og snit, modtaget af bestyrelsesmedlem Finn Msller Jensen.

Der kan udfsres flere rentable energiakonomiske forbedringer i bygningen. Foreslaget beror pi et sksn.
Det er derfor en god ide at undersoge forholdene nermere far forslagene til besparelser igangsattes.

. Loft og tag
Status:

Forslag 3:

Det flade tag (built-up tag) er isoleret med 100 mm mineraluld, som ligger ovenpi 180
mm betondak. Jf. tegning.

Efterisolering af det eksisterende flade tag med 200 mm papir isolering. Den

eksisterende ventilerede tagkonstruktion endres ikke, men man tilfajer 40 nye ventiler og
anvender disse til at isolere ind af. Da der kan vare ophobet fugt i taget, skal den
eksisterende ventilation bevares og papirisoleringen blases ind ukompremeret og
svinder herefter ca. 10o/o- Hetter monteres med pAbranding af tagpap ovenpi
eksisterende paptag. Karmen omkring opgang igennem tagkonstruktionen skal beklades
med vandfast trefi nerplade.



Energimrerkning

Energimarkning nr.l
Gyldigt 5 ir frar
Energikonsulent:
Programversion:

SIDE 5 AF 13

240041470

22-11-2CI10

Ole Hvid Jensen

Energy08, Be06 version 4 Firma: COW A/S

. Ydenragge
Status: Betonelement 15-28 cm sandwich yderveg, nordfacade under vinduer med 70 mm beton

og sten, 30-50 mm polysteren og 6G70 mm beton bagmur og gardinkasse er isoleret
med 100 mm mineraluld.
Betonelement 17 cm massiv betonsajle, facade ved altan med 170 mm beton 20 mm
polysteren og bekladning.
Lette ydervagge i nordfacade og syd tenasse med ca. 100 mm stolpeskelet og ca. 75
mm isolering.

Monteming af en udvendig 100 mm isolering i ved altian, som afsluttes med enForslag 7:

facadepudslosning eller en pladebekledning. Mndueme skal muligvis flyttes med ud i

facademe eller alternatilt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige
isoleringslosning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort
set elimineres og husets facader kommer herved ind pi den varme side af isoleringen.
Endvidere indeberer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udfarelsen.
Facadernes udseende endres dog markant heryed, og det skal forinden arbejdet
igangsattes undersoges, om de lokale myndigheder tillader en sAdan andring i

bygningens udseende.

Forslag 12: Lette ydervagge mod nord:
Fjernelse af eksisterende bekledning og isolering og montering af indvendig
isoleringsvag pA lette ydermure med 250 mm isolering, effektiv dampsparre og afsluttet
med godkendt bekledning. Der udfares nye lysninger og bundstykke ved vinduer, og
tekniske installationerfores med ud i ny vag_

Efterisolering af ydervegge af betonfacade:
Montering af en udvendig 100 mm isolering ibetonfacade, som afsluttes med en
facadepudslosning eller en pladebekledning. Vinduerne skal muligvis flyttes med ud i

facaderne eller alternativt udskiftes helt i forbindelse hermed. Den udvendige
isoleringslosning er teknisk bedre, idet problemer med kuldebroer i konstruktionerne stort
set elimineres og husets facader kommer herved ind pA den varme side af isoleringen.
Endvidere indebarer det i langt mindre grad gener for husets brugere under udfsrelsen.
Facadernes udseende andres dog markant herved, og det skal forinden arbejdet
igangsattes undersoges, om de lokale myndigheder tillader en sddan andring i

bygningens udseende.

. Vinduer, dete og ovenlys

Status: Ovenlys er rnonteret med 2 lags forsatsruder.
Faste og oplukkelige vinduer med 1 rude. Vinduer er monteret med 1 lags glas, 2 lags
termorude og energiruder.
Altandor med 1 rude og uisoleret fflding. Dor er monteret med 2 lags termorude.
Skydedorsparti mod altan med en skydedor og fast ramme. Parti er monteret med 2 lags
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termorude.
Massiv yderdar med isolerede frldinger og bekladning pA begge sider.

Udskiftning af vinduer og dore med 2 lags termorude til nye vinduer monteret med 2 lags
energirude med varm kant.

Forslag 14:

* Gulve og terrandak
Status:

Forslag 6:

Forslag 1't:

Etageadskillelse mod uopvarmet kalder bestir af baumadak eller huldek med
strogulve" Mellem stroer er isoleret med 50 mm mineraluld.
Etageadskillelse mod indgangspartier best6r af baumadek eller huldek med stragulve.
Mellem stroer er isoleret med 100 mm mineraluld.
Beton/lette ydervagge st6r pA beton kelderydervagge jf. tegning.

Montering af nedhangt loft i indgangspartier pA underside af etageadskillelse af
baumadak med 150 mm mineraluld mellem nye bjalker, effektiv dampsperre og
afsluttet med godkendt bekledning.

Montering af nedhengt loft i kalder pi underside af etageadskillelse af baumadek med
100 mm mineraluld mellem nye bjalker, effektiv dampspene og afsluttet med godkendt
bekladning. Det vil nodvendigt altare synlige rsr med ned under nyt loft, eller udskifte til
ny installation uden samlinger (Pex-ror). Endring af de tekniske installationer er ikke
medregnet i investeringen. Denne losning lever ikke op til kravene i

Bygningsreglementet, men yderligere isolering vil medfore en noget koldere kelder, og
der vil opst6 problemer med for lav loftshojde.

. Ventilation

Status: Der er etableret 4 stk. aldre mekaniske udsugning fra kskken og bad via eksisterende
bygningskanaler. Disse er tagventilator af typen Glent & Co og er placeret pA udvendig
tag.

Forslag 4: Eksist. tagventilatorer for boligudsugning udskiftes til nyere model med bedre
virkningsgrad. Der regnes med 4 stk. DTV315*4-1 tagventilatorer 6 14.100 kr. +
dognstyring. ( Det bsr undersoges narmere om tagventilatorer evt. skal udskiftes med et
felles varmegenvindings anleg til hele bygningen).
Der udfores tetning i samlinger mellem vegge og lofter med elastisk fuge. Eventuelle
skyggelister demonteres, og genmonteres efter fugning. I forbindelse med tatning skal
der sikres erstatningsluft i form af klapventiler eller spalteventiler i vinduer. Tetningen
sikrer mod utilsigtet luftstrsm (infiltration) gennem konstruktionerne med risiko for
opfugning. Desuden kan ventilation af bygningen styres via ventiler, sA luftstrsmmen
minimeres om vinteren.
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" Varmeanlag
Status:

'. Varmt vand

Status:

Forslag 2:

Forslag 8:

. Fordelingssystem

Status:

Forslag 13:

. Automatik
Status:

Bygningen opvarmes med flemvanne. Anlagget er udfarl med isoleret APV
varmeveksler og in d i rekte centralvarmevand i fordeli n gsnettet.

Varmt vand produceres via Redan pladeveksler m/ 30 mm isokappe, placeret ved
fordeleranangement i kelder. Der er yderligere en 300 I Kiihler & Breum
varmtvandsbeholder som buffer, isoleret med 50 mm skumisolering.
Brugsvandsrat og cirkulationsledning er udfort som 1 114" - 2" stAlror. Rorene er isoleret
med 30 mm isolering. Der er dog enkelte ror som er uden isolering.
Tilslutningsrsr til varmfuandsveksler og beholder er udfort som 3/4" stAlrsr. Rsrene er
isoleret med 15 mm isolering.
Pi varmtvandsror og cirkulationsledning er monteret en gammel pumpe uden
trinregulering med en effekt p6 60 W. Pumpen er af fabrikat Grundfos UP 2045

Montering af ny automatisk modulerende cirkulationspumpe pi brugsvandsanleg. Det
vurderes at pumpe kan udskiftes til en pumpe med lavere effekt, som Grundfos Alpha 2
med rustfri pumpehus.

Efterisolering af brugsvandsror og cirkulationsledning med 30 mm mineraluldsmAtte
afsluftet med pap og larred.

Den primere opvarmning af ejendommen sker via radiatorer i alle opvarmede rum.
Varmefordelingsrar er udfsrt som to-strengs anleg.
Varmefordelingsror er udfsrt som 1 114" - 2" stAlrsr. Rsrene er isoleret med 30 mm
isolering. Rarene i unit er er udfsrt som 3/4"-1 112" stAlrar. Rsrene er isoleret med 15 mm
isolering.
P6 varmefordelingsanlagget er monteret en automatisk modulerende pumpe med en
effekt pA 60600W. Pumpen er af fabrikat Grundfos Magna 40-120

Efterisolering af varmefordelingsror med 30 mm mineraluldsmitte afsluttet med pap og
lerred.

Til regulering af varmeanleg er monteret automatik hTpe Danfoss ECL 9600 for central
styring.
Der er monteret "termostatiske" ventiler pd returlob pe 50 % af radiatorer. Denne
regulering sikrer kun en tilpas afkoling, men sikrer ikke regulering for korrekt
rumtemperatur. Ovrige 50 % skonnes at vere udskiftet til nye termostatiske
fremlobsventiler.
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Forslag 1: Pa 50 % af radiatorer hvor der er monteret returventiler monteres termostatiske
fremlsbsventi ler til reg u lerin g af korrekt ru mtemperatu r.

. Varmepumper

Status: ldet omridet er forsynet med llemvarme er det vurderet at varmepumper pt nuvarende
tidspunkt ikke er rentabelt.

. $olvarme

Status: ldet omridet er forsynet med fernvarme er det vurderet at solvarme pi nuvarende
tidspunkt ikke er rentabelt og derfor ikke medtaget som forslag.
Sifremt der onskes et losningsforslag med hensyn tiletablering, okonomiog besparelser
bistAr vi selWolgelig gerne med beregning.

. Belysning

Status: Belysningen i gangarealer i kalderen best6r af 1 rors armaturer med konventionelle
forkoblinger. Belysningen styres med trappeautomat / bevegelsesmeldere.
Belysningen i trappeopgangen bestAr at 1 rars armaturer med konventionelle
forkoblinger. Lyset styres med trappeautomat.
Belysningen i vaskeri bestAr at 2-rars armaturer med konventionelle forkoblinger. Der er
ingen styring ved bevegelsesmeldere.

Forslag 5: Montering af bevagelsesmelder i vaskeri, der er regnet med 1 stk. d kr. 1000. Det bor
undersoges om det er rentabelt at montere bevagelsesmeldere i ovrige arealer i kalder.

. Andre elinstallationer

Status: Udebelysning ved indgangsdore skonnes dagslysstyret med skumringsrela.

. Toiletter
Status: Eksisterende toiletter er en blanding af 1 og 2 skyls toiletter. Det vurderes at der er 37

stk. 2 skyls toiletter og 36 stk. 1 skyls toilefter.

Der regnes med at 1 skyls toiletter forbruger ca. 8 liter pr. skyl (5 skyl pr. dag).
Der regnes med at 2 skyls toiletter forbruger ca. 4,5liter pr. skyl (5 skyl pr. dag).

Der regnes med 4800 kr. pr. toilet.
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. Armaturer
Status:

Forslag 9:
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Resterende eldre 1-skyls toiletter udskiftes til nye 2-skyls toiletter som har et vesengigt
lavere vandforbrug pr. skyl.

2-grebs hindvaske batterier som Borma lux med perlator.

Eksist. hAndvaskearmaturer udskiftes tilnye 1-grebs model med sparefunktion. Der
regnes med 48 stk. 6 1250 kr.
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35,00 kr. pr. m'

448,00 kr. pr. M\Mr

2,00 kr. pr. kWh

73.359,25 kr. pr. 6r

Firma: COWIA/S

Fjernvarme

lngen

3700 m'

248 m'

3638 m'

Etagebolig

Koldt brugsvand:

Fjemvarme:

EI:

Fast afgift:

. Opforelsesin

. Ar for vasentlig renoveringr

. Varmer

. Supplerendeopvarmning:

. Boligareal ifolge BBR!

. Erftverwsareal ifslge BBR:

. Opvarmet areal:

' Anvendelse ifolge BBRr

. Kommentar til BBR-oplysningem

Det oplyste boligareali BBR stemmer ikke overens med det arealsom COW har opmilt.

Det af BBR oplyste boligareal er 3700 m' samt 248 m2 erhvervsareal.
Det af COW opmAlte boligareal er 3638 m2 og de 248 m2 erhvervsareal i kelderen er delvist uopvarmet,
og er derfor ikke medtaget i energibercgningen.

Uoverensstemmelsen mellem det af BBR oplyste areal og det som COW har opmAlt, skyldes at man har
taget altan arealer med.

. Anvendt energipris inkl. moms og afgifter:

Ejendommens varmeforbrug stammer fra den sidste irlige varmeregning, som er oplyst af ejerforeningen.

Det oplyste (klimakorigerede) forbrug er ca. 8 % stsrre end det beregnede (teoretiske) forbrug. Det vides
ikke om forskellen skyldes uoverensstemmelse imellem tegningsmateriale og de aktuelle konstruktioner
eller om forskellen skyldes brugeradferd.

1972
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Energiudgifterne i de enkelte lejligheder er aftangig af bygningens samlede energiudgifter. Det er derfor i

den enkelte lejlighedsbeboers interesse, at ejendommen som helhed er i god energimessig stand, uanset
om energitabet sker i omrdder udenfor den enkelte Iejlighed, fx. i varmecentralen.

I ejendommen er der forskellige $per at lejligheder. Nedenfor er en oversigt samt de enkelte
lejlighedstypers gennemsnitlige energ iudgifter.

Gennemsnitligt irlige
Areal i m" energiudgifter

200041470

22-11-2UA
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114

66

109

29

4-rums bolig pA 106-116 m'z.

2-rums bolig pA 66 m'.

3-rums bolig pA 106-116 m'.

1-rums bolig pA 29-30 m2.

7.600 kr.

4.400 kr.

7.20Akr.

2.000 kr.

SIDE 11AF,13

De enkelte
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Formilet med energimarkningen er at ftemme energibesparelser og synliggore mulighederne for at spare
energitilgavn for privatzkonomien, miljoet og samfundet.

Ved salg eller udlejning af lejligheder skal selger eller udlejer fremlagge en energimerkning, der ikke mA
v@re over 5 Ar gammel. Reglerne galder ogs6 ved salg af andelsboliger. Ejendomme, som er stsne end
1000 m2, skal energimarkes hvert 5. 5r.

Energimerkning foretages af et certificeret firma eller en beskikket konsulent.
Ordningen administreres af Sekretariatet for Energieffektive Bygninger (SEEB, wwumarkdinbygning.dk)
p6 vegne af Energistyrelsen. f rrf 3 n g I

Forbehold for priser
Energimarkets besparelsesforslag er baseret p& energikonsulentens erfaring og vurdering. For
energispareforslagene ivarksattes , bar der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandorer og
foretages en faglig konkret vurdering af losninger og produktvalg. Desuden bsr det undersoges, om der
krreves en myndighedsgodkendelse.

Klagemulighed
SAfremt ejer eller ksber formoder, at der er fejl/ mangler i energimarkningen, skal man i farste omgang
refte henvendelse til den konsulent, som har udarbejdet energimerkningen. Hvis dette ikke farer til en
afldaring, kan man sende en skriftlig klage til Energistyrelsen.

Klager over faglige og kvalitetsmessige forhold vedrsrende energimarkninger og andre ydelser udfort af
personligt beskikkede energikonsulenter i deres egenskab af personligt beskikkede energikonsulenter
behandles af Energistyrelsen. Klagen skal vere modtaget i Energistyrelsen senest 1 ir efter
indberetningen af energimerkningsrapporten. Klagen kan indbringes af bygningens ejer, ejere af
ejerlejligheder samt kobere eller erhververe af energimarkede bygninger eller lejligheder.

Klagen skal indgives pA et skema, som udarbejdes af Energistyrelsen.

Regleme fremgdr af $ 49, stk. 1 og stk. 2 i bekendtgarelse nr. 228 at 7. april 2008 om energimarkning af
bygninger.

Klagen over energimarkningen sendes til:

Energistyrelsen
Amaliegade 44
1255 Ksbenhavn K
E-mail: ens@ens.dk

Las mere
www.sparenergi.dk
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Energimrerkning

Energimerkning nr.l
Gyldigt 5 lr fra:
Energikonsulentl
Programvereion:

200041470

22-11AUO
Ole Hvid Jensen

Energy08, Be06 version 4 Firma: COW A/S

Adresse:

E-maih

Energikonsulenft Ole Hvid Jensen Firmar COW AIS

Telefon: 87396600

Dato for bygnings- 0g-11-2010
gennemgang:

Jens Chr. Skous Vej 9
8000 Arhus

ohj@cowi.dk

Energikonsul,ent nr.: 103161

Se evt' www'markdinbygning.dk for opdateret kontaktinformation om energikonsulenten.
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