
Boligkontoret Fredericia
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Energi- og Bæredygtighedsudvalget
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bæredygtighed er også energi
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helhedsplaner for mange penge
• Konkurrence Rambøll,  aarhus arkitekterne, Sahl Arkitekter, Kristine Jensens 

Tegnestue og DAI
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det ville vi gerne
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strippet 
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sådan blev det
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efterisolering og naturskifer
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nye beton elementer

9



hvad gjorde vi så energimæssigt ?

1.  Dræning og isolering af kælderydervægge

2.  Nye opgangsdøre og trapperumspartier ved indgangsfacade

3.  Efterisolering af tagkonstruktion

4.  Efterisolering af indgangsfacader

5.  Nye vinduer i lejligheder, indgangsfacade

6.  Nye vinduer i kælder, indgangsfacade

7.  Efterisolering af gavle

8.  Nye facadeløsninger på havesiden og nye vinduer

9.  Nye vindues- og dørpartier mod altan.

10. Udskiftning af udsugningsventilatorer til nye anlæg med varmegenvinding.
 
11. Udskiftning af varmtvandsbeholdere til decentrale brugsvandsvekslere.
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• Kælderydervægge før 1,78 nu 0,22

• Indgangsfacade 0,5 nu 0,17

• Nye vinduer indgangsfacader  nu 1,0 mod 2,9

• Ventilationsanlægget sparer 482.000 kwh/år

• Årlig besparelse for de 210 boliger 1.669.423 
kwh 

hvad kan det?
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hvad tænker vi ellers?
• Når vi tager en gammel elementfacade ned og monterer en ny udleder vi 8 

gange så meget Co2, som hvis vi genbruger den eksistrende facade, 
efterisolere den og montere naturskifer.

• EPD (Environmental Product Declaration) på dansk: miljøvaredeklaration, 
som standardiseret beskriver et produkts miljøbelastning, energi og 
ressourceforbrug i hele produktets livscyklus.

• Indeklimaet skal være godt, så vi har fokus på at få indeklimamærkede 
køkkener, badeværelsesmøbler, gulve og svanemærkede malinger og lakker.  
Derfor får vi lavet afgasningstests i nyrenoverede boliger.

• Vi har fokus på om det er muligt at skille konstruktionerne ad når de er 
udtjent, så vi kan bevare værdien af materialerne.

• Vi stiller krav til byggepladsen, brug varmepumper til opvarmning, 
sammenlign vand og el-forbruget med referencepladser og aflever månedlige 
afrapporteringer. Pas på materialerne.

• Vi prøver at udbrede bæredygtigheden fra bunden, ved at være 
fødselshjælpere og støtte for græsrødder i organisationen.
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konklusion

• politik, visioner og mål som er rodfæstede

• sæt energi/bæredygtigheds barren højt 

• brugerindragelse, den gode historie, ejerskab, 
stolthed

• stil kravene til rådgiverne i udbudsfasen

• tænk i helheder, ikke kun kortsigtet økonomisk, vi 
skal ikke sælge om 5 år

• tænk statik på tagflader der renoveres for 
solceller, vindturbiner, taghaver osv.

• sørg for føringsveje til fremtidige installationer
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naturen ind til mennesket
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biodiversitet og mindre drift
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rekreativt regnvand
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