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Side 4

Denne publikation viderebringer erfaringer
og resultater fra et konkret forsøgsbyggeri,
Brandstrupsgade 14,Aalborg, med etablering af glasinddækkede uderum og solvæg
til forvarmning af ventilationsluft i en
ældre etageejendom. Der
er udført seks glasinddækkede uderum og tilslutning af solvæg til otte lejligheder. Ejendommen har desuden gennemgået en almindelig bygningsfornyelse
med udskiftning af tag, installering af badeværelser og udskiftning af køkkener.
Projektets hovedformål var at imødegå en
række generelt forekommende fejl og mangler ved glasinddækkede uderum, udpeget
ved en tidligere analyse af ni eksempler.
Forsøget viste, at det er muligt at imødegå
de typiske fejl og mangler, som ses i forbindelse glasinddækkede uderum, med tekniske
løsninger, information til beboerne og om-
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hyggelig projektering. De etablerede uderum er forbedret på en række punkter
uden at prisen er øget i forhold til ni tidligere, analyserede eksempler.
Publikationen beskriver projekteringen af
uderummene og solvæggen og redegør for
en beboerundersøgelse af den generelle
interesse for etablering af glasinddækkede
uderum i ældre etageboliger og beboernes
parathed til selv at finansiere dette. Der er
efterfølgende gennemført målinger af temperaturer samt ventilations- og dagslysforhold i ejendommen. Den detaljerede beskrivelse af disse resultater er rapporteret
særskilt i en rapport fra Statens Byggeforskningsinstitut (By og Byg, tidligere SBI).
Denne publikation er udarbejdet af By og
Byg ved Ole Svensson og Kim B.Wittchen.
Erhvervs- og Boligstyrelsen
April 2003
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Side 6

Baggrund og formål
I et nu afsluttet EFP-projekt (Energiministeriets Forskningsprogram) har By og Byg
analyseret ni ældre etageboligbyggerier,
som har gennemgået en renovering og fået
tilføjet nye glasinddækkede uderum. Projektets formål var - ud fra en helhedsbetragtning - at redegøre for, hvorledes man
ved renovering med nye glasfacader og glastilbygninger i ældre etageboligbyggeri, udover bygningsmæssig forbedring og lave
vedligeholdelsesomkostninger, kan opnå energibesparelser. Som noget særligt blev brugsmæssige forhold og arkitekturen vurderet - disse forhold må
antages at have stor betydning ved valget af energibesparende løsninger i
renoveringsprojekter. Projektet tog særligt sigte på
etageboligbyggeri fra
omkring århundredskiftet,
som det findes i Københavns brokvarterer og i
landets større byer i
øvrigt, men resultaterne
må betragtes som alment
gyldige.
Undersøgelserne i EFP-projektet viste, at
en række løsninger og problemer i forbindelse med glasuderum kræver særlig
opmærksomhed. Disse kan opdeles i 3
kategorier - tekniske, brugsmæssige og
arkitektoniske:
• Energibesparelsen lever ikke op til forventningerne. Glasuderummene bliver
under visse omstændigheder uudholdeligt varme.Ventilationen af de bagvedliggende rum kan være utilstrækkelig.
• Det er som regel umuligt for beboerne
selv at pudse vinduer, og det er meget
vanskeligt og dyrt med professionelle
vinduespudsere. Der er i visse tilfælde
gener på grund af indkig. Det kan i nogle
projekter være vanskeligt at udnytte uderummet optimalt på grund af dets form
eller størrelse
• Generelt finder beboerne, at såvel ejendommen som lejligheden er blevet smukkere og bedre ved renoveringen med glasuderum. Et panel af arkitekturanmeldere
har imidlertid vurderet de ni projekters
arkitektur og har mere differentierede
synspunkter herom, som bør indgå i
fremtidige projekter.
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Ikke desto mindre viste en spørgeskemaundersøgelse i de ni ejendomme, at den
langt overvejende del af beboerne, på
trods af de nævnte fejl og mangler, er tilfredse eller endog meget tilfredse med
deres uderum.

Forsøgsprojektet
Til forsøgsprojektet er udvalgt en ejendom
i Aalborg, for hvilken der i forvejen forelå
en byfornyelsesbeslutning. Ejendommen er
beliggende i Brandstrupsgade 14 i Aalborg
midtby og består af én opgang med otte
lejligheder.
Ejendommen er beliggende med en gårdfacade, der vender imod sydsydvest. Det er
en favorabel orientering såvel for beboernes anvendelse af glasuderummene som
for passiv solvarmeudnyttelse.
Ejendommen vender med en stumpt
afskåret gavl imod Rantzausgade og Mølle
Plads.
Brandstrupsgade 14
Brandstrupsgade 14 (matr. nr. 496 Aalborg
bygrunde) er, udover glasinddækkede uderum, blevet forsynet med en energibesparende glasinddækning (solvæg) på facaden
af den nedlagte bitrappe, som ligger mellem uderummene. Gårdfacaden er delvist
eksponeret mod en gade, men skærmet af
et tæt hegn og en trærække.Ved renoveringen er lejlighedsplanen i øvrigt revideret.
Ejendommen er desuden, i henhold til tilstandsvurderingen, istandsat hvad angår
tag, facader, fri gavl, fundamenter og grundmur samt forbedret ved installation af bad
og nye køkkener. Den frie gavl er rettet op,
og der er etableret åbne trekantede altaner
imod Mølle Plads.

Gårdfacaden på Brandstrupsgade 14,
Aalborg, før renoveringen
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Side 7

Projektets hypoteser
Erfaringer viser, at der kan opnås en høj
grad af tilfredshed blandt beboerne, når
disse tager aktiv del i projekteringen af
deres glasinddækkede uderum og i øvrigt
er grundigt informeret om, hvorledes man
benytter dem korrekt. Endvidere har beboere reageret positivt på at få indflydelse på
individuelle udformninger, selvom ændringerne har været små. På denne baggrund
er første hypotese:
• En høj brugsværdi kan opnås ved at inddrage beboerne direkte i projektet, informere grundigt og muliggøre individuelle
hensyn.
Erfaringer viser også, at energigevinsten
ved passiv solvarmeudnyttelse i glasinddækkede uderum ikke lever helt op til forventningerne (Svensson & Wittchen
(1997)). Energiforbruget har en tendens til
at falde umiddelbart efter renoveringen for
derefter at stige lidt igen og stabiliseres på
dette niveau. Den utilstrækkelige energigevinst skyldes dels tekniske forhold og dels,

at uderummets energimæssige muligheder
ikke udnyttes optimalt. På denne baggrund
er den anden hypotese:
• Energibesparelsen kan optimeres eller
sikres på langt sigt ved enkle reguleringsmekanismer, omhyggelig projektering og
information til beboerne.
Hovedmålene med forsøgsprojektet
Med henvisning til hypoteserne er det projektets hovedmål at:
• Demonstrere, hvordan glasinddækkede
uderum gennem omhyggelig projektering, selvvirkende regulering og inddragelse af beboerne, kan give forøget komfort og højere brugsværdi.
• Demonstrere, hvordan energigevinsten
kan optimeres eller sikres ved enkle
løsninger og reguleringsmekanismer,
information om korrekt brug af uderummet samt beboermedvirken.
• Støtte erhverv i byggesektoren, først og
fremmest de projekterende teknikere,
gennem en konceptudvikling til forbedring af glasinddækkede uderum.

Forsøgsprocessen
Fremgangsmåde
Forsøgsprojektet er planlagt gennemført i
tre faser: 1. Projektering og konceptudvikling, 2. Opførelse samt 3. Målinger og evaluering. Den sidste fase falder uden for Projekt Renoverings tidsramme og er rapporteret i Wittchen (2001).
1. Projektering og konceptudvikling er
sket ved Byens Tegnestue ApS og de tilknyttede rådgivende ingeniører. By og
Byg har bidraget med erfaringerne fra
det tidligere gennemførte EFP-projekt,
som er indarbejdet i konceptet.
2. Opførelsen er gennemført af entreprenøren på baggrund af de projekterendes
program. Byens Tegnestue ApS og de
rådgivende ingeniører har fulgt byggeriet.
3. Måling og evaluering er gennemført af
By og Byg i tre repræsentative perioder
(sommer, forår/efterår og vinter).
Delmål
Første delmål var, at der kan opretholdes
en passende temperatur ved selvvirkende
foranstaltninger i glasuderummet i og
uden for brugstiden.
Når glasuderummet ikke er i brug, må der
i varme perioder påregnes en temperatur,
der er noget højere end udetemperaturen.
Når beboerne ønsker at benytte uderummet, skal de hurtigt kunne nedbringe temperaturen til et acceptabelt niveau ved at
åbne glasfacaden.

Der er indbygget åbninger i glasuderummets facade, som giver mulighed for naturlig ventilation af uderummet, også uden for
brugstiden. Målingerne viste, at det er
muligt at opretholde en temperatur i glasuderummene som kun overstiger udetemperaturen med 10°C i mindre end 1 % af
tiden om sommeren.Ved forkert brug af
uderummet ligger temperaturen i uderummet derimod væsentligt højere.
Andet delmål var at opnå en høj brugsværdi af glasuderummet.
Brugsværdien af glasuderummet afhænger
af en række forhold: 1.Varme, udluftning,
træk samt lyd- og lysforhold; 2. Møbleringsmuligheder, vinduespudsning, åbning og
lukning af vinduer, regulering af lys, varme
og indkig; og 3.Arkitektur - såvel husets
som den enkelte lejligheds.
Beboernes udsagn om hvad der er de
største fordele ved de nye uderum, er helt
sammenfaldende: Lys, luft, mere plads og
nem adgang til det ”fri”. Glæden ved uderummene er stor og illustreres ved forskellige, men samstemmende udsagn om fordelen ved, at lejligheden midt i byen nu har
et uderum, som kan sammenlignes med en
have eller en terrasse i et enfamiliehus.
Brugsværdien er vurderet gennem beboerundersøgelser.
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Rapporteringen af måleresultaterne findes
i Wittchen (2001).
Fjerde delmål er at vise, at der med
facaderenovering med glas kan opnås
lødig arkitektur.
I det EFP-projekt, som ligger til grund for
forsøgsbyggeriet, blev gennemført en vurdering af arkitekturen som et led i analysen af de ni undersøgte byggerier.
Resultatet af arkitekturpanelets vurderinger og anbefalinger er så konkrete som
emnet muliggør og velegnede til at indgå i
byggeprogrammet for forsøgsbyggeriet.
Efter byggeriet har det samme arkitekturpanel foretaget en arkitektonisk evaluering
af forsøgsbyggeriet.

Vinduerne i den nedlagte
bitrappe mures til for at
danne bagvæg for en solvæg.

I forbindelse med forsøgsprojektet er gennemført en større beboerundersøgelse,
som giver et generelt indtryk af beboernes
ønske om at have glasinddækkede uderum
og om deres parathed til at betale helt
eller delvist herfor.
En vurdering af arkitekturen er gennemført af det samme panel af arkitekturanmeldere, som medvirkede i EFP-projektet.
Tredje delmål var at demonstrere, at der
kan opnås store energibesparelser og
indeklimamæssige forbedringer i forbindelse med renoveringen. Der sigtes imod
besparelser på 10 % af opvarmningsbehovet ved glasinddækkede uderum alene
og yderligere 5-10 %, hvor der også etableres solvægge på den resterende del af
facaden.
Detaljerede edb-modeller af ejendommen
er opbygget og kalibreret ved hjælp af
målingerne således, at beregninger og
målinger stemmer overens. Der er opbygget en referencemodel ved at fjerne de
energimæssige forbedringer (fx nye vinduer), som ikke hidrører fra glasinddækningerne. Sammenligning af resultaterne fra
modellerne viste, at glasinddækningerne
kan give den forventede reduktion af energiforbruget.
Der er tillige gennemført målinger af dagslys- og ventilationsforholdene i ejendommen før og efter renoveringen.
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Femte delmål var at billiggøre renovering
med glasuderum.
Etableringen af glasuderum har hidtil
været relativt dyr. Erhvervsperspektivet er,
at der med forsøgsprojektet tilstræbes
løsninger, der er energimæssigt, brugsmæssigt og arkitektonisk bedre til samme eller
lavere pris. Det tilstræbes således at opføre
uderum, som prismæssigt ikke ligger over
gennemsnittet af de ni glasuderumprojekter, som er undersøgt i EFP-projektet. I den
forbindelse indgår udnyttelse af enkle og
prisbillige løsninger i reguleringen af uderummets komfort- og energiforhold.
De projekterende og entreprenørerne har
ført en logbog over de poster på byggebudgettet, som har været specielt dyre
eller billige, og har desuden vurderet, om
der var elementer i processen, hvor
omkostningerne kunne reduceres.
I de indledende forhandlinger i forbindelse
med byfornyelsesbeslutningen kan en
beboergruppes parathed til selv at betale
for glasinddækkede uderum måles ud fra
skøn om den fremtidige månedlige husleje.
Hvad forsøgsbyggeriet angår, var denne
måde imidlertid ikke anvendelig, idet der
allerede forelå byfornyelsesbeslutning og
forslag om glasuderum.
For forsøgsbyggeriet gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, hvori beboerne bl.a.
spørges, hvor stor en huslejestigning - alene
på grund af glasuderummene - de er parate
til selv at betale.
Da det ikke kan forventes, at beboerne i
forsøgsbyggeriet svarer uhildet, stilles det
samme spørgsmål til en større kontrolgruppe, bestående af beboere i tilsvarende
ejendommene, for hvilke der ikke foreligger forslag om glasinddækkede uderum.
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Krav til forsøgsbyggeriet
i Aalborg
Med henblik på forsøgsbyggeriet er
svarene fra beboerundersøgelsen og
arkitekturpanelets evaluering fra
EFP-projektet i det følgende omsat
til hhv. en række krav og nogle hovedsynspunkter. For at gøre kravene
og hovedsynspunkterne operationelle er de søgt formuleret kortfattet og præcist. Herved har forbehold og nuancer i beboernes og
arkitekturpanelets udsagn imidlertid
måttet udelades. Nedenstående bør
derfor ikke stå alene, men læses på
baggrund af sammenfatningerne af
hhv. beboerundersøgelsen og arkitekturevalueringen i Svensson &
Wittchen (1997).
Brugsmæssige krav iflg.
beboerundersøgelsen
• Der skal være gode muligheder for
ventilation af uderummene
• Der skal være regulerbar afskærmning, som kan forhindre ekstrem varme
samt blændende lys
• Det bør overvejes, om de ydre vinduer i
uderummene skal forsynes med en børnesikring og (i stueetagen) en lås aht. sikkerheden
• Det bør overvejes, om lofterne i uderummene bør være lyse aht. lysforholdene i
rummene bag uderummene
• Det bør overvejes, om uderummene skal
hæves et trin i forhold til lejligheden
aht. lysforholdene i denne
• Det bør overvejes, om uderummene kan
gives en sådan dybde, at de kan møbleres
med et bord med stole på begge sider
• Det bør overvejes, om konstruktionen
kan udformes således, at indvendige
søjler i uderummene ikke forringer møbleringsmulighederne
• Glasarealerne med deres oplukkelige dele
skal udformes således, at det er muligt for
beboerne at pudse dem indefra, såvel indvendigt som udvendigt
• Glasarealerne og deres oplukkelige dele
skal udformes således, at de ikke støjer
ved vindpåvirkning
• Glasarealerne og deres oplukkelige dele
skal udformes således, at træk og dugdannelse nemt kan undgås
• Den regulerbare afskærmning, som etableres aht. varme og lys, skal udformes
således, at den også kan forhindre generende indkig
• Beboerne skal have god information om
uderummet. Informationen skal omfatte
den korrekte brug af uderummet (som
inddækket altan) samt energi- og ventilationsmæssige forhold. Informationen skal
ikke blot gives til beboerne ved etableringen af uderummene, men også til nye
beboere ved indflytningen

Gavlen gennembrydes
og rettes op.

• Det bør overvejes at gentage informationen med jævne mellemrum som påmindelser til beboerne eller at forsyne uderummet med en permanent informationstavle med enkle regler for dens korrekte
anvendelse. Det bør yderligere overvejes
at etablere individuelle varmemålere i lejlighederne, eventuelt med et display, som
viser det aktuelle varmeforbrug.
Hovedsynspunkter vedrørende arkitekturen iflg. arkitektur-evalueringen
• En forudsætning for at bygge en ny glastilbygning på et gammelt hus er, at løsningen har arkitektonisk kvalitet og ikke
ødelægger en bevaringsværdig facade
• Om der kan bygges til må bero på en
arkitektonisk helhedsvurdering, der ikke
blot omfatter glastilbygningen og det
enkelte hus, men også alle facaderne tilsammen, gårdrummets proportioner og
husenes forhold til gårdrummet
• I almindelighed vil der ikke være nogen
betænkelighed ved at bygge til en gårdfacade. Hvor tilbygninger til gårdfacader vil
ligge åbent, eller hvor der bygges til på
gadefacaderne, bør de arkitektoniske hensyn imidlertid ofres særlig opmærksomhed
• Med en dygtig arkitekt kan en ændring
eller en tilbygning arkitektonisk set blive
en gevinst
• De eksempler, der har fået de bedste
anmeldelser af arkitekturpanelet, er dem,
som er de mest anonyme og i højere grad
lader den oprindelige facade uforandret
• Diskrete farver har medvirket til de gode
anmeldelser - i eksempler, hvor kraftige
konstruktioner er gjort hvide, muligvis
for at give dem lethed, er det stik modsatte blevet tilfældet, idet konstruktionerne
er blevet påtrængende.
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Hovedtrappen er udskiftet for at give mulighed for
fjernelse af bitrappen.

Side 10

Hovedtrappen før renoveringen.

Byggeriet
Byggeriet, hvori forsøgsprojektet indgår,
kom lidt senere i gang end planlagt på
grund af storkonflikten i foråret 1998. Selve byggeriet forløb også noget langsommere end forventet, idet det var nødvendigt at
gennemføre en uforudset omfattende
udgravning i kælderen og afstivning af
ejendommens fundamenter.Trods den lidt
træge start stod ejendommen klar til indflytning i oktober måned, kun lidt forsinket.
For at skabe ekstra plads til toilet og bad i
de små lejligheder blev den gamle bitrappe sløjfet og hovedtrappen udskiftet med
en tidssvarende brandsikker trappe.
Gavlen, som vender imod Mølle Plads, var
stumpt afskåret på grund af et for længst
nedrevet hus langs Rantzausgade. Den
stumpe afskæring blev rettet op ved renoveringen, og der blev etableret altaner med
trekantet grundplan. Lejlighederne i
Brandstrupsgade 14 til venstre har således
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fået vinduer i to retninger og udsigt over
et af Aalborgs attraktive torve.
På gårdfacaden blev der opført fire betonvanger til bæring af de nye glaslukkede
altaner.Altandækkene er ligesom vangerne
udført i beton.
På facaden af den gamle bitrappe, mellem
de to altantårne, blev der etableret en solvæg til forvarmning af ventilationsluft. Solvæggen er inddelt i otte celler således, at
hver lejlighed har sin egen celle, placeret
ud for den underliggende lejlighed. Der er
et ca. 40 cm dybt hulrum mellem glasset
og bagvæggen. Luften kommer ind i solvæggen gennem en gælleplade i bunden af
hver celle og passerer ind i køkkenet i lejligheden ovenover via en kanal med en
justerbar ventil eller bag radiatoren.
På øverste etage er der etableret nye lejligheder med åbne altaner og hems.
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Side 11

Gavlen imod Mølle Plads er gennembrudt og rettet op. Der er etableret åbne trekantede altaner.

Gadefacaden og gavlen før
renoveringen.

Gårdfacaden, under og efter renoveringen.
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Resultater
Projekt Renovering har derfor ønsket, i forbindelse med forsøgsbyggeriet i Aalborg, at
få gennemført en generel undersøgelse,
der kan give indtryk af beboeres interesse
for glastilbygninger og for deres villighed
til helt eller delvist at betale herfor.
Spørgeskemaundersøgelsen
Spørgeskemaundersøgelsen består af to
dele: Den ene del omfatter 6 husstande i
Brandstrupsgade 14 i Aalborg, hvor det
nævnte forsøgsbyggeri finder sted. Den
anden, generelle del af undersøgelsen
omfatter et større antal beboere i to kvarterer i Aalborg og ét i Frederiksberg Kommune.

Typisk gårdfacade i kvartererne for spørgeskemaundersøgelsen.

Beboeres parathed til egenbetaling
Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse mhp. at få indtryk af beboeres
ønske om at have glasinddækkede uderum
og om deres parathed til helt eller delvis at
betale herfor.
Undersøgelsens baggrund og formål
I Svensson & Wittchen (1997) refereres en
beboerundersøgelse fra 1996, hvoraf det
fremgår, at praktisk taget alle beboerne,
der havde fået et glasinddækket uderum, i
alt 117, var tilfredse eller endog meget tilfredse med det - på trods af, at der var væsentlige fejl og mangler ved uderummene.
Ved to tidligere undersøgelser, i Sibeliusparken (Arnfred, Fog-Møller & Rasmussen
(1989)) og i Helgesvej 23 (Bygge- og Boligstyrelsen (1993)), har beboerne ligeledes
udtrykt stor tilfredshed med uderummene.
Der er forventninger om, at der i de kommende år vil blive etableret et større antal
glastilbygninger til ældre etageboligbebyggelser. Disse forventninger er imidlertid
ikke underbygget af undersøgelser, der kan
vise, hvor stor interessen er for, at få glasinddækkede uderum blandt beboere i
ældre etageboligbyggeri. Et mål for beboernes interesse er deres villighed til selv at
betale for uderummene. De relativt få glastilbygninger, som hidtil er etableret, har
imidlertid praktisk taget alle modtaget
offentlig støtte, idet de har været forsøgsbyggerier eller realiseringen af konkurrencer og lignende.

12

I november 1997, forud for forsøgsbyggeriet, besvarede de 6 husstande i Brandstrupsgade 14 et omfattende spørgeskema, som
bl.a. spørger til deres villighed til egenbetaling for det glasinddækkede uderum. 5 af
husstandene har svaret, at de ville finde en
forøgelse af den månedlige boligudgift på
kr. 200-300 rimelig, mens 1 ville finde kr.
400-500 rimelig. Det skal bemærkes, at kr.
200-300 er den beløbsramme, som indgik i
beboernes beslutning om fornyelse af ejendommen, og at denne svarer til 50% egenbetaling af den samlede udgift til uderummet.
Til den generelle undersøgelse af beboeres
interesse for glastilbygninger og villighed
til egenbetaling er udvalgt et større antal
boliger i to kvarterer i Ålborg og ét kvarter
i Frederiksberg Kommune.
Kvartererne i Aalborg
og på Frederiksberg
I Aalborg drejer det sig om Dannebrogsgade-kvarteret, der bl.a. omfatter Helgolandsgade og Istedgade, samt om Ågade-kvarteret, der bl.a. omfatter Steen Blichers Gade
og Brandstrupsgade.
De to kvarterer i Aalborg ligner i mange
henseender hinanden. Den meget tætte
bebyggelse består overvejende af boligkarréer i 3-5 etager, opført omkring århundredskiftet til arbejder- og håndværkerfamilier. De fleste lejligheder er små, og boligstandarden dårlig.
Undersøgelsen i Frederiksberg Kommune
fandt sted i det såkaldte Svømmehalskvarter, hvor Rolfsvej, Helgesvej og Roarsvej ligger. Bebyggelsen i de udvalgte gader er i
alder og karakter beslægtet med bebyggelserne i Aalborg, men af noget bedre kvalitet og bedre vedligeholdt. Det skønnes, at
også de sociale og økonomiske forhold er
bedre i Frederiksberg-kvarteret end i Aalborg-kvartererne.
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Fremgangsmåde
De ejendomme, som blev udpeget til
undersøgelsen, er etageboligbebyggelser,
som er opført omkring århundredskiftet,
og som står foran en mere omfattende bygningsfornyelse; ejendommene er sådanne,
som vender gårdfacaden mod solen, dvs.
mod sydøst, syd eller sydvest, således at
glastilbygninger kunne være relevante.
Der blev udarbejdet et spørgeskema med
et informationsblad (se bilag “Spørgeskema”). Spørgeskemaet blev udformet så
enkelt som muligt, med kun tre spørgsmål
til besvarelse:
1) Bor du/I i lejebolig? privat andelsbolig? eller ejerbolig?
2) synes du/I, at det kunne være rart at
have et glasinddækket uderum? og
3) ville du/I være parat til at betale kr.
xxx,- mere i månedlig boligudgift for et
uderum?
Kronebeløbene faldt i 3 kategorier:
kr. 100-200 svarende til 25 % egenbetaling, kr. 200-300 svarende til 50 % egenbetaling og kr. 300-400 svarende til 100
% egenbetaling.
Informationsbladet fortalte i en kort tekst
samt fotografier og en tegning, hvad et glasinddækket uderum er, og hvad beboerne
i de tidligere omtalte ni eksempler syntes
om deres uderum.
I foråret 1998 udsendtes til 360 husstande
i de udpegede ejendomme et materiale
bestående af spørgeskemaet med informationsbladet, en adresseret og frankeret
svarkuvert samt et følgebrev. Der udsendtes 120 af hver af de ovenfor nævnte
beløbskategorier.
Forudsætninger for energibesparelser
Der regnes med en total energigevinst på
30 kWh/m2 pr. år. Det svarer til en gennemsnitlig reduktion fra 150-180 kWh/m2
pr. år. Denne besparelse er rigtig, hvis der
samtidig gennemføres en udskiftning af
eksisterende et-lags vinduer til mindst tolags termoruder, og at beboerne i øvrigt
opfører sig energimæssigt korrekt.
Den gennemsnitlige lejlighedsstørrelse
antages at være 70 m2, hvilket giver en
gennemsnitlig besparelse i fjernvarmeforbruget på 175 kWh pr. måned eller ca. 70
kr. pr. måned ved en fjernvarmepris på
0,40 kr./kWh.

Forudsætninger for økonomi
Der regnes med, at et glaslukket uderum
koster 90.000 kr. pr. styk og en egenbetaling fra beboerne på 100, 75 hhv. 50 %, svarende til 90.000, 67.500 hhv. 45.000 kr.
Beløbene forudsættes finansieret ved langvarige obligationslån med en rente på 6 %
p.a. Skatteværdien af rentefradraget er sat
til 40 %, og renteudgifterne antages jævnt
fordelt over lånets løbetid.
Spørgeskemaets månedlige huslejestigninger er herefter (med en realistisk total varmebesparelse på kr. 50,- pr. måned indregnet) kr. 100-200 (svarende til 50 % egenbetaling), kr. 200-300 (svarende til 75 % egenbetaling) og kr. 300-400 (svarende til 100
% egenbetaling).
Tabel 1 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen i Aalborg.

50 % egenbetaling
75 % egenbetaling
100 % egenbetaling
Total

Svar
26
22
33
81

vil have
21
12
21
54

vil betale
19
8
11
38

ikke have og
ikke betale
5
10
12
27

Tabel 2 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen i Aalborg fordelt på
boligtyper.

Lejere
Andelshavere
Ejere

Svar:
Vil have:
Vil betale adspurgt beløb:
Svar:
Vil have:
Vil betale adspurgt beløb:
Svar:
Vil have:
Vil betale adspurgt beløb:

65
47
30
6
1
1
10
6
6

Tabel 3 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen på Frederiksberg.

50 % egenbetaling
75 % egenbetaling
100 % egenbetaling
Total

Svar
46
49
46
141

vil have
34
37
26
97

vil betale
31
30
19
80

ikke have og
ikke betale
12
12
20
44

Tabel 4 Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen på Frederiksbergundersøgelsen fordelt på boligtyper.

Lejere
Andelshavere
Ejere

Svar:
Vil have:
Vil betale adspurgt beløb:
Svar:
Vil have:
Vil betale adspurgt beløb:
Svar:
Vil have:
Vil betale adspurgt beløb:
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22
16
12
92
62
49
27
19
19
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Undersøgelsens forløb
Fra Aalborg indkom i alt 81 svar på spørgeskemaerne, svarende til 76 % af de 106
husstande, som modtog henvendelserne.
Fra Frederiksberg indkom i alt 144 besvarelser, svarende til 84 % af modtagerne.
De indkommne svar fordelte sig med 74
svar i kategorien kr. 100-200, 71 svar i kategorien kr. 200-300 og 80 svar i kategorien
kr. 300-400. Fordelingen af svarene kan ses
i tabel 1-4.

Aalborg

Nej
33 %

Ja
67 %

100-200
kr/md
35 %

200-300
kr/md
15 %
300-400
kr/md
20 %

nej til beløb
30 %

Figur 1. Beboernes (i Aalborg) svar på, om det kunne være rart at have
et glasinddækket uderum, og for ja-sigernes vedkommende, hvor meget de
er parat til selv at betale for uderummet om måneden.

Frederiksberg
200-300
kr/md
31 %
100-200
kr/md
32 %
Nej
31 %

Ja
69 %

300-400
kr/md
20 %
nej til beløb
17 %

Figur 2. Beboernes (på Frederiksberg) parathed til at få opført glaslukkede uderum og for ja-sigernes vedkommende, hvor meget de er villige til
selv at betale.
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Nogle forbehold
Før der konkluderes fra undersøgelsen er
det nødvendigt med nogle forbehold vedrørende undersøgelsens forløb og resultater.
Det må fastslås, at antallet af svar er for lille
til at give konklusionerne stor pålidelighed.
Det bør desuden betænkes, at de, der har
svaret, muligvis overvejende er de positive
blandt de adspurgte - de, der forholder sig
negativt til glastilbygninger eller til at betale mere, har muligvis i en vis udstrækning
ikke svaret af netop disse grunde. Endelig
skal det nævnes, at de to kvarterer i Aalborg
og det på Frederiksberg nok er beslægtede
fysisk, socialt og økonomisk, men at der
dog kan være sådanne forskelle mellem
kvartererne, som har indflydelse på svarene. En sammenligning mellem tallene fra
Aalborg og Frederiksberg støtter den antagelse, at Frederiksberg-kvarteret socialt og
økonomisk er bedre stillet end de to Aalborg-kvarterer. Dog er der relativt flere
beboere i Aalborg-kvartererne, som er
parat til at yde 100% egenbetaling.
Aht. eventuelle forskelle mellem kvartererne er konklusionerne af beboerundersøgelsen delt i to inden den samlede konklusion.
Mhp. konklusionerne er de tre beløbskategorier opsummeret, da det må formodes, at
svarere, der er parat til at betale et vist
beløb, også vil betale et mindre beløb. Det
må endvidere formodes, at nogle af de svarere, der ikke er parat til at betale et vist
beløb, dog ville være parat til at betale et
mindre beløb.Ved opsummeringer er nogle af tallene derfor angivet som ”mindst”.
Ålborg-undersøgelsens konklusioner
En meget stor del (67 %) af dem, der har
svaret på spørgeskemaet, syntes, at det
kunne være rart at have et glasinddækket
uderum. Og blandt disse ville 70 % være
parat til at betale mere i månedlig boligudgift for det, svarende til 47 % af samtlige
svarere.
Blandt dem, der er parat til at betale mere,
er alle parat til at yde 50 % i egenbetaling,
over halvdelen (mindst 50 %) er parat til at
yde 75 % i egenbetaling og en mindre del
(men mindst 29 %) er parat til 100 % egenbetaling (figur 1). Blandt dem der gerne
ville have et glasinddækket uderum, har
30 % sagt nej til at betale det beløb, de blev
spurgt om, men det fremgår ikke af materialet, hvilket beløb de ville have fundet
acceptabelt.
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Frederiksberg-undersøgelsens
konklusioner
En meget stor del (69 %) af dem, der har
svaret på spørgeskemaet, syntes, at det
kunne være rart at have et glasinddækket
uderum. Og blandt disse ville langt de fleste (83 %) være parat til at betale mere i
månedlig boligudgift for det.

Lejere
vil
betale
48 %

Blandt dem, der er parat til at betale mere,
er alle parat til at yde 50 % i egenbetaling,
over halvdelen (mindst 61 %) er parat til at
yde 75 % i egenbetaling og næsten en fjerdedel (mindst 24 %) er parat til 100 %
egenbetaling (figur 2). Blandt dem, der gerne ville have et glasinddækket uderum, har
17 % sagt nej til at betale det beløb, de
blev spurgt om, men det fremgår ikke af
materialet, hvilket beløb, de ville have fundet acceptabelt.
De samlede resultater af spørgeskemaundersøgelsen
Konklusionen fra spørgeskemaundersøgelsen om beboeres parathed til selv at betale
for glasinddækkede uderum kan illustreres
i de to nedenstående diagrammer. Mindst
47 % af svarerne i Aalborg og mindst 57 %
på Frederiksberg er parate til at betale
mindst 50 % for at få opført glasinddækkede uderum i forbindelse med deres boliger
(figur 3).
Spørgeskemaundersøgelsen kan i almindelige vendinger konkluderes i følgende:
68 % af svarerne syntes, det ville være
rart at få et glasinddækket uderum, og
heraf var mindst 78 % parate til selv at
yde et økonomisk bidrag.
Mindst 53 % af svarerne er parate til selv
at betale mindst 50% af udgifterne til et
glasinddækket uderum.
Af dem, som gerne ville have et uderum,
har ca. 22 % sagt nej til at betale det
beløb, de blev spurgt om. Det er ikke ud
fra materialet muligt at vurdere, hvilket
beløb, de ville have fundet acceptabelt,
men det kan formodes, at en del af dem
ville være parat til at betale et lavere
beløb, end de blev spurgt om.
Hvis svarene fra spørgeskemaundersøgelsen opdeles på beboernes boligformer
(lejer/andel/ejer), tegner sig et billede af, at
interessen for egenbetaling af glasinddækkede uderum stiger med stigende økonomisk engagement i boligen (figur 4).

nej til
beløb
52 %

Andelshavere
vil
betale
51 %

nej til
beløb
49 %

Ejere
vil
betale
68 %

nej til beløb
32 %

Figur 4. Beboernes parathed til selv at betale
for glasinddækkede uderum, fordelt på boligform.

200-300
kr/md
25 %

Nej
32 %

Ja
68 %

100-200
kr/md
33 %

300-400
kr/md
20 %
nej til beløb
22 %

Figur 3. Samlet resultat af spørgeskemaundersøgelsen i Aalborg og på
Frederiksberg. Samtlige beboeres svar på om det kunne være rart at have
et glasinddækket uderum, og for ja-sigernes vedkommende, hvor meget
de er parate til selv at betale for uderummet om måneden.
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1,2

1,0

Figur 5. Sammenligning
af målte ventilationsluftmængder før og efter
renoveringen. Målingerne efter renoveringen er
opdelt i luftmængden,
der fjernes gennem det
mekaniske ventilationsanlæg og den luftmængde, som skyldes beboernes brug af lejligheden.

Luftskifte(h-1)

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
1.tv.

1.th.

2.tv.

2.th.

1997 bruger

I lejer- og andelsboliger vil ca. halvdelen af
svarerne gerne have et glasinddækket uderum og er villige til selv at medvirke til
betalingen ved en månedlig huslejestigning.
I ejerboligerne vil 68 % gerne have et uderum og er villige til selv helt eller delvist at
finansiere det. Det skal dog nævnes, at
antallet af svar fra ejerboliger er lille, kun
37, og resultatet derfor behæftet med en
væsentlig usikkerhed.
Projektering af solvæg
Esbensen, Rådgivende Ingeniører F.R.I.,
blev engageret som konsulenter ved
dimensionering af solvæggen på facaden
af den nedlagte bitrappe.

Lamelrist i bunden
af solvæggen.

Den projekterede solvæg er til forvarmning af ventilationsluft, hvor friskluften
tilføres lejlighederne bag en radiator eller
via en tallerkenventil i det nye køkken/
alrum. Denne type solvæg giver, sammen
med opførelse af glaslukkede uderum og
en total udskiftning af ejendommens vinduer, en beregnet energibesparelse på ca.
36 %. For yderligere detaljer om solvæggen
og de beregnede energibesparelser henvises til bilaget “Analyse af solvæg samt termisk indeklima”.
Ventilationsforhold
I to perioder, før (10.-19. december 1997)
og efter (18.-28. januar 1999) renoveringen, er der gennemført målinger af ventilationsluftmængden ved anvendelse af passiv
sporgasteknik (PFT) Bergsøe (1992). I diagrammet ses en sammenligning af ventilationsluftmængderne.
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1999 mek.

Lejlighederne på fjerde sal er etableret ved
renoveringen, men er alligevel medtaget i
sammenligningen. Stueetagen er ikke medtaget i sammenligningen, idet den stod tom
og uopvarmet i 1997 og er overgået til
erhvervsformål i 1999.
Temperaturen i ejendommens lejligheder
er i gennemsnit steget med 2,5 °C, samtidig er middelluftskiftet er steget fra ca. 0,3
h -1 til 0,7 h -1 (66 til 163 m3/time). Luftmængden, der fjernes ved mekanisk udsugning, svarer til BR95 kravet på 54 m 3/time
i baderum.
Det er tydeligt, at brugsmønstrene og dermed indflydelsen på luftskiftet varierer
meget fra lejlighed til lejlighed. Det afspejles også i de samtidige registreringer af
temperatur og fugtighed i lejlighederne.
Lejlighederne med det højeste luftskifte
har de laveste temperaturer. Det høje luftskifte i lejligheden på fjerde sal til højre
skyldes således dels beboervaner med lav
temperatur i soverummet og lejlighedens
geometri.Tagvinduerne nær kippen i lejlighedens hems og altandøren på etagen
nedenunder giver en kraftig skorstenseffekt, hvor der er mindst 5 meter mellem
indløb og udløb for luften.
Det tyder på, at beboervanerne mht. udluftning ikke bliver ændret af et øget luftskifte ved mekanisk udsugning. I de lejligheder, som bebos af de samme lejere før
og efter renoveringen, er det brugerbetingede luftskifte stort set uforandret. I det
tilfælde, hvor den samme beboer er flyttet
fra en lejlighed til en anden i forbindelse
med renoveringen, er det brugerbetingede
luft-skifte “flyttet med”.
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Der er etableret to nye
lejligheder med åbne
altaner på øverste etage.

Dagslysforhold
Dagslysforholdene er undersøgt ved måling
før byggeriets start og efter renoveringen.
Enhver inddækning af vinduerne i en facade vil medvirke til at reducere dagslysforholdene i de bagvedliggende rum. Forholdet mellem det målte dagslysniveau i et lodret plan lige inden for vinduerne, før og
efter renoveringen blev målt til ca. 25 % af
det oprindelige niveau før renoveringen. På
en almindelig overskyet dag betyder det, at
der vil være et belysningsniveau på 150-200
lux 1-1,5 meter inde i rummet, og det vil
ofte være nødvendigt at supplere med kunstigt lys længere inde i rummene.
Yderligere information om målingerne af
dagslysforholdene findes i Wittchen (2001).
Arkitekturevaluering
Den evaluering af arkitekturen i de ni
eksempler med glastilbygninger, som er
refereret i Svensson & Wittchen (1997), indgik i baggrundsmaterialet for projekteringen af forsøgsbyggeriet i Ålborg.
Det samme panel af arkitekturanmeldere,
som evaluerede de ni eksempler, har efter
forsøgsbyggeriets afslutning besigtiget og
evalueret forsøgsbyggeriets arkitektur.Arkitekturpanelet bestod af arkitekterne m.a.a.
Olaf Lind, Poul Erik Skriver og Flemming
Skude.

Hensigten med evalueringerne var at fremsætte hovedsynspunkter om den arkitektoniske udformning af fremtidige glastilbygninger til ældre etageboligbyggerier:
Bydelen og bygningen
Forsøgsbyggeriet ligger i Aalborg, på hjørnet af Brandstrupsgade og Rantzausgade,
ud til Mølle Plads. Den omliggende bebyggelse er blandet, med boliger, erhverv og
institutioner, og består af huse i varierende
højde og med forskellige udtryk. Når bebyggelsen alligevel har en vis helhed og
må betegnes som bevaringsværdig, skyldes
det et fælles tidspræg, som trods undtagelser dominerer.
Bebyggelsen er i overvejende grad fra begyndelsen af 1900-tallet, og man finder her
mellem anonyme og provinsielle bygninger fra tiden enkelte markante og arkitektonisk set interessante bygninger.
Brandstrupsgade nr. 14 hører nok til de
sidstnævnte bygninger, men er ikke blandt
de bedste af disse. Bygningen er i fire etager, opført i røde sten i historistisk stil med
noget bombastiske pilastre med sandstens
kapitæler. Før forsøgsbyggeriet var gavlen
mod Mølle Plads karakteriseret ved en skrå
afskæring med en pudset, sandfarvet facade uden åbninger – her havde tidligere
været en noget lavere tilbygning. Gårdfacaden mod syd var før forsøgsbyggeriet pudset og sandfarvet, uden dekorationer af
nogen art, blot med en let fremskudt bagtrappebygning i midten.
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Forsøgsbyggeriet – særlige forhold
Et af formålene med forsøgsbyggeriet i
Brandstrupsgade var at imødekomme de
kommentarer om arkitekturen, som arkitekturpanelet havde knyttet til de ni tidligere eksempler. Nogle særlige forhold ved
bygningen i Brandstrupsgade har imidlertid medvirket til at forhindre, at glastilbygningerne her kan blive et forbillede for
den arkitektoniske udformning af fremtidige glastilbygninger.
For det første ligger gårdfacaden til bygningen ikke i en lukket gård, som de fleste
af eksemplerne, men i en karré, der åbner
ud mod Rantzausgade. Herved får glastilbygningen en ligefrem prominent placering, hvorved den påkalder sig opmærksomhed og måske også en mere nærgående evaluering.
For det andet betød ønsket om, at forsøgsbyggeriet også skulle omfatte en solvæg, at
glastilbygningerne indgår i en mere kompleks og dækkende konstruktion, hvori
også solvæggen indgår. Et ønske om en
meget enkel arkitektonisk løsning har derfor ikke kunnet imødekommes.
Og for det tredje betød det forhold, at den
skråt afskårne gavl ved renoveringen blev
rettet ud med en supplerende, ny søjle og
åbne altaner, at hushjørnet - og dermed
også gårdfacaden - har fået en kompliceret
og arkitektonisk set ikke helt overbevisende løsning.
Glastilbygningen
I vurderingen af glastilbygningerne med
uderummene har arkitekturpanelet tilstræbt at se bort fra den integrerede solvæg, idet denne har kompliceret opgaven
og har haft uheldig indflydelse på det arkitektoniske udtryk.
Blandt de gode arkitektoniske momenter
ved glastilbygningerne peges på deres
spinkle og grålakerede konstruktioner, som
kan give sådanne tilbygninger lethed og
anonymitet.
Panelet finder desuden, at konstruktionen
med det såkaldte Balancevindue - der
betjenes let, og som åbner uderummet i
hele dets bredde - er en elegant løsning.

18

Yderligere er panelet meget positive i
deres vurdering af lejlighedernes udvidelse
med altaner og lyse, store uderum.
Endelig har panelet fremhævet som en god
bestræbelse på tilpasning, at de afskårne
hjørner på karréens trappetårne genfindes
i glastilbygningernes form.
Blandt de mere kritiske forhold peges på
glastilbygningernes bærende vanger, som
slører et ønskeligt indtryk af en enkel facade med glastilbygninger som selvstændige
elementer.
Desuden havde gårdfacaden og vangerne
ved besigtigelsen en gul farve, som var
temmelig pågående. Denne farve, der skyldes en fejl, vil imidlertid blive erstattet af
den oprindelige sandfarve. Panelet finder,
at denne, en grå eller en helt mørk facadefarve vil kunne modvirke det noget komplicerede udtryk, forsøgsbyggeriet har fået.
Endelig har panelet drøftet glastilbygningernes afslutning foroven i åbne altaner
med en bred kvist til to nye taglejligheder.
Afslutningen af glastilbygninger foroven er,
som også de tidligere ni eksempler viste,
problematisk, bl.a. fordi den medvirker til
at sløre husets taglinie og sædvanligvis
medfører store indgreb i tagets form.
Hovedsynspunkter på den arkitektoniske
udformning af glastilbygninger
Med arkitekturevalueringen af de ni tidligere eksempler og af forsøgsbyggeriet har
det ikke været meningen at etablere retningslinier for den arkitektoniske udformning af fremtidige glastilbygninger, men
alene at fremkomme med nogle hovedsynspunkter, som kan være til støtte for de
projekterende arkitekter.
Sådanne hovedsynspunkter vil ikke, selv
om de skulle blive fulgt slavisk, kunne hindre, at særlige omstændigheder eller en
ringe arkitekt resulterer i dårlig arkitektur.
Og det må samtidigt erkendes, at god arkitektur netop kan være resultat af et brud
med vedtagne regler for tilpasning til
omgivelserne og herskende smagsretninger.
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Ikke desto mindre har arkitekturpanelet
fremsat følgende hovedsynspunkter på
den arkitektoniske udformning af nye glastilbygninger til ældre etageboligbyggeri:
• Der bør normalt ikke være noget forbehold overfor at bygge til gårdfacaden i
lukkede karréer med ældre etageboligbebyggelser
• Tilbygninger bør imidlertid overvejes
særligt nøje dér, hvor tilbygningen – fx i
en åben karré – er synlig fra gaden
• Glastilbygninger mod gaden bør normalt
undgås – et udviklings- eller forskningsarbejde, som kan demonstrere problemer
og muligheder herved, er ønskeligt
• Glastilbygningerne bør i sig selv besidde
arkitektonisk kvalitet, og den samlede
løsning med glastilbygning og ældre
bebyggelse bør ligeledes have arkitektonisk kvalitet
• De arkitektonisk set mest vellykkede
løsninger vil normalt være sådanne, hvor
glastilbygningerne er anonyme og transparente således, at den oprindelige facade bag dem fortsat kan opfattes
• Lette, tynde konstruktioner med grå eller
anonyme farver kan bidrage til glastilbygningers ønskelige lethed
• Gårdfacaden bag glastilbygningerne bør i
videst muligt omfang kunne opfattes som
en samlet flade, på hvilken glastilbygningerne som selvstændige elementer er
fæstnet
• Mange, forskellige krav stillet til glastilbygningerne – f.eks. at de også skal
omfatte solfangere eller solvægge – vil
være tilbøjelige til at komplicere løsningen og dermed forringe det samlede,
arkitektoniske udtryk
• Projekterende arkitekter bør anerkende,
at glastilbygningen kun udgør et led i en
stadig proces, hvori den oprindelige bygning – også arkitektonisk – må kunne
ændres som følge af skiftende tiders
behov.”
Udvikling af energialarm
For at skærpe beboernes opmærksomhed
på korrekt brug af uderummene, blev der
udviklet en simpel energialarm.
Energialarmen er udviklet af CONLAN ApS
efter ide og kravspecifikation fra Byens
Tegnestue ApS. Systemet bygger på en
standardenhed til kontrol af døråbning,
som er sammenbygget med en standard
Danfoss termostat.Termostaten deaktiverer
registreringen af dørstillingen ved en temperatur i uderummet over sætpunktet. Den
indbyggede brummer i dørføleren benyttes
til at give et akustisk signal, når alarmen
sætter ind, men der kan om nødvendigt tilsluttes en ekstern klokke eller lignende.

Funktion
På dørene fra lejligheden til altanen er
monteret en føler, som registrerer, om
døren er åben. Systemet er tilsluttet en
standard Danfoss termostat, monteret
under loftet på altanen.Alarmen lyder i 20
sekunder, når døren har stået åben i mere
end 2 minutter og temperaturen på altanen er under indstillingen på termostaten.
Standard indstillingerne for alarmen er:
• Forsinkelse inden alarm: 2 minutter
(0 til 3000 minutter)
• Alarmsignalets varighed: 20 sekunder
(0 til 3000 minutter)
• Afbrydelse af alarm: Når døren lukkes
• Temperaturindstilling: 8 - 30°C.

Føleren til energi-alarmen er monteret under
betonpladen med forbindelse til dørkontakten.

Anvendelsesmuligheder
Energialarmen vil kunne benyttes i samtlige ejendomme, nye såvel som gamle, hvor
der er udført glaslukning af altanerne.
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Erhvervsperspektiv
Erhvervsperspektiv
Dersom de opstillede hypoteser og mål
som forventet bekræftes i væsentlig grad,
vil projektets resultater kunne udnyttes i
skønsvist 60 % af fremtidige renoveringssager i nyt og ældre byggeri. Principperne vil
desuden kunne udnyttes i forbindelse med
nybyggeri.
Fra By og Byg’s side understregedes Projekt Renoverings interesse i at forsøgsprojektet kan anvise veje til at billiggøre fremtidige glastilbygningsprojekter. Det blev
anbefalet Byens Tegnestue ApS at føre en
“logbog” over projektets økonomi. I logbogen anføres hvilke løsninger eller omstændigheder i projektet, der virker hhv. billiggørende eller fordyrende. Også erfaringer
fra andre projekter vedrørende økonomien
er anført i logbogen.
Økonomien ved glastilbygninger
Anlægsudgifterne til forsøgsbyggeriet fremgår af de projekterendes opgørelser ved
byggeriets afslutning. Byens Tegnestue ApS
har hertil føjet overvejelser om billiggørelse, baseret på erfaringer fra forsøgsbyggeriet og andre byggerier med glastilbygninger. Driftsudgifterne vil først senere kunne
opgøres - energibesparelser, som skyldes
glastilbygningen, vil kunne opgøres ved
afslutningen af måleperioden ultimo 1999.
Forsøgsbyggeriets økonomi
Mange forhold har indflydelse på økonomien ved opførelsen af en glastilbygning som
den, forsøgsbyggeriet omfattede.Tilbygningen omfatter glasinddækkede altaner, en
solvæg, åbne altaner, sammenbygning med
den eksisterende bygning og supplerende
udstyr. Priserne i opgørelsen er derfor
opdelt, således at der gives et detaljeret og
formålsrettet billede af økonomien.
Økonomien er opgjort i delydelser, med tillæg for rådgivere, administration, moms,
lånoptagning mv. for den enkelte ydelse:
• Solvæggen, samlede udgifter som overslag og endelige priser
• Glasaltaner og åbne altaner, beregnet
som prisen pr. altan og pr. m2
• Råkonstruktion i betonfundamenter, inkl.
andel af byggeplads, pris pr. enhed og pr. m2
• Glaslukningen og inddækninger, inkl.
andel af byggeplads, pris pr. enhed og pr. m2
• Supplerende ydelser
• Konklusioner vedr. priserne i de enkelte
grupper, og sammenligning med alternative løsninger
• Overvejelser vedr. muligheder for billiggørelse.
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Et andet projekt, udført i Rødovre i 1994,
omfattede ca.126 stk. altaner med i alt 772
m2 etageareal og havde følgende opbygning:
Punktfundamenter, limtræssøjler i fronten,
standardprofiljern på den gamle facade og
i fronten mellem 2 søjler, stålbyggeplader
som dæk med 2 lag gulvgips og klinker,
let taglukning med stålplader og isolering
samt nye render.
Prisen for den lette konstruktion i Rødovre
i 1994 er opgjort til kr. 4.870, hvilket svarer til ca. 5.360,- kr./m2 i 1998-kroner.
Betonkonstruktion i Ålborg i 1998 kostede
tilsvarende 7.760,- kr./m2.
Hvis man i stedet anvender stålkonstruktioner, skal disse brandsikres, og priserne
anslås at være 10 % højere end ved limtræssøjler.
Projektet i Rødovre er således anslået at
være 30 % billigere.Til gengæld kræves der
dispensation for limtræssøjler, idet disse
ikke opfylder kravene til BS-konstruktioner.
Desuden er dækkene meget lette, hvilket
giver lydproblemer og evt. reduceret levetid. Endelig er konstruktionen mere sårbar
ved vandindtrængning end en betonkonstruktion.Ved betonkonstruktioner kan der
arbejdes med et udkraget dæk og således
undgås søjler i facaden eller i uderummet.
Betonkonstruktioner har desuden en fordel ved lagring af gratisvarmen.
Byens Tegnestue ApS konkluderer, at betonkonstruktionen er den bedste, og at merprisen opvejes af ovennævnte fordele.
På en ejendom på Frederiksberg, Helgesvej
23, er i 1990 udført en tilsvarende glaslukning med traditionelle skydevinduer, faste
brystningsglas samt tophængte ventilationsvinduer. Det samlede glaslukkede areal
udgjorde her 222 m2.
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En traditionel alu/træ/glas-lukning kostede
kr. 2.720,- i 1990, hvilket svarer til ca.
3.500,- kr./m2 i 1998-kroner. Et mere traditionelt alu-system, uden tophængte rammer, blev opført i 1998 og kostede ca.
2.950,- kr./m2. Balancevinduet i Ålborg er
beregnet at have kostet 5.750,- kr./m2.
Det tyder således på, at en traditionel lukning er ca. 40 % billigere end Balancevinduet, som opført i Brandstrupsgade 14.
Balancevinduet har imidlertid en række
fordele:
Med Balancevinduet får man et rent alulukningssystem med meget smalle sprosser, der giver større lys- og energitilskud.
Man får et system med et meget stort antal
variationsmuligheder for indstilling af vinduet.Alle glasflader, såvel ude som inde,
kan uden besvær eller fare pudses indefra.
Alle vinduer kan åbnes helt i altanens fulde bredde, uden at det er nødvendigt at
“parkere” skydevinduer i facaden eller i
gavlene.
De samlede udgifter til supplerende ydelser skyldes for en stor dels vedkommende
etablering af nye altandøre.
Den samlede økonomi
Projektet i Ålborg opfylder - på nær et
enkelt - samtlige krav i den liste, som By
og Byg udarbejdede udfra erfaringerne fra
gennemgangen af de ni byggerier, som er
behandlet i Svensson & Wittchen (1997).
Projektet er ca. 35 % dyrere end billigste
beregnede alternativ. Årsagerne hertil er
først og fremmest opfyldelsen af krav, som
de ni byggerier ikke opfyldte, bla. om
naturlig ventilation, persienner samt mulighed for vinduespudsning indefra.
Gennemsnitsprisen, fremskrevet til 1998
kroner med en stigning i prisindekset på
2 % p.a., for de ni glaslukkede uderum i
Svensson & Wittchen (1997) var ca. t.kr.
142, inkl. omkostninger til rådgivere, lån og
moms. Der er her set bort fra et af eksemplerne, hvor uderummene er monteret
direkte på facaderne og derfor ikke er
belastet af udgifterne til fundament.
Reduceres omkostningerne ved opførelsen
af uderummene på Brandstrupsgade 14 for
diverse supplerende ydelser, som fx persienner, lamper, espalier-tråde, forstærkning
af pælefundament, mv., i alt t.kr. 25 pr.
altan, bliver styk prisen t.kr. 144. Det er 1 %
højere end gennemsnittet for otte af de ni
tidligere undersøgte eksempler.
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Muligheder for billiggørelse
Betonkonstruktionen
Byens Tegnestue ApS mener ikke, at der er
store muligheder for billiggørelse af betonkonstruktionen eller af de tilhørende udgifter på byggeplads. Samme mening har det
projekterende ingeniørfirma fra Aalborg
givet udtryk for.Ved en større ordre med
mange éns elementer ville der imidlertid
kunne forventes besparelser på op til 15 %,
idet elementproduktionen er fuldt industrialiseret. Montagen kan ikke umiddelbart
effektivisere.
Glas/alu-lukningen
Ved produktion af Balancevinduet kan der
helt klart blive besparelser, dersom vinduet
bliver et standardprodukt, der kan fremstilles i løbende produktion med konstant
ordretilgang.Ved levering og montering af
tilsvarende Balancevinduer i Rødovre-projektet (504 vinduer), var prisen nede på kr.
10.600,- pr. stk. Den markante prisstigning
til de kr. 23.000,- i Aalborg, skyldes imidlertid ikke kun det ringe antal. Inddækningerne er mere avancerede i dette byggeri, vinduet er leveret med en bedre kvalitet brystningsglas (laminat-kontrasplit), og der er
udført en række forbedringer.Yderligere
har producenten oplyst, at det var for lavt
et tilbud, der blev givet i 1990, hvilket
medførte et større tab.
I dag findes der ikke alternative producenter af vinduet, da det er et nyudviklet og
brugsmodelbeskyttet system.Ved en større
ordre vil en alternativ producent kunne
tages ind i konkurrence og en billiggørelse
forventes.
Alternativt kunne systemet billiggøres ved
at flytte en del af produktionen til et lavomkostningsland i umiddelbar nærhed af
Danmark. Men generelt vil vinduet være
dyrere end tilsvarende, da der er tale om et
mere sofistikeret system med indvendige
wirer, hjul, udvendige rækværk og stort
oplukkeligt areal.Vinduet er et af de få
systemer, som kan imødekomme alle de
stillede krav, men det er ikke blandt de
billigste vinduessystemer.
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udbredte fejl og mangler, bl.a. træk i uderummet, dug på ruderne, larm fra glaspartierne samt indkiggener.
Analysen af energiforholdene viste, at den
energibesparelse, som de glasinddækkede
uderum gav, ikke var så stor som beregnet,
og at energiforbruget til opvarmning og
varmt vand nok faldt umiddelbart efter
renoveringen, men at det derefter steg lidt
for så at stabilisere sig på dette niveau.
De nævnte forhold førte til opstilling af en
række krav til glasrums indeklima, brugsværdi og energibesparelse (se side 9).
Kravslisten indgik i projekteringsgrundlaget for forsøgsbyggeriet, og kravene er søgt
opfyldt gennem tekniske løsninger, information til beboerne og omhyggelig projektering.

Konklusioner
Forsøgsbyggeriet i Aalborg indgår i et samlet, flerårigt forskningsforløb, der begyndte
med et EFP-projekt (Energiministeriets
Forsknings Program), hvori By og Byg analyserede ni eksempler på nye glasfacader i
renoveringen af ældre etageboligbyggeri.
Analysen udpegede væsentlige fejl og mangler, som det måtte antages kunne have været undgået eller reduceret jfr. Svensson &
Wittchen (1997). Projekt Renovering har
herefter støttet forsøgsbyggeriet og By og
Bygs tilknyttede forskningsprojekt med
henblik på at nyttiggøre konklusionerne
fra EFP-projektet til at afhjælpe de konstaterede fejl og mangler i fremtidige glastilbygninger. Nærværende publikation, udgivet af Erhvervs- og Boligstyrelsen, er blevet
suppleret af Wittchen (2001), hvor der
bl.a. redegøres for resultaterne af målingerne vedrørende energiforhold.
Opfyldelse af krav
En beboerundersøgelse i EFP-projektet
(Svensson & Wittchen (1997) pegede på
en række utilfredsstillende forhold ved de
ni undersøgte byggerier. De vigtigste af disse var, at der i sommerperioder kunne blive alt for varmt i de glasinddækkede uderum, og at vinduerne kun vanskeligt eller
slet ikke kunne pudses af beboerne selv –
dette gjaldt i særlig grad de udvendige glasflader. Foruden disse forhold pegede beboerne på en række andre, men mindre
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Naturlig ventilation, oplukkelige glaspartier
og solafskærmende persienner skal forhindre for stor varme i uderummene. Et særligt vinduessystem, Balancevinduet, muliggør pudsning af alle glaspartier indefra.
En forøgelse af energibesparelsen er søgt
opnået med en solvæg, som forvarmer
ventilationsluften til lejlighederne, ved en
nyudviklet energialarm til døren mellem
lejlighed og uderum samt en let forståelig
manual til beboerne om den korrekte
anvendelse af uderummet. Kun et enkelt
krav fra listen er ikke blevet opfyldt:
En udvendig, såkaldt biologisk afskærmning
med planter er ikke blevet etableret, da
bygherren fravalgte denne med henvisning
til arkitekturen.
Effekterne af de nævnte tiltag kan i nogen
grad opleves umiddelbart, allerede fra forsøgsbyggeriets afslutning, men først målinger og en afsluttende beboerundersøgelse
efter forløbet af en sommer og en overgangsperiode og en vinter kan verificere
forbedringerne af indeklimaet, brugsværdien og energiforbruget.
Beboeres parathed til at betale
I forbindelse med forsøgsbyggeriet gennemførtes en større spørgeskemaundersøgelse (se bilag: Spørgeskema) i ældre etageboligbebyggelser på Frederiksberg og i
Aalborg for at få et generelt indtryk af
beboeres ønske om at have glasinddækkede uderum og om deres parathed til helt
eller delvist at betale herfor. Den samlede
konklusion af spørgeskemaundersøgelsen
og af tidligere undersøgelser er, at en
meget stor del af beboerne (68 %) synes,
at det kunne være rart at få et glasinddækket uderum, og at praktisk taget alle, der
har fået et uderum, er tilfredse eller endog
meget tilfredse med det. Spørgeskemaundersøgelsen viser desuden, at en meget
stor del (mindst 78 %) af dem, der gerne
ville have et uderum, ville være parat til at
betale mindst halvdelen af udgifterne til det.
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Energiforhold
Modelberegninger har vist, at en lejlighed
helt omsluttet af nabolejligheder vil kunne
opnå en besparelse på 40 % af opvarmningsbehovet på grund af solvæg til forvarmning af ventilationsluft samt det glasinddækkede uderum (se bilag:Analyse af
solvæg samt termisk komfort). Der er i
beregningerne ikke taget højde for tab i
installationer samt lejlighedens forbrug af
varmt vand.Andre analyser har vist, at der
kan forventes en besparelse på 10-15 % af
opvarmningsbehovet alene ved etablering
af glasinddækkede uderum. En forudsætning for denne besparelse er dog, at beboerne anvender uderummet energimæssigt
korrekt. Det vil bl.a. sige, at de holder
døren til uderummet lukket, når der er
koldere her end i lejligheden, og kun
åbner døren, når der er højere temperatur
i uderummet end i rummet bagved.
Under projektet er der udviklet en energialarm, som er monteret på døren til uderummet og med et akustisk signal henleder beboernes opmærksomhed på energimæssigt ukorrekt adfærd. Brug af energialarmen forventes at kunne sikre en optimal udnyttelse af den passive solvarme i
uderummet, svarende til ca. 5 % af opvarmningsbehovet.
Beboerundersøgelsen i EFP-projektet viste,
at beboerne kun i få tilfælde var blevet
informeret om den energimæssigt korrekte
anvendelse af de glasinddækkede uderum.
Derfor udarbejdede Byens Tegnestue ApS
som et led i nærværende projekt en let forståelig manual, som beror i lejligheden og
derfor også kan informere nye tilflyttere
(se bilag: Brugermanual for glasaltaner).
Manualen vil kunne anvendes som paradigme for manualer til fremtidige projekter
med glasinddækkede uderum.
Måleresultater
Resultaterne fra de gennemførte målinger
er rapporteret særskilt i By og Byg Resultater 005 (Wittchen (2001)).
Arkitektur
Som en del af EFP-projektet gennemførtes
en arkitektonisk evaluering af de ni eksempler på glastilbygninger. Konklusionerne fra
evalueringen indgik i projekteringsgrundlaget for forsøgsbyggeriet. Efter afslutningen
af forsøgsbyggeriet er der gennemført en
tilsvarende evaluering af dette, og nogle
hovedsynspunkter på arkitekturen ved glastilbygninger er fremsat af arkitekturpanelet. Disse hovedsynspunkter kan være til
støtte for praktiserende arkitekter ved projekteringen af glastilbygninger.

Vedligehold
Det kan antages, at inddækning af facaderne med glas og aluminium vil reducere
udgifterne til løbende vedligehold, men
det er ikke på nuværende tidspunkt muligt
at vurdere, om antagelsen holder.Vurderingen forudsætter mange års erfaringer og
registreringer af drift- og vedligeholdelsesudgifter i en lang række ejendomme med
glasinddækkede uderum. Det tidligste
kendte eksempel på glasinddækkede uderum, Baggesensgade 5 i København
(1985), er netop (1999) renoveret. Dette
er dog ikke et typisk eksempel på senere
glaslukninger, idet facaden i uderummet
her er udført i træ, som har en højere
vedligeholdelsesfrekvens end aluminium.
Økonomi
Prisen for de glasinddækkede uderum i
Brandstrupsgade 14 i Aalborg er den samme som for gennemsnittet af de 8, sammenlignelige glaslukninger, som findes
beskrevet i Svensson & Wittchen (1997).
Byggeprisen er således fastholdt samtidig
med, at der er gennemført en række forbedringer af design og koncept. De glasinddækkede uderum i Brandstrupsgade
14 opfylder alle krav - bortset fra et enkelt,
som blev fravalgt - fra den liste, som blev
opstillet på baggrund af erfaringerne fra
eksemplerne i Svensson & Wittchen (1997).
Ejendommen blev renoveret med nyt tag,
nye køkkener og badeværelser, bitrappen
blev fjernet, hovedtrappen udskiftet og der
blev opført glasinddækkede uderum samt
opsat en solvæg. De samlede udgifter for
byggeriet (bortset fra solvæggen) ligger
inden for den normale byfornyelsesramme.
Erhvervsperspektiv
Konceptet for glasinddækkede uderum,
som er udviklet i forsøgsbyggeriet, vil kunne udnyttes i fremtidige projekter af denne
art, i såvel nye som ældre ejendomme,
uden at det behøver at indebære nydesign.
Det må således forventes, at omkostningerne til projektering vil kunne nedbringes
over en årrække i takt med, at konceptet
vinder udbredelse. En øget udbredelse vil
samtidig kunne medvirke til en reduktion
i prisen for det anvendte Balancevindue
samt standard aluminiumsprofilerne.
Den udviklede energialarm vil kunne
anvendes i alle eksisterende, glasinddækkede uderum. Der skønnes at være glasinddækkede uderum på ca. 2 % af samtlige
etageboliger og enfamiliehuse. Det svarer
til, at der findes ca. 40.000 glasinddækkede
uderum med mindst det samme antal døre
og vinduer til uderummet.Almindelig
udbredelse af energialarmen vil kunne
reducere dens pris med mindst 20 %.
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Bilag
•Spørgeskema
•Tegninger
•Analyse af solvæg samt termisk indeklima
•Brugermanual for glasaltaner

Spørgeskema
Til beboerne

Dato

SBI undersøger for Boligministeriet, hvor stor den almindelige interesse er for at udvide
lejligheder i de ældre boligbyggerier med glasinddækkede uderum i solsiden (se vedlagte
materiale).
Spørgeskemaet er sendt til en større mængde beboere, tilfældigt udvalgt i den ældre boligmasse i Aalborg og København. Svarene, der afgives anonymt, vil blive behandlet fortroligt.
Du/I bedes sætte kryds ved svarene på nedenstående blanket og poste den straks i vedlagte, frankerede svarkuvert. På forhånd tak for din/jeres medvirken.
Med venlig hilsen
Ole Svensson, seniorforsker

(afrives her, kun blanketten postes)
Spørgsmål 1:

Bor du/I i lejerbolig? ❑

Spørgsmål 2:

Synes du/I at det kunne være rart at have et glasinddækket
uderum?
Nej ❑

Spørgsmål 3:

privat andelsbolig? ❑

ejerbolig? ❑

Ja ❑

Ville du/I være parat til at betale kr. 300 - 400 * mere
i månedlig boligudgift for et uderum?
Nej ❑

Ja ❑

* En realistisk varmebesparelse på kr. 50/md. er indregnet.
Et glasinddækket uderum regnes ikke som boligareal og påvirker
derfor ikke boligsikring eller boligydelse.
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Hvad er et glasinddækket uderum?
I de senere år er der i flere ældre etageboligbyggerier opført glastilbygninger på
solvendte gårdfacader. Hovedformålene
med tilbygningerne er a) at udvide lejlighederne med et uderum som kan bruges en
stor del af året, b) at muliggøre energibesparelse ved udnyttelse af passiv solvarme
og c) at spare penge på vedligeholdelsen af
huset.
SBI har undersøgt ni ældre etageboligbyggerier, der er blevet forsynet med nye glastilbygninger. Blandt andet har SBI spurgt
beboerne, hvad de synes om deres glasinddækkede uderum.
Beboerne er enige om, at de største fordele
ved uderummene er lys, luft og mere plads.
Glæden over uderummene er stor. Mange
taler om den fordel det er, at en lejlighed i
byen nu har et uderum som, kan sammenlignes med en have eller en terrasse i et
enfamiliehus.

To eksempler på tilbygninger som
har udvidet lejlighederne med glasinddækkede uderum.

Beboerne er også enige om, at der er ulemper - først og fremmest høj varme, som kan
forekomme i sommerhalvåret, og vanskeligheden ved at pudse vinduer, især udvendigt.
I en samlet vurdering er imidlertid praktisk
taget alle beboere tilfredse eller endog
meget tilfredse med uderummene.

Et eksempel på et glasinddækket uderum.
Alrummet var tidligere værelse og køkken.

De glasinddækkede uderum bruges til ophold,
spisning, leg og væksthus. Hvis uderummet
bruges på rette måde kan det give en besparelse på varmeregningen.
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Brugermanual
for glasaltanerne
Brandstrupsgade 14,Aalborg
1999-02-22

Udarbejdet af Byens Tegnestue ApS
med støtte fra Projekt Renovering, By- og Boligministeriet
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Tlf. 33 26 73 00
Fax. 33 26 73 01
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Den gamle facade
af massiv mur
Solvæg
Ventilationsåbning i loft
Let alu-glaslukning
m. balancevinduer
Friskluftindtag
i betonside

31

189. Facaderenovering m. glas

19/05/03

14:34

Side 32

Vintersituation:

Vinduer i glasaltanen holdes lukket.
Dør og vinduer fra køkken til altan holdes lukket.
Forår- og efterårssituation:

Tophængt vindue i glasaltanen er åbent
Sommersituationen:

Tophængt og bundhængt vindue i glasaltanen er åbent.
Persiennerne er i brug.
Der er åbent vindue mod gaden for gennemtræk.
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1

2

3

4

Lodret åbning

14:34

Ovenvindue
kan åbnes
til rengøring
og udluftning

Midtervinduer

19/05/03

Lodret åbning
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Bundvindue
kan åbnes
til rengøring
og udluftning
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RIO Comfort udeventil.
Filteret/afspærringspladen er placeret bag radiatoren.
Filteret/afspærringspladen monteres fra oven.
Filteret skal udskiftes ca. hvert 2. år.

Lindab ULA udeluftventil.
Udeluftventilen åbnes og lukkes ved betjening af
snoretrækket.
Filteret skal udskiftes ca.hvert 2. år.
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Analyse af solvæg
samt termisk indeklima

Esbensen Rådgivende Ingeniører, F.R.I.
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Indledning
Under renovering af beboelsesejendommen Brandstrupsgade 14,Aalborg er etableret
en solvæg i forbindelse med et tidligere trappetårn. Solvæggen skal tjene til forvarmning af ventilationsluften samtidig med, at den nedsætter varmetabet fra den del af
ydervæggen.
Dette notat beskriver en analyse af de mulige varmebesparelser ved etablering af en
solvæg, samt solvæggens indflydelse på det termiske indeklima i lejlighederne.Til analysen er edb-programmet tsbi3C version 22 (Termisk Simulering af Bygninger og Installationer) udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut anvendt til simulering af bygningen
herunder intern varmelast, solindfald, varmeakkumulering mm. Som grundlag for beregningerne er anvendt vejrdata for et dansk gennemsnitsår (TRY).
Simuleringerne, som har dannet grundlag for projektering af solvæggen, har primært
haft til formål at undersøge, hvilken indflydelse følgende parametre har på ydelsen af
solvæggen:
• luftspaltens bredde mellem bagmur og dæklag
• dæklagstype
• typen af bagmur/absorber

Grundlæggende forudsætninger
Det er valgt at opbygge modellen som lejligheden 2. sal th., idet det skønnes at resultaterne vil være repræsentative for de øvrige lejligheder.
Modellen er opbygget som tre zoner
• Nordzone bestående af værelse, entré samt badeværelse
• Sydzone bestående af stue og køkken
• Glasaltan
I det følgende er listet de forudsætninger, som danner baggrund for simuleringerne.
Konstruktioner
Ydervæg:
Etageadskillelse:
Skillevægge:
Vinduesrude:
Glasaltan:
Skygge:

massiv teglstensmur med tykkelse på 45 cm
træbjælkelag
alle regnes som lette skille vægge
2 lags lavenergirude (U-værdi: 1,4 W/m2K) med træramme
(U-værdi: 1,6 W/m2K)
1 lags rude
skygge fra de omkringliggende bygninger er medregnet

Intern varmebelastning
Belysning:
Person:
Nordzone:
Udstyr:
Opvarmning:

lamper (100 W) for syd- og nordzonen regnes tændt hver aften.
sydzone: 2 pers. á 100 W om aften i hverdagene samt 1 pers. om
dagen og aften i weekenden.
2 pers. á 70 W om natten og 1 pers. á 100 W i weekenden.
køkkenudstyr m.m. á 150 W om aften alle dage
der opvarmes til 21°C i fyringssæsonen (uge 1-19 + 39-53)

Systemer
Ventilation:

Infiltration:
Udluftning:

38

ventilationsluften tages fra solvæggen i perioden uge 1-17 + 41-53
og fra nordsiden af huset resten af året. I vinterperioden (uge 1-17
+ 39-53) opvarmes indblæsningsluften til 21°C. Der udsuges 20 l/s
konstant fra badeværelset og 40 l/s 1 time i døgnet fra køkkenet
0,75 h-1 for altanen altid
manuel udluftning for tinde > 25°C, luftskifte 1-5 h-1 for alle zoner i
perioden maj - september.
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Solvæg
I det følgende er det illustreret hvilken indflydelse solvæggens opbygning beregningsmæssigt har for ydelsen af solvæggen. Der er foretaget simuleringer for varierende spaltebredde,
dæklag samt absorber/bagmurs type. Detaljeret data for resultaterne findes i oversigtstabellen sidst i dette bilag.
Spaltebredde
Tabel 1 viser den beregnede ydelse for solvæggen afhængig af spaltebredden. Beregninger
er foretaget for 1 lag jernfrit, hærdet glas som dæklag samt 35 cm massiv teglstens bagmur
som absorber.
Det ses, at spaltebredden ikke har mærkbar indflydelse på ydelsen, idet ydelsen stiger fra
161 til 166 kWh/m2 ved stigende spaltebredde. Derfor anvendes en spaltebredde på 50 mm
i de efterfølgende beregninger.

Solvæggens ydelse
[kWh/m2]
Luftspalte 20 mm

161

Luftspalte 25 mm

162

Luftspalte 30 mm

163

Luftspalte 35 mm

164

Luftspalte 40 mm

165

Luftspalte 45 mm

166

Luftspalte 50 mm

166

Tabel 1. Solvæggens beregnede ydelse afhængig
af bredden på spalten mellem dæklag og absorber.
Dæklagstype
Solvæggens ydelse er beregnet for 4 forskellige dæklagstyper.
Vælges et lavenergiglas som dæklag i stedet for jernfrit glas stiger solvæggens ydelse med
17 %, idet denne rude isolerer bedre.Vælges 2 lag lavenergiglas er mereydelse kun på ca. 9 %,
hvilket skyldes at de to lag glas skærmer mere for solens stråler.
Et dæklag af yderst 1 lag jernfrit glas, 20 mm luft og inderst 100 mm HoneyComb vil ifølge
beregningerne give en ydelse på 37 % mere end hvis der blot anvendes jernfrit glas som
dæklag.
Af prismæssige og arkitektoniske årsager er der valgt et dæklag med 1 lag glas, hvorfor
denne opbygning vil blive anvendt i de efterfølgende beregninger.

Solvæggens ydelse
Dæklagstype

[kWh/m2]

1 lag jernfrit, hærdet glas

166

1 lag lavenergi glas

196

2 lag lavenergi glas

183

1 lag jernfrit glas - 20 mm luft - 100 mm HoneyComb

228

Tabel 2. Solvæggens beregnede ydelse afhængig af dæklaget.
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Absorber
Solvæggens absorber dvs. husmuren har betydning for ydelsen.Ydelsen er beregnet for
hhv. en mur med udvendig isolering og for en massiv teglstens mur. Ifølge beregningerne vil solvæggen med en massiv bagmur yde 55 % mere, hvilket skyldes en større
varmekapacitet.
Murens solabsorbtans angiver, hvor meget sollys der optages i forhold til, hvor meget
der reflekteres og afhænger af bl.a. materiale og farve. Solvæggens ydelse stiger ved stigende absorbtans.

Solvæggens ydelse
[kWh/m2]

Absorbertype
Udvendig isoleret absorber, absorbtans 90 %

107

Massiv mur, absorbtans 90 %

166

Massiv mur, absorbtans 80 %

158

Massiv mur, absorbtans 70 %

148

Massiv mur, absorbtans 60 %

138

Tabel 3. Solvæggens beregnede ydelse afhængig af absorberen
og dens solabsorbtans.

Bygningens varmebehov
Under renoveringen foretages nogle ændringer af bygningens klimaskærm, som betyder, at bygningen varmetab bliver mindre:
• vinduerne med plastikrammer og glas med U-værdi = 3,0 W/m2K udskiftes med vinduer med trærammer og glas med U-værdi = 1,4 W/m2K
• der etableres en glasudestue
• der etableres en solvæg
Desuden indebærer renoveringen, at der etableres et udsugninganlæg fra toilettet,
hvilket betyder et øget forbrug, idet ventilationsluften skal opvarmes.
Solvæggen betyder dels, at varmetabet gennem væggen mindskes samt, at energiforbruget til opvarmning af ventilationsluften mindskes.
Beregningsresultaterne listet i tabel 4 viser, at det totale årlige energiforbrug til
opvarmning falder fra 107 kWh/m2 til 68 kWh/m2 svarende til 36 % som følge af renoveringen på trods af, at der etableres et udsugningsanlæg.

Årlige totale forbrug til opvarmning
[kWh]

[kWh/m2]

Før renovering

5053

107

Efter renovering uden brug af solvæg til
opvarming af ventilationsluft

3709

79

Efter renovering med valgte type solvæg

3214

68

Tabel 4. Beregnet årlige forbrug til rumopvarmning samt
opvarmning af ventilationsluft.

40

189. Facaderenovering m. glas

19/05/03

14:34

Side 41

Termisk indeklima
Tabel 5 viser det beregnede årlige antal timer, hvor rumtemperaturen overstiger de
angivne temperaturer for zonen mod hhv. gården og gaden. Beregningerne er foretaget på
baggrund af de opstillede forudsætninger, hvor det bl.a. forudsættes, at beboerne lufter ud,
når temperaturen overstiger 25°C.
Tabellen viser, at der efter renoveringen er flere timer med høje temperaturer end før renoveringen, hvilket skyldes det nedsatte varmetab pga. glasaltan og nye vinduer samt soltilskud.
Det bemærkes, at der i gadezonen opstår færre timer med mere end 25°C efter renovering
i forhold til før renovering, hvilket skyldes udsugningen fra toilet samt at det forudsættes,
at udsugningsluften fra emhætten kommer fra gadezonen.

Før renovering

Efter renovering

Gade

Gård

Gade

Gård

≥ 25

129

140

81

1065

≥ 26

0

10

0

332

≥ 27

0

0

0

114

≥ 28

0

0

0

36

≥ 29

0

0

0

1

≥ 30

0

0

0

0

Tabel 5. Det årlige antal timer, hvor temperaturen overstiger de angivne temperaturer.

Konklusion
I følge simulering med tsbi3-C22 er det fundet at solvæggens ydelse stiger ved stigende
bredde på luftspalten. for en solvæg med 35 cm massiv teglstens mur som absorber, en
luftspalte på 50 mm og 1 lag jernfrit glas som dæklag vil beregningsmæssig årligt yde ca.
166 kWh/m2.
Vælges der et mere kompliceret dæklag bestående yderst af 1 lag jernfrit glas - 20 mm luft
– 100 mm HoneyComb vil solvæggen kunne yde ca. 228 kWh/m2, men pga. prismæssige
og arkitektoniske årsager er 1 lag jernfrit glas valgt som dæklag.
Desuden er beregnet at en massiv bagmur med solabsorbtans på 90 % giver en højere
ydelse end en bagmur med udvendig isolering samt en mur med mindre absorberende
overflade.
Efter renovering vil det årlige energibehov til opvarmning være 45 % lavere end før renovering, idet vinduerne udskiftes samt der etableres solvæg og en glasaltan.
Efter renoveringer bliver der i følge beregningerne flere timer med høje temperaturer i lejligheden, men det skønnes, at det ikke vil give anledning til gener, når beboerne anvender
vinduerne til udluftning.
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