
Energimærkning

Lundbyesgade 13

8000 Arhus C
751-224478-001

Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,
fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders gennemsniilige forbrug.
Mærkningen er lovpligtig og skal udføres af et certificeret firma eller en beskikket energikonsulent, som har
godkendelse til at energimærke flerfamiliehuse.

Lavt forbrug
95.489 kr./år

157,40 MWh

fiernvarme

Fjernvarme: 01 -08-2009 - 3'l -07 -2010

Ejendommens oplyste forbrug og udgifter er
klimakorrigerede af energikonsulenten, så det
udtrykker forbrug og udgifter for et gennemsnitligt
år rent temperaturmæssigt.

Højt forbrug

. Udgift inkl.
moms og afgifter:

. Forbrug:

. Oplyst for perioden:

,"4isr"-
ffis?*
l+':l*t Energimærkning for følgende ejendom:

Adresse:
Postnr./by:
BBR-nr.:
Energimærkning nr.: 200054753
Gyldigt 7 år lraz 11-11-2011

Energikonsulent: Casper Høgh Sønnichsen

Programversion: Energy08, Be06 version 4 Firma: factum2 Aarhus

stDE I AF 2l

Energikonsulenten foreslår forbedringerne nedenfor. Der kan være flere forslag på side 2.
Se mere om forslagene i afsnittet "Energikonsulentens bygningsgennemgang".

Aøig Adig Skønnet
besparelsei besparelsei investering

energaenheder kr. inkl. moms inkl.momsForslag til fo6edring

Jerichausgade 2h26;

1 Montering af termostatventil

Tilbage-
betalingstid

lsolering af etageadskillelse mod
uopvarmet kælder

lsolering af væg mod uopvarmet
rum med 100 mm.

Montering af 40 kvm solceller i

taget

Efterisolering af massive
ydervægge med 100 mm.

0,55 M\ /h
fiernvarme

3 kWh el
5,62 MWh
fjernvarme

1 kWh el
1,71 M\ /h

Iernvarme

5.090 kWh el

87 kWh el
46,78 MWh
fjernvarme

300 kr.

3.100 kr.

1.000 kr.

9.300 kr.

25.400 kr.

500 kr.

30.400 kr.

12.100 kr.

149.900 kr.

917.500 kr.

1,7 år

10,0 år

13,0 år

16,3 år

36,2 år



Energimærkning

Energimærkning nr.:
Gyldigt 7 åt ftaz
Energikonsulent:
Programversion:

SIDE 2 AF 21
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11-11-2011

Casper Høgh Sønnichsen

Energy08, Be06 version 4 Firma: laclum2 Aarhus

Arlig Adig Skønnet
besparelse i besparelse i :nvestering Tilbage-

energienheder kr. inkl. moms inkl.moms betalingstidForslag til forbedring

Lundbyesgade 13:

24 lsolering af etageadskillelse mod
uopvarmet kælder

25 Montering af 40 kvm solceller i

taget

Bemærk:

5 kWh el
6,08 MWh

fiernvarme

5.090 kWh el

3.300 kr.

9.300 kr.

32.600 kr.

149.900 kr.

9,9 år

16,3 år

Forslagene bygger på 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

fiernvarme eller hvis udgifter til vand reduceres.

Konsulenten har skønnet den nødvendige investering til hvert forslag. Det vil sige udgifter til materialer og
håndværkere samt, hvis det er skønnet nødvendigt, arkitekUingeniør, byggeplads og andre
følgeomkostninger

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

Den samlede besparelse ved at gennemføre flere forslag er ikke nødvendigvis summen af besparelserne
ved de enkelte forslag. Det er fx ikke tilfældet hvis man både får en mere effektiv varmekilde og bedre
isolering.

Så meget udgør den samlede besparelse, hvis man gennemfører alle forslag nævnt ovenfor:

. Samlet besparelse på varme

. Samlet besparelse på el til andet end opvarmning

. Samlet besparelse på vand

' Besparelser i alt

. lnvesteringsbehov

32.425 kr.lår

18.627 kr.lår

0 kr./år

51.052 kr./år

1.292.648 kr. inkl. moms



Energimærkning

Energimærkning nr.:
Gyldigt 7 åt lsaz
Energikonsulent:
Programversion:

SIDE 3 AF 21

Alle beløb er inklusive moms.

Hvis alle forslag gennemføres vil det forbedre husets energimærkning til karakteren: B

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

Hvis en bygning opnår karakteren A1 eller A2 betegnes den ifølge Bygningsreglementet som et

lavenergihus

Ved ombygning og renovering er det som regel særlig attraktivt at gennemføre energiforbedringer - både
af økonomiske og praktiske grunde.

Det er desuden lovpligtigt at forbedre klimaskærm og installationer i forbindelse med ombygning og
renovering. Læs mere i Bygningsreglementet (www.ebst.dUbr08.dk). Reglerne findes i kapitel 7.3 og7.4.
Eksempler på energiforbedring som kan eller skal gennemføres i forbindelse med ombygning eller
renovering:

Forslag til forbedring

Artig Artig
besparelse i besparelse i

energienheder kr. inkl. moms

200054753

11-11-2011

Casper Høgh Sønnichsen

EnergyO8, Be06 version 4 Firma: factum2 Aarhus

229 kWh el

0,12 M!\'h
flernvarme

0,84 MWh

flernvarme

0,34 MWh

Iernvarme

1 kWh el

1,36 M\ /h

fiernvarme

0,03 MWh

f,ernvarme

1 kWh el

2,21 MWh

f,ernvarme

0,26 MWh

flernvarme

Jerichausgade 24-.26t

6 Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg

7 Efterisolering af lofUtag i kvist med 150 mm.

Efterisolering af skråvægge med 150 mm i forbindelse med
renovering.

lndvendig isolering af kælderydervæg mod jord med 100 mm

10 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm.

11 Efterisolering af tilslutningsrør til varmtvandsbeholder

12 Udførelse af nyt terrændæk

13 Udskifining af vinduer med 1 lag glas

500 kr.

65 kr.

500 kr.

200 kr.

800 kr.

16 kr.

1.200 kr.

200 kr.



Energimærkning

Energimærkning nr.:
Gyldigt 7 år fra;
Energikonsulent:
Programversion:

200054753

11-11-2011

Casper Høgh Sønnichsen

Energy08, Be06 version 4

SIDE 4 AF 21

Firma: factum2 Aarhus

Artig Artig
besparelse i besparelse i

energienheder kr. inkl. momsForclag til forbedring

14 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer

15 Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder

16 Efterisolering af mansard med 100 mm i forbindelse med
renovering.

17 Udskiftning af yderdøre med 1 lag glas

18 Efterisolering af varmefordelingsrør

19 lndvendig efterisolering af kvistflunke med 100 mm.

20 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning

21 Udskiftning af vinduer med 1 lag glas

22 Montering af forsatsrude(2lags energirude) på ovenlys med 2
lags termorude

23 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning

Lundbyesgade 13:

Efterisolering af lofVtag i kvist med 150 mm.

Efterlsolering af massive ydervægge med 100 mm.

Montering af ny cirkulationspumpe på varmeanlæg

Efterisolering af skråvægge med 150 mm i forbindelse med
renovering.

Udskiftning af vinduer med 1 lag glas

26

27

28

29

30

2 kWh el
13,60 M\ /h

flernvarme

0,13 M\ /h

fiernvarme

0,97 MWh

fiernvarme

0,71 MWh

fiernvarme

0,40 MWh

tiernvarme

0,29 MWh

fernvarme

0,27 MWh

fiernvarme

1,05 MWh

fiernvarme

0,02 M!ryh

tjernvarme

0,13 MWh

flernvarme

0,12 M\ /h

fernvarme

43 kWh el
24,46 M!ryh

fernvarme

229 k\A/h el

0,43 MWh

flernvarme

0,11MWh
flernvarme

7.4Q0 kr.

70 kr.

600 kr.

400 kr.

300 kr.

200 kr.

200 kr.

600 kr.

11 kr.

70 kr.

500 kr.

300 kr.

59 kr.



Energimærkning

Energimærkning nr.:
Gyldigt 7 år lran
Energikonsulent:
Programversion:

200054753

11-11-2011

Casper Høgh Sønnichsen

EnergyO8, Be06 version 4

SIDE 5 AF 21

Firma: factum2 Aarhus

Arlig Artig
besparelse i besparelse i

energienheder kr. inkl. momsForslag til forbedring

31 Efterisolering af loft mod uopvarmet tagrum med 100 mm.

32 Udførelse af nyt terrændæk

33 Udskiftning af 2 lags termoruder til energiruder i vinduer

Efterisolering af skråvægge med 100 mm i forbindelse med
renovering.

Efterisolering af etageadskillelse mod uopvarmet kælder

36 Efterisolering af tilslutningsrørtil varmtvandsbeholder

37 Udskiftning af yderdøre med 1 lag glas

38 lag glas med forsatsrude/ramme

39 Efterisolering af varmefordelingsrør

40 Efterisolering af brugsvandsrør og cirkulationsledning

1 kWh el
0,81 MWh

Iernvarme

0,47 M\ /h

fiernvarme

3 kWh el
7,76 MWh

fernvarme

0,s7 MWh

[ernvarme

0,10 MWh

tiernvarme

0,02 MWh

fiernvarme

0,38 MWh

tiernvarme

0,49 M\ /h

f,ernvarme

0,40 MWh

f,ernvarme

-1 k\/vh el
0,29 MWh

fiernvarme

500 kr.

300 kr.

4.200 kr.

400 kr.

54 kr.

11 kr.

300 kr.

300 kr.

300 kr.

200 kr.

Energimærket er gældende for Jerichausgade 24-26 og Lundbyesgade 13.

Boligen er opført i 1925 og er i betragtning af dette i en udemærket isoleringsmæssig stand, da
ejendommen i forbindelse med en byfornyelse i 1997 blev renoveret. Der kan udføres enkelte
energiøkonomisk rentable forbedringer i boligen.

Ved gennemførelse af de rentable forslag vil det udover de økonomiske gevinster også betyde en
komfortmæssig forbedring, samtidigt med at det vil øge ejendommens gensalgsværdi.



Energimærkning

Energimærkning nr.:
Gyldigt 7 år lra=
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Programversion:
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Der kan være enkelte forslag med en tilbagebetalingstid længere end 10 år, men selv om investeringen er
langsigtet, kan forbedringen have interesse for fremtidige køber og højne gensalgsværdien. Under alle
omstændigheder vil en realisering af forslagene her og nu medføre en energibesparelse og en
komfortforbedring af boligen.

Nogle konstruktioner er skjulte og tegningsmaterialet beskriver ikke isoleringsforholdende fuldt ud. Derfor
er enkelte af de eksisterende konstruktioner vurderet ud fra gældende byggeskik på
opførelses/renoverings tidspunktet.

Der er udleveret tegningsmateriale i form af planer og facade tegninger. Derudover er der udleveret
oplysninger om ventilationsanlægget samt en beskrivelse af de forbedringer der er udført ifm.
byfornyelsen.

Ventilationen urstyres og fordelingstallet er derfor vurderet til 0,7.

Ved besigtigelsen var der adgang til Lundbyesgade 13: st. th., 2. th., 4. th. og Jerichausgade 24: st. tv.
samt Jerichausgade 26:2. sal.

I de observerede lejligheder var alle toiletter med lavt skyl. I de tilfælde hvor toilettet ikke er med spareskyl
vil det i de fleste tiFælde være rentabelt at udskifte toilettet. Det samme gør sig gældende for
håndvaskarmaturer. Er håndvasken ikke med sparefunktion vil det være rentabelt at udskifte denne.

Belysningen er overvejende med højfrekvente forkoblinger. De enkelte steder, hvor der fortsat er
almindelige glødelamper er der planlagt løbende udskiflning til kompakilysrør med højfrekvente
forkoblinger' Belysningen i kælder styres med tænd/sluk. For at minimere energiforbruget til belysning er
automatisk styring efter dagslys og eller bevægelsesmeldere et godt redsskab.

Energimærkets besparelsesforslag er baseret på energikonsulentens erfaring og vurdering. Før
energispareforslagene iværksættes, bør der altid indhentes konkrete tilbud fra flere leverandører og
foretages en faglig konkret vurdering af løsninger og produktvalg. Desuden bør det undersøges, om der
kræves en myndighedsgodkendelse.

Arealer er opmålt ud fra tegninger samt ved kontrolmål på stedet.

Alternativ energi:

Såfremt man overvejer at etablere alternativ energi kunne dette ske i form af en varmepumpe udført som
typen luft-vand, som består af en udedel hvor der føres to rør ind til varmeanlægget samt
varmtvandsbeholderen. Dette vil dog med den nuværende forsyning ikke være rentabelt.

Derudover er der foretaget en beregning på opsætning af solvarmepaneler samt solceller. I dette tilfælde
vil det være rentabelt at opsætte solceller.


