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1.1 Oversigt boligtyper Overblik 

Arealer:  

Boligareal, i alt : 13.006 brutto m2  

Antal lejligheder: 157 stk.  

Grundareal: 46.076 m2  

Bebyggelsesprocent: 28 %  

Komb. cykel- og skraldeskure: 261,63 brutto m2  

2- og 3-rums skure: 61 stk. á 7,6 – 11,3 m² 

 

Boligtyper:  

2 V: 26 stk. á ca. 62,8 – 69,8 m2  

3 V: 74 stk. á 77,6 – 98,9 m2  

4 V: 25 stk. á ca. 93,4 – 114,2 m2 

5 V: 17 stk. á ca. 111,7 m2 

 



2. November 2017 ”Hedelyngen” 5	

1.2 Oversigt boligtyper Overblik 

1	

3	

2	

4	

5	

6	

7	

8	

9	10	

1.  Grøn torv Vest 

2.  Rødt torv Vest 

3.  Blå torv Vest 

4.  Grøn torv Nord 

5.  Rødt torv Nord 

6.  Blå torv Nord 

7.  Blå torv Øst 

8.  Rødt torv Øst 

9.  Grøn torv Øst 

10.  Fælleshus 

RAL	6002	

RAL	3016	

RAL	5009	
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2.0 Type A – 1-plansboliger 
39 boliger  

6	
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Tiltag:  

Efterisolering af tagkonstruktion 

Nyt tag med tagpap og listebeklædning 

Nye døre og vinduer 

Udskiftning og efterisolering af lette facader 

Zinkinddækning ved stern på teglfacader 

Nye tagrender og nedløb 

Nye ovenlysvinduer sammenbygget med 

facadevindue i tilbygning 

Opmuring og sækkeskuring af gavltrekant 

Nye sokkelplader 

Efterisolering af sokler med lette facader 

Nyt ventilationsanlæg 
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Info Før og Efter 2.1 

RAL	6002	

RAL	3016	

RAL	5009	
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Tiltag: 

Eksisterende tagkonstruktionen fjernes og der 

efterisoleres med et gennemsnit på 115 mm 

mineraluld til en samlet isoleringstykkelse på 315 

mm jf. bygningsreglementet 2018. Herefter udføres 

der undertag af rugpløjedebrædder og der 

påbrændes 2 lag tagpap med listebeklædning. 

 

I den endelige renovering, efter udført pilotprojekt vil 

de som bor i A typerne blive tilbudt at tilkøbe et 

ekstra ovenlysvindue for give mere lysindfald i 

køkken/alrummet. 

Som en del af kompensationen for at deltage i 

pilotprojektet og for at kunne vise de andre beboere 

i hedelyngen, hvordan et ekstra ovenlys vil se ud i 

virkeligheden vil Højsletten 26 og 28 blive tilbudt, at 

få et ekstra ovenlys installeret uden beregning. 
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2.2 Snit type A Generelt snit type A 
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2.3 Type A2 - Facader Facade type A2 

RAL	6002	

Tiltag:  

Efterisolering af tagkonstruktion 

Nyt tag med tagpap og listebeklædning 

Nye døre og vinduer 

Udskiftning og efterisolering af lette facader 

Zinkinddækning ved stern på teglfacader 

Nye tagrender og nedløb 

Nye ovenlysvinduer sammenbygget med 

facadevindue i tilbygning 

Opmuring og sækkeskuring af gavltrekant 

Nye sokkelplader 

Efterisolering af sokler med lette facader 

Nyt ventilationsanlæg 

 

RAL	3016	

RAL	5009	
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2.4 Type A - Plantegninger Type A2 - Stueplan 

Evt.	nyt	ovenlysvindue	

Fremtidige forhold  

Haveside: 

Eksisterende regnskærm / lettefacader fjernes og 

der efterisoleres med 70 mm mineraluld jf. BR18.  

Herefter etableres der en ny regnskærm af 9 mm 

cementbunden vindspærreplade 

25 mm ventileret lag 

25 mm profilerede brædder i samme farve som 

eksisterende. 

 

Indgangsfacade: 

Eksisterende regnskærm / lettefacader fjernes og 

der efterisoleres med 70 mm mineraluld jf. BR18. 

Herefter etableres der en ny regnskærm af 9 mm 

cementbunden vindspærreplade 

8 mm facadeplade med ny espalierbeklædning 

 

Gavle: 

Eksisterende gavltrekant om mures og 

sækkeskures. 
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3.0 Type B – 2-plansboliger 
36 boliger i alt 
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Tiltag:  

Efterisolering af tagkonstruktion 

Efterisolering af kvistvægge 

Nye tag med tagpap og listedækning 

Nye døre og vinduer 

Udskiftning og efterisolering af lette facader 

Vedligeholdelsesfrie facadeplader 

Nye, malede lister på facadeplader 

Nye tagrender og nedløb 

Nye ovenlysvinduer sammenbygget med 

facadevindue i tilbygning 

Nye sokkelplader og efterisolering omkring sokler 

med lette facader 

Nyt ventilationsanlæg 
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Info Før & Efter 3.1 

RAL	6002	

RAL	3016	

RAL	5009	
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3.2 Generelt snit type B Generelt snit type B 

Tiltag: 

Eksisterende tagkonstruktionen fjernes og der 

efterisoleres med et gennemsnit på 115 mm 

mineraluld til en samlet isoleringstykkelse på 315 

mm jf. bygningsreglementet 2018. Herefter udføres 

der undertag af rugpløjedebrædder og der 

påbrændes 2 lag tagpap med listebeklædning. 
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3.3 Facader type B3 Facade type B3 

Tiltag:  

Efterisolering af tagkonstruktion 

Efterisolering af kvistvægge 

Nye tag med tagpap og listedækning 

Nye døre og vinduer 

Udskiftning og efterisolering af lette facader 

Vedligeholdelsesfrie facadeplader 

Nye, malede lister på facadeplader 

Nye tagrender og nedløb 

Nye ovenlysvinduer sammenbygget med 

facadevindue i tilbygning 

Nye sokkelplader og efterisolering omkring sokler 

med lette facader 

Nyt ventilationsanlæg 

 

RAL	6002	

RAL	3016	

RAL	5009	
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Fremtidige forhold  

Haveside: 

Eksisterende regnskærm / lettefacader fjernes og 

der efterisoleres med 70 mm mineraluld jf. BR18.  

Herefter etableres der en ny regnskærm af 9 mm 

cementbunden vindspærreplade 

25 mm ventileret lag 

25 mm profilerede brædder i samme farve som 

eksisterende. 

 

Indgangsfacade: 

Eksisterende facadebeklædning fjernes, og der 

isoleres udvendigt med 70 mm mineraluld. 

Der monteres en 9 mm cementbunden 

vindspærreplade, 25 mm ventileret lag, 8 mm 

facadeplade. 

38 x 56 mm vandret lægtebeklædning monteres 

med afstand til pladebeklædning 

16	

3.4 Type B3 - Plantegninger Stueplan type B3 

Stueplan	
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Fremtidige forhold  

Eksisterende facadebeklædning fjernes, og der 

isoleres udvendigt med 70 mm mineraluld. 

Der monteres en 9 mm cementbunden 

vindspærreplade, 25 mm ventileret lag, 8 mm 

facadeplade. 

38 x 56 mm vandret lægtebeklædning monteres 

med afstand til pladebeklædning 
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3.5 Type B3 - Plantegninger 1. salsplan type B3 

1.	sal	
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4.0 Type C og D – 2-plansboliger 
67 boliger 

19	
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Info Før & Efter 4.1 

Tiltag:  

Efterisolering af tagkonstruktion 

Efterisolering af kvistvægge 

Nye tag med tagpap og listedækning 

Nye døre og vinduer 

Udskiftning og efterisolering af lette facader 

Vedligeholdelsesfrie facadeplader 

Nye, malede lister på facadeplader 

Nye tagrender og nedløb 

Nye ovenlysvinduer sammenbygget med 

facadevindue i tilbygning 

Nye sokkelplader og efterisolering omkring sokler 

med lette facader 

Nyt ventilationsanlæg 

 

RAL	6002	

RAL	3016	

RAL	5009	

RAL	9011	

RAL	9011	

RAL	9011	
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4.2 Generelt snit type C og D Generelt snit type C og D 

Tiltag: 

Eksisterende tagkonstruktionen fjernes og der 

efterisoleres med et gennemsnit på 115 mm 

mineraluld til en samlet isoleringstykkelse på 315 

mm jf. bygningsreglementet 2018. Herefter udføres 

der undertag af rugpløjedebrædder og der 

påbrændes 2 lag tagpap med listebeklædning. 
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4.3 Facade type C3 – D4 Facader type C3 – D4 

RAL	9011	

Tiltag:  

Efterisolering af tagkonstruktion 

Efterisolering af kvistvægge 

Nye tag med tagpap og listedækning 

Nye døre og vinduer 

Udskiftning og efterisolering af lette facader 

Vedligeholdelsesfrie facadeplader 

Nye, malede lister på facadeplader 

Nye tagrender og nedløb 

Nye ovenlysvinduer sammenbygget med 

facadevindue i tilbygning 

Nye sokkelplader og efterisolering omkring sokler 

med lette facader 

Nyt ventilationsanlæg 

 

RAL	6002	

RAL	3016	

RAL	5009	

RAL	9011	

RAL	9011	
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4.4 Facade type C4 og supplement bolig Facader type C4 

Tiltag:  

Efterisolering af tagkonstruktion 

Efterisolering af kvistvægge 

Nye tag med tagpap og listedækning 

Nye døre og vinduer 

Udskiftning og efterisolering af lette facader 

Vedligeholdelsesfrie facadeplader 

Nye, malede lister på facadeplader 

Nye tagrender og nedløb 

Nye ovenlysvinduer sammenbygget med 

facadevindue i tilbygning 

Nye sokkelplader og efterisolering omkring sokler 

med lette facader 

Nyt ventilationsanlæg 

 

RAL	9011	RAL	6002	

RAL	3016	

RAL	5009	

RAL	9011	

RAL	9011	
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4.5 Type C og D - Plantegninger Stueplan type C3 

Fremtidige forhold  

Haveside: 

Eksisterende regnskærm / lettefacader fjernes og 

der efterisoleres med 70 mm mineraluld jf. BR18.  

Herefter etableres der en ny regnskærm af 9 mm 

cementbunden vindspærreplade 

25 mm ventileret lag 

25 mm profilerede brædder i samme farve som 

eksisterende. 

 

Indgangsfacade: 

Eksisterende facadebeklædning fjernes, og der 

isoleres udvendigt med 70 mm mineraluld. 

Der monteres en 9 mm cementbunden 

vindspærreplade, 25 mm ventileret lag, 8 mm 

facadeplade. 

38 x 56 mm vandret lægtebeklædning monteres 

med afstand til pladebeklædning 

C3	-	Stueplan		
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4.6 Type C og D - Plantegninger 1. sal type C3 

C3	-	1.	sal		

Fremtidige forhold  

Eksisterende facadebeklædning fjernes, og der 

isoleres udvendigt med 70 mm mineraluld. 

Der monteres en 9 mm cementbunden 

vindspærreplade, 25 mm ventileret lag, 8 mm 

facadeplade. 

38 x 56 mm vandret lægtebeklædning monteres 

med afstand til pladebeklædning 
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4.7 Type C og D - Plantegninger Stueplan type D4 

D4	-	stueplan	

Fremtidige forhold  

Haveside: 

Eksisterende regnskærm / lettefacader fjernes og 

der efterisoleres med 70 mm mineraluld jf. BR18.  

Herefter etableres der en ny regnskærm af 9 mm 

cementbunden vindspærreplade 

25 mm ventileret lag 

25 mm profilerede brædder i samme farve som 

eksisterende. 

 

Indgangsfacade: 

Eksisterende facadebeklædning fjernes, og der 

isoleres udvendigt med 70 mm mineraluld. 

Der monteres en 9 mm cementbunden 

vindspærreplade, 25 mm ventileret lag, 8 mm 

facadeplade. 

38 x 56 mm vandret lægtebeklædning monteres 

med afstand til pladebeklædning 
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4.8 Type C og D - Plantegninger 1. sal type D4 

D4	-	1.	sal		

Fremtidige forhold  

Eksisterende facadebeklædning fjernes, og der 

isoleres udvendigt med 70 mm mineraluld. 

Der monteres en 9 mm cementbunden 

vindspærreplade, 25 mm ventileret lag, 8 mm 

facadeplade. 

38 x 56 mm vandret lægtebeklædning monteres 

med afstand til pladebeklædning 
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4.9 Type C og D - Plantegninger Stueplan type C4  

C4	-	stueplan	

Fremtidige forhold  

Haveside: 

Eksisterende regnskærm / lettefacader fjernes og 

der efterisoleres med 70 mm mineraluld jf. BR18.  

Herefter etableres der en ny regnskærm af 9 mm 

cementbunden vindspærreplade 

25 mm ventileret lag 

25 mm profilerede brædder i samme farve som 

eksisterende. 

 

Indgangsfacade: 

Eksisterende facadebeklædning fjernes, og der 

isoleres udvendigt med 70 mm mineraluld. 

Der monteres en 9 mm cementbunden 

vindspærreplade, 25 mm ventileret lag, 8 mm 

facadeplade. 

38 x 56 mm vandret lægtebeklædning monteres 

med afstand til pladebeklædning 
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4.10 Type C og D - Plantegninger 1. sal type C4 / 
Supplementsrum 

C4	-	1.	sal		

Fremtidige forhold  

Eksisterende facadebeklædning fjernes, og der 

isoleres udvendigt med 70 mm mineraluld. 

Der monteres en 9 mm cementbunden 

vindspærreplade, 25 mm ventileret lag, 8 mm 

facadeplade. 

38 x 56 mm vandret lægtebeklædning monteres 

med afstand til pladebeklædning 
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5.0 Materialer og produkter 

31	

Tag - Tagpap 

Tagpap 
Tagpap er utrolig nemt at vedligeholde. Det er en af de 
få tagtyper, hvor der ikke er nogle synlige samlinger, 
bølgede former eller steder, hvor grene, blade eller 
andet kan sætte sig fast. Det tager ikke ret lang tid lige 
at gennemgå taget for eventuelle skader eller lignende, 
hvilket også forlænger levetiden af produktet endnu 
mere. 

Udseende   
FAA har valgt at bruge tagpap med listedækning.  
15 års plus garantiløsning som dækker produkt, 
udførelse og følgeskader, og med 50 års levetid. 
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Beskrivelse: 

Alle døre er lavet af FSC mærket træ, der er en 
certificeringsordning, der sikrer bæredygtigt skovbrug. 
Derudover er dørproducenten medlem af EU-
Forordningen Timber, der bekæmper ulovligt fældet træ. 

Alle døre og vinduer leveres med 10 års garanti 

32	

5.1 Døre 
Dør som Swedoor Character Luna til boligtyperne A & B 

Dør som Swedoor Caspian til boliger af typen C 

Terrassedør til alle boligtyper 
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5.2 Vinduer 

Velux Facadelys til sammenbygning med ovenlys. 

Velux ovenlysvinduer af typen GGL Velfac vindue til tilbygninger af typen B 

Almindelige Velfac facadevinduer til alle boligtyper 
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5.3 Facader 

Sokkelplader af fibercementplader som  
Cembrit HD Natur. Sokler omkring  
tilbygninger efterisoleres  

Indfarvede, vedligeholdelsesfrie 
9 mm facadeplader som Rockpanel. 
Malede 38 x 56 mm smidskårede lægter. 
 

Sort tagpap med listedækning. 
Tagrender af 0,8 mm tykt zink 
Nedløb af 0,6 mm tykt zink 
 



November 2020 ”Hedelyngen” 35	

5.4 Traditionel ventilation  

Eksempel på ind- og 
udblæsningsarmatur 

Eksempel på betjeningspanel for 
styring af ventilationsanlæg 

Decentralt ventilationsanlæg er et kendt og meget 
brugt ventilationsanlæg.  
Anlæggene suger den varme, fugtige luft ud fra blandt 
andet køkken, badeværelse og bryggers og fjerner 
dermed støvpartikler, fugt og lugte fra boligen. 
Derudover anvendes energien fra udsugningsluften til 
opvarmning af indblæsningsluften 
Anlæggene kan monteres med eftervarmeflader, der 
tilsluttes enten el- eller centralvarmeanlægget. Dette 
er med til at sikre en behagelig indblæsnings-
temperatur i selv i de koldeste vintermåneder. Dermed 
opnås et sundt og behageligt indeklima, samtidig med 
at der opnås en besparelse på varmeregningen. 
 
 
Anlæggene er forsynet med touchpanel, der giver 
mulighed for ferie- fraværsmode, der også er med til 
at nedsætte energiforbruget. 
 
Alle kanaler der føres under lofter og langs med 
vægge, indbygges som skjulte kanaler bag malede 
MDF plader, så installationerne syner mindst muligt. 
 

Her er vist et Nilan anlæg til 
loftsmontering 
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5.5 Microventilation  

DUKA: 
Systemets ventilator kører skiftevis i indblæsnings- og 
udsugnings funktion. Varmen fra boligen overføres 
under udsugnings funktionen til den keramiske 
veksler. Når ventilatorer vender og begynder at blæse 
luft ind i boligen, genbruges varmen ved at udeluften 
forvarmes mens den passerer veksleren. 
DUKA  monteres direkte i ydermuring, hvilket giver en 
nem installation uden rørføring i hele boligen. 

Her er vist et Duka-anlæg til vægmontering 

Her er vist et Inventilate-anlæg til vægmontering 

Inventilate: 
MicroVent består af minimum to mikroventilationsenheder, 
der monteres direkte i facaden. 
Enhederne koordinerer ind- og udblæsningsarbejdet, så 
de skiftevis sørger for udblæsning af brugt luft og 
indblæsning af frisk luft. Luftskiftet kan enten holdes på et 
konstant forudbestemt niveau eller justeres efter behov. 
InVentilate har desuden udviklet MicroVent Comfort 
Control – et intelligent styresystem, som gør MicroVents 
ventilationsenheder i stand til samlet at reagere på 
eksempelvis fugt, CO2 eller bevægelse. 
Med MicroVent Comfort Control tager 
ventilationsenhederne automatisk højde for 
udsving og går i energibesparende grundventilation, når 
behovet for ventilation falder, ligesom det automatisk 
skruer op, når behovet for frisk luft igen stiger. 
Samtidig kan den intelligente styring kompensere for 
udefrakommende forhold som f.eks.  vind, udsugning fra 
en emhætte og drivtryk i bygningen, hvilket minimerer 
strømforbruget og giver optimal brugerkomfort. 
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5.6 Mekaniskudsugning  

Her er vist mekaniskudsugning til vægmontering 

Mekaniskudsugning: 
Mekaniksudsugning er en fugtstyret udsugningsventil 
der behovstyres ved at starte forcering ved en relativ 
fugtighed på 30% og øger luftmængden til den er helt 
åben ved en relativ fugtighed på 70%. Dette giver 
mulighed for at lave et energioptimeret system, som 
samtidigt medvirker til et bedre indeklima.  
Ventilen fås i flere størrelser med mulighed for ekstra 
forcering via et ekstra spjæld i ventilen hvor der kan 
vælges mellem mekanisk med snoretræk, 
batteridrevet og 230 v tilslutning.  
 
Alle ventiler leveres med brandbeskyttelsesplade så 
den overholder brandnormen DS 428  
Neotherm El muliggør at man kan kombinere 
fugtregulering og forcering i forbindelse med 
madlavning eller hvis man ønsker at øge 
luftmængden grundet lugtgener. 
 
For at skabe bedre luftgennemgang i boligen 
etableres der yderligere friskluftventiler bag radiatorer 
således at den friske luft bliver opvarmet inden den 
kommer ind i boligen  
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6.0 Ventilation og føringsprincipper 

39	



2. November 2017 ”Hedelyngen” 40	

6.1 Type A – Traditionelt anlæg Ventilation type A 

Aggregat 

Anlægget har en kompakt konstruktion, hvilket gør 
det særlig velegnet til nybyggeri og renovering af 
lejligheder, rækkehuse samt sommerhuse, hvor 
pladsen er begrænset og der ønskes en nem 
indbygning. Anlægget kan installeres enten på væg 
eller i loft. 

Anlægget suger den varme, fugtige luft ud fra blandt 
andet badeværelse og bryggers og fjerner dermed 
støvpartikler, fugt og lugte fra boligen. Derudover 
anvendes energien fra udsugningsluften til 
opvarmning af indblæsningsluften. 

Det er muligt at montere anlægget med 
eftervarmeflader, der tilsluttes enten el- eller 
centralvarmeanlægget. Dermed opnås en behagelig 
indblæsnings-temperatur i selv i de koldeste 
vintermåneder.  

Anlægget har modstrømsveksler for 
varmegenvinding.  
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6.2 Type A – Traditionelt anlæg Føringsprincipper type A 

Inddækning 

Malede MDF-plader sjkuler ventilationsrør 

Hvor det er muligt, føres installationer i 

tagkonstruktion 

 

Emhætte 

Emhætte med separat udsugning 

 

Betjeningspanel 

Betjening med touchpanel skal være med USB 

indgang, advarselsvisning, ferie-/fraværsmode, 

luftmængdeindstilling, manuel start/stop, 

børnesikring, automatisk betjeningslås, mulighed for 

tilkobling af user tool og service tool, men også med 

mulighed for at overstyre.  
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6.3 Type A - Microventilation Føringsprincipper type A 

Montage 

Microventilationen montres i ydervæggen uden 

yderligere rørtrækning i boligen 

 

Emhætte 

Emhætte med separat udsugning overtag 

Betjeningspanel 

Betjening med touchpanel eller styrering af enheden 

direkte på ventilationsenheden, alt efter typen 
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6.4 Type A - Microventilation Føringsprincipper type A 

Montage 

Microventilationen montres i ydervæggen uden 

yderligere rørtrækning i boligen 

 

Emhætte 

Emhætte med separat udsugning overtag 

Betjeningspanel 

Betjening med touchpanel eller styrering af enheden 

direkte på ventilationsenheden, alt efter typen 
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6.5 Type A – Mekanisk udsugning Føringsprincipper type A 

Montage 

Mekaniskudsugning montres i ydervæggen uden 

yderligere rørtrækning i boligen. Der skal dog 

etableres friskluftventiler bag enkelte radiatorer. 

 

Emhætte 

Emhætte med separat udsugning 

Betjeningspanel 
Der er ikke et decideret betjeningspanel på den  

mekaniskeudsugning da den er behovstyret og 

starter af sig selv når der er behov for det.  
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6.6 Type B – Traditionelt anlæg Ventilation type B 

Aggregat 

Anlæggene suger den varme, fugtige luft ud fra 

blandt andet køkken, badeværelse og bryggers og 

fjerner dermed støvpartikler, fugt og lugte fra 

boligen. Derudover anvendes energien fra 

udsugningsluften til opvarmning af 

indblæsningsluften 

Anlæggene kan monteres med eftervarmeflader, der 

tilsluttes enten el- eller centralvarmeanlægget. Dette 

er med til at sikre en behagelig indblæsnings-

temperatur i selv i de koldeste vintermåneder. 

Dermed opnås et sundt og behageligt indeklima, 

samtidig med at der opnås en besparelse på 

varmeregningen. 

Anlæggene er beregnet til placering i loftsrum. 

Anlægget har modstrømsveksler for 

varmegenvinding.  
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6.7 Type B – Traditionelt anlæg Føringsprincipper type B 

Inddækning 

Malede MDF-plader monteret  foran alle synlige rør, 

så de syner mindst muligt. 

Hvor det er muligt, føres installationer i 

tagkonstruktion 

 

Emhætte 

Emhætte med separat udsugning 

Betjeningspanel 

Betjening med touchpanel skal være med USB 

indgang, advarselsvisning, ferie-/fraværsmode, 

luftmængdeindstilling, manuel start/stop, 

børnesikring, automatisk betjeningslås, mulighed for 

tilkobling af user tool og service tool, men også med 

mulighed for at overstyre.  

 

Friskluft gennem facaden 
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6.8 Type B – Traditionelt anlæg Føringsprincipper type B 

Inddækning 

Malede MDF-plader monteret  foran alle synlige rør, 

så de syner mindst muligt. 

Hvor det er muligt, føres installationer i 

tagkonstruktion 

 

Emhætte 

Emhætte med separat udsugning 

Betjeningspanel 

Betjening med touchpanel skal være med USB 

indgang, advarselsvisning, ferie-/fraværsmode, 

luftmængdeindstilling, manuel start/stop, 

børnesikring, automatisk betjeningslås, mulighed for 

tilkobling af user tool og service tool, men også med 

mulighed for at overstyre.  

 

Friskluft gennem facaden 

 

Højsletten	24	,	1.	sal	
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6.9 Type B - Microventilation Føringsprincipper type B 

Montage 

Microventilationen montres i ydervæggen uden 

yderligere rørtrækning i boligen 

 

Emhætte 

Emhætte med separat udsugning 

Betjeningspanel 

Betjening med touchpanel eller styrering af enheden 

direkte på ventilationsenheden, alt efter typen 

 

Højsletten	32,	stueplan	
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6.10 Type B - Microventilation Føringsprincipper type B 

Montage 

Microventilationen montres i ydervæggen uden 

yderligere rørtrækning i boligen 

 

Emhætte 

Emhætte med separat udsugning 

 

Betjeningspanel 
Betjening med touchpanel eller styrering af enheden 

direkte på ventilationsenheden, alt efter typen 

 

Højsletten	32,	1.	sal	
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6.11 Type B - Mekaniskudsugning Føringsprincipper type B 

Montage 

Mekaniskudsugning montres i ydervæggen uden 

yderligere rørtrækning i boligen. Der skal dog 

etableres friskluftventiler bag radiatorer. 

 

Emhætte 

Emhætte med separat udsugning 

Betjeningspanel 
Der er ikke et decideret betjeningspanel på den  

mekaniskeudsugning da den er behovstyret og 

starter af sig selv når der er behov for det.  
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7.0 Solceller Solceller 

Et integreret solcelletag som vist her, er et aktivt tag. 

Udover at det udgør en del eller hele 

klimaskærmen, bidrager taget til at nedbringe CO2 

forbruget. 

Integreret solcelletag omtales ofte som aktive tage, 

eftersom de leverer energi til boligernes forbrug. 

 

Aktive tage er forsynet med batterier, der opbevarer 

energien indtil der er behov. På den måde sikrer 

man, at energi produceret i dagtimerne, også kan 

anvendes i aften og nattetimerne.  
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7.1 Solceller Solceller   

I Hedelyngen etableres der tagpaptag med 

listebeklædning hvori solcellerne bliver forsænket, 

således at tagpap og solceller ligger i en ens højde.  

 

 

 

Billeder og modelsnit er udlånt af Cowi som har 

lavet en lignede tagrenovering i Hedemarken. 

Link til Hedemarken: 

https://www.dropbox.com/s/7kjbj04y7damsga/

Hedemarken.mov?dl=0  
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8.0 Tidsplan  

Arbejde pr. bolig 
 
Traditionel ventilation:  
Udvendigt arbejde ca. 6-8 uger indvendigt arbejde ca. 3 uger 
 
Microventilation:  
Udvendigt arbejde ca. 6-8 uger indvendigt arbejde ca. 2 uger 
 
Mekaniskudsugning:  
Udvendigt arbejde ca. 6-8 uger indvendigt arbejde ca. 2 uger 
 
Kun ventilationsarbejder: 
Udvendigt arbejde ca. 1 uge indvendigt arbejde ca. 1 uge 
 




