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1.0 Status Overblik over udførte arbejder

Udvendigt: 

- Efterisolering af tagkonstruktion

- Nyt tag med tagpap og listebeklædning

- Nye ovenlysvinduer 

- Nye døre og vinduer

- Udskiftning og efter isolering af lette facader

- Nye tagrender og nedløb

- Efterisolering af sokler ved lette facader

- Etablering af solcellebatterianlæg

Indvendigt: 

- Nyt ventilationsanlæg

- Nye lysninger og vinduesplader
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2.0 Udfordringer Største udfordringer

2.1 Ventilation

2.2 Solcellebatterianlæg

Ventilationsløsninger

Solcellebatterianlæg
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- Mange forskellige boligindretninger

- Udfordringer med montage, grundet vægopbygning og 
udformning af ventilationsaggregater 

- Mange forskellige ventilationstyper, stort set samme 
udfordringer for hver type

- Udfordringer med fremføring af rør, uden at ødelægge 
Hedelyngens flotte arkitektur og udnyttelsen at de 
enkelte rum
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2.2 Solcellehybridanlæg Solcellehybridanlæg

• Fælleshusene

• Boliger
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2.2 Solcellebatterianlæg Krav om opsplitning af anlæg
Radius Elnet har i pilotprojektet stillet krav om at 
opdele et solcelleanlæg med 16 boliger i 4 
separate anlæg.

Kravet om opsplitning i en lang række mindre 
adskilte anlæg medfører dyrere elinstallationer 
og større udgifter til indkøb af 
nøglekomponenter. 

Desuden betyder opsplitningskravet, at det bliver 
mere omstændigt at fordele indtægter og 
udgifter fra driften af solcellebatterianlægget 
overskueligt og retfærdigt.

KAB arbejder hårdt på at få gjort myndigheder 
og politikere opmærksomme på de krav som 
opleves som uforståelige. 

Spørgsmål:

Skal den grønne omstilling kun ske langt 
væk fra forbruget? 

Er det fornuftigt at dække ½-delen af 
forbruget med egenproduceret grøn strøm? 

Hvis opsplitningskravet fastholdes fra 
elnetselskabet, vil det fordyre det planlagte 
fuldskalaanlæg med mere end 25% i 
sammenligning med det optimale design, som 
udformet af COWI. 

Det betyder, at det beboerøkonomiske resultat 
forringes med ca. 2.500 kr. pr. bolig om året. 
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2.3 Nyt fjernvarmesystem Nyt lavtemperatur 
lednindsnet (55-60 gr)

1. Fortsat direkte fjernvarme: I fremtiden via nyt 
sekundært (Vestfor) fjernvarmenet m. ny 
veksler under daginstitutionen

2. Nye systemgrænser: Flyttes fra børnehaven 
til hver bygning med egen afspærrings-
ventil/afregningsmåler(e) ved hver blok.

3. Eksisterende fjernvarmeledningsnet fra 
daginstitutionen og til boligejerne enten 
afblændes eller fjernes.

4. Nyt ledningslet vedligeholdes i fremtiden af 
Vestforbrænding.

5. Bibeholdelse af nuværende brugsvands-
vekslere, som udskiftes løbende til 
lavenergivekslere.

6. Bibeholdelse af nuværende radiatorer i 
boligerne, som udskiftes til lavenergi når det 
interne varmefordelingssystem er udtjent.

Daginstitution1

2

3
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- Evaluering af Pilotprojekt
 Erfaringer fra beboere, byggeudvalg og rådgiver samles i et 

”opfølgningsark” som indarbejdes i helhedsplanen.

- Test af ventilationsanlæg
 Der er installeret testudstyr i boliger før og efter ombygningen for at teste 

effektiviteten af de forskellige ventilationstyper.

 Der bliver udsendt spørgeskemaer til beboere for deres vurdering af de 
forskellige ventilationstyper.

 Der bliver fortaget totaløkonomiske beregninger af de forskellige typer, 
således at valget af ventilationstypen også bliver set med økonomiske 
briller.

- Evaluering af solcellebatterianlæg
 Der udføres pt. test af solcellebatterianlæg, hvor COWI vurderer 

performance for solceller og batteri. Samlet systemperformance vurderes i 
forhold til aktuelt forbrugsmønster i bebyggelsen.

 COWI bistår KAB med at få ændret kravet om opsplitning af 
solcellebatterianlæggene

NU…
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- Afregning af strøm 
For at få mest værdi ud af solcelleinstallationen skal jeres nuværende afregningselmåler, 
udskiftes med en ny elmåler. Med den nye såkaldte el-bimåler opgøres forbruget I skal betale for 
næsten som i dag. Dog noget grønnere med jeres lokalt producerede strøm fra solcellerne, som 
gemmes i batterier til der er brug for den.
I opnår flere fordele med denne nye grønnere elforsyning. I vil dels spare penge på jeres betaling 
til netselskabet (RADIUS Elnet) og dels vil I få gavn af KABs storkunde-aftale om køb og salg af 
strøm (p.t. via Energi Danmark). Endelig får I del i overskuddet fra driften af solcelle- og 
batterianlægget. 
Det nye anlæg designes, så det giver et beboerøkonomisk overskud. Sagt på en anden måde: 
Besparelse på elregningen vil være større end betalingen for anlægget over huslejen. I vil kunne 
se det på den måde, at huslejen stiger lidt, mens jeres betaling for elforbrug (som vil ske 
månedligt samtidigt med huslejeopkrævningen) bliver reduceret mere end huslejestigningen

- Ny fjernvarmeforsyning til hele Hedelyngen
Vestforbrænding, som i dag leverer fjernvarme via en veksler under daginstitutionen, vil efter
renovering (udskiftning) af det eksisterende fjernvarmenet i Hedelyngen overtage ansvaret frem 
til tilslutningen i hver bygning. Detaljer for valg af teknisk løsning forventes afklaret inden ferien.
Projektet skal udbydes og etablering kan ske som et fremskudt arbejde uafhængigt af 
helhedsplanen.

Fremadrettet…
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- Registrering af boliger, ud- og indvendigt
 Grundet udfordringerne med placering af ventilationsanlæg og de forskellige boligindretninger 

der er i Hedelyngen. Er det blevet besluttet at udføre udvendig overflyvning af Hedelyngen. 
Dette for at få registreret alle udvendige forskelligheder, terrasser, træer, buske m.v. 

 Den indvendige registrering vil blive fortaget i de rum hvor der skal installeres 
ventilationsaggregater. Disse registreringer vil blive udført med 3d punktsky-opmåling, således 
at rådgiver har den præcise opbygning af den enkelte bolig og dermed kan placere 
aggregaterne præcist.

- Udarbejdelse af nyt udbudsprojekt
 Indarbejdelse af evalueringsresultater, samt OBS punkter fra beboere, byggeudvalg, 

entreprenør med henblik på at kunne af det store projekt til at ”glide” nemmere. 

Fremadrettet… Forsat
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Ovenstående er blot eksempler på de stigende byggevarepriser, som er generelle for alle materialer. Ligeledes er personaleomkostninger 
stigende.
Vi kan på nuværende tidspunkt allerede forudsige at projektet i dag, ville være omkring 30 % dyre i forhold til priserne i pilotprojektet. 

Planen er dog stadig at sende projektet i udbud, med håb om at overophedning af byggemarked vil lægge sig lidt.

Såfremt dette ikke bliver aktuelt, er muligheden at bede om ekstra støtte hos Landsbyggefonden, for de stigende priser. 
Hvis denne plan ikke lykkedes kan byggeudvalget stadig på dette tidspunkt vælge at ”annullere” projektet midlertidigt til markedet er 
mere gunstigt.
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