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Indledning
Nedenstående beskrivelse vedrøre bebyggelsen, Galgebakken og har formålet, at
vurdere om udskiftning den tekniske isolering på de eksisterende centralvarmeinstallationer er økonomiske rentabel.
Konklusion
Ifølge vores beregninger, er tilbagebetalingstiden 62,5 år og anses derfor ikke for
at være et rentabelt projekt at udføre. Nedenstående beregninger viser et estimeret
energiforbrug med eksisterende isolering og eventuel fremtidige udskiftning af isolering til nuværende standarder, overslag på anlægsomkostninger, årlig besparelser samt tilbagebetalingstid. Uddybende beregninger er vedlagt som bilag.

Derudover har vi udarbejdet en rentabilitetsberegning i henhold til bygningsreglementet 2015 og SBI 258, som giver et resultat/forholdstal, der viser hvornår noget
er rentabelt at udføre.
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Denne beregning anvendes i forbindelse med renovering og ombygning, hvor der
stilles krav til at udføre en rentabel energioptimering ved disse tiltag. Selvom vores
tilfælde ikke omhandler dette, kan beregningen også anvendes i andre sammenhænge, herunder til at se hvornår et projekt er rentabelt at udføre.
Bygningsreglementet og SBI 258 foreskriver at resultatet skal være højere end
1,33 før at en energioptimering er rentabel. Vores resultat er 0,48 og er dermed
ikke rentabelt at udføre jævnfør bygningsreglementet og SBI 258. Beregningen kan
ses nedenfor:

Vores anbefalinger er at lade de eksisterende forhold forblive, da tilbagebetalingstiden er lang og sandsynligvis også længere end levetiden for selve varmeinstallationen. Hertil skønner vi at den mest fordelagtige løsning i henhold til økonomi er, at
den tekniske isolering først udskiftes i sammenhæng med renovering af varmeinstallation.
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Beregningsforudsætninger
Varmetabsberegning for varmeinstallationen er udført med et temperatursæt på
70/40, som er regulerende i forhold til udetemperaturen, svarende til en varmekurvehældning på 1,6. Herunder er temperaturforskellen mellem medie og omgivelser
til beregning af rørets u-værdi, bestemt ud fra middeldøgnstemperaturen for et normal år i København- og Nordsjællandsområdet1.
U-værdier for de eksisterende forhold er forudsat og beregnet i henhold til DS452:Til.1:1996.
Beregningsgrundlaget for energiberegningen er hoved- og fordelingsledningerne
for boligtyperne: A, B, C. Jordledninger er dermed ikke en del af beregningerne.
For hovedledningerne er en grov længde opmåling udført i henhold til tegningsmaterialet. Da der ikke findes et tegningsmateriale for de eksisterende fordelingsledninger, er længderne på disse estimeret til 1m pr. lejemål.
Den skønnede varmetabsberegning for installationen er udført på årsbasis i fyringssæsonen (september til maj), i henhold til daværende og nuværende standarder. Hertil er der udført beregninger på årlig besparelse af energi og pris, samt en
estimeret pris på levering og montering af ny tekniskisolering og derunder en beregning af tilbagebetalingstiden.
Varmetakster er oplyst af det lokale fjernvarmeværk (Albertslund forsyning).
Isoleringsprisen er estimeret på baggrund af erfaringstal og indebære bortskaffelse
af eksisterende isoleringen, krybetillæg samt levering og montering af ny isolering.
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Bilag
Opmåling varmeledninger

Varmekurve
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Middeldøgnstemperaturen

Varmetakster
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Energiforbrug pr. år iht. Daværende standard

Energiforbrug pr. år iht. Nuværende standard

Estmiret isoleringspris
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