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Energirådgivning - Energimærkning 

Energirådgivning og energimærkning, samt gennemførelse 

af energibesparende foranstaltninger for el, vand og varme, 

har fra firmaets start været en af vores primære kerneydel-

ser. Siden 1997 har vi været godkendt som energikonsulen-

ter på både en- og flerfamiliehuse, etageboliger samt er-

hvervs- og offentligt byggeri.  

Hillerød, Varde, Guldborgsund, Langeland, Sorø Frederiks-

sund, Gentofte og Vesthimmerland kommuner, samt KAB 

Ejendomsadministration og en række private og almene 

boligselskaber har valgt Damgaard Rådgivende Ingeniører til 

at udføre den lovbefalede energimærkning af offentlige og 

private ejendomme.  

Damgaard Rådgivende Ingeniører har stor erfaring med at 

inddrage brugere, beboer og medarbejdere samt repræsen-

tanter fra bygherrens bygnings- og driftsafdeling mv.   

Damgaard Rådgivende Ingeniører er certificeret, af Bureau 

Veritas, som energimærkningsvirksomhed. 
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A/S Fællesbyg - Lysholmparken - Roskilde 

Helhedsplan 
Damgaard Rådgivende Ingeniører har i 2013-2014 udarbej-
det helhedsplan for energioptimeret bygningsrenovering af 
Lysholmparken.     

Bebyggelsen Lysholmparken er opført i 1967, og består af 
fire boligblokke med i alt 156 lejligheder og et samlet bolig-
areal på 12.276 m². 

Det har i udarbejdelsen af planen været essentielt at bebyg-
gelsens oprindelige facadeudtryk og udseende bevares, 
men dog fremtræder tidssvarende. Dette sikres ved at den 
udvendig facadeisolering udføres med ny skalmur, og de 
oprindelige massive betonbånd som pryder facaden, udfø-
res i hvidfiltset murværk. De nuværende vinduer er monte-
ret i 1980’erne, og er inddelt af en vandret tværpost. Dette 
ændres tilbage til udseende ved opførelsestidspunktet, hvor 
vinduerne var inddelt af en lodpost. Foruden facade og vin-
duer, udskiftes tag og tagrummet efterisoleres.      

Det samlede brugsvandssystem udskiftes og faldstammer 
reelines. Endvidere renoveres udsugningsanlægget.  

I helhedsplanen er udført konsekvensberegning på bebyg-
gelsens fremtidige energiforbrug, hvilket at vist betydelige 
besparelser til opvarmning.  

Helhedsplanen for energioptimeret bygningsrenovering blev 
præsenteret på et beboermøde i april måned 2014, med 
stor opbakning fra beboere og bestyrelse.  

Udførelse: 2013 - 2014 

Bygherre : A/S Fællesbyg, Ole Clausen 
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A/S Fællesbyg - Lysholmparken - Roskilde 
Energioptimeret Bygningsrenovering Etape 1 

 
I forlængelse af helhedsplanen udarbejdet i 2013-2014, 
igangssættes i 2015 den første etape af den samlede reno-
vering af ejendommen.  

Bebyggelsen Lysholmparken er opført i 1967, og består af 
fire boligblokke med i alt 156 lejligheder og et samlet bolig-
areal på 12.276 m². 

Første etape omfatter udskiftning af tag, etablering af 
dampspærre og isolering af tagrum til brygningsreglements-
krav. 

Det samlede brugsvandssystem udskiftes, herunder ændres 
fremføring af det varme brugsvand, som i dag fremføres via 
tagrum, således det fremover føres via kælder, parallelt 
med det kolde brugsvand. Cirkulationen i det varme brugs-
vand sikres via et oneline-system, med forsyning og cirkula-
tion i samme rør i stigestrengene.  

Faldstammer reelines ved indblæsning af polyester-strømpe 
i afrenset faldstamme. Strømpe føres ud i afgreninger til 
gulvafløb, wc og køkkenvask.   

Eksisterende udsugningsanlæg renses og der monteres nye 
energieffektive ventilatorer, samt effektiv styring. 

Projektet udbydes i efteråret 2016 i to storentrepriser, op-
delt i tagudskiftning og tekniske anlæg. 

Udførelse: 2015 - 

Bygherre : A/S Fællesbyg, Ole Clausen 
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Boligselskabet Birkebo 
Renovering 

 
Damgaard Rådgivende Ingeniører har i samarbejde med 
Paalsson Arkitekter, Thora Arkitekter og Andreas Bruun 
landskabsarkitekter i maj 2011 vundet Boligkontoret Dan-
marks udbud af parallelle rammeaftale om totalrådgivning 
delaftale 3 – Hovedstadsområdet, Midt- og Vestsjælland 
samt Bornholm. Rammeaftalen vedrører totalrådgivning 
omfattende teknisk rådgivning og bistand vedrørende ud-
valgte byggesager frem til år 2015. Byggesager kan være 
såvel nybyggeri som renovering og gennemføres efter lov 
om almene boliger med offentlig støtte. 

I april 2012 har vi under ovenstående rammeaftale vundet 
et miniudbud som totalrådgiver ved renovering af bebyg-
gelsen Birkerød Parkvej, afd. 06 under Boligselskabet Bir-
kebo, som består af 183 boliger på i alt 13.245 m2.  

Rådgivningsopgaven består i at klarlægge behovet for, og 
forestå yderligere nødvendig forundersøgelse i forbindelse 
med kvalificering af helhedsplanansøgning til Landsbygge-
fonden samt udfører almindelig rådgivning, jf. rammeafta-
len, i forbindelse med gennemførelse af selve renoverings-
opgaven. 

Udførelse: 2011 - 2015 

Bygherre : Boligkontoret Danmark 

Boligkontoret Danmark er et alment andelsselskab med 
60 boligselskaber og –foreninger som medlemmer. Det er 
medlemmerne, der ejer selskabet. Boligkontoret Danmark 
administrerer endvidere 44 eksterne medlemmer heraf 
13 kommuners og 2 regioners ældreboliger og private 
udlejningsejendomme. Boligkontoret administrerer i alt 
27.000 lejemålsenheder fra 8 afdelingskontorer i hele 
landet. 
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Boligselskabet Sjælland  - Udarbejdelse af 
vision og helhedsplan, med planer og budget 
for byggeskader og renovering 
 

Margrethegården i Ringsted. Bebyggelsen er opført omkring 
1955 og består af 117 lejligheder.  

En bygningsgennemgang har påvist nødvendighed af en 
omfattende renovering af installationer for afløb, el, vand- 
og varme, samt renovering og energioptimering af bygnin-
gens klimaskærm der sikre en tilpasning af bygningens ener-
gimæssige ydeevne til nutidig standard (BR10). Herudover 
er badeværelser og køkkener nedslidte og utidssvarende.  

Der foreligger arkitektideoplæg på 3 løsningsforslag til reno-
vering af badeværelser og køkkener samt sammenlægning 
og opdeling af lejligheder samt etablering af beboerhus. 
Ansøgning bilagt Visions og Helhedsplan samt budget er 
fremsendt til Landsbyggefonden og afventer tilsagn, er god-
kendt.  

Udførelse: 2009 - 2010 

Bygherre : Boligselskabet Sjælland, Flemming Østergaard 
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Boligselskabet Sjælland 
Østergade afd. 106 - Tølløse 
 

Østergade afd. 106, Tølløse. Afd. består af 22 boliger i en 
tæt-lav bebyggelse der er opført i 1979.  

I boligerne er der konstateret fugtskader i badeværelser og 
råd i de omkransende vægge. Ved bygningsgennemgang er 
der endvidere konstateret manglende skivevirkning i tag- og 
loftkonstruktion, utilstrækkelig forankring af tag og vægge, 
samt manglende bindere mellem skalmur og bagmur.  

Ansøgningsmateriale bilagt løsningsforslag for udbedring af 
fejl og skader er fremsendt til Landsbyggefonden – der har 
meddelt tilsagn om finansiering.  

Projektet er udført i hovedentreprise i 2014. 

 

Udførelse: 2012 - 2014 

Bygherre : Boligselskabet Sjælland, Flemming Østergaard 
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Region Hovedstadens Psykiatri - Børn og ung-
domspsykiatrisk Center i Glostrup  
 

I forbindelse med etablering af enestuer med eget bad og 
toilet, samt ny administration, skal der på Børn og ung-
domspsykiatrisk Center i Glostrup, ske ombygning og æn-
dring i de eksisterende bygninger, samt opføres i alt 6 min-
dre tilbygninger. 

I forbindelse med etablering af ny akutfunktion og admini-
stration på Børn og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup, 
gennemføres der en gennemgribende ombygning af byg-
ning 63 samt en mindre tilbygning. I de tilstødende bygnin-
ger gennemføres der ændringer af indretning og funktion 
– tilpasset den nye akutfunktion samt for etablering af 
enestuer med eget toilet og bad. 

I centret undersøges og behandles psykisk syge børn og 
unge i alderen 0-17 år. Centeret modtager årligt ca. 1600 
henvisninger. Hovedparten af patienterne bliver behandlet 
ambulant med ca. 12.000 ambulante besøg pr. år. Cente-
ret har i alt 28 døgnpladser og 22 dagpladser.  

Rådgivningsarbejdet omfatter ingeniørrådgivning i forbin-
delse med dispositionsforslag, projektforslag, myndigheds-
projekt, myndighedsbehandling, hovedprojekt og udarbej-
delse af udbudsmateriale, afholdelse af licitation, tilbuds-
evaluering, byggeledelse og tilsyn, aflevering og afholdelse 
af 1 års gennemgang.  

Udførelse: 2011 - 2012 

Bygherre : Region Hovedstadens Psykiatri, Jais Elvekjær 
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Region Hovedstadens Psykiatri 
Birkeboligerne  
 

Damgaard Rådgivende Ingeniører har for Region Hovedsta-
dens Psykiatri bistået med at udarbejde beslutningsnotat, 
som skal danne grundlag for igangsætning af tagudskift-
ningsprojekt på Birkeboligerne, Klintegården i Frederiks-
sund.  

Damgaard anbefaler i april 2011, at der hurtigt foretages en 
total tagudskiftning grundet vandindtrængning igennem 
tagflade i forbindelse med frostvejr og isdannelser på tagfla-
den. 

Taget på Birkeboligerne er af typen sadeltag med en hæld-
ning på 20°. Tagbelægning er eternitskifer, og vurderes at 
være originalt fra bygningens opførelse. Det vurderes at 
eternitskifer på dette tag med overvejende sandsynlighed 
indeholder asbest (>90%). Der er udtaget prøve af eter-
nitten, som er sendt til laboratorium for analyse af indhold 
af asbest.  

Det var målet at der ikke ændres væsentligt på bygningens 
ydre fremtræden, samtidig at der vælges en løsning som er 
mulig at udføre uden for store ændringer på underliggende 
og tilstødende konstruktioner.  

Det er valgt at udskifte eksisterende eternitskifer og læg-
ter, med rupløjede brædder og 2 lag tagpap med trekantli-
ster.  

Udførelse: 2011  

Bygherre : Region Hovedstadens Psykiatri, Jais Elvekjær 



 

Algade 43, 4000 Roskilde 

E-mail: post@damgaard-ri.dk 

www.damgaard-ri.dk 

Region Hovedstadens Psykiatri 
Klintegården  
 
Klintegården består af 6 afdelinger, hvor der bor 6-8 beboe-
re i hvert hus. Derudover en boenhed med 21 mere selv-
stændige lejligheder. Klintegården er tilbud om midlertidig 
længerevarende bolig og aktivitet til mennesker med sindsli-
delser. Bebyggelsen er opført omkring år 1960, og er udført 
med opmurede facader i gule mursten. 

Damgaard har i forbindelse med tagudskiftning på Klintegår-
den, udfærdiget et notat omhandlende bygningens kritiske 
murværk. 

Generelt er store dele af bebyggelsens murværk skadet, 
særlig facader beliggende i nord enden, hvor tilstanden må 
betegnes som meget kritisk med direkte adgang til hulmu-
ren.  

Der tegner sig to skadestyper på bebyggelsen, dels mørtel-
fuger som er porøse og manglende, samt skader opstået i 
tegl og fuger grundet optrængende fugt fra terræn, som 
generelt er hævet så 1-3 teglskifter ligger under terræn. 

Skaderne er udbedret.  

Udførelse: 20110 

Bygherre : Region Hovedstadens Psykiatri, Jais Elvekjær 
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Himmelev Kirke og sognegård 
Implementering af fjernvarme 
 
Damgaard rådgivende Ingeniører har i 2014 implementeret 
fjernvarme i Himmelev Kirke og sognegård, i forbindelse 
med at Roskilde Forsyning udbyggede forsyningsområdet.  

Fjernvarmen er ført ind i sognegårdens varmecentral, hvor-
fra bygningen via veksler varmeforsynes med centralvarme 
og varmt brugsvand. I varmecentralen er endvidere placeret 
en veksler som via en cirkulationsledning, forsyner kirken 
med varme.   

Himmelev Kirke har hidtil været opvarmet med elvarme 
fordelt via et nedslidt varmluftsystem. I forbindelse med 
overgangen til fjernvarme, blev luftvarmeanlægget udskiftet 
til et nyt, energieffektivt luftvarmesystem suppleret med et 
par radiatorer i våbenhus og dåbsværelse. 

Det samlede varmeanlæg er udført med CTS, således op-
varmning af kirken kan styres og den kan opvarmes efter 
behov.  

Udførelse: 2013 - 2014 

Bygherre :  Menighedsrådet ved Himmelev Sogn 
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Rødovre Kommune 
Ny børneinstitution på Vårfluevej 
 
Daginstitutionen opføres til 80 enheder og udgør ca. 680 
m2 i en etage. Grundens areal er ca. 3.500 m2. 
 
Rødovre Kommune, Bygningsafdelingen forestår selv pro-
jektering af arkitekt- og landskabsarkitektarbejde, projek-
teringsledelse samt byggeledelse. 
 
Damgaard bistår Rødovre Kommune med samtlige rådgi-
verydelser – Rådgivning før projektering - Rådgivning i for-
bindelse med projektering - Fagtilsyn – Aflevering, udar-
bejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan. Bygningen na-
turgasforsyningen forberedes for tilslutning til fjernvarme 
– der forventes udbygget i området.  
 
Bygningen udformes i princippet som en vinkelformet byg-
ning, hvor alle grupperum og personalerum lægges ud 
mod det grønne opholdsareal. Ved at vippe taget om dia-
gonalen opnås ud over den nødvendige taghældning, at 
centralt beliggende rum, som fællesrummet får den stør-
ste rumhøjde, mens rummene ude i enderne får lavere 
rumhøjde.  

Udførelse: 2013 - 2014 

Bygherre :  Rødovre Kommune, Ole Plass 
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Københavns Ejendomme -  Muldvarpen 
Udflytterbørnehave - om- og tilbygning 
 
Københavns Ejendomme har i august måned 2010 valgt 
Kant Arkitekter og Damgaard Rådgivende Ingeniører som 
totalrådgiverteam for udarbejdelse af projekt og udbud for 
ombygning og udvidelse af udflytterbørnehaven Muldvar-
pen i Allerød. Der etableres ligeledes produktionskøkken. 

Den nye tilbygning placeres langs den vestlige facade, såle-
des at de 2 grupperum kan udvides med mindre tilstødende 
rum. I tilbygningen placeres desuden det femte grupperum. 
Rummets gulvkote er her sænket til kælderniveau, således 
at der kan etableres direkte adgang til det fri mod syd. 

I sommerhalvåret kan der drages nytte af den nære kontakt 
til have og legeplads med flere ude/inde aktiviteter. Adskil-
lelse af dette grupperum fra huset i øvrigt giver desuden 
muligheder for andre, mere tilbagetrukne aktiviteter med 
børnene. 

Tilbygningen er opført som en let træbygning med større 
glaspartier ovenlys. Taget er udlagt som grønt tag, såkaldt 
Sedum tag, så den i højere grad integreres i det fine land-
skab. Træbeklædningen opføres i olieholdige sorter som 
ceder eller teak. Tilbygningen udføres energimæssig som 
klasse 1 og med solcelleanlæg på taget.  

Udførelse: 2010 - 2012 

Bygherre :  Københavns Ejendomme, Majka Rosseel 
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Slagelse Kommune -  Trestensgården  
integreret daginstitution 
 
Slagelse kommune har i juni måned 2010 valgt Creo Arki-
tekter og Damgaard Rådgivende Ingeniører som totalrådgi-
ver på Trestengården i Skælskør.  
 
Opgaven omfatter projekt og udbud for en integreret bør-
neinstitution til 40 børn + gæstehus for 20 dagplejebørn 
inkl. alle faciliteter og legeareal mv.  
 
Den samlede bebyggelse på i alt 536 m2 opføres som lav-
energiklasse 1 - på et 13.000 m² stort areal nord for Egges-
levmaglehallen i Skælskør – med plads for fremtidige udvi-
delser. 

Udførelse: 2010 - 2011 

Bygherre :  Slagelse Kommune,  Michael Käzsner  
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Slagelse Kommune - Integreret daginstitution 
Vejsgården i Vemmelev 
 
Slagelse kommune har valgt Creo Arkitekter og Damgaard 
Rådgivende Ingeniører som totalrådgiver ved udarbejdelse 
af projekt til ca. 522 m² stor integreret daginstitution for 
børn på Vejsgården i Vemmelev ved Korsør. 
 
Opgaven består i at renovere / ombygge Vejsgårdens eksi-
sterende stuehus i 2 etager på i alt 376 m², samt opførelse 
af en 146 m² stor tilbygning indenfor lokalplanens rammer.  
 
Nybyggeri opføres som energiklasse 1 byggeri. 
 
Kloakering for regn- og spildevand i jord tilsluttes eksiste-
rende kloak. Eksisterende ledninger under og omkring byg-
ningen omlægges eller fjernes i nødvendigt omfang. Der 
etableres nye kloaker fra nye toiletter, birum og i det om-
fang der udføres omklædning og badefaciliteter – ført i 
jord / under bygningen, med udluftning over tag. 
Regnvandssystem via Faskine. 

Udførelse: 2010 - 2011 

Bygherre :  Slagelse Kommune,  Michael Käzsner  
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Roskilde Kommune 
Renovering af faglokaler på 6 skoler 
 
I samarbejde med White arkitekter A/S – der er totalrådgi-
ver for Roskilde Kommune – har vi stået for renovering af 
faglokaler på 6 af kommunens skoler, Lynghøjskolen, Klo-
stermarksskolen, Himmelev Skole, Jyllinge Skole, Øster-
vangsskolen og Tjørnegårdsskole. 
 
En opgave der over en flerårig periode omfatter registre-
ring tilstand og vedligeholdelsesbehov, opgradering til gæl-
dende standard samt og koordinering af brugerønsker mv.  
Udarbejdelse af projekt og udbud. 

Udførelse: 2008 - 2009 

Bygherre :  Roskilde Kommune  
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Lolland Kommune - Nakskov 
Stormarksskolen 
 
Med Holm & Grut Arkitekter AS som totalrådgiver har vi 
for Lolland kommune udført en om- og tilbygning på Stor-
markskolen i Nakskov, hvor der er opført en ny bygning for 
indskoling på i alt ca. 1.000 m2.  

I den forbindelse nedrives en af skolens ældste bygninger, 
og eksisterende forsyningsledninger der er beliggende i et 
tidligere vejareal der inddraget til skolegård / legeplads for 
SFO´en.  

Den nye indskolingsbygning sammenbygges med SFO såle-
des at de 2 bygninger og de omkringliggende arealer udgør 
en samlet enhed. 

Etablering af regnvandskloakledninger, spildevands-
kloakledninger og brønde samt tilslutning til eksisterende 
ledninger. Kloak for regnvandssystem inkl. brønde, tilslut-
ninger mv. Kloak for spildevand inkl. brønde, gulvafløb, fod
-bøjninger mv. samt tilslutninger til eksisterende ledninger. 

Ny tilslutningsbrønd på eksisterende Ø 300 mm betonled-
ning.  

Der etableres strømpeforing i eksisterende Ø 300 mm be-
tonkloak (fællessystem), fra ny tilslutningsbrønd til under 
ny bygning og min. 2 m uden for fundamenter på anden 

side bygning.  

Udførelse: 2008 - 2009 

Bygherre :  Lolland Kommune , Torben Ryder 
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Universitets- og Bygningsstyrelsen 
Syddansk Universitet Odense - Bygning 38 
 
I samarbejde med Witraz Arkitekter AS, har Damgaard 
vundet Universitets- og Bygningsstyrelsens udbud på pa-
rallelle rammeaftaler for større renoveringer og nybyggeri.  

Byggeafsnit 38.2 på Syddansk Universitet i Odense om-
handler en tilbygning i 2 etager + kælder med et samlet 
brutto etageareal på 2.500 m2.  Programmering, dispositi-
onsprojekt, er udført i 2008/2009, hvor der er afholdt en 
åben–hus Workshop med repræsentanter for brugergrup-
per og organisationer samt driftspersonale i universitets-
miljøet som helhed.  

Efter forprojekt ønskede UBST gennemført en analyse af, 
om projektet med fordel kunne gennemføres som lavener-
giklasse 1. I samarbejde med Witraz er der udført et case-
studie, med det formål at påvise forøgede anlægsudgifter 
ved henholdsvis lavenergi klasse 1 og 2, kontra driftsbe-
sparelser og tilbagebetalingstider.  

På den baggrund blev det besluttet, at bygningen skulle 
udføres som lavenergiklasse 2. Detailprojekt og udbud i 
fagentreprise er udført i 2009/2010.  

Opførelsen forløber planmæssigt. Der er afholdt rejsegilde 
i den 12. oktober 2010. Bygningen er ibrugtaget.  

Udførelse: 2008 - 2011 

Bygherre :  UBST, Lisbeth Petersen 
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Lejerbo Brøndby, afd. 818-0 
Seniorfællesskabet Æbleblomsten 
 
Aftalen omfatter totalrådgivning og bygherrerådgivning 
vedrørende:  

Projektet indeholder 21 stk. ældreboliger som etagebolig-
byggeri. Boligerne er fordelt med 9 stk. 3-rums boliger på 
ca. 84 m2 og 12 stk. 2-rums boliger på ca. 67 m2 samt et 
fælleshus på ca. 125 m2. 

Udarbejdelse af projektforslag/myndighedsprojekt og sam-
let udbud i totalentreprise, afholdelse af licitation, værdi-
analysering og indstilling til bygherren.  

Udførelse: 2009 - 2011 
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