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   Realdania By og Byg er et 
ejendomsselsskab.
Vi er et helejet datterselskab 
af Realdania.
Vi udvikler eksperimenterende 
nybyggeri.
Vi restaurerer fredede og 
bevaringsværdige ejendomme, 
som er væsentlige for den 
danske bygningsarv. 



   

   Realdania By og Byg driver ikke 
museer.
Vi vil vise, at fredede ejendomme 
kan anvendes på en tidssvarende 
måde og imødekomme moderne 
komfortkrav.
Vi udlejer ejendommene på 
markedsvilkår.
Det er derfor ikke nok, at tage en 
sweater og et par varme sokker 
på.



   

   Realdania By og Bygs model
Køb af ejendom 10 mio.
Restaurering 10 mio.
samlet projektsum 20 mio.
Ejendomsværdi 12 mio.
Filantropisk invest. 8 mio.
Tabet afskrives.
Derefter ingen filantropi.



   

   



   

   



   

   



   

   



   

   



   

   



   

   Klimaskærm
Tag:
Tagpap på brædder.
Ydervægge:
KH Betonsten.
Terrændæk:
Beton på sand/jord
Vinduer og døre i jern m. et lag 
glas.



   

   Eksisterende isolering:
Tag:
Arkimåtter
25 mm. ålegræs i papirsposer
Etagedæk mll. stue og kælder:
Kiselgur
75 mm.
Ydervægge:
Naturkork
20 mm.
Vinduer og døre m. et lag glas



   

   Cand. polyt. Kristian Hindhede
(1891-1959)
Direktør og bestyr.formand.
I flere betonvirksomheder.
Opfinder betonkanonen/roterbilen.
Importerer de første 
gravemaskiner til Danmark til sit 
firma Gravecompagniet.
Grav Co.
Unicon beton



   

   



   

   



   

   



   

   



   

   Fremtidig isolering:
Tag:
Mineraluld
150 / 175 mm.
Etagedæk mll. stueetagen og kælder:
Mineraluld
150 mm.
Ydervægge:
Aerogel
20 mm.
Forsatsrammer 10 mm. glas m. argon



   

   Ejendommen har naturgas og 
får fjernvarme i ca. 2020.
Originale radiatorer er 
restaureret og forsynet med 
Danvoss Living termostater.
Der er etableret gulvvarme.

(Samtlige tekniske 
installationer er udskiftet)



   

   



   

   Skalflex Thermovæg



   

   Skalflex Thermovæg



   

   Aspen Aerogel, INC.
www.aerogel.com
30 Forbes Road, Building B
Northborough, MA 01532 USA
Tel: 1-888-481-5058
Lambdaværdi: 0,015
Pris eks. moms 10mm/kvm. kr. 485,-
www.skalflex.dk Entreprenør
www.paroc.dk Leverandør  

http://www.aerogel.com/


   

   



   

   



   

   



   

   Varmetransmission
projekteret:
Varmetransmisson før:
26 kW
Varmetransmisson efter:
8,3 kW
Varmetransmission
efterberegnet:
10 kW



   

   Vinduer og døre
U-værdi før restaurering 6.0
U-værdi efter restaurering 1.0



   

   Forsatsrammer



   

   



   

   Tak!
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