
Landsdommergården

Andelsboligforeningen AB Landsdommergården er fra 1938 og ligger i København NV. 
Ejendommen, som rummer 74 boliger, så i begyndelsen af 2016 et behov for en større 
energirenovering i ejendommen.

FLD udførte en komplet energirenovering af ejendommens varmecentral og boligernes 
radiatoranlæg. Med renoveringen konverterede ejendommen fra et gammelt et-strengs 
centralvarmeanlæg til et moderne to-strengs anlæg. Konverteringen betød nye mulig-
heder for foreningen med forindstilling og begrænsning af flowet gennem hver enkelt 
radiator. Dermed siver der nu kun det vand igennem boligernes radiatorer, som er 
nødvendigt for, at rumtemperaturen kan opretholdes i rummene.

Besparelse med bedre afkøling
Denne ændring har betydet en langt bedre afkøling af det vand, som passerer radiato-
rerne. Løsningen har sågar medført en besparelse for foreningen i retur for god afkøling.

Intelligent varmestyring
Energirenoveringen medførte også nye muligheder for beboerne med intelligent var-
mestyring i boligerne. Med de nye Danfoss Living termostater, som blev monteret i alle 
boliger, kan beboerne nu styre deres varmeforbrug og regulere temperaturen op eller 
ned via en smartphone. Det har medført en meget bedre kontrol med varmen i rumme-
ne og en langt mere fleksibel håndtering af radiatorerne for beboerne samt et bedre 
indeklima.

Et godt beboerforløb
Byggesagen varede i omtrent et halvt år og arbejdet blev udført side om side med bebo-
erne. Der var derfor stor fokus på kommunikation og dialog på sagen, så både beboere, 
bygherre og rådgiver konstant var orienterede om, hvordan og hvornår renoveringen fik 
betydning for den enkelte beboer og afdelingen som helhed.

Men energirenovering af varmecentral og radiatoranlæg har AB Landsdommergården fået op-
dateret varmeanlægget. Beboerne styrer nu radiatorerne via smartphones og Danfoss Living, 
hvilket giver en langt bedre kontrol med varme i boligerne.
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