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På udkig efter det gode samarbejde

Grønne indkøb, der virkelig gør en forskel:

8831

Spar 66% energi med
varmepumpe tørretumbler

Den nye professionelle varmepumpe-tumbler, Electrolux T4300LE, bruger varmen igen og
igen. I stedet for at blæse varm, fugtig luft ud i det fri, fjernes fugten, og varmen genvindes
til at tørre næste hold våde tøj …. hvor varmen igen bruges til at tørre næste hold tøj.
Og så fremdeles.
Varmepumpe-tumbleren bruger således 66% mindre energi end en ny almindelig el-tumbler.
Merprisen er tjent ind på under tre år! Og naturen spares for 5½ ton CO2 om året ved syv
gange daglig tørretumbling.
Har du spørgsmål, kan du kontakte vores salgsafdeling på tlf. 63 76 22 20.

Electrolux Professional A/S
Vaskeriløsninger

Hammerholmen 24–28
DK-2650 Hvidovre

www.electrolux.dk/laundrysystems

T5300 LE
Tumbler med restfugtighedsmåling
og varmepumpe – super miljøvenlig.

LEDER

Af Susanne Kuehn,
chefkonsulent, Rockwool
A/S og næstformand i
Energiforum Danmark

Mens vi venter...
Det er sagt mange gange; den
eksisterende bygningsmasse er den store
udfordring, når det gælder det alt for store
energiforbrug, der er relateret til bygninger. Bygninger lægger beslag på omkring
40 procent af samfundets samlede energiforbrug, og hvis vi skal nå de energi- og
klimamål, som er opstillet fra politisk hold,
skal vi i gang med indsatsen for at opgradere
bygningsmassen energimæssigt.
Under en procent af bygningsmassen
udskiftes årligt, så vi kan ikke bare vente
på, at nye energieffektive bygninger løser
problemet.
Den dårlige energistandard betyder i de
fleste tilfælde dårligt indeklima, og stigende
energiregninger kan nemt medføre, at bygningerne ikke er attraktive i fremtiden. Den
almene boligsektor ser allerede eksempler
på, at boliger er vanskelige at udleje på grund
af for høje varmeregninger.
Det politiske fokus på bygninger betyder,
at indsatsen for energibesparelser er en central del af den energiaftale, som de fleste af
Folketingets partier indgik sidste år. Regeringen har forpligtet sig til at præsentere en

Bygninger lægger
beslag på omkring 40 procent
af samfundets
samlede energiforbrug, og hvis vi
skal nå de energiog klimamål,
som er opstillet
fra politisk hold,
skal vi i gang
med indsatsen
for at opgradere
bygningsmassen
energimæssigt.

strategi for energirenoveringer i bygninger
inden dette års udgang. På den baggrund
indbød klima-, energi-, og bygningsminister
Martin Lidegaard i efteråret 2012 40 organisationer til at deltage i et netværk, der skulle
komme med konkrete forslag til, hvordan vi
bringer vores eksisterende bygninger op på et
tidssvarende energiniveau. Henover vinteren
og foråret har cirka 160 repræsentanter fra
organisationerne deltaget i udarbejdelsen af
et initiativkatalog, som blev overdraget til
ministeren i slutningen af maj. Kataloget kan
forhåbentlig inspirere regeringen, og forventningerne er store (læs om kataloget i Energiforum Danmark, juni 2013). Vi har kredset om
problemet i mange år, og der er lavet mange
udredninger og rapporter, så vi ved vel sådant
set godt, hvad det kræver: økonomiske incitamenter, kontrol med overholdelse af regler,
øget viden og kompetence etc.
Mens vi venter på regeringens udspil og
den politiske modtagelse af forslaget og
dermed konkrete tiltag, der skal omsættes i
bygningssektoren, kan man i dette nummer
finde inspiration til at gå i gang. n
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Energirenoveringer til den store guldmedalje
– ikke uden forpligtende mål og målinger
Hvis energirenoveringer skal blive et blomstrende marked uden tvang og tilbud,
skal aftalerne baseres på garanterede ydelser og målinger.
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INNOVA 914 S

OPEN
SOURCE

Vi erklærer hermed
vores nye HVAC
controller for Open…

CONTROLS

Clorius Controls lancerer nu markedets eneste Open Source controller til overvågning og styring af
HVAC. Controllerens navn er INNOVA og som Open Source kan den kommunikere med stort set alle
kendte protokoller og komponenter på markedet – LON, RS485, KNX og MBUS.
INNOVA betjenes intuitivt med drejehjul på den lysstærke 3,5” skærm og giver dig det totale over
blik over ejendommens forbrug og drift, når du er på nettet. Eller du kan benytte smartphone, tablet
eller computer. INNOVA kan med stor fordel anvendes af f.eks. forsyningsselskaber, boligselskaber og
ejendomsselskaber m.v. Yderligere information på 77 32 31 30 eller www.cloriuscontrols.com

CONTROLS

Energirenoveringer
til den store guldmedalje
– ikke uden forpligtende mål og målinger

I de kommende år skal
landets bygninger underkastes en omfattende
energirenovering samtidig
med, at nye huse skal være
energimæssigt helt i top.
Én af de store udfordringer
er, at renoveringsprojekter
sjældent leverer de forventede varmebesparelser.
Hvis energirenoveringer
skal blive et blomstrende
marked uden tvang og tilskud, skal aftalerne baseres på garanterede ydelser
og målinger.

Af Göran Wilke, CEO,
IC-Meter, tidl. chef for
Elsparefonden
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Det er svært at forestille sig, at et firma
ville slippe godt fra at sælge vinflasker med
halvt indhold. Eller sælge to paller brænde
og kun levere den ene. Vi forventer ganske
enkelt, at når vi køber en vare, så får vi det
aftalte.
Når vi køber energirenoveringer er det
noget andet. Her køber vi en behandling af
en bygning, med en forventet effekt. Det er
lidt som med slankekure og skønhedsoperationer.
Hvis renoveringen ikke giver det forventede
resultat, bliver dette tit forklaret med forkert
brugsadfærd. Det er muligt, at entreprenøren
har fuldstændig ret, når han fastholder, at
energirenoveringen var lige efter bogen, og
at det er brugerens adfærd, der er gal.
– Sagen er blot, det ved vi ikke!
Så begge lejre kan trygt kritisere og klandre hinanden, mens øvrige husejere kigger
efter investeringer med større kundetilfredshed.

Hvad er det, vi ønsker?
Vi lever og arbejder i bygninger, der ofte er på
alder med os selv. Så kan det da ikke undre,
at disse også trænger til at blive grundigt
opdaterede. I lighed med os, skal de honorere de krav, som samfund og individer i dag
stiller. For en bygning drejer det sig blandt
andet om indretning og sundhed, lys, luft,
servicetilbud, ressourceforbrug og klimahensyn.
At forny en bygning handler om mange
og forskellige ønsker. Her findes der ingen
rigtige miks, men en række mindstekrav.
Til gengæld står og falder succesen med, at
man som ejer gør sig helt klart, hvorfor bygningen skal opgraderes, og hvordan den skal

virke efter operationen. Det er selve pointen
med det hele.

Aftaler med målopfølgning
En aftale med en entreprenør bør selvsagt fokusere på, hvordan bygningen rent
faktisk kommer til at fungere i sit nye liv. Et
indlysende princip, som alle tilsyneladende
er enige i, men som sjældent håndhæves.
Begrundelse: Brugsadfærd og tekniske energibesparelser er svære at adskille.
MEN selvfølgelig kan man vurdere bygning
og brugsadfærd hver for sig. Løsningen er
lige til, hvis man husker på, at kerneydelsen
er et godt indeklima - ikke energi. Temperatur, luftforhold og omfang af aktiv udluftning
kan dokumenteres ved fortløbende målinger
af indeklimaet - temperatur, fugt og CO2.
Ved også at registrere det lokale vejr og
faktiske varmeforbrug, kan kvaliteten af
klimaskærm og installationer vurderes, såvel
som spirende fugtproblemer. Det er ganske
ligetil, da forskellen imellem inde- og udeklima er den fysiske ”driver” for udveksling
af luft, fugt og varme imellem bygning og
omverden.
En kontrakt omkring renovering kan indeholde garantier om såvel et godt indeklima
som maksimalt varmeforbrug. Sidstnævnte
som en funktion af det målte inde- og udeklima.
Dette løser ikke blot mulige konflikter
mellem kunde og entreprenør. Fortløbende
målinger og visualiseringer kan samtidig
anspore begge parter til at blive endnu bedre
indenfor deres respektive discipliner - brugsadfærd og tekniske energibesparelser.
Dette er ikke en vision. Sådanne koncepter
findes på markedet og kan købes i dag. n
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www.ic-meter.com

Indeklima

Onlinemåling og Web-visning af temperatur, fugt og CO2

IC-Meter, Plug ’n Play koncept med
professionelle sensorer til:
 at dokumentere indeklima i skoler,
daginstitutioner, mødelokaler,
kontorer og boliger

 at dokumentere samspil imellem

indeklima og energiforbrug ifm.
energirenoveringer og ESCO-aftaler
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Mere om IC-Meter (Indoor Climate Meter) på www.ic-meter.com og se indeklimaet
på udvalgte
arbejdspladser

Fotos: Thomas Steen Sørensen

Den vigtigste ingrediens
i succesfulde energitiltag
er samarbejde. Mød Signe
Fogtman Sønderskov, der
brænder for at oversætte
direktionens visioner,
driftsfolkenes viden og
brugernes behov til et
fælles mål.

I skellet mellem
fagligheder
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Det var et hold af yogadyrkende borgere i Gribskov Kommune, der for alvor fik Signe Fogtman
Sønderskovs øjne op for at tænke i helheder, når det kommer til energiforbrug og
-besparelser. De 15 motionister frøs under
den ugentlige times udfoldelser i en af
kommunens gymnastiksale og ville gerne
have hævet temperaturen til 20 grader.
At hæve temperaturen de få grader ville
koste flere millioner kroner i optimering og
renovering af installationerne. Og selv om
resten af salens mange brugere var godt
tilfredse, var beslutningen om den store
investering stort set truffet, uden at nogen
havde tænkt i alternativer. Det vakte for
alvor Signe Fogtman Sønderskovs undren.
– Det slog mig, at der var noget galt
i den måde, man alt for ofte tænker
energibesparelser. Selvfølgelig skulle
borgerne have deres 20 grader, men i en
stor kommune er der masser af mødelokaler eller andre samlingslokaler, som er
ledige om aftenen, og hvor der allerede
er den rette temperatur. Yogaholdet er et
godt eksempel på, at det er vigtigt at se på
bygningsporteføljen som et samlet aktiv i
stedet for blindt at superoptimere et sted,
siger Signe Fogtman Sønderskov.
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Blå bog
n Signe Fogtman Sønderskov er 35 år.
n Uddannet energiingeniør fra DTU. Den studieretning, hun begyndte
på, blev nedlagt i forbindelse med regeringsskiftet i 2001. Hun fortsatte derfor med at studere produktionsplanlægning og ressourceoptimering, og det præger hendes tilgang til energiforbedringer.
n Siden 2011 ansat i Kuben Management og fra januar 2013 afdelingsleder for Bygherrerådgivning Udbud Øst.
n Inden da var hun i Gribskov Kommune, hvor hun efter ni måneder fik
projektansvaret for udviklingsdelen af kommunens ESCO-projekt,
der i øvrigt blot var nummer to af sin art i Danmark. Var desuden dybt
involveret i et OPP-projekt, der resulterede i opførelsen af en skole og
svømmehal.
n Begyndte karrieren hos Birch og Krogboe, hvor hun fortsatte i en stilling efter at have været studentermedhjælp.
n Mor til to små børn og gift med Lars.

Som afdelingsleder for bygherrerådgivningen i Kuben Management arbejder den
35-årige energiingeniør dagligt tæt sammen
med alt fra brugere og energiansvarlige til
direktion og teknikere og i en lang række
organisationer – herunder kommuner,
erhvervsliv og offentlige institutioner. Hendes
vigtigste mål er at hjælpe kunderne til at
opnå den absolut bedste udnyttelse af energien indenfor de konkrete fysiske, politiske
og økonomiske rammer.
– Hvis man har bygningerne, kan man lige
så godt bruge dem fornuftigt. De smarteste
energibesparelser sker ved at optimere det
areal, man opholder sig på. En fuldt belagt
gymnastiksal er nu engang at foretrække
frem for to halvudnyttede bygninger, der

Af Karin Wain, journalist
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begge skal holdes ved lige og i drift, siger
Signe Fogtman Sønderskov.
Udover uddannelsen som civilingeniør med
speciale i energi har Signe Fogtman Sønderskov studeret produktionsplanlægning og
ressourceoptimering. Det fornægter sig ikke i
hendes tilgang til energibesparelser.
– Energi er det, det hele udspringer af for
mig, men det må helst ikke stå alene. Det
er vigtigt, at det er mennesker, der skal leve
og trives i bygningerne, og vi skal naturligvis ikke leve som burhøns. Men jeg har en
helt klar idé om, at vi i stedet for at rydde
op efter et overforbrug af energi hellere skal
forebygge og lade være at bruge så meget.
Det må saftsuseme være muligt at udnytte
investeringerne bedre, end vi gør i dag, siger
Signe Fogtman Sønderskov.

Det altafgørende samarbejde
Samarbejde er et gennemgående element i
Signe Fogtman Sønderskovs karriere. Som
nyansat i Gribskov Kommune var hun som
udviklingskonsulent involveret i at få to
særskilte afdelinger til at glide sammen til én
i det dengang nyoprettede Borgerservice. En
opgave, der krævede sans for at få medarbejderne til at samles om en sag.
Bare ni måneder senere fik hun ansvaret
for udviklingsdelen af kommunens allerførste ESCO-udbud, der dengang blot var

nummer to af sin art i Danmark. Og efterfølgende blev hun projektleder på de bygge- og
driftstekniske dele af et OPP-projekt, som
resulterede i opførelsen af en topmoderne
skole og svømmehal. Begge projekter, der
stillede store krav til alle involverede parter
om at lykkes i fællesskab.
– Jeg fik meget stort ansvar på OPP-projektet i forhold til min viden og erfaring. Og
jeg lærte så meget om samarbejde! Om hvor
vigtigt det er at bruge de andres faglighed.
Det er et sjældent privilegium at have været
med fra de første spirende ideer til et byggeri
til i dag at sidde som rådgiver på driften.
Også i rollen som rådgiver er samarbejdet
altafgørende for Signe Fogtmann Sønderskov.
– Det, der driver mig, er, at man er nødt
til at samarbejde på tværs af økonomer,
jurister, medarbejdere, teknikere og driftsfolk
for at nå resultater. Mit vigtigste mål er at få
det hele til at hænge sammen, og jeg trives
virkelig i oversætterrollen. At oversætte
direktionens visioner, driftsfolkenes viden og
brugernes behov til et fælles mål. Lige der - i
skellet mellem de forskellige fagligheder har jeg det allerbedst.

Utålmodig sjæl
Signe Fogtman Sønderskov forlod i 2011 Gribskov Kommune til fordel for en stilling som

Fra energimærke E til A1

Kuben Management er for nylig flyttet ind i den nyrenoverede kontorbygning Ellebro i Københavns Sydhavn. Bygningen er opført i 1929 og udbygget ad tre omgange frem mod 1959. Energirenoveringen er så gennemgribende, at den
mere end 10.000 kvadratmeter store bygning i tre etager er gået fra energimærke E til A1.
Bag renoveringen står den private ejendomsforvalter Aberdeen, som har investeret målrettet i at ruste bygningen til
endnu hundrede år. Der er foretaget en lang række energibesparende og klimavenlige tiltag, som montering af grønne
tage med vandopsamling, solceller, udvendig efterisolering, energirigtig belysning, solafskærmning og nyt ventilationsanlæg med varmegenvinding. Dertil kommer nye vinduer med trelagsglas samt køling med grundvandsanlæg. Den
samlede indsats sikrer, at bygningen lever op til kravene i BR 2020, og de mange energibesparende tiltag har en skønnet tilbagebetalingstid på 12-15.
Den beregnede samlede energibesparelse på el og varme er over en million kilowatttimer om året på de tre renoverede dele af bygningen tilsammen. Det svarer til en reduktion på 80-85 procent.
Ud over et væsentligt lavere energiforbrug har bygningens facade fået et tiltrængt løft og indeklimaet det samme.
n
n
n
n


Samlet
energibesparelse, el og varme: 1.067.000 kWh pr. år
Varmebesparelse: 94 kWh/m2 pr. år
Elbesparelse: Belysning 10 kWh/m2 pr. år
Energiproduktion, solceller: 5 kWh/m2 pr. år
Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger

projektchef hos Kuben Management. Siden
januar i år har hun kunnet føje afdelingsleder
til CV’et.
– Det er hverken den status eller magt,
der følger med at være leder, der tiltaler mig,
men mere de muligheder for indflydelse, der
følger med. Jeg kan rigtig godt lide at skabe
et samarbejdsklima, der fungerer.
Ansvaret, der følger med at være leder,
passer hende dog godt. Medlemmer af Energiforum Danmark vil kende Signe Fogtman
Sønderskov som en dame med sine meningers mod. Meninger, der efter hendes eget
udsagn sagtens kan være både kantede og
markante. I det hele taget kan hun slet ikke
lade være at markere sig – og det har lønnet
sig i form af ansvar og spændende opgaver
tidligt i karrieren.
– Mine forældre var meget foreningsaktive, og jeg er opdraget til at påtage mig et
ansvar, hvis jeg vil have indflydelse. Det er
en helt naturlig ting for mig. Og hvis jeg har
syntes, noget skulle være anderledes, har
jeg altid haft en løsning med, siger Signe
Fogtman Sønderskov.
Hun tager dog nødig hele æren selv.
– Jeg har været privilegeret med ledere,
der har turdet give slip og blive udfordret i
stedet for at lukke døren. Jeg har været ansat
steder, hvor de har troet på folk, og det har
været en stor fordel.

ESCO eller ej
På samme måde som Signe Fogtman Sønderskov lader sine ønsker om forandring ledsage af konkrete løsningsforslag, lader hun
sine holdninger ledsage af fakta og argumenter. Hun har i foreningssammenhæng markeret sig i diskussionen om ESCO eller ej og går
op i, at den baserer sig på reelle beregninger
og erfaringer snarere end ideologi.
– Det er ikke vigtigt, om det er ESCO eller
ej. Det vigtigste er at være klar over, hvilket
grundlag man træffer beslutningen på. At
vurdere helhedsbilledet og vælge den model,
der passer til organisationen og det specifikke
mål, den vil opnå.
Og netop her er kernen i Signe Fogtman
Sønderskovs holdning til ESCO eller ej – ja til
energibesparende tiltag i det hele taget.
– Der bliver taget mange beslutninger på
baggrund af estimerede besparelser, men
der måles aldrig på det. Måling og verifikation af, at man har nået den besparelse, man
havde regnet med, er afgørende for at kunne
vurdere, om der er tale om en succes eller ej.
Noget af det, Signe Fogtman Sønderskov
er mest tilfreds med ved sit eget engagement i Gribskov Kommunes ESCO-projekt, er
netop de målbare resultater.
– Det var så nyt i Gribskov, at vi ikke
vidste, om det kunne lade sig gøre. Men det
viser sig, at kommunen har overperformet

på ESCO-kontrakten. Jeg er da stolt over at
have været med til at sikre, at kommunen i
dag sparer over 20 procent af energiforbruget
i forhold til udgangspunktet. Og det er målt!
Det er ikke noget, nogen har regnet sig frem
til – det er der.
Signe Fogtmand Sønderskov er stærkt
opsat på at udbrede bevidstheden om, hvor
vigtigt det er at dokumentere energibesparelserne. Hun oplever i stigende grad, at særligt
private virksomheder er begyndt at måle og
veje for at være sikre på, at de får det for
deres investering, som de var blevet lovet.
– Jeg brænder for at være med til at drive
en udvikling og tror på, at når man blot siger
tingene ofte nok, så får det en effekt. Jeg
oplever, at der er en udvikling i gang både i
det offentlige og private, hvor energi tænkes i
relation til at udnytte sine ejendomme bedst
muligt og også at følge op på og fastholde
den opnåede energibesparelse. Det viser
mig, at det kan lade sig gøre at flytte noget.
n
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Klimakommissær Connie
Hedegaard gav udtryk for,
at hun er rigtig glad for
’konkrete mennesker, der
rykker i det virkelige liv’.
Sådanne eksempler er
vigtige i det politiske
arbejde

Foto: Folketinget

”Hvorfor skal du ud og besøge en
have i Brønshøj på din sidste feriedag?” Det kunne klimakommissær
Connie Hedegaards mand
egentlig godt tænke sig at vide.
Og det causerede et panel
bestående af bl.a. en klimakommissær, en miljøminister,
en teknik- og miljøborgmester så over en
fredelig fredag
formiddag i august

Kåres hus og have
i Brønshøj
Kåre Press-Kristensen har bygget
et nyt hus. Og det er ikke et hvilket som helst
nyt hus. Som engageret miljøingeniør og
seniorrådgiver i Det Økologiske Råd stiller Kåre Press-Kristensen nemlig ambitiøse
krav til sin bolig – og resultaterne af hans
ihærdige indsats for at få opfyldt sine krav er
rigtig interessante. Faktisk så interessante,
at der både er kommet et hæfte, en film og
en undervisningsvejledning ud af det – og fint
besøg i hus og have af både klimakommissær, miljøminister og miljøborgmester.
Egentlig er det ret simpelt og burde ikke
være så svært. Kåre vil gerne have et hus
med lavt ressourceforbrug, minimal miljøbelastning og et sundt og behageligt
indeklima
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Efter at have ledt længe uden at finde et
sådant hus, besluttede Kåre og hans familie
i 2009 at bygge det selv. Der var bare ikke
rigtig nogen leverandører af nye huse, der
levede op til Kåres krav. Men Kåre PressKristensen fandt en leverandør, der gerne
ville, men som ikke havde de store erfaringer
med at bygge energi- og miljørigtigt, og holdt
denne leverandør i hånden gennem hele
processen.
Resultatet er et lækkert tip-top moderne
parcelhus med en varmeregning på 1.000
kr/år, en negativ elregning, en vandregning
der er halveret i forhold til gennemsnittet
i Københavns Kommune og en meget lille
belastning af kommunens kloakker – og et
super indeklima i en bolig, som familien på to

voksne og to børn stortrives i. Huset blev vist
frem for klimakommissær Connie Hedegaard,
miljøminister Ida Auken, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune Ayfer
Baykal, repræsentanter for de organisationer,
der har finansieret undervisningsmateriale
om byggeriet, og den inviterede presse fredag
den 16. august.
At det kan lade sig gøre at bygge en bolig,
der lever op til Kåre Press-Kristensens krav,
er et godt argument for en klimakommissær,
der skal overbevise europæiske politikere om,
at der skal stilles krav til boligernes energiforbrug; for en miljøminister, der pusler med
ideer til genanvendelse af regnvand og krav til
byggematerialers miljøbelastning; og for en
teknik- og miljøborgmester, der arbejder med

Foto: Gustav Bech

Kort om huset i
Brønshøj

Til brug for inspirationen
af entreprenører, håndværkere og boligejere har COWIFonden, Energifonden og Ministeriet
for Børn og Undervisning finansieret et hæfte med detaljer om huset
og dets tilblivelse, en film og en
undervisningsvejledning. Materialet kan findes på Det Økologiske Råds hjemmeside
www.ecocouncil.dk
klimatilpasningsplaner og
skybrudsplaner – og i høj grad
har brug for praktiske eksempler på,
hvordan det kan gøre uden at være hverken grimt eller besværligt for kommunens
borgere.
Politikerne har brug for eksempler på, at
deres politiske visioner er realiserbare og ikke
bare luftkasteller. At de giver mening i praksis
for almindelige borgere. Men er Kåre PressKristensen en almindelig borger? Næppe.
Det kræver særlig viden og kompetencer at
være en first-mover, der flytter markedet, så
det kan levere det produkt, han som ambitiøs
forbruger vil købe.
Nu er der et eksempel og nogle erfaringer
at lære af – både for politikerne, for bygge-

riets parter, for boligejerne, og for myndigheder
og undervisningsinstitutioner.
Mindre ambitiøse boligejere end Kåre
Press-Kristensen og hans familie kan lade
sig inspirere af delelementer i projektet, for
eksempel radonsikringen, håndtering og
genbrug af regnvand, isoleringsgraden eller
ventilation med varmegenvinding.
Politikerne var begejstrede for det nye hus
i Brønshøj og enige om, at det er positivt, når
der er nogen, der tager teten, prøver nye løsninger og med deres eksempler kan inspirere
andre til at følge efter. Som Connie Hedegaard formulerede det: ”Nogen siger, at vi ikke
skal løbe foran i Danmark. Til det vil jeg bare
sige: ’pas nu på – de andre løber også’.” n

n	Lavenergiklasse 2015 (med fjernvarme)
n	Miljømærket med nordiske miljømærke
Svanen
Særlige installationer og tiltag:
n Solceller
n Regnvand til toiletskyl og maskinvask
n	Skybrudssikker nedsivningsfaskine til overskydende regnvand og vand fra omfangsdræn
n Energieffektiv hybridventilation
n Ekstra radonsikring
Huset ligger i København og har 182 m² bolig
og 28 m2 uopvarmet udestue.
De mange miljø- og energitiltag fordyrede det
samlede byggeprojekt med cirka fem procent i
forhold til konventionelt nybyggeri.
Af Christina Meyer,
freelancevidensmedarbejder
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Fra udslidt
kontorbygning til
fremtidens

energi
lav
Er det muligt at gennemføre de såkaldte dybe
energirenoveringer, som er
kommet på dagsordenen
de sidste par år? ROCKWOOL Koncernen har taget
sin egen medicin og har
reduceret energiforbruget i
en gammel kontorbygning
med 84 procent. Energiforbedringen går hånd i
hånd med godt indeklima
og flot arkitektur og viser,
at ambitiøse energirenoveringer både kan
lade sig gøre og betale sig.
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Mens der er ved at komme
gang i de ambitiøse energirenoveringer i
den almene boligsektor, er der stadig langt
mellem eksemplerne på dybe energirenoveringer i erhvervsbyggeriet. Det gælder
både offentligt og privat erhvervsbyggeri. De
såkaldte dybe energirenoveringer kom på
dagsordenen med det nye Energieffektiviseringsdirektiv fra 2012 og betyder, at man skal
gennemføre gennemgribende energirenoveringer, som resulterer i store besparelser på
op mod 80 procent, i stedet for at fokusere
på de lavthængende frugter. ROCKWOOL
Koncernen indviede sin nyrenoverede bygning i slutningen af august med deltagelse af
klima-, energi-, og bygningsminister Martin
Lidegaard.

Fra 264 til 41 kWh/m2 årligt
Kontorbygningen er oprindeligt opført i 1979
og dermed før de første egentlige krav i Bygningsreglementet til energiforbrug, som kom
i kølvandet på energikriserne. Bygningen er
med andre ord fra en tid, hvor vi troede, at
vi havde ubegrænset adgang til billig energi.
Konstruktionen bærer præg af denne tankegang: dårlig isoleringsstandard, 2 lagstermo-

vinduer, ventilation uden varmegenvinding,
og det har på mange måder været en
udfordring at bringe konstruktionen ned i et
tidssvarende energiniveau. Den 3.600 m2
store bygning i ét plan havde et energiforbrug
på 264 kWh/m2/år og var elopvarmet. Målet
for renoveringen var at opfylde den energiklasse for nye bygninger, som forventes at
blive standard i 2015, og det er lykkedes i og
med det beregnede forbrug for den energirenovede bygningen er på 41 kWh/m2 årligt.
Energirenoveringen har rykket bygningens
energimærke fra F til A1.

Renovering eller nedrivning?
Der er en begyndende diskussion om, hvorvidt vi skal foretage ambitiøse energirenoveringer af bygninger eller i stedet rive dem
ned og opføre en moderne bygning. I dette
tilfælde viste det sig, at nedrivning ville være
dyrere økonomisk og være en større miljømæssig belastning, da der er meget beton
i konstruktionen. Hvis man havde valgt at
opføre en ny bygning i stedet for at gennemføre denne ambitiøse energirenovering, ville
det have kostet cirka 30 mio. kr. mere.

bygning
Tekniske løsninger

I dette tilfælde viste det sig,
at nedrivning ville være dyrere
økonomisk og være en større
miljømæssig belastning, da der
er meget beton i konstruktionen.
Hvis man havde valgt at opføre
en ny bygning i stedet for at
gennemføre denne ambitiøse
energirenovering, ville det have
kostet cirka 30 mio. kr. mere.

Energirenoveringen har omfattet modernisering af klimaskærmen, nye effektive tekniske
anlæg og ny energiforsyning tilpasset det
nye, lave energiforbrug. Dermed illustrerer
projektet også, at den rette tilgang til energirenovering er vigtig: start med at reducere
energibehovet og beslut derefter energiforsyningen.
De nye facader har 395 mm isolering og
har dermed opnået en U-værdi på 0,08 W/
m²K, de nye 3 lags vinduer med rammer
med ROCKWOL isolering har en U-værdi på
0,75 W/m²K. Bygningen er opført med parkeringspladser under bygningen og varmetabet
fra den del af konstruktionen har været en
stor udfordring i forbindelse med energirenoveringen. Loftet i parkeringskælderen er blevet yderligere isoleret, således at U-værdien
er 0,06 W/m²K.
Hvad angår de tekniske installationer, er
der installeret LED lys og mekanisk ventilation med genindvinding (virkningsgrad
84 procent). Ventilationssystemet fungerer
ligeledes som kølingssystem. Energiforsyningen er varmepumper på jordvarme, og som
noget nyt er det med lodrette boringer ned

i 120 meters dybde. Det varme brugsvand
produceres til dels med 86 m² solvarmeanlæg (beregnet produktion 3 kWh/m² årligt).
Derudover er der opsat 170 m² solceller (forventet produktion 17 kWh/m² årligt).

Lavt energiforbrug kombineret med
flot arkitektur og godt indeklima
En så omfattende renovering har naturligvis
ikke kun til formål at bringe energiforbruget
ned. Det er også vigtigt, at der skabes nogle
gode og tidssvarende arbejdspladser med
et godt indeklima; dagslys, godt luftskifte,

Af Susanne Kuehn,
chefkonsulent,
ROCKWOOL
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ingen træk og kulde, god akustik mm. Bygningen har således fået mere vinduesareal
og gennemlyste kontorer. Bedre isolering af
ydervægge og meget energieffektive vinduer
betyder, at medarbejderne slipper for træk
og kulde og kan udnytte kontorerne fuldt ud.
Samtidig har bygningens udseende fået et
arkitektonisk løft.

Og prisen...
Der hersker en forestilling om, at energirenovering er meget dyrt og derfor ikke kan betale
sig. Det kan skyldes, at man ikke skelner
mellem udgiften til den almindelige vedligeholdelse og den omkostning, der ligger i at
bringe bygningen op på en nutidig eller som
i dette tilfælde fremtidig energistandard, når
man alligevel er i gang.
Det siges igen og igen, at energirenovering
skal foretages i forbindelse med bygningsarbejder, man alligevel udfører, hvis de skal
være rentable. Denne bygning er ingen
undtagelse. ROCKWOOL Koncernen stod
med en bygning, som efterhånden var så
nedslidt og utidssvarende, at noget skulle
ske, hvis den fortsat skulle kunne bruges som
arbejdsplads for 120 medarbejdere. Ved en
så omfattende bygningsrenovering skal man
under alle omstændigheder opfylde kravene
til nye bygninger (BR10). For at fremtidssikre
bygningen og dokumentere at det er muligt,
valgte ROCKWOOL at gå skridtet videre og
sigte mod det, der bliver almindelig standard
om godt og vel to år.
Den totale omkostning for renoveringen er
16.700 kr/m2. Heraf er 9.700 kr/m2 begrundet
i energitiltagene (samt udbedring af mug- og
skimmelskader). Totalomkostningerne ved
energirenoveringen er således 58 procent
af de samlede omkostninger. Den årlige
energiregning før energirenovering var en
millioner kroner, og den årlige udgift efter
renovering forventes at være 200.000 kr.
Tilbagebetalingstiden er dermed cirka 40 år.
Det kan virke som meget lang tid, men hvis
man regner med stigende energipriser, vil
regnestykket blive bedre, og bygningen skal
forhåbentlig stå i længere tid. Dertil kommer
de sidegevinster, som sjældent prissættes: det gode indeklima og dermed bedre
arbejdsvilkår og forhåbentlig større trivsel for
medarbejderne. n
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Ovenfor ses bygningen efter den omfattende renovering, der har ændret
facaden væsentligt. Til venstre ses
huset før renovering. Nederst billeder
fra parkeringskælderen, der er blevet
isoleret for at undgå varmetab.

Foto: Rockwool

Forbrugsovervågning på smartphone
Med istas app kan beboere let holde energiforbruget nede
NYH E D







Forbrugsovervågning 24/7
Hurtige her og nu statusbilleder
Detailvisning af forbrug pr. lokale
Sammenligning af perioder for vurdering af
forbrugsniveau
Let at opdage unaturligt forbrug
Sparer penge og skåner miljøet

Kontakt ista på 77 32 33 00 for mere information.

ista Danmark A/S
Brydehusvej 13  2750 Ballerup  Tlf.: 77 32 32 32  ista@ista.dk  www.ista.dk

Tre gode
arrangementer
Henover efteråret byder Energiforum Danmark på tre spændende
heldagsarrangementer – to klassikere og en nyskabelse.
Nyskabelsen er inspirationskonferencen ”Kommunerne har
nøglen til succes” mandag
den 30. september i Middelfart.
Konferencen arrangerer vi sammen
med Carbon20, Energitjenesten og
Grøn Erhvervsvækst.
De to klassikere er:
Temadag for energifolk i
den offentlige sektor
onsdag den 23. oktober i DGI-byen
i København. Årets tema er Fagre
nye energitider.
Boligdag ´13 som foregår
tirsdag den 12. november på Hesselet ved Nyborg og bl.a. byder
på ministerbesøg og inspirerende
workshop.

Se mere på:
www.energiforumdanmark.dk/arrangementer/kalender/
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Foto: Colourbox og Energistyrelsen

Energimærke og salgspris
En undersøgelse udført af Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) viser, at jo bedre
energimærke et enfamiliehus har, jo højere en kvadratmeterpris opnår huset ved salg.
Samtidig viser undersøgelsen, at energimærket har haft stigende indflydelse på salgspriserne, især siden 2010 hvor det blev et lovkrav, at salgsannoncer skal indeholde
husets energimærke.
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Energimærkning af biler og køleskabe er
velkendte. Mindre kendt er energimærkning
af bygninger – i hvert fald set i lyset af, at
bygninger, der bringes til salg i Danmark har
skullet energimærkes siden 1997. Resten af
EU kom med i 2003, hvor det første energimærkningsdirektiv, i EU-jargon EPBD
(Energy Performance of Building Directive),
blev vedtaget.
Idéen med at energimærke biler, køleskabe, bygninger og andre energiforbrugende
”produkter” er at få køber til at sammenligne
ens produkter med hensyn til energieffektivitet og på den konto påvirke køberen til
at vælge det mest energieffektive produkt.
Da bygninger lægger beslag på mere end
en tredjedel af samfundets årlige energiforbrug, vil selv en forskydning på et trin kunne
bidrage mærkbart til opfyldelse af samfundets energisparemål og klimaforpligtelser.

Synlighed giver effekt
For biler og hårde hvidevarer har energimærkning været en ubetinget succes.
Indkøbsmønstret har tydeligvis forrykket
sig i retning af mere energieffektive biler og
hårde hvidevarer. For bygninger har det været
svært at aflæse nogen effekt på markedet før
de allerseneste år. Forklaringen fra ejendomsmæglernes side har været, at bygninger
er noget særligt, og at det på ejendomsmarkedet er pris, liebhaveri og beliggenhed
snarere end energiforbrug, der tæller.
Når der så alligevel har vist sig en effekt,
oven i købet en stigende effekt, så kan det
tilskrives den omstændighed, at en bekendtgørelse pålagde ejendomsmæglerne at
fremvise energimærket i deres salgsannoncer
fra 1. juli 2010 (se figur 1).
I perioden frem til 2010 blev der kun handlet få huse med energimærke A og B, hvorfor
der er stor usikkerhed knyttet til disse mærker. Men for de huse, der blev solgt, har man
indtrykket af, at det nærmest blev opfattet
som negativt af køberne, at de skulle bruge
penge på et moderne lavenergihus i energiklasse A. Men så skifter udviklingen. Køber
erkender fra 2009, hvilke fordele en lav
energiregning har på sigt, så A- og B-mærkede huse fra da af opnår de højeste priser.
Figur 1 er baseret på en simpel udregning
af kvadratmeterpriser for typiske huse med
forskelligt energimærke.
Tendensen med stigende priser begynder ejdomsmæglere at mærke, først ved
at ejendomsmæglerne fra et vist tidspunkt
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Figur 1 viser, hvordan huse med forskelligt energimærke udvikler sig prismæssigt over tid. I sær fra 2010 ses en tendens i retning at øget prisseparering. Her er
priserne ikke renset for andre forhold, der også kan påvirke prisen.
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Figur 2 viser, hvilken merpris, der kan opnås for et typisk hus på 140 m² med energimærke E til A sammenlignet med at det kun havde opnået energimærke G. Her er
priserne renset for andre forhold, herunder beliggenhed, som kan være en forklaring på de fundne prisforskelle.

Af Ole Michael Jensen, Anders Rhiger Hansen og
Jesper Kragh, forskere ved Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet
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Om undersøgelsen

Undersøgelsen om Sammenhæng
mellem energimærkning og
salgspris er udført for Energistyrelsen.
Resultaterne er leveret ind til
medlemmerne af Regeringens
netværk for energirenovering,
der som ekspertgruppe har
leveret forslag til regeringens
strategi for energirenovering af
bygninger.
Læs mere i SBi-rapport SBi
2013:06 om Sammenhæng mellem energimærkning og salgspris
i Netværk for energirenovering.
www.ens.dk/byggeri/energirenoveringsnetvaerk/analyser.
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oplever en stigende interesse for energimærket fra potentielle huskøbere og derpå ved, at
liggetiden bliver kortere for huse med et godt
energimærke. Det fremgår af artiklen "Holdningsskred: Energimærket afgør boligkøb" i
månedsbladet Bedre Hjem nr. 4 2011, der er
udgivet af Bolius.

Effekten er markant
Ved at gennemføre en statistisk analyse for
alle hussalg i 2011 og 2012 finder SBi frem til,
at der er en markant forskel i salgsprisen for
huse med forskelligt energimærke. Således
er den gennemsnitlige pris for et typisk hus
på 140 m² med energimærke C eller bedre alt
andet lige ca. 100.000 kr. højere end et tilsvarende hus med energimærke D, ca. 200.000
kr. højere end et hus med energimærke E,
ca. 300.000 kr. højere end et hus med energimærke F, og ca. 400.000 kr. højere end et
hus med energimærke G. Se figur 2.
Kort sagt kan undersøgelsen konkludere,
at enfamiliehuse opnår en højere kvadratmeterpris jo bedre energimærket er, og at
energimærket over tid har haft stigende
effekt på salgspriserne. Som en tommelfingerregel kan man sige, at salgsprisen for et
typisk enfamiliehus stiger med ca. 100.000
kr. pr. trin på energimærkningsskalaen, dog
ikke ved løft til et energimærke B eller bedre.
I områder med generelt lavere kvadratmeterpriser end landsgennemsnittet er stigningerne knyttet til energimærkeforbedringer
tilsvarende mindre. Undersøgelsen viser dog,
at man for de fleste huses vedkommende vil
kunne komme langt med et energirenoveringsbudget på 100.000 kr. og rigtig langt for
200.000 kr.
Når materialet deles op, og man ser ud
over hele landet, viser det sig, at betydningen af energimærket er størst uden for
Hovedstadsområdet. Dette kan udtrykkes på
den måde, at en køber uden for Hovedstadsområdet vil fokusere mere på en bygnings
energiforbrug end en køber i hovedstadsområdet, hvor beliggenhed og andet må antages
at veje tungere. I analysen af datamaterialet
er der taget hensyn til regionale forskelle,
boligens varmeforsyning, tidspunkt for opfø-

relse og særlige karakteristika ved salg i det
givne område.
Analysen gør det ikke muligt at adskille
betydningen af energimærkningen som
udtryk for noget symbolsk, dvs. noget som
den enkelte husejere godt vil vise frem, fra
betydningen af energimærket som noget
reelt, dvs. udtryk for et ønske om højere
energieffektivitet og dermed en lavere varmeregning.

Kun typiske enfamiliehuse indgår
undersøgelsen
Undersøgelsen er afgrænset, så den kun
omfatter typiske fritliggende enfamiliehuse,
og endvidere huse som ikke er fredede.
Udgangspunktet er husets kvadratmetersalgspris udregnet på baggrund af opvarmet
areal og salgspris. Huse med meget lave
eller meget høje kvadratmeterpriser er fjernet fra analysen, da prisen her må antages at
være påvirket af forhold, som har haft særlig
betydning for fastlæggelsen af salgsprisen.
Formålet med undersøgelsen var at undersøge salg af typiske enfamiliehuse. Dermed
også være sagt, at ønsket var at undersøge,
hvilken betydning energimærkningen har
for den almindelige huskøber eller hussælger. Det er med andre ord været hensigten
at indfange den gruppe af enfamiliehuse,
som hverken arealmæssigt eller prismæssigt adskiller sig fra, hvad der kan betegnes
som almindeligt eller typisk tilgængeligt for
en gennemsnitlig huskøber. Ydermere blev
der i undersøgelsen lagt vægt på, at husene
reelt har været på markedet, hvilket betyder,
at auktionssalg og familiesalg er fjernet fra
analysen. n

Seks kandidater til

renoveringspris
Realdania og GI sætter pris på det gode renoveringsprojekt, som kombinerer arkitektoniske og
kulturhistoriske værdier med energioptimering

Mens der findes masser af priser til nybyggerier, har der
hidtil ikke eksisteret én eneste, som hylder det gode renoveringsprojekt til
gavn for brugernes livskvalitet, klimaet og samfundsøkonomien.
Men det gør der nu.
I forlængelse af en større renoveringskampagne har Realdania og
Grundejernes Investeringsfond (GI) indstiftet RENOVER-prisen, som blev
uddelt for første gang den 5. september. Der er tale om en pris, som
gives til et samlet projekt frem for til en enkelt bidragyder, som eksempelvis arkitekten, og prisen er dermed også en hyldest til det gode samarbejde på tværs af fagligheder, forklarer direktør Hans Peter Svendler,
Realdania.
– Der er et paradoks i, at nybyggeri løber med al prestigen hos aktørerne i byggebranchen, når der er så mange kulturelle, samfundsmæssige
og økonomiske gevinster ved at vende blikket mod renovering, siger Hans
Peter Svendler, som suppleres af administrerende direktør Lars Axelsen,
GI:
– Ved at vise, hvor fantastisk gode resultater der kan opnås ved en
renovering, håber vi at kunne hæve den faglige stolthed og lysten til at
arbejde med renoveringsopgaver, siger han.
Ikke færre end 107 renoveringsprojekter har været indstillet til den nye
RENOVER-pris, og seks projekter har opnået endelig nominering.
Formanden for nomineringsudvalget, tidligere stadsarkitekt Gøsta
Knudsen, kalder det glædeligt, at langt de fleste af projekterne er gennemført med fokus på både arkitektoniske og kulturhistoriske værdier og
på energioptimering.
– Det viser, at alle i byggebranchen har fået øje på, at der ligger en
betragtelig gevinst i at arbejde renovering og energioptimering ind i
samme projekt, konstaterer han. n
Artiklen er første gang bragt i fagbladet Dansk VVS nr. 9 2013.

Af Klaus A. Jensen,
journalist
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Og de nominerede var:
Henkel, erhvervsbyggeri i Valby

Henkel er en gammel sæbefabrik,
hvis funktion er blevet ændret, så
bygningen nu huser kontorer og
erhverv. Der har været fokus på
energirigtig renovering, og bygningen har blandt andet fået grønne
sedum-tage, luft-vand-varmepumper og naturlig ventilation. Sæbefabrikken er renoveret med respekt
for bygningens sjæl og charme i
kombination med moderne teknologi, hedder det i indstillingen.

Langkærparken,
alment boligbyggeri i Tilst
ved Aarhus

Bebyggelsen er Danmarks
første lavenergirenovering af en
etageejendom – energiklasse 0.
Hele klimaskærmen er fornyet,
og på taget er der etableret solceller, som leverer 32 kWh om
året og en solfanger, der leverer
varmt vand.

Nordkraft, kulturbyggeri i Aalborg

Nordkraft er et tidligere kulkraftværk, der er blevet omdannet
til et multifunktionelt kultur- og
erhvervsbyggeri. I forbindelse med
renoveringen har man efterstræbt
at bevare den kulturhistoriske værdi
i og omkring bygningerne. Projektet
har givet et løft til hele kvarteret
omkring det gamle kulkraftværk. Der
har været flere store udfordringer –
ikke mindst i forhold til isoleringen,
som er udvendig på grund af bygningens kompleksitet.
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Renover
prisen blev uddelt
5. september.
Vinderen blev
Ryesgade 30.

Ryesgade 30,
boligbyggeri i
København

Målsætningen har først og fremmest været at energioptimere
bygningen. Foruden isolering
er boligernes indeklima blevet forbedret med integreret
ventilation, og der er installeret
soldrevne ventilationsanlæg
med behovs- og brugerstyring.
Samlet har energirenoveringen
nedbragt ejendommens energiforbrug med 70 procent.

Poplen, fritidsinstitution i
Roskilde

Renoveringen af Poplen er
en nyfortolkning af de røde
ladebygninger fra den gamle
landsby, som bygningen ligger op til. I begrundelsen for
nomineringen hedder det blandt
andet, at bygningens samlede
udtryk er ændret fra at være
tung og indadvendt til nu at
være langt mere åben, legende
og inviterende. Energimæssigt
omfatter ombygningen et skift
fra elopvarmning til naturgas.

Vestermølle
Lade, kulturhus i
Skanderborg

Vester Mølle er en gammel
mølle, som er blevet omdannet
til et multifunktionelt kulturhus.
Det har været en særlig udfordring, at bygningen har en høj
bevaringsværdig værdi. Projektet
har skelet til erfaringerne fra den
tidligere renovering af Koldinghus. Der er blandt andet etableret gulvvarme med fjernvarme.
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Hvem sikrer de bedste renoveringer?
Det spørgsmål stillede Energiforum Danmark til den
administrerende direktør i Arkitektforeningen Jane
Sandberg og administrerende direktør Jan Buus Sørensen fra AI a/s, der er en rådgivende arkitekt- og
ingeniørvirksomhed.
Læs deres svar her

Renovering
handler om
at forvalte
sin formue
ordentligt

Der er ikke nogen tvivl om, at
siden den økonomiske krise satte ind i efteråret 2008, er hele byggebranchens opmærksomhed gået fra nybyggeri til renovering af
den eksisterende bygningsmasse. Set fra et
økonomisk- og ressourcemæssigt perspektiv er skiftet i opmærksomhed godt. Dels
fordi det selvfølgelig er god latin at forvalte
sin formue ordentligt – i dette tilfælde en
bygning eller bolig – men også ud fra et ressourcemæssigt perspektiv, fordi det alt andet
lige er mere klimavenligt at renovere og
vedligeholde frem for at bygge nyt.
Jeg vil gerne medgive, at arkitekterne ikke
har været blandt de første til at omfavne

Af Jane Sandberg, adm.
direktør i Arkitektforeningen

Det forkerte
spørgsmål
omstillingen fra nybyggeri til renovering
af den eksisterende bygningsmasse. Men
jeg kan dog garantere, at arkitektstanden
sidenhen for alvor er hoppet med på vognen.
Det kan mærkes, både i en øget interesse i
Arkitektforeningens efteruddannelseskurser,
der handler om renovering, og vi ser det også
meget tydeligt på arkitektskolerne, hvor
studieretninger med renovering, restaurering og transformation har oplevet et boom i
interesse fra de studerende.

Det gælder om at tænke helhedsorienteret
Tiden er efterhånden ved at løbe fra italesættelsen af den såkaldte ”kamp” mellem arkitekter og ingeniører om, hvilken faggruppe
der sikrer de bedste renoveringer. Det skyldes ikke mindst en voksende anerkendelse
af, at renoveringer skal være helhedsorienterede. Dels sikrer den helhedsorienterede
renoveringstilgang økonomisk rentabilitet i
de enkelte projekter, men den helhedsorienterede tilgang sikrer også, at renoveringsaktiviteterne leder til nogle bedre og mere
tidsvarende boliger for den enkelte boligejer.
I forhold til de kommende renoveringsprojekter vil den helhedsorienterede tilgang kun
kunne lykkedes, hvis alle byggeriets aktører
for alvor står sammen og samarbejder om
renoveringsprojekterne. Lige fra arkitekten,
der tegner de indledende streger og har det
store overblik over, hvad der skal ændres,
og hvad der skal bevares, over ingeniøren til
tømreren som står med hammeren og søm
i sin hånd. Kun på denne måde vil den helhedsorienterede tilgang blive en succes. n

I stedet for diskutere, hvem der er
bedst til renoveringer - arkitekter, ingeniører eller konstruktører -, bør vi diskutere,
hvordan vi som samfund bedst udnytter den
unikke mulighed for at renovere og opgradere
bygninger og styrke bymiljøet.
Der har været fokus på energirenoveringer i de seneste år. Nu oplever jeg heldigvis
et skift over mod en bredere bæredygtig
tilgang. Byggematerialer og ikke mindst
indeklimaet (luftkvalitet, dagslys og overtemperaturer) er kommet på dagsordenen.
For eksempel er det dårlige indeklima i
mange skoler med deraf følgende påbud fra
Arbejdstilsynet nu ved at blive en løftestang
for renovering af skoler.
Det sætter den klassiske arkitekt under
pres. Indeklima og energi er blevet videnskabeliggjort og kan kvantificeres og dokumenteres med beregninger. Det er gået fra
at være arkitektens ansvar til at være en
ingeniørydelse.
Forstå mig ret. Jeg mener, at arkitekter har
meget mere at byde på, end de nogen gange
får kommunikeret. Arkitekter er gode til at se
helheder og visioner og har blik for kvaliteterne i forandringer. Renoveringsopgaver
falder ofte i to meget forskellige ambitionsniveauer. På den ene side er det afgrænsede opgaver, såsom udskiftning af vinduer
eller tag. Det er svært at se, hvad klassiske
arkitekter kan tilbyde, som konstruktører ikke
kan tilbyde - og konstruktøren er tit hurtigere.
Konstruktører er bedre klædt på til de fugtog byggetekniske udfordringer i den slags
opgaver. Men vi må ikke fokusere så meget
på bygningsdele, at vi glemmer helheden.
Når vinduer udskiftes, og facader tætnes,

skal vi samtidig huske på indeklimaet og
sikre det tilstrækkeligt.
På den anden side er der ”transformation”
projekterne - de store helhedsplaner og
gennemgribende renoveringer. Det er typisk
teknisk vanskelige projekter med behov
for skarpe prioriteringer. Når en bygning
står over for en større renovering, er der én
chance for at gøre det rigtigt. Vi vender ikke
tilbage om 10-15 år for at give bygningen en
ekstra omgang. Derfor er det også super
vigtigt, at vi ikke kun får løst de tekniske
problemer, men også bevarer eller forbedrer
kvaliteten af byrummet. Den opgave kan kun
løses i konstruktivt tværfagligt samarbejde i
respekt for hinandens kompetencer. n

Af Jan Buus Sørensen,
administrerende direktør, AI a/s
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arkitektur hånd i hånd
med nutidens energikrav

Når bevaringsværdigt byggeri skal udvikle sig med nutidens krav kræver det omtanke
– men det kan sagtens lade sig gøre. Læs en arkitekts fortælling om Blicherparken i
Helsingør
Blicherparken er en boligbebyggelse i
Helsingør, der er opført i 1952-55 med Volmar
Drosted som arkitekt. Bebyggelsen har bevaringsværdige kvaliteter med hvide pudsede
vægge og røde lange tegltage, mørkegrønne
altaner og visse steder med fladbuede motiver, der får bebyggelsen til at fremstå som
en meget harmonisk helhed.
Over de sidste 18 år er der arbejdet med at
renovere og forny bebyggelsen på en måde,
så tradition og fornyelse går hånd i hånd, og
hvor arbejdet over tid udføres i overkomme-

lige etaper. Økonomi, arkitektoniske hensyn
og beboervalg afgør, hvor store skridt der
skal tages. Det har hidtil medført ganske
pæne, bæredygtige og fuldt rentable energibesparelser.
I 1995/96 blev hele bebyggelsen energi- og
facaderenoveret. Bebyggelsen blev efterisoleret udvendig med 10-20 cm mineraluld og
overfladepudset med en glat systempuds, så
overfladerne fremstår tilnærmelsesvis som
oprindeligt. Beboerne var, inden projektet
startede, naturligt skeptiske overfor, om de

Af Finn Strabo,
arkitekt maa
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Tegning: Finn Strabo

Foto: Velux

der efter planen vil variere i størrelser fra ca.
50 -100 m². Projektet forelægges netop nu
beboerne og kommunen til principgodkendelse, idet de påtænkte arbejder kræver, at
der udarbejdes og vedtages en lokalplan.
Med nye lejligheder vil det samlede energiforbrug blive øget, men reelt bliver resultatet
en sænkning af det gennemsnitlige forbrug
pr. lejlighed ved den foretagne byfortætning,
idet energiforbruget i de nye taglejigheder
bliver meget beskedent.
De nye højisolerede taglejligheder (BR10
niveau) vil begrænse varmetabsmuligheden
fra de underliggende lejligheder ganske
betragteligt, hvorved besparelserne vil lette
lovede besparelser ville komme, og hvordan
indeklimaet ville blive påvirket. Energiberegningerne levede dog op til forventningerne,
da besparelsen på energiregningen allerede første år var på 30 procent korrigeret i
henhold til referenceåret. Det betød, at den
årlige merudgift til de optagne lån var af en
meget beskeden størrelse. Boligselskabet
opgjorde det første år besparelsen til 600.000
kr. og låneudgiften til 680.000 kr. årligt.
Samtidig blev indeklimaet forbedret, særligt i
de meget kolde og let fugtige gavllejligheder.

59 nye taglejligheder
Netop nu arbejdes der med en anden etape,
der sigter på at udnytte bebyggelsens loftrum og omdanne dem til 59 loftlejligheder,
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Om Blicherparken
Blicherparken i Helsingør består
af 20 boligblokke – de 19 er orienteret nord/syd.
Administreres af boligselskabet
Boliggården. Bebyggelsen er en
af de smukkeste etageboligbebyggelser, som boligselskabet
kan fremvise. Består i dag af 238
lejligheder.

opvarmningsomkostningerne for disse godt
80 lejemål. Desuden er hele omkostningen
til de ellers så nært forestående udgifter til
omlægning af tegltage, ventilationshætter,
støbejernsvinduer og lignende, betalt af de
nye lejere.
Projektets arkitektoniske hovedidé tager
udgangspunkt i bygningernes kvaliteter, og
der lægges vægt på, at bebyggelsen ikke
ændres nævneværdigt arkitektonisk. De nye
taglejligheder vil således blive etableret i de
eksisterende tørrelofter og tagrum under den
samme taghældning på 40 grader, som der
er i dag. Naturligt dagslys til taglejlighederne
kommer ved brug af ovenlys i stedet for kviste. Herved bevares bebyggelsens klare og i
formmæssig henseende skarpskårne hovedformer og sammenhængende arkitektur.
Ovenlysene giver et meget højt dagslysindfald og dermed også et gratis varmetilskud
og er en bedre totalløsning, når det gælder
om at minimere varmetabet. Desuden er
ovenlysene nemme at regulere med henblik
på mekanisk eller manuel oplukning, ligesom
ovenlysene har indbyggede regulerbare
ventilationsmuligheder tillige med forskellige
muligheder for solafskærmning.

Helhedstænkning
Blicherparken er et eksempel på, at der
etapevis kan findes løsninger til flere af de
problemer, som vore byer og boliger står
over for i fremtiden. Gennem udnyttelse af
tagetagerne vil der som i dette projekt kunne
skabes omkring 25 procent flere boliger, uden
at det totale bygningsvolumen øges (med
undtagelse af en opgradering af pulterrumsfaciliteter i form af nye skure). Desuden vil
denne form for byfortætning være økonomisk
attraktiv, da eksisterende bygningsstrukturer
delvist kan genbruges.
Lokal udnyttelse af varmen fra gråt spildevand (fra køkken, bad og vask) ved brug af
varmevekslere samt opsamling af regnvand
kan også komme på tale i projektet.
Ved at foretage en byfortætning på
ovennævnte måde etableres flotte højtbeliggende lejligheder med kig til grønne
og kystnære områder, og de store smukke
grønninger mellem boligblokkene bevares
til rekreative formål. Beboerne har samtidig
fremover muligheden for at udnytte disse
store sammenhængende arealer til leg, spil
og dyrkning af grønt og til fx udvinding af
jordvarme. n

boost
Vardes vedligehold får et

efter energien
er kommet i
fokus

Varde Kommune er nok ikke så forskellig fra andre kommuner. Der har i en årrække
været afsat småt med penge til gængs
vedligehold af bygninger. Og det betyder, at
bygningsmassen lider af et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Reelt er der afsat cirka
10 millioner kroner årligt til vedligehold af
kommunens cirka 350.000 m². Det fortæller
energirådgiver Søren Rotbøl Jepsen, der er
ansat i Byggeri og Ejendomme under Udvalget for Plan og Teknik.
Men et enigt Byråd har valgt at sætte

Varde Kommune har afsat 30 millioner kroner årligt frem til og med
2016 til energibesparende projekter i
kommunens bygninger. Kommunen
er kommet sent i gang med energiarbejdet, men nu er der fart på

fokus på energibesparelser og afsat 30 millioner årligt frem til og med 2016 til energibesparende projekter.
– Vi har mulighed for at komme vedligeholdelsesefterslæbet til livs i forbindelse
med de energibesparende projekter, men det
tager tid, fortæller Søren Rotbøl Jepsen.
Det skyldes, at hver bygning bliver
betragtet som en totalopgave. Erfaringen
viser nemlig, at en begrænset indsats, hvor
der udelukkende fokuseres på tiltag med en
simpel afskrivning på op til fem år, udhuler
potentialet for mere dybdegående tiltag.

Varde Kommune forventer at skabe 140 nye jobs
og spare tre millioner kroner om året ved at investere 30 millioner kroner årligt de næste tre år
i energirenoveringer. Tallene er fremkommet på
baggrund af beregninger fra Region Syddanmark.

– De såkaldt lavthængende frugter kan
være med til at finansiere, at vi også får plukket de højthængende, som kræver lidt større
investeringer. Derfor laver vi fra start en
totaløkonomisk beregning på alle potentialer.
Hvis et tiltag er rentabelt ud fra Bygningsreglementets definition – det vil sige, at den
simple tilbagebetalingstid er kortere end trefjerdedele af tiltagets forventede levetid – så
gør vi det. Det åbner muligheden for et stort
resultat af energirenoveringen på den lange
bane, siger Søren Rotbøl Jepsen.
Projektet tager få bygninger af gangen – i
Af Malene Dissing,
journalist
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Efteruddannelse skal ruste
serviceledere til at energioptimere
Varde Kommune og Kursuscenter Vest har sammensat et toårigt efteruddannelsesprogram, som skal uddanne kommunens serviceteknikere til
Service- og energioperatører.
I løbet af to år skal 45 serviceteknikere gennemføre et uddannelsesforløb på KursusCenter Vest á syv moduler. Under forløbet vil deltagerne
komme hele vejen omkring energiforbruget, lige fra valg af el- og vvskomponenter over miljøtiltag i boliger til brug af energinøgletal og meget
mere.
Søren Rotbøl Jepsen, energirådgiver ved Varde Kommune og koordinerende på projektet, siger om baggrunden for projektet:
– Serviceteknikerne bliver bedre til at forebygge eventuelle sygdomme
i bygningerne, hvilket er billigere end den fordyrende helbredelse. Derudover vil en teknisk bedre funderet serviceleder også være motivator for
de øvrige brugere af bygningen. God energi og serviceledelse kan udløse
besparelser i samme størrelsesorden som tekniske tiltag og bygningsændringer.
De 45 teknikere går i gang med uddannelsen fordelt på tre hold til
januar.

ELENA ansøgning
på vej
Varde Kommune og 15 andre syddanske kommuner samarbejder med Region Syddanmark
om energirenoveringer. Målet for samarbejdet
er at søge et fælles tilskud hos Den Europæiske
Investeringsbank - en såkaldt ELENA ansøgning
Varde Kommune går ind i samarbejdet på niveau 3, som er det højeste niveau, kommunerne
kan deltage på. Kommunen bidrager med i alt
90 millioner kroner til den samlede ansøgning,
hvilket placerer kommunen blandt de tre største bidragsydere til projektet. De 90 millioner er
det i forvejen afsatte budget til energirenoveringer i 2014/16.
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første omgang har det været skolerne, der
har den største brugsfrekvens og det største
efterslæb.
– Vi vil gerne, at når vi vender ryggen til
en ejendom, så har vi gjort alt, hvad der står
i vores magt for, at den er rentabel og naturligvis lever op til gældende lovgivning og
teknologisk udvikling, så vi ikke skal vende
tilbage i løbet af det næste år. Det betyder,
at vi skal rundt om alt fra kælder til kvist,
konstaterer energirådgiveren.

Teknik er ikke alt
Renovering af bygninger og installation af
nye og energirigtige løsninger kan dog ikke
stå alene. Det har Søren Rotbøl Jepsen og
hans kolleger konstateret meget konkret:
– Nogle få steder har vi oplevet, at vores
tiltag bliver direkte modarbejdet. Vi har for
eksempel set, at brugerne åbner døre og
vinduer så nyinstallerede ventilationsanlæg
med varmegenindvinding ikke har nogen
effekt, og helt grelt har vi i et enkelt tilfælde
set sensorinstallationer blive tapet over
med gaffatape. Men heldigvis ser vi i langt
de fleste tilfælde det modsatte – at der

bliver bakket godt op vores arbejde med at
nedsætte energiforbruget. Flere institutioner
gør det rigtig godt og har stort fokus på at få
udbredt det gode budskab. Men de tekniske
tiltag skal kombineres med adfærdsændring
for at have den fulde effekt, fortæller Søren
Rotbøl Jepsen.
Det betyder, at der er endnu en fremadrettet opgave for energirådgiveren – nemlig en
oplysningsindsats, som der bliver arbejdet
på.
Søren Rotbøl Jepsen understreger dog,
at alle tiltag foregår i tæt samarbejde med
ledere og serviceledere i de enkelte bygninger. Derfor er den lokale ledelse også en stor
del af den projektgruppe, der bliver nedsat for
hver bygning, ligesom alle serviceledere fra
2014 og frem skal på en uddannelse, hvor der
er fokus på energioptimering og bygningsdrift.
– Det nytter ikke, at vi kommer og pådutter
noget. Og det er også vigtigt at huske, at vi
har fået en masse gode tilbagemeldinger på,
at indsatsen har givet arbejdsmiljømæssige
fordele. n

Drift
skal tænkes med i byggeprojektet
– commissioning kan hjælpe

Commissioning bør ikke
være et fremmedord for
tekniske entreprenører,
men skal ifølge eksperter
sikre, at drift tænkes ind i
byggeriet, og at de
tekniske installationer
spiller sammen

Tydelig kravspecifikation, involvering af driftsfolkene i planlægningen
af et byggeri og sammentænkning af de
mange tekniske installationer i et byggeri,
så de arbejder bedst muligt sammen.
Det er tre hovedtræk ved commissioningprocessen, som endnu ikke er så kendt i
Danmark. Og det er ærgerligt, for der er
energi at spare, vurderer chefrådgiver Ole
Teisen fra Grontmij.
Han sidder med i flere internationale
udvalg, der definerer standarder og retningslinjer for commissioning, og er også
involveret i arbejdet med en dansk standard, som efter planen er færdig i første
halvår 2014. Og det er vigtigt, for commissioning kan efter hans mening være
med til at sikre store energibesparelser,
bedre opfyldelse af bygherrens krav og en
problemfri og optimeret drift. Det fortalte
Ole Teisen på Energiforum 2013, der blev
afholdt af Energiforum Danmark i marts.

– Commissioning er med til at holde en
byggeproces på sporet i forhold til optimal
drift og funktionalitet, som bygherren
ønsker det – og det skal ske i alle faser af
projektet fra ide og programfaser, projektering, byggefase, idriftsættelse, afprøvning, dokumentation og overdragelse til
bygherren, forklarer Ole Teisen.

Gennemtænkt løsning
Commissioningens vigtigste opgave er
nemlig at sørge for, at det hele er tænkt
igennem fra starten. Er funktionskravene
til bygningen og driften de rigtige? Og
hvordan spiller de tekniske installationer
sammen?
– Ventilationsentreprenører er ikke
interesserede i endeløse opkald, hvor de
skal rykke ud til et byggeri, de har lavet,
fordi bygherren oplever et dårligt indeklima. Problemet kan skyldes varmeanlægget eller, at der er pillet ved nogle
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indstillinger. Så samspillet mellem alle de
tekniske installationer og kvalitetsstyring
på tværs af entrepriser er både bygherrens
og entreprenørernes interesse, påpeger
Ole Teisen.
Baggrunden er, at byggeriet er blevet
mere og mere teknisk komplekst, og
derfor er der mange systemer, der skal
spille sammen for at opnå optimal drift.
I henhold til reglerne skal den enkelte
entreprenør verificere sin egen proces,
men ikke byggeriet som helhed. Og det er
dén helhed, folk som Ole Teisen har øje
for, når han arbejder med commissioning.
Netop helheden bliver også fremhævet af sekretariatsleder Rolf Simonsen i
Værdibyg, der den 28. maj lancerede en
vejledning om commissioning:
– Der er ofte forskellige leverandører
til de forskellige installationer, men cts,
varme, ventilation og de øvrige installationer skal virke sammen. Og helheden skal
testes og idriftsættes på fornuftig vis. I
dag er der nogle udfordringer i det, og det
giver ofte anledning til frustration, når en
bygning tages i brug. Det kan godt være,
at der også skal kommunikeres til bygherre og brugere af den aktuelle bygning,
at indkøring tager tid, men processen skal
der tages hånd om, siger Rolf Simonsen.

Kan betale sig i det lange løb
– Entreprenørerne er smaddergode til det,
de laver, men de arbejder i en kultur, hvor
der er fokus på opførelsesomkostninger,
ikke drift. Det, commissioning kan, er at
hjælpe bygherren med at stille specifikke
krav og indgå i dialog med entreprenørerne om de løsninger, de foreslår. Hvordan vil de overholde de specifikke krav
med den foreslåede løsning? Sidst men
ikke mindst så tester vi de valgte løsnin-

Om commissioning
Forkortes ofte ”Cx”.
n	Er en kvalitetsstyringsproces, som kører parallelt med en byggesag og
fortsætter gennem byggeriets levetid.
n	Er dermed meget mere end ”koordineret idriftsættelse”, som det ofte har
været italesat i Danmark.
n	Styrer kvaliteten i en byggesag målrettet efter ejerens og brugerens krav,
ikke mindst krav til minimering af energiforbrug.
n	Hvor den almindelige kvalitetssikringsproces, som allerede bruges med
varierende resultat, er reaktiv, tilbageskuende (processen ser på det, der
allerede er opført), er commissioning-processen proaktiv, ser fremad og påvirker byggeprocessen i retning af en optimeret fremtidig drift af byggeriet.
Kort sagt: Man starter med at sætte nogle klare mål for sit byggeri, og så
måler man på, om målene er opfyldt gennem alle byggeriets faser og helt ind i
driftsfasen.
Kilde: Værdibyg

ger og deres samspil med alle de andre
tekniske installationer. Commissioningprocessen er kort sagt sat i verden for at
hyppe de totaløkonomiske kartofler og
skal bygge bro mellem byggeprojekt og
drift, siger Ole Teisen.
Naturligvis koster det ekstra for en
bygherre at have en proces af denne type
kørende ved siden af den ordinære byggeproces, medgiver Ole Teisen. En commissioning-proces vil typisk koste mellem 0,5
og 2 procent af entreprisesummen. Men,
argumenterer chefrådgiveren, der har
arbejdet med metoden i flere år, pengene
er givet godt ud:
– I Danmark har Steen & Strøm stået
bag de to butikscentre Bryggen i Vejle og
Bruun’s Galleri i Aarhus. To meget sammenlignelige byggerier hvad angår krav
og størrelse. Samme bygherre, samme
bygningsreglement og samme entreprenører. Forskellen er, at der blev udført en

Fakta om Værdibyg
n	Værdiskabende Byggeproces (Værdibyg) er resultatet af et initiativ taget af
syv af byggeriets toneangivende organisationer.
n	Med initiativet ønsker BAT-Kartellet, Bygherreforeningen, Dansk Byggeri,
Danske Arkitektvirksomheder, DI Byggematerialer, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og TEKNIQ at tage fat i problemerne og udfordringerne i
byggeriet og i byggeriets processer.
n	Værdibyg udgiver hæfter med værktøjer til byggeriets parter – hent dem
gratis på www.vaerdibyg.dk

commissioning-proces på Bryggen-projektet, men ikke på det andet. Og Bryggen
brugte efter ibrugtagning 40 procent
mindre el end Bruun’s Galleri. Det viser
et projekt fra DTU Center for Facilities
Management.
At vi i Danmark ikke præsterer optimale nye bygninger trods et stort fokus
på energioptimering i byggeriet blev på
Energiforum 2013 bekræftet af afdelingsleder Christian Bruun fra Det Kongelige
Bibliotek. Han fortalte, at der var store
energibesparelser at hente i Den Sorte
Diamant fra det øjeblik, den stod færdig:
– Vi har sparet 30 procent energi i den
nye bygning efter to år, fordi der var
noget, der ikke var tænkt igennem fra
starten, siger Christian Bruun. n
Artiklen blev bragt første gang i fagbladet
Dansk VVS nr. 4 - 2013

Af journalist
Malene Dissing
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Energihåndværkere har øget
omsætning

Direktør i Realdania, Hans Peter Svendler

Foto: Colourbox

Energihåndværkerne i Odense, Kolding og Middelfart har
øget deres omsætning med 29 procent i 2010-2012. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Omsætningen for håndværkere i resten af Danmark i samme periode er status quo.
Kilde: Grøn erhvervsvækst

Frem mod 2020 skal vi i Danmark investere op mod 40 milliarder i klimatilpasning. Derfor er det vigtigt for hele vores
samfund, at investeringerne kommer flest muligt til gode og
bidrager til at skabe værdi for byerne og deres borgere
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Danmarks første DGNBcertificerede byggeri står færdigt
Det nye miljøcenter KMC Nordhavn er den første færdige bygning, der er
bæredygtighedscertificeret efter den danske markedsversion af DGNB for nye
kontor- og erhvervsbygninger 2012. Byggeriet er både arkitektonisk og teknisk
meget signifikant. Det er By & Havn og Københavns Kommunes Teknik- og
Miljøforvaltning, der står bag.

Figur fra Glasindustriens: "Glastag", Glasindustrien.org.

Det er vigtigt at tage stilling til glassets evne til at
varmeisolere og solafskærme, når man energioptimerer en bygning. Når det
gælder glastage, skal der
også tages særligt hensyn
til personsikkerheden
Glastage kan tilføre bygninger et særligt udtryk og et specielt lys, men
smuk arkitektur kræver, at der bliver taget
højde for en række forskellige aspekter, for at
det bliver rigtig vellykket.
Først og fremmest er personsikkerheden
vigtig i forhold til glastage. Glasvalget bør ud
fra en sikkerhedsbetragtning baseres på, at:
n 	den normale aktivitet under glastaget skal
kunne finde sted uden risiko for, at der
falder glas ned
n 	i tilfælde af brand skal evakuering og
slukningsarbejde kunne finde sted med
tilstrækkelig sikkerhed
n 	rengøring og vedligeholdelse af glastaget
skal kunne ske uden risiko for personer
eller materialer
n 	montagen udføres med tilstrækkelig sikkerhed mod glasbrækage. Her er fokus på
dimensionering og termisk spænding.

Hovedreglen for valg af glas til termoruder
med hensyn til sikkerhed og styrke er, at
yderste glas bør være hærdet sikkerhedsglas
ved risiko for termisk brud, og inderste glas
skal være lamineret glas.
Lamineret glas bryder som et revnemønster men forbliver sammenhængende som i
frontruden på en bil, hvorimod hærdet glas
granulerer, men kan jo falde ned i store flager. Almindeligt glas (float) er dødsensfarligt
ved brud med skarpe, eventuelt spidse ender
ved et brud.
Man kan læse mere om personsikkerhed i
forbindelse med glastage i BR vejledningen
DS/INF 119 ”Bygningsglas Retningslinjer
for valg og anvendelse af sikkerhedsglas –
personsikkerhed” fra Dansk Standard, der
også gælder for skråtstillet glas, hvor der
kan færdes personer under glasset, herunder
lofter og udhæng.

Varmeisolering og solafskærmning
BR10 foreskriver krav til at minimere energiforbruget til belysning, ventilation og køling,
og valget af glastype har stor betydning for
både bygningens indeklima og energiforbrug. Moderne 2- og 3-lags termoruder har
både solafskærmende og varmeisolerende
egenskaber.
Varmeisoleringen afhænger af belægningens egenskaber samt gasfyldning og
glasafstand. Varmeisoleringen angives med
en U-værdi, der normalt er oplyst for lodret
monterede termoruder. I skråtstillede ruder
medfører konvektionen (mellem glassene
i termoruden) en større energiafgivelse og

dermed en forringet isoleringsevne.
Den samlede solenergitransmittans (den
solenergi, der samlet kommer ind) angives
med en g-værdi. Ønskes en høj solenergitilførsel, skal g-værdien være høj, som i energiruder (g ~ 60% - 65%). En god energirude
reflekterer varmestrålingen tilbage i rummet
og tillader samtidig en stor del af solens
stråler at passere gennem ruden.
Solafskærmende energiruder reducerer
solenergitilførslen mere, og variationen
i g-værdi er her stor, men ligger typisk
omkring g ~ 20% - 40%. En solafskærmende
energirude er både varmeisolerende og
afskærmer en stor del af solstråling fra at
komme gennem ruden, hvilket mindsker
overophedning, der er et typisk indeklimaproblem i bygninger med store glasflader. n
Læs mere i vejledningen ”Glastag” fra
Glasindustrien. ”Glastag” kan frit
downloades fra www.glasindustrien.org

Af Carl Axel Lorentzen,
diplomingeniør,
www.glasfakta.dk
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Gratis hvidbog om
bæredygtighed i byggeriet
Bygherreforeningen har i samarbejde ed Viegand Maagøe,
Innobyg og Grundejernes Investeringfond udgivet en hvidbog
om bæredygtighed i byggeriet, der omhandler både nybyg
og renovering. Den kan bestilles gratis på www.gi.dk under
Bestil materiale

Klimaforandringerne er en realitet. De koster milliarder af
kroner og har allerede forringet levevilkårene for millioner
af mennesker på kloden. Derfor er vi menneskeligt og etisk
forpligtet til at handle.
Klima-, energi og bygningsminister Martin Lidegaard ved fremlæggelsen af
regeringens klimaplan.

Netværk
i netværket
Nogen medlemmer får mere for
kontingentkronerne end andre,
fordi de har grebet muligheden
for at etablere og deltage i
Energiforum Danmarks
fagnetværk
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Hovedstaden har fået et regionalt
elbilsekretariat

Elbilsekretariatet samler og formidler relevant materiale, konkret information og praktiske vejledninger, der skal hjælpe regionens kommuner, virksomheder og borgere til at tage beslutning
om elbiler på et objektivt og kvalificeret grundlag.
Se mere på regionh.dk/elbiler

Den 4. september mødtes kommuneerfanetværk Sjælland i Helsingør til debat
om klimarenovering, rundvisning på søfartsmuseet og fælles middag, den 24. september mødes CTS-netværk Jylland for at
diskutere ”udbud og afleveringsforretninger
– stiller vi de rigtige krav?”. Begge arrangementer er eksempler på de fordybelsesmuligheder Energiforum Danmark byder på – og
viser bredden i de emner, vi sammen har
interesse for.
Alle medlemmer kan få hjælp til at starte
et netværk, bare emnet er relevant for
foreningens formål, og der er nogen, som vil
”lege med”.
Energiforum Danmark tilbyder starthjælp
og administrativ opbakning og så er det op til
deltagerne at fylde rammerne ud.

Netværk kræver en indsats
Formand Mads Bo Bojesen mener, at netværkene er et godt supplement til foreningens andre aktiviteter. Netværksmøder
kræver lidt mere af deltagerne, men til gengæld har deltagerne meget mere indflydelse
på det, der sker på møderne, og engagementet og erfaringsudvekslingen giver større
udbytte – også mellem møderne.
Marianne Thøgersen fra Guldborgsund
Kommune er enig:

Nyt netværk?
Hvis du ønsker hjælp til at oprette et nyt netværk i netværket så se mere på www.energiforumdanmark.dk/om-energiforum-danmark/
netvaerk-i-energiforum-danmark/

– Jeg har som energikoordinator i Guldborgsund Kommune igennem flere år haft
stor glæde og gavn af Energiforum Danmarks
kommunenetværk. Et netværk, hvor jeg har
mødt mange engagerede og kompetente kollegaer, som har bidraget med en stor viden
og inspiration. Gennem netværket kan man
således få uafhængig rådgivning til afklaring
af de udfordringer og spørgsmål, man måtte
støde på i sit arbejde. Min oplevelse er ofte,
at kollegaer i andre kommuner står med de
samme udfordringer som jeg, og jeg har bl.a.
gjort brug af kommunenetværket til ideudveksling og sparring med kollegaer i andre
kommuner. n

De fem nuværende netværk

Energiforum Danmark har fem netværk i netværket:
n Sjællandsnetværket mødes om energi generelt,
n to kommunale erfa-netværk og
n to cts-netværk.

Af Dorte Nørregaard
Larsen, sekretariatsleder,
Energiforum Danmark

Der er ca. 20-25 medlemmer i hvert netværk og en fast kerne på 10-15, der mødes 3-4
gange om året. Enkelte arrangementer er åbne for alle, hvor der inviteres bredt blandt
foreningens medlemmer. Det er som oftest netværkets medlemmer, der er både vært
og indlægsholdere på netværksmøderne. Det er gratis at deltage i et netværk.
Er du interesseret i at blive medlem i et af disse netværk, så kontakt sekretariatet
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Medlemssiden

Nye medlemmer

Medlemskaber og priser
Der er fire typer af medlemskaber
1 kontaktperson, 1 stemme:
Adgang for 1 medarbejder på
medlemsvilkår ved foreningens
arrangementer. Deltageren behøver ikke være kontaktpersonen.
Virksomheden har 1 stemme ved
generalforsamlingen. Foreningens
udsendelser sendes til kontaktpersonen i 1 eksemplar.
Årskontingent kr. 2.750 ekskl.
moms.
3 kontaktpersoner,
3 stemmer:
Adgang for et ubegrænset antal
medarbejdere på medlemsvilkår
ved foreningens arrangementer
under forudsætning af, at medarbejderne kommer fra den samme
virksomheds eller institutions
adresser. Foreningens udsendelser
modtages i 3 eksemplarer.
Årskontingent kr. 5.500 ekskl.
moms.

1 privatperson, 1 stemme:
Giver adgang til personlig deltagelse i foreningens arrangementer.
Medlemmet har 1 stemme ved
generalforsamlingen og modtager foreningens udsendelser i 1
eksemplar på privatadressen.
Årskontingent kr. 1.000 ekskl.
moms.
Junior/senior-medlemskab,
1 stemme:
For personer under grunduddannelse, som er relevante for foreningens formål eller for personer, der
ikke længere er erhvervsaktive.
Medlemskabet giver adgang til gratis personlig deltagelse i foreningens arrangementer, dog må udgifter til fortæring og hotelophold
betales. Medlemmet har 1 stemme
ved generalforsamlingen og modtager foreningens udsendelser i 1
eksemplar på privatadressen.
Årskontingent kr. 100 ekskl. moms.

Bestyrelse og sekretariat byder velkommen til
følgende nye medlemmer:
Anita Guldbæk
Favrskov Kommune
Søren Schultz
COOP Danmark Ejendomme
Jesper Lund
Grøn Erhvervsvækst
Peter Giliamsen
Schneider Electric
Denmark A/S
Per Kristian Jensen
Norddjurs Kommune
Hans James McDonald
Erhvervsakademiet
Lillebælt

Anders Svindborg
Pedersen
Affald Varme Århus
Lennart Olsen
Helsingør Kommune
Thomas Tørnberg
Hvidovre kommune
Thomas Rose
Kobberøe
Horsens Kommune
Niels Erik Jensen
VELUX A/S Facility
Eva Dragheim
Studerende

Gorm Max Guldmand
Erhvervsakademiet
Lillebælt

Energiforum Danmark – bestyrelse og lokalafdelinger
Formand: Mads Bo Bojesen
Næstformand: Susanne Kuehn
Næstformand: Karen Marie Pagh Nielsen

35 31 35 31
45 56 16 16
49 28 25 61

Bestyrelsesmedlemmer:
Jacob Steen Harbo
Poul Schoelzer
Flemming Kehr
John Kepny Rasmussen
Christian Trollo
Petter Møller

36
44
21
38
77
23
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39
43
24
38
77
66

35 45
42 95
36 12
18 90
70 00
24 60

Bestyrelsessuppleanter:
Henrik Offendal
Karina Dalgaard Müller

38 14 64 02
21 72 41 34

Lokalafdelinger:
Nordjylland: John Esbech
Midtjylland: Jacob Worm
Vestjylland: Flemming Madsen
Sydjylland: Søren Vinding
Fyn: Jørgen Halkjær
Hovedstadsområdet: Lajla Stjernström
Bornholm: Hans-Aage Steenberg
Region Sjælland: Niels Boel

99
87
78
72
40
43
56
20

36 77 00
44 11 39
43 88 21
16 27 61
16 50 74
28 24 46
95 53 30
63 86 85

Ny lovgivning der bygger på en god idé
,QWHOOLJHQWHIMHUQDÀ

VQLQJVPnOHre

Der forventes, at der indenfor kort tid, træder nye regler i kraft
indenfor forbrugsmåling. Lejerne har herefter krav på adgang til
løbende forbrugsværdier. Det betyder at manuelle målere (bl.a.
IRUGDPSQLQJVPnOHUH VNDOXGVNLIWHVWLOLQWHOOLJHQWHIMHUQDÀ Vningsmålere. Det nye EU-direktiv blev vedtaget i efteråret 2012.

Lever ejendommen op til de nye krav?





Techems målere kan via adapterm spare på spildvarmen
Følg forbruget og besparelsen i Techem Portalen
Vores kunder har sparet mere end 38.000 tons CO2-udslip

Åben for muligheder
Branchens eneste... Techem har
fordelingsmålere der, via adapterm,
kan behovsstyre varmesystemets
fremløbstemperatur.

Focus på ressourcer

www.techem.dk - kontakt os på tlf.: 87 44 77 05
Tjen på adapterm, typisk efter 3 år

USA. In 2004 autoimmune disease
was the fourth largest cause
of disability among women.

SWITZERLAND. Centocor Ortho Biotech has opened
a new R&D fill finish pilot plant facility that was awarded
Facility of the Year 2009 for Facility Integration.

Energy Optimisation Professional
At NNE Pharmaplan, we view sustainability as a way of
thinking and behaving which ensures that we design and
build facilities for the future.
We want to become even better at integrating energy
optimization in our solutions and are therefore looking
for an ambitious, energetic colleague who has the desire
and ability to be central when delivering and developing
services to our customers in Denmark and globally.
We expect you are a creative self-motivated individual
who enjoys working in a team environment. It is extremely
important that you can both work independently and are
an excellent team player. You are goal/result oriented and
have excellent customer understanding and the ability to
inspire and demonstrate leadership in customer relations
and you have prior experience working as a consultant
with a customer focused approach.

Your qualifications
• Engineer or equivalent.
• Profound expertise from working within the Pharmaceuticals/Biotech industry or other production industry.
• 5-10 years’ experience working within energy aspects–
preferably with a sustainability angle.
• Competence and proficiency in the areas of energy
mapping, energy processes, energy management, energy optimization, cleanTech, EED, and a strong handle
on process knowledge.

NNE Pharmaplan is the world’s leading engineering and
consulting company in the complex field of pharma and
biotech. We cover all segments from biopharmaceuticals
and vaccines to medical devices and help our customers
develop, establish and improve their product manufacturing. NNE Pharmaplan employs 1,700 people at more than
30 locations around the world.
Engineering for a healthier world – our role in an industry
that improves people’s lives worldwide. To learn more
about our company, please visit nnepharmaplan.com

Contact
We look forward to receiving your application.
For further details please contact Lis Thodberg at
+45 30 75 07 50 /LJPT@nnepharmaplan.com
Application
Please submit your application online via www.nnepharmaplan.com |Careers.
Deadline for applications: 30 October 2013
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SA J
SAJ Sunbrid er en intelligent hybrid
inverter løsning, hvor du unikt bestemmer, hvordan strømmen fra f.eks. dit
solcelleanlæg skal fordeles på nettet
eller uden om nettet.

www.e-20.dk

Bestem selv
hvor din strøm skal ledes hen

Du bestemmer selv, om du vil:

✓

Lagre strømmen via gfc HEAT varmepumpe
eller alternative enheder

✓
✓
✓

Lagre strømmen via batteribank

Sunbrid 3000
3000 watt

Prioritere energiretning
Producere direkte til nettet - helt eller delvist

Maksimal konverteringseffektivitet: 96%

Find din forhandler
og få yderligere information på
www.greenforcecompany.dk

green force company a/s • Lillebæltsvej 2 • 6715 Esbjerg N • Tlf: +45 22 98 32 98
green force company a/s leverer en lang række af innovative energibesparende løsninger inden for solcelleanlæg og energi. Produkter fra green force company
er med til at øge din grønne profil og hjælpe miljøet. Alle vores produkter er gode investeringer, ikke blot i miljøet, men også for din egen pengepung.

