
Københavns Rådhus Opført af Martin Nyrop 
Påbegyndt 1892
Grundstenen lagt i 1894
Byggeriet afsluttet 1905 



Et ganske særligt hus 



Københavns Rådhus 

En af byens smukkeste bygninger 
En bygning som mange har et forhold til 

En bygning som skal bevares for eftertiden



Den historiske bygning er Københavns officielle 

Anvendes ofte til repræsentationer 

Københavns Rådhus er rammen for op til 
6500 vielser om året.

Men vigtigst af alt så er Københavns rådhuse 
en moderne arbejdsplads for mere end 750 

medarbejdere

Københavns Rådhus 



Ekstrem høj kvalitet 
Utrolige detaljer 

Originaliteten bevaret

Fantastisk håndværk



Fantastisk håndværk 

Den flotte kvalitet og det fine håndværk er 
gennemført i hele byggeriet - ikke kun i de fine 
sale men også i gange, kontorerne, på lofterne 

og i kælderen  



Historiens vingesus 
både i arkitektur og 



Hvad har du stående på loftet?



Udnyttelse af pladsen på 
trods af 46.000 m2 



Københavns Rådhus 
er bygget I en tid hvor 
energi handlede om 

hvordan man fodrede sin 
hest for at den kunne 

holde en hel dag 



Luftforureningen var også nogen andet den gang
Luftindtag til ventilation var i gadeplan mod HC. Andersens Boulevard 
Der i dag er den mest trafikerede vej i København 62.200 køretøjer 

dagligt på hverdage 



Københavns Kommune 
klima målsætning 

Målsætning fastlagt I 2009 ved COP 15 I København 

Energiforbrug I Københavns Kommunes ejendomme 
skal sænkes med 40 % inden 2025 



H.C. Andersens Boulevard 1973

Energirenovering 
Fokus er oftest på nyere byggeri, isolering, vinduer og 

bygningsautomatik 

Det historiske byggeri går man uden om 

Københavns Rådhus har aldrig være dårligt energimæssig, 
men er selvfølgelig en dyr bygning 

Godt energimærke til trods for manglende isolering og 100 
år gamle vinduer

Men også en bygning der er dyr i drift. 

Opvarmningen koster 35.000 kr. om dagen på kolde dage 
Det kan vi sænke med op til 80% 



Teknik anno 1900  



Kedelcentralen ligger bag 
Københavns Brandstation 
Den forsynede oprindeligt 
rådhuset med hedtvand



Transport af 
varme  

Store gange fra kedelcentral ført 
under brandstationen og under 

rådhuset transporterede hedtvand
som via netværk af 

støbejernsradiatorer producerede 
varm luft varme luft i kælderen for 

termisk opdrift

Store ventilatorer sørgede for et 
mindre mekanisk overtryk i 



Energi 
Detektiver 
Hvordan sænker man 

energiforbruget med op til 80%?

Hvordan kan man transporterer 
varm luft - når man ikke kan 

installere kanaler ?

Hvilke muligheder rummer det 
oprindelige design



piper 



Ca. 650 piber 
er nøglen 

Ting som gør Københavns 
Rådhus 

Tindermur

Tindermur med ca. 600 piber for afkast er nøglen 



Termisk ventilation i hvert lokale 



Oprindelig opvarmning med luft - naturlig

Kontor/lokale 
Naturlig ventilation 
via termisk opdrift 
og lille mekanisk 
overtryk

Kedelvarme
Kraftig opvarmning af 
kælder - 80°C

Mekaniske træspjæld for 
justering af varme

Afkast over tag

Friskluft
Manuelt træspjæld 



Gangene under rådhuset er 
store ventilations kanaler 



Moderne zonestyring

Demontering af gamle træ klap spjæld
Rensning af murede kanaler 

Montage af 600 zone varmeflader 
Nye indblæsnings armaturer med indb. 

Spjæld
CTS i alle rum 





1978 1983   

Princip for eksisterende opvarmning med luft

+

_

Varmegenvinding ved 
cirkulation af væske

Fjernvarme

Højt El-forbrug

+

Kontor/lokale 

+FRISKLUFT ind 
-12°

AFKAST ud 
23-27°C

Ventilator

Ventilator
Varmeflade ZonevarmefladeFilter



Friskluft fra gade 
filtreres, opvarmes og 
trykkes via ventilator til 
bygningsafsnit/kontorer 

Afkast uden genvinding 
føres over tag

Afkast

Indtag

Murede 
kanaler

Brandisolerede 
stålkanaler

Teknikrum BS60

+

Kontor

+ ++

Kontor

_

+



Plads til varmegenvinding 



Princip for optimeret varmegenvinding - Test anlæg 2015 

Fjernvarmeforbrug reduceres kraftigt

+

Kontor/lokale 

+

FRISKLUFT ind 
-12°

AFKAST ud 
-2-10 °C 

Rotorveksler

Ventilator
Varmeflade Zonevarmeflade 

forstøret

Filter

FORVARMET luft 
15-19°C Genvinding > 80% føres i 
eksisterende murede kanaler



Kanalført ventilation



+

Genvinding via Rotorveksler og 
friskluftindtag fra eksisterende 
gamle murede afkast

Forvarmet luft føres til kælder via 
eksisterende murede kanal i Atrium 
Baghus

RS x2

BRS 

Kanalventilering med Røgventilator RV 
opstartes automatisk via ABA anlæg

RES

Murede 
kanaler

Brandisolerede 
stålkanaler

Brandisolerede 
stålkanaler

Teknikrum BS60

Princip for opvarmning med >80% genvinding

Kontor Kontor



Besparelsespotentiale

Energibesparelsespotentiale for Varmegenvinding på luftvarme: 

Varmeforbrug pr. dag ca. 35.000 kr./dag i 100 dage
Genvindingspotentiale på 80 % af luftskifte på i alt 10 større ventilationsanlæg
Varmebesparelse med 80 % genvinding : 35.000 x 0,8 x 0,8 x 100 dage = 2.2 mill. kr/år
Yderligere varme og El-besparelser pga. lavere temperatur i kælder samt nye anlæg koblet til CTS 
samlet skøn 200-300.000 kr/år

Udfordringer: 

Hensyn til bygning og fredninger
Byggemål individuelle løsninger
Bygningen er i drift konstant



Andre fordele ved projekt varmegenvinding

Andre fordele: 

Friskluft hentes på tag frem for ved gade hvilket giver renere luft i bygningen : Partikler og NOX
opblandes 8-15 gange i forhold til gadeniveau

Ændringer/ombygninger udføres i forhold til nyeste brandregulativer DS 428, hvilket giver større 
brandsikkerhed for bygning og brugere
Yderligere udnyttelse af eksisterende nye CTS-anlæg
Drift kan tilpasses sektionsvist samt efter behov 
Anlæg er efter ombygning forberedt for kommende dampkonvertering 2019-2022 indeholdende 
krav til afkøling

og aftræk



Indbygning af dynamisk spjæld bag eksist. indblæsningsarmatur

Kanal fra kælder
Eksisterende 
indblæsningsarmatur

Vi kan justere, måle 
og kompensere for 
individuelle modtryk



Erfaring Kendskab til huset Faglighed - Samarbejde

Jørgen Nielsen - KEID Arbejdet med rådhuset siden 2005 

Karsten Hallander - Teknisk chef på rådhuset siden 1981

Anders Bojsen-Møller - FORCE - på rådhuset siden 2008

Steen Rasmussen - Barfoed & Rasmussen - med siden 1970

Jørgen Kær - Rambøll - Brand insp. Kbh. Brandvæsen i 30 år 

Niels Boel - WSP CTS Rådgiver

Oscar Mårtensson  -

Pernille Bahnson - KEID - Økonomi


