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Lyse udsigter for byggebranchen
Vil markedet for de tekniske fag opleve en 
nedgang i Skandinavien i de kommende 
år? Nogle siger ja, andre siger nej. Avis-
forsiderne er præget af modstridende 
oplysninger fra kendte økonomer og 
bankfolk, som kappes om at varsle fald 
på markedet på tocifrede procenttal for så 
dagen efter at raskmelde økonomien igen. 

Men prognosemagere som Prognosesenteret 
peger stadig på en moderat vækst i bygge- og 
renoveringsbranchen med visse variationer i de 
Skandinaviske regioner. Hos GK har vi tillid til 
disse prognoser og til, at vi vil opleve en stabil 
vækst i de kommende år. Det baserer vi på den 
anslåede befolkningstilvækst, på urbanisering 
og demografiske forandringer, på lave renter og 
på et stort antal offentlige projekter inden for 

sundhedsvæsen og kultur. Derudover vil 
dårligt indeklima og et højt energiforbrug 
nødvendiggøre projekter i en stor del af 
den eksisterende bygningsmasse.

Hvordan står GK i forhold til dette? Vil vi 
vokse i takt med markedskonjunkturerne, 
eller kan GK præstere en endnu stærkere 
vækst? Kursen er klar: Vi skal vokse mere 
end markedet. Ambitionerne er udstukket 
i vores strategiske planer for perioden 
2015-2017, og målet for 2022 blev 
bekræftet på koncernens strategimøde i 
maj 2015. Efter de seneste beregninger 
ligger vores mål om at runde en omsæt-
ning på 10 milliarder i Skandinavien fast.

For at nå det mål skal vi opnå øget vækst 
på flere fagområder, etablere os på flere 
lokationer og sælge stærke koncepter 

inden for såvel tekniske 
entrepriser som service, drift 
og vedligeholdelse – og sidst, 
men ikke mindst, inden for 
energioptimering af den 
eksisterende bygningsmasse.

Leverer el-entreprise til 
forskningsklynge 
I bydelen Ullern i Oslo leverer GK Elektro en el-entreprise til 
et samlingspunkt for det norske kræftforskningsmiljø og en 
ny videregående uddannelsesinstitution.

O
slo Cancer Cluster Innovasjons-
park (OCCI) bliver en innova-
tionspark på 36.000 m2, hvoraf 
17.600 m2 bliver kontorlokaler og 

laboratorier. Ullern Videregående Skole 
kommer til at boltre sig på 14.000 m2, 
mens de resterende arealer bliver 
parkeringsanlæg. 

Klyngen er vokset frem på den grund, 
hvor Ullern Videregående Skole tidligere 
lå. Lokalerne skal rumme forsknings- og 
undervisningsmiljøer, universitetssygehus, 
erhvervsliv og skole. Sammen med Riks-
hospitalet og Radiumhospitalet kommer 
dette til at udgøre hele værdikæden inden 
for kræftforskning og behandling.
Også Ullern Videregående Skole bliver en 
del af klyngen. Tanken er, at miljøet skal 
stimulere eleverne til at uddanne sig inden 
for bioteknologi og entreprenørskab.
- Det her er et stort og udfordrende projekt 
for os. Bygningsmassen er på 36.000 m2 og 
indeholder alt fra klasseværelser og kontorer 
til laboratorier og fællesarealer, siger projekt-
leder Christian Mo fra GK Elektro Øst AS.

Det er Skanska, der har totalentreprisen, 
og projektet skal certificeres i henhold til 
BREEAM-NOR. Det stiller høje krav til 
el-entreprisen.
- Det har stillet krav til produktvalg i byg-
ningen, løsninger til styring af udendørs-
belysning og anden teknik. Energiforbruget 
måles mere end 85 steder i bygningsmassen 
for at sikre, at man har fuld kontrol over det 
samlede strømforbrug, forklarer Mo.
Centret skal efter planen åbne til efter-
året 2015. Ullern Videregående Skole 
skal stå klar til terminsstart.

Stejl kurve for GK Elektro
GK Elektro er på kort tid blevet en stor og konkurrencedygtig 
el-entreprenør.

Det nyeste fag i GK-familien blev 
indlemmet så sent som i 2014, men har 
allerede nu næsten 240 ansatte.
Den eksplosive vækst kan i høj grad 
forklares med overtagelsen af virksom-
heden Totaltek i marts 2015. 140 ansatte 
fra Totaltek blev ansat i virksomheden 
GK Elektro Øst AS, hvis tilstedeværelse 
spænder fra Oslo til Romerike og Østfold.
Med overtagelsen har GK Elektro styr-
ket sin tilstedeværelse i Østlandet og fået 
140 nye medarbejdere med mange års 
erfaring og en stærk kompetence inden 
for erhvervsbyggeri.
- Det er en glædelig udvikling for virk-
somheden, men det giver også nogle 

logistiske udfordringer. Men GK Elektro 
Øst er på meget kort tid vundet fodfæste, 
og virksomheden har holdt produktionen 
kørende gennem hele processen. Det 
havde nok ikke kunnet lade sig gøre uden 
en stor portion hjælp fra staben hos GK 
Konsern og GK Rør, siger administrerende 
direktør Even Leira fra GK Elektro AS.
Nu er banen kridtet op til, at GK Elektro 
kan indtage en position som førende 
el-entreprenør.
- Vi har mange spændende projekter i 
gang, både fagentrepriser og tekniske 
totalentrepriser, i samarbejde med andre 
fagområder hos GK. Vi er klar til at 
påtage os større projekter, siger Leira.

Heine Myrvoll (til venstre), Bjørgvin T. Bjørgvinsson og Sushan T. Michael i GK Elektro Øst arbejder hårdt for at få OCCI 
færdig til efteråret.



4 5 

HER KOMMER DET TEKST TEKST & FOTO:  HILDE KARI NYLUND  POWERHOUSE KJØRBO

Varmetilførsel, køling, ventilationsløsning og solceller fungerer fint, 
men Powerhouse i Kjørbo har endnu ikke nået sine energimål. 

D
e to gamle kontorbygninger, som 
er blevet renoveret til plushuse, 
har vakt stor interesse, siden de 
blev taget i brug i foråret 2014. 

De høje energiambitioner indebar, at 
skruen virkelig skulle strammes for at 
presse energibehovet ned til et mini-
mum. Ud over efterhånden helt almin-
delige byggetekniske tiltag som god 
isolering, gode vinduer og god tætning 
(lækagefaktor målt til 0,23) er nøgle-
ordene i dette tilfælde lave lufthastig-
heder, omfattende behovsstyring, 
begrænset varmetilførsel og meget 
blotlagt beton. De to kontorbygninger 
har fortrængningsventilation fra en 
central kerne med aftræk i trappeskakt-
erne. Alle cellekontorer har separat 
lufttilførsel, og overstrømningen ledes 
ud til fællesområdet. Mødelokalerne har 
specialdesignede indblæsningsløsninger. 

Nogle over, nogle under. – Nogle af 
energiposterne lå i 2014 over det 
forventede niveau, mens andre lå 
under, fastslår Olav Rådstoga, som er 
seniorkonsulent for VVS hos lejeren 
Asplan Viak. Han fungerede som råd-
giver og projektleder for Asplan Viak i 
forbindelse med byggeprojektet og er 
af bygherren Entra blevet hyret til at 

holde et vågent øje med bygningen i det 
første driftsår. De facit, som Indeklima 
har fået adgang til, viser blandt andet, 
at energiforbruget til ventilationsvarme 
var langt højere end forventet i fjor, 
mens energiforbruget til opvarmning af 
lokaler var lavere. 
– Summen ligger tæt på det forventede, 
oplyser Rådstoga. En del af differencen 
fra ventilationsvarmen stammer fra 
varmegenvindingen i aggregaterne, der 
ikke har fungeret som ventet (se separat 
rubrik side 6). 

Udfordringer med belysning. Også 
belysningen har krævet mere energi end 
forventet. 
– Anlægget har tilstedeværelsessensorer 
og dagslysstyring, men det har ikke 
fungeret godt nok, fastslår Rådstoga 
og tilføjer, at det skyldes for få følere, 
forkert placerede følere og forkert regu-
lering af belysningsniveau og slukke-
tider. Selvom der er installeret masser 
af LED-belysning i bygningen, giver det 
ikke automatisk et lavere forbrug – det 
kræver også behovsstyring. 

Fuld frikøling. Energiforbruget til varmt 
brugsvand er lavere end forventet, og 
kølingen af computerrum ligger langt 

under budgettet. 
– Al køleenergi kommer fra frikøling 
fra energibrøndene, pointerer Rådstoga. 
Anlægget er udstyret med automatik 
til frikøling, hvis det bliver for varmt 
indendørs om sommeren. 
– Så kan vi benytte kold luft udefra til 
at sænke temperaturen og starte fra et 
mere gunstigt udgangspunkt om morge-
nen. Det testede vi sidste sommer, 
da det var op til 33 °C udenfor, mens 
temperaturen ikke kom over 27 °C 
indenfor. Så længe der er en mærkbar 
forskel i forhold til udetemperaturen, er 
det acceptabelt, siger Rådstoga. 

Termisk masse. Indtil videre har der 
ikke været flere klager over indeklimaet, 
end man må forvente, og på en runde i 
lokalerne fik Indeklima positive tilkende-
givelser fra flere rådgivere. Rådstoga 
fremhæver særligt én ting, som har 
været en nøgle til de gode resultater. 
– Vi har blotlagt beton, dvs. tunge 
masser, som stråler ind mod de lokaler, 
der anvendes. Det er med til at stabili-
sere temperaturen både sommer og 
vinter. For enkelte aktører i projektet har 
det været udfordrende at være tvunget 
til at have frit udsyn til teknikken, siger 
han med et smil. 

Anlægget har en brøndpark med 
10 energibrønde, som dækker 
varmebehov og køling til et 
computerrum på varmepumpens 
fordamperside og leverer frikøling 
til ventilationen om sommeren. 
Effektfaktoren (COP) ligger på 
cirka 4,5. 1.550 m2 solceller på 
kontorbygningerne plus et parke-
ringshus ved siden af skal levere 
225.000 kWh om året. 
– De fungerer og producerer nogen-
lunde det, som man har forventet, 
oplyser Olav Rådstoga. 

Energiproduktion
Om vinteren anvendes der ved behov returluft til 
opvarmning om natten, dvs. hvis udetemperaturen 
er under -5 °C og indetemperaturen under 20,5 °C. 
– Det er ikke sket endnu, oplyser Olav Rådstoga. 
Ud over returluftløsningen kan der tilføres varme 
til bygningen via seks radiatorer (otte på de 
øverste etager), som er placeret ved kernen på 
hver etage. De kan tilføre hhv. 6 kW og 8 kW ved 
dimensionerende forhold. 
– Bliver varmen fordelt godt nok, når radiatorerne 
er placeret centralt?
– Ja. Ude ved facaderne er temperaturen lidt 
lavere, men med gode vinduer (U-værdi på 0,8) 
er der ikke noget kuldefald. Forudsætningen er, 
at alle, der har et cellekontor, lader dørene stå 
åbne, når de går hjem, så temperaturen udlignes 
i forhold til resten af bygningen. Det er i det store 
og hele gået godt, siger Rådstoga. 

Radiatorer ved kernen

Den indvendige trappe er ikke bare et arkitektonisk element 
– den fungerer også som aftrækskanal. 

t

Radiatorerne er centralt placeret ved kernen på hver etage. 
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Powerhouse har 55 energimålere til 
elektrisk og vandbåren energi, og de 
har givet visse udfordringer.

Problemer med målere

Åbne områder har fortrængningsventilation fra en central kerne, mens alle cellekontorer har separat lufttilførsel og 
overstrømning til fællesområde. 

Ventilationsaggregaterne fra Systemair har bypass 
omkring genvinderen for at reducere trykfaldet gen-
nem aggregatet, når der ikke er noget varmebehov. 
– Dermed forsvinder der 100-120 Pa, oplyser 
Olav Rådstoga. Anlægget har også en hybridløsning: 
Automatikken skruer ned for aftræksblæseren, når 
der ikke er behov for varmegenvinding, og åbner nogle 
luger i taget og vinduer på facaden for at lufte ud. 
– Det reducerer elforbruget til blæsere med 3.000-
4.000 kWh om året. Vi har mest gjort det for at teste 
en sådan løsning, siger Rådstoga. Indtil videre har 
det fungeret fint, også med automatisk lukning når 
det regner. Vinduerne på cellekontorerne og hvert 
fjerde vindue i kontorlandskaberne kan desuden 
åbnes manuelt. 

Ventilationsløsningen

Erfaringen viser, at antallet af fejlmuligheder 
stiger proportionalt med antallet af målere. 
– Og at en entreprenør er tilfreds, når bare 
målerne er fysisk monteret. At de så også 
skal funktionstestes for at finde eventuelt 
fejlmonterede målere kommer åbenbart 
som en overraskelse, mener Olav Rådstoga 
fra Asplan Viak. 

Præcision er afgørende. Han sætter også 
spørgsmålstegn ved, om VVS-automatik-
ken og følerne er tilstrækkeligt nøjagtige 
til et projekt med så høje ambitioner. 
– Vi oplever afvigelser på ±1,5 °C for tem-
peraturfølerne. Det er ikke godt nok, og vi har 
udskiftet i hvert fald 20 % af de kombinerede 
temperatur- og CO2-følere, siger han.  

Vigtigt med testdrift. Rådstoga mener, at 
Powerhouse-projektet viser, at branchen 
har visse udfordringer. 
– Når vi finder så mange fejl her, hvor vi 
har haft så meget fokus på, at tingene skal 
være korrekte og fungere, hvordan ser 
det så ud i de andre projekter, hvor der 
ikke bliver fulgt op på tingene? Vi kender 
svaret: Endnu værre, siger Rådstoga. Han 
mener, at så avancerede bygninger kræver 
testdrift med henblik på at dokumentere 
funktionen og afdække fejl og mangler. Blotlagt beton har stor betydning for reduktion af energiforbruget. Specialdesignede tekstilbafler sikrer god akustik

•	 Energibehov	til	drift:	
 ca. 22 kWh/m2/år

•		Bundet	energi	i	materialer:	
 ca. 20 kWh/m2/år

•	 Beregnet	energiproduktion	
 fra solceller: ca. 42 kWh/m2/år

Nøgletal 
for Powerhouse

Overraskelser i ukendt terræn
Ekstremt lave lufthastigheder 
har givet en lavere temperatur-
virkningsgrad end forventet. 
– Det føles ikke godt, at vi ikke 
opnår de resultater, som vi 
skal, fastslår Sturla Ingebrigtsen 
fra Systemair. 

Hver kontorbygning har ét stort aggregat 
for at få en lav SFP-faktor. Om vinteren 
er der behov for ca. 20-25 % af aggrega-
tets kapacitet. Det giver en SFP-værdi på 
blot 0,5- 0,6, men temperaturvirknings-
graden er lavere end antaget. 
– Tanken var, at vi skulle overdimensio-
nere aggregaterne for at få ekstremt lave 
trykfald, men vi så ikke det samlede 
billede, da vi tog den beslutning. Vi 
er ikke i mål, fastslår Ingebrigtsen, 
markedschef hos Systemair, som har 
leveret aggregaterne. 

Ekstrapolerede data. De har lænet 
sig op ad data fra deres leverandør 
Klingenburg, en af Europas største, som 
har Eurovent-certificerede varmeveks-
lere. Ifølge Ingebrigtsen er det med 
tiden kommet frem, at Eurovent tester 
ved forskellige hastigheder: 2, 2,5 og 
5 m/s gennem rotoren og nu også ved 
lufthastigheder på 1,5 m/s. Normalt 
anvendes testresultaterne til interpola-
tion for punkter mellem testens yder-
punkter og ekstrapolation for punkter 
uden for testområdet. 
– Det har snydt os, det må jeg ind-
rømme. Vi har ikke været klar over, 
hvad der er blevet målt, og hvad der er 
blevet ekstrapoleret. På Powerhouse er 
lufthastigheden 0,6 m/s, hvilket ligger 
uden for det, der har været kerneområ-
det før. Det er årsagen til, at vi for alvor 
kommer på afveje, mener Ingebrigtsen. 

Normaldata som forventet. Han siger, at 
det helt klart er den lave lufthastighed, 

der giver så store afvigelser for varme-
genvindingen. 
– Vi tror ikke, at vores normaldata er 
så forkerte, som det her antyder. Vi har 
leveret og fulgt op på mange aggregater, 
hvor vi kan se, at dataene er til at stole 
på, pointerer han. Det gælder også for 
et tredje og mindre aggregat, som er 
leveret til Powerhouse. 
– Det driftes med såkaldt ‘normale’ luft-
mængder. Der har vi en virkningsgrad 
på 85-86 %, hvilket er helt i tråd med 
forventningerne, pointerer Ingebrigtsen. 

Regner på løsninger. Lige nu arbejder 
Systemair på at finde en løsning. 
– Vi prøver forskellige tiltag for at øge 
virkningsgraden, fx at ændre rotorens 
omdrejningstal. Der sidder en på 
NTNU og regner på det her, men vi er 
ikke i mål endnu, siger Ingebrigtsen. 
Han understreger, at Powerhouse er et 
utroligt lærerigt og interessant projekt 
at deltage i, ikke mindst fordi der bliver 
fulgt så nøje op på det. 
– Havde vi vidst, hvad vi ved i dag, ville 
vi nok have foretaget en anden vurde-
ring. Vi har endnu ikke konkluderet, 

hvad der ville have været optimalt, og 
vi håber på at få et klart svar på, hvad 
der er årsagen til, at virkningsgraden er, 
som den er, siger Ingebrigtsen. 

Ekstrem blæserdrift. Samtidig er der 
løsninger, hvor Powerhouse flytter 
grænserne for, hvad der fungerer godt i 
praksis. 
– Vi har haft succes med ekstrem 
blæserdrift, med lave trykfald og med 
lave luftmængder. Vi har formået at regu-
lere længere ned, end mange ville have 
troet på forhånd, uden at opleve drifts-
problemer, fastslår Ingebrigtsen. Aggrega-
terne til kontorventilation regulerer 
trykket i hovedskakten stabilt, selvom 
indblæsningsluften kun er på 20 Pa. 

FAKTA: Rotor
En roterende varmeveksler som 
den i Powerhouse består af flere 
lag aluminium – glatte og bølgede 
lag oven på hinanden. Flere fak-
torer påvirker varmegenvindingen, 
blandt andet hastighed, rotorens 
dybde og de bølgede lags højde og 
bredde. Systemair anvender rotorer 
med en bølgehøjde på 1,4 mm. 
Selskabet har for nylig opkøbt 
den tyske rotorproducent Lautner 
Energiespartechnik GmbH. 
– Vi håber, at det vil give os 
mere viden og skræddersyede 
rotorer, siger markedschef 
Sturla Ingebrigtsen. Roterende varmeveksler. Illustration: Wikimedia Commons. 

– Powerhouse har lært os, at de gamle sandheder ikke 
holder længere, siger markedschef Sturla Ingebrigtsen fra 
Systemair. 

– Nogle af energiposterne lå i 2014 over det forventede niveau, 
mens andre lå under, fastslår Olav Rådstoga fra Asplan Viak.
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Mit bliver til vores på fremtidens kontor
– Vi udskifter “mit” med “vores”, siger gruppeleder Aasne Haug fra Asplan 
Viak, som har udformet en etage i Powerhouse efter principperne for en 
aktivitetsbaseret arbejdsplads. 

D
e nyrenoverede kontorbygninger 
i Kjørbo har ikke bare ambitioner, 
hvad angår energiforbruget – her 
tester Asplan Viak også det, som 

selskabet mener er fremtidens kontorloka-
ler. Frem for alt handler det om forskellige 
typer arbejdspladser, som kan opfylde for-
skellige behov i forbindelse med forskellige 
opgaver i løbet af en typisk arbejdsdag.
– Vi har zoner, som indbyder til forskel-
lige typer koncentration, forklarer Haug 
fra Plan og Urbanisme, som sammen med 
afdelingen Landskap holder til på denne 
etage. De ansatte kan vælge mellem rolige 
og aktive zoner – langborde på “torvet”, 
idéværksted, sofagrupper, mødelokaler, 
fordybelsesrum og minikontorlandskaber.  
– Et af målene var at skabe lokaler, som 
er bedre egnede til samarbejde, poin-
terer Haug, som tog initiativ til den 
aktivitetsbaserede arbejdsplads. 

– Vores etage. For at skabe fleksibilitet 
og variation har de ansatte givet afkald 
på faste pladser. Derfor er det som 
udgangspunkt ikke tilladt at reservere 
pladser eller lade ting ligge fremme. De 
to afdelinger har alligevel formået at 
gøre etagen til deres egen. 
– Det er lidt som at være derhjemme: 

Nogle gange er man i stuen, andre gange 
i spisestuen. Det hele er dit, og du føler 
dig hjemme. På en aktivitetsbaseret 
arbejdsplads er det vigtigt at have en 
hjemmezone. Hvis vi skulle have imple-
menteret det her i hele huset, ville hver 
gruppe have haft sit eget domæne og 
flekse inden for det, siger Haug. Asplan 
Viaks indretningsarkitekt Annetin Hu-
rum har stået for indretning og interiør 
på etagen med assistance fra det hol-
landske firma Veldhouen + Company. 

– Vil ikke tilbage. Efter det første år 
konkluderer Haug, at lokalerne indtil 
videre har fungeret rigtig godt. Noget af 
det, der gør mange nervøse, er udsigten 
til ikke at have en fast plads. 
– Ingen af os vil tilbage til faste pladser, 
oplyser hun. Det tog lidt tid at få alt det 
tekniske på plads. Det kræver mere at få 
al teknikken til at fungere på alle pladser 
og for alle, men det lykkedes. 
– Indtil videre har vi god plads, så der har 
ikke været kamp om pladserne, siger Haug. 
Et af argumenterne for ikke at vælge under-
dækning er fleksibilitet i forhold til at vokse. 
– Er der zoner, som er mere populære 
end andre? 
– Vi har en side med en fantastisk 

udsigt. Jeg tror næsten, at det er mere 
afgørende, end hvordan zonerne er 
indrettet, siger Haug. Samtidig viser de 
foreløbige erfaringer, at folk arbejder på 
forskellige måder, og at mange vælger 
lukkede rum eller en rolig zone. 

Folk skifter mening. Haug mener, at en 
aktivitetsbaseret arbejdsplads kan fungere 
godt for mange typer virksomheder. 
– Vi hører meget ofte, at “det fungerer ikke 
for os”. Men vi ser faktisk, at folk skifter 
mening, siger hun. Indvendinger som 
behov for adgang til ringbind, papir, teg-
ninger og lignende er ikke usædvanlige. 
– Vi finder løsninger på det. Derfor er 
det vigtigt at tænke alting nøje igennem 
på forhånd, mener Haug. Hun anbefaler, 
at man foretager analysen i samarbejde 
med de kommende brugere. 
– Det gælder om at arbejde tæt sammen 
med de forskellige grupper og se på deres 
adfærd og behov i løbet af arbejdsdagen, 
siger Haug.  Der findes et sæt løsninger, 
der kan anvendes de fleste steder i for-
skellige kombinationer alt efter behov. 
– Flere leverandører af kontormøbler 
specialiserer sig på dette område. Der 
findes møbler, stole, vægge og ordninger, 
som giver et helt arsenal af muligheder. 

Tilpasset dagen. Fremtidens kontor-
medarbejdere er dem, som Horn kalder 
den smarte generation: Født efter 
årtusindskiftet, opflasket med internet 
og vant til teamwork. 
– Der går en rød tråd fra urbaniseringen 
i byer, hvor folk mødes, til åbne arbejds-
pladser, hvor folk mødes og deler viden. 
Den smarte generation skaber idéer i 
møder mellem mennesker, siger Horn. 
Entra mener, at fremtidens kontorer 

handler om at forstå arbejdsprocesserne 
i den aktuelle virksomhed og tilpasse 
kontoret, så arbejdet kan udføres på den 
bedst mulige måde. 
– Det smarte kontor er tilpasset lejer-
ens behov gennem hele arbejdsdagen, 
pointerer Horn. 

Fra kaffebar til afskærmet arbejdsplads.
En typisk arbejdsdag kan indeholde 
aktiviteter, der giver forskellige behov: 

•	 Individuelt	arbejde	som	at	svare	på		
 e-mails og tale med kolleger
•	 Struktureret	samarbejde	som	
 projekt-workshop i et projektlokale. 
•	 Uformelt	møde	i	kaffebaren
•	 Formelt	møde	i	et	mødelokale
•	 Fokuseret,	individuelt	arbejde	på	en	
 afskærmet arbejdsplads
•	 Ad	hoc-videoopkald	i	et	multi-
 medierum. 

Brugertilpasset 
kontor

Historisk set har tankegangen vedrø-
rende kontorbygninger været, at én løsning 
passer til alle, enten med cellekontorer til 
alle eller åbne løsninger til alle. 
– Men alle fungerer ikke ens. I et løntungt 
land som Norge er det vigtigt at sørge 
for, at vores medarbejdere har de bedst 
mulige forudsætninger for at præstere 
godt dagen igennem, understregede 
Sonja Horn, Entras regionsdirektør for 
Oslo Sentrum, på Citykonferansen 2015. 

Nøglen til at få en kontorbygning 
til at fungere optimalt er ifølge 
Entra at forstå arbejdsproces-
serne i den enkelte virksomhed 
og tilpasse bygningen ud fra det. 

Sofahjørne med langbord og idéværksted i baggrunden. 

Aktiv zone – med god udsigt. Store skærme er attraktivt 
for dem, der arbejder meget med tegninger. 

– Jeg bestemmer 
mig fra dag til dag, 
hvor jeg vil sidde, 
siger Aasne Haug fra 
Asplan Viak. 

Samme løsning i  

Miljøhuset
Miljøhuset GK har den samme varme-
vekslerløsning som Powerhouse. 

Den eneste forskel er, at Miljøhuset ikke 
kører med bypass på varmeveksleren. 
– Derfor har man sandsynligvis det 
samme problem med virkningsgraden der, 
uden at det er blevet målt og dokumente-
ret, mener Olav Rådstoga fra Asplan Viak. 
Han pointerer, at afvigelserne i varmegen-
vindingen i Powerhouse blev afsløret 
takket være rettidig opfølgning. 

Ikke målt videnskabeligt. Temperatur-
virkningsgraden for anlægget i Miljøhuset 
GK er endnu ikke blevet målt nøjagtigt. 
– Målinger på reelle anlæg giver en hel del 
usikkerhed. Det er vanskeligt at måle kor-
rekt, når luftmængden er meget lav. Vi er 
meget interesserede i at måle, fastslår 
Bjørn S. Johansen, som er direktør for Ven-
tilation hos GK Norge. Han tilføjer, at tem-
peraturvirkningsgraden vises i Miljøhusets 
centrale driftsovervågningsanlæg, og at det 
af og til giver underlige tal – især ved lave 
luftmængder og små temperaturforskelle. 
– Virkningsgraden er ikke dokumenteret 
for fronthastigheder på under 1,5 m/s. Man 
ved ikke med sikkerhed, hvad der sker ved 
lavere hastigheder, understreger Johansen. 

Prisgivet leverandører. GK Norge stoler 
på leverandørernes data. Hvis temperatur-
genvindingen ikke er, som man har troet, 
mener Johansen, at det er vigtigt at finde 
ud af hvorfor. 
– Så bør producenter og konstruktører se 
på problemstillingen. De er jo også interes-
serede i den størst mulige virkningsgrad, 
pointerer Johansen. Han synes, at det er 
meget positivt, at der bliver fulgt så nøje 
op på projekter som Powerhouse. 
– Det er glimrende, at der bliver målt på 
dem, og at man er villig til at dele erfar-
ingerne med omverdenen. Så kan vi blive 
bedre, siger Johansen. 
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KØLEMIDLERTEKST:  HILDE KARI NYLUND  KØLEMIDLER

Nye stramninger af F-gas-
forordningen skubber flere 
af de kendte kølemidler ud af 
markedet. Nu er det ikke så 
let at give kunderne gode råd, 
mener Helge Lunde fra 
Thermoconsult. 

M
ens de fleste HFC-kølemidler 
(hydrofluorcarboner) er 
godt på vej til en hastig exit 
fra markedet, findes der 

alternativer, som ikke er omfattet af 
miljøregulativerne, og som egner sig 
godt i køleanlæg. 
– Vi må forsøge at tænke i langsigtede 
løsninger, som er energieffektive og 
miljøvenlige. Det fører ofte til naturlige 
kølemidler som ammoniak, propan og 
CO2, siger Lunde. Han anbefaler, at man 
altid undersøger, om det er muligt at 
anvende et naturligt kølemiddel. 
– Lad dig ikke spise af med, at en leve-
randør siger, at det bliver alt for dyrt, 
eller at der nærmest ikke er nogen, der 
leverer den slags, lyder Lundes opfor-
dring. Samtidig mener han, at det er 
vigtigt at være pragmatisk. 
– Vi må nuancere os og acceptere, at det 
ikke altid er lige nemt at trænge igennem 
og få en kunde til at købe et ammoniak-
anlæg, som koster 2,5 til 4 gange så 
meget som de andre, siger Lunde. Også 
i forhold til sikkerhed er det vigtigt at 
være nuanceret. Det er ikke alle, der 
ønsker at vælge ammoniak, som lugter 
kraftigt selv i ufarlige koncentrationer. 

Brændbare nyheder. Der findes allerede 
flere nye kølemidler med et lavt GWP, fx 
R1234yf og R1234ze. Lunde oplyser, at 
R1234yf har fået en streng brandklassi-
ficering og henviser til evalueringer, som 
Tor Lystad fra Rambøll har foretaget i 
forbindelse med projekter, som de begge 
arbejder på. Det endte med ammoniak 
af hensyn til brandfare. 
– Producenterne er begyndt at fremstille 
blandinger, som reducerer brandfaren 
en hel del, så den er på et acceptabelt 
niveau. Men så tænker jeg: Skal vi 
begynde med nye blandinger og bruge 
tid på at prøve det ene og det andet? Vi 
er nødt til snart at blive færdige med det 
her, mener Lunde.

Lavest mulige GWP. Han ser ingen 
vej uden om en øget brug af naturlige 
kølemidler, men han tror ikke, at de 
mest kendte HFC’er vil forsvinde helt 
endnu. 
– Selvom det ikke er så sjovt at anbefale 
dem, kan man ikke bare afvise dem. 
Man er nødt til at have udstyr, og nogle 
gange finder man det, man har brug for 
blandt disse kølemidler, pointerer Lunde. 
Hvad angår syntetiske kølemidler, så 

handler det om at vælge det, der har 
den lavest mulige miljøbelastning: Lavt 
GWP og lavt energiforbrug. Desuden 
gælder det om at konstruere anlæggene 
på en sådan måde, at man får en så lav 
fyldningsmængde som muligt, hvilket 
Lunde mener, at man er blevet bedre til 
i branchen. 
– Jeg ser lyst på fremtiden for naturlige 
kølemidler, men der er også en del at 
sætte sig ind i. Der er behov for øget 
kompetence om køling og varmepumper 
i alle led, ikke mindst på konsulentsiden, 
fastslår Lunde. 

Forslag til gode kølemidler
Proces og betingelser R717 (NH3) R744 (CO2) R1234yf R1234ze

Fryseanlæg -35 °C k	 k      

Køleanlæg - 10 °C k	 k * k   

Klimaanlæg 5 °C k	 k * k   

Varmepumpeanlæg < 50 °C k	 k ** k   

Varmepumpeanlæg > 50 °C k	 k **  k

* Kræver mest mulig subkritisk drift.
** Kræver lav temperatur ud af gaskøler. 
Hvis man skal vælge mellem HFC-kølemidlerne, har R134a det laveste GWP 
og er velegnet til alle processer med undtagelse af fryseanlæg. R410a og 
R407C egner sig til køleanlæg, klimaanlæg og varmepumpeanlæg < 50 °C.  

KILDE: Helge Lunde, Thermoconsult. 

Mange faktorer bør vurderes
Der er mange forskellige interesser og meget politik involveret 
i valg af kølemidler, mener Helge Lunde fra Thermoconsult.   

– Ofte glemmer man det, der rent teknisk er godt, siger han 
og pointerer, at det er vigtigt at vurdere en række faktorer 
som termodynamiske egenskaber, tekniske egenskaber, love 
og forskrifter, sikkerhed, miljøbelastning, tilgængelighed og 
langsigtethed samt økonomi. Tag et eksempel: Kølemidlernes 

volumetriske ydeevne. Den afgør, hvor stor en kompressor et 
anlæg skal have og dermed investeringsomkostningen.  
– Derfor er der rigtig mange, der leverer R410A i stedet for R134a, 
som rent termodynamisk ofte er meget bedre, siger Lunde. Bedre 
termodynamiske egenskaber giver lavere driftsomkostninger. 
Lunde har lavet et regneeksempel med udgangspunkt i det vel-
kendte kølemiddel R22 (se herunder). Det viser, at der kan være en 
betydelig forskel i energiforbruget med forskellige kølemidler. 

Procentuel ændring i energiforbrug ved den samme køleproduktion for forskellige 
kølemidler med en optimal (tabsfri) kuldeproces på mellem -10 °C og 35 °C i fordampnings- 
og kondenseringstryk med R22 som reference. (KILDE: Helge Lunde, Thermoconsult.)

Procentuel ændring i energiforbrug ved den samme varmeproduktion med en optimal 
(tabsfri) varmepumpeproces på mellem 0 °C og 50 °C i fordampnings- og kondenserings-
tryk med R22 som reference. (KILDE: Helge Lunde, Thermoconsult.)

– Vi må forsøge at tænke i langsigtede løsninger, som er 
energieffektive og miljøvenlige, siger Helge Lunde. 
(Foto: Hilde Kari Nylund.)
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EU’s F-gas-forordning er blevet revideret 
og trådte i kraft i EU fra den 1. januar. 
Indtil videre er det uklart, om den vil 
træde i kraft i Norge. Forordningen 
anvender forskellige kølemidlers GWP 
(Global Warming Potential) for at regne 
ud, hvor mange ton CO2-ækvivalenter 
de forskellige kølemidler svarer til 
(GWP ganget med antal kilo kølemid-
del). Forordningen udfaser HFC’er med 
en høj GWP-værdi. Det sker gennem en 
nedtrapningsordning: Fra et niveau på 
100 % i januar 2015 skal antal ton CO2-
ækvivalenter fra hydrofluorcarboner 
(HFC) trappes ned til 21 % af dette i 
løbet af 15 år. 

Maksimalt GWP på 400. I praksis bety-
der det, at det gennemsnitlige GWP ikke 

må være højere end 400. 
– Alt med en GWP-værdi på over 400 
kan man altså godt glemme, hvis man 
ikke vil skifte kølemiddel midt i perioden, 
fastslår Stig Rath, branchechef for Kulde i 
Foreningen Ventilasjon, Kulde og Energi 
(VKE). Han tilføjer, at selvom man har 
lov til at påfylde brugt kølemiddel frem 
til 2030, vil man ikke have mulighed for 
at købe det på det norske marked. 

Totalforbud mod R404A. R404A har 
med et GWP på 3922 den næsthøjeste 
værdi af de mest anvendte HFC-midler. 
Det betyder, at 3 kg af dette kølemiddel 
svarer til 11,8 ton CO2. 

•	 Fra	den	1.	januar	2020	bliver	R404A	
 forbudt på nye anlæg, og det bliver  

 forbudt at påfylde nyt kølemiddel 
 (i anlæg med en fyldning på over 10 kg). 

•	 Det	er	tilladt	at	genopfylde	med	brugt	
 kølemiddel frem til 2030.

Stop for R134a og R410a. Fra den 1. 
januar 2022 bliver R134a forbudt som 
direkte kølemiddel i nye anlæg, und-
tagen i indirekte anlæg (primærkreds) 
med et GWP på op til 1500 og en 
kuldeydeevne på over 40 kW.

Fra den 1. januar 2025 skal GWP være 
mindre end 750 i split-anlæg (små 
klimaanlæg og varmepumper med en 
fyldning på under 3 kg). Det betyder, at 
det bliver forbudt at sælge små varme-
pumper med R410A.

Derudover skærpes kravene til lækage-
kontrol ud fra kølemidlernes GWP. 

KØLEMIDLERKØLEMIDLER

F-gas-forordningen i praksis
Klimabøllerne blandt HFC-kølemidlerne skal fases ud af markedet i løbet af få år. 
Der indføres et totalforbud mod R404A, men også R410a og R134a ryger ud. 

– Naturlige kølemidler
Rådgiverne hos COWI har som mål at anvende naturlige kølemidler i så vid 
udstrækning som muligt. 

Det oplyser Jørn Stene, specialist i 
varmepumper og kølesystemer. 
– Ammoniak til køleanlæg og varme-
pumper og CO2-varmepumper som 
standardløsning til varmtvandsbe-
handling, hvor der er et stort behov, 
uddyber han. COWI har projekteret 
CO2-varmepumper til flere større 
anlæg, blandt andet ved UNN 
(Indeklima 2/2014). 
– Der sørgede vi for, at anlægget blev 
udformet optimalt. 1 kWh elektricitet 
giver 3 kWh proceskøling og 4 kWh 
varme til varmt vand, hvilket er et 
energiudbytte på 7. Det er exceptio-
nelt godt, siger Stene. COWI har 
blandt meget andet også projekteret 
udvidelsen af den termiske energi-
forsyning ved Gardermoen (T2) og 
Sykehuset i Østfold. 

Dokumenteret effektive. Stene 
pointerer, at de naturlige kølemidlers 
egenskaber er veldokumenterede. 
– På Kjøleteknisk Møte talte pro-
fessor Bjørn Palm fra KTH om 
kølemidler med et lavt GWP. Han 
begyndte med 55.000 kølemidler og 

endte med nogle, der er dårligere 
end i dag: HFO’er (hydrofluoroole-
finer). Det eneste positive er det 
lave GWP. Erfaringer viser, at der 
opstår mange emissionsstoffer ved 
produktionen af disse kølemidler, 
siger Stene. Naturlige kølemidler er 
dokumenteret effektive, men det er 
selvfølgelig vigtigt at tage højde for, 
at de er brændbare og/eller giftige. 
– Regelsættet er strengt nok. Hvis man 
gør det rigtigt, er de ikke farligere end 
andre midler, pointerer Stene. 

Renæssance for propan. På sigt 
håber COWI også at kunne anvende 
propan i mindre varmepumpe- og 
køleanlæg (op til 100 kW).
– Så skal vi have flere leverandører og 
kvalificerede serviceteknikere. Jeg er 
temmelig sikker på, at propan vil få 
en renæssance. Det kræver installa-
tioner over jordniveau, som skal være 
tætsluttende og have det nødvendige 
sikkerhedsudstyr. Det er bare noget, 
der skal stilles krav om. Propan er et 
virkelig godt kølemiddel med rigtig 
gode egenskaber, understreger Stene. 

Den reviderede F-gas-forordning gælder 
ikke for det norske marked endnu. 
– Jeg kan ikke sige, hvornår den vil 
træde i kraft i Norge. Den er lige nu til 
behandling i EFTA-landene, oplyste 
chefingeniør Alice Gaustad på Norsk 
Kjøleteknisk Møte i marts. Eftersom 
man vurderede, at den forrige version 
var EØS-relevant, er hendes staldtip, 
at det samme vil gælde den reviderede 
forordning. Et vigtigt spørgsmål er så, 
om Norge bliver en del af EU i forhold 
til den fastlagte nedtrapning. Gaustad 
lover, at det norske miljødirektorat 
hurtigt vil fremlægge et høringsforslag, 
hvis det vurderes, at forordningen er 
EØS-relevant. 
– Vi er godt klar over, at det er en 
ulempe for jer som branche, at vi ikke 
følges med resten af Europa, under-
streger hun. 

Uafklaret for Norge

Eftersom F-gas-forordningen gælder for 
hele Europa, vil der komme nye løsninger 
for kølemidler. Det mener Ole Jørgen Veiby, 
som er direktør for Kulde hos GK Norge. 

– Til små anlæg er det brændbare 
kølemidler, der er vejen frem, for større 
butiksanlæg er det CO2, og for industri-
anlæg er det brændbare midler som 
propan og propylen – og ammoniak, 
tror Stig Rath, branchechef for Kulde i 
Foreningen Ventilasjon, Kulde og En-
ergi (VKE). Der findes allerede HFC-/
HFO-kølemidler med et lavt GWP som 
R1234yf og R1234ze, men ifølge Rath er 
kiloprisen relativt høj. 
– Det varer cirka to år endnu, før de 
fem store producenter i Europa har 
fået deres produkter på markedet. I 
2017-2018 vil der komme en hel flok 
kølemidler med lav brændbarhed, som 
fungerer i alle segmenter, mener han. 
Rath forventer, at de nye blandinger vil 
have et GWP på mellem 0 og 100. 
– Så snart man begynder at acceptere 
brændbare kølemidler, opnår man et 
meget lavt GWP, forklarer han. 

Flere brændbare 
kølemidler

– For tidligt at drage konklusioner

– Markedet vil selv sørge for det. 
Sådan har det været siden 1987 med 
Kyoto-protokollen og derefter Montreal-
protokollen, pointerer han. Derfor er 
han ikke enig med dem, der hævder, at 
naturlige kølemidler er det eneste valg. 

– Det er for tidligt at drage konklusioner. 
På sigt må vi nok i højere grad gå over 
til naturlige kølemidler, men de er ikke 
den eneste løsning, siger Veiby. Indtil 
der er flere nye løsninger på plads, 
gælder det om at vælge de tilgængelige 
kølemidler med det lavest mulige GWP. 
– R134a er ikke noget dårligt valg. Dette 
kølemiddel forsvinder ikke, og man kan 
konvertere til R1234yf, når det for alvor 
kommer på markedet, mener Veiby. Ole Jørgen Veiby, direktør for Kulde hos GK Norge.

Jørn Stene, specialist
i varmepumper og 
kølesystemer.
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COMPUTERKØLING

Computerkøling med  
højt energiudbytte
Takket være et kombineret varmepumpe- og køleanlæg med 
ammoniak som kølemiddel fik NTNU Gløshaugen højtemperatur-
varmegenvinding og en energifaktor på 5. 

T
ungregnesenteret på NTNU 
Gløshaugen i Trondheim (Norges 
teknisk-naturvidenskabelige 
universitet) huser supercomputere, 

som blandt andet anvendes til at lave 
vejrsimuleringer for Norges meteorologiske 
institut. Så stor regnekraft kræver meget 
køling, og derfor er det fornuftigt at genvinde 
kondensatorvarmen fra kølemaskinerne. 
Udfordringen er temperaturniveauet.
– NTNU ønskede at genvinde til deres eget 
fjernvarmenet, hvilket indebærer en høj tem-
peratur, oplyser Jørn Stene, specialist i varme-
pumper og kølesystemer hos COWI, som har 
været med til at projektere varmepumpe- og 
køleanlægget. NTNU’s fjernvarmenet er 
adskilt fra hovedforsyningsnettet med en 
varmevekslercentral, som blev installeret i 
2013. Dermed får NTNU Drift fuld kontrol 
over temperaturniveauet og vandmængden 
(trykniveauet) i nettet, som er udekompen-
seret med en dimensioneret temperatur på 
cirka 95 °C.  Tidligere var fjernvarmenettet 
højtempereret (90-100 °C), hvilket gav et stort 
varmetab fra nettet og en del driftsproblemer. 

Varme via returledning. – Trykforskellen 
er helt central. Den gør, at vi kan levere 
varme via returledningen fra fjernvarmen, 
hvilket som udgangspunkt ikke er optimalt. 
Her er det dog smart. Overskudsvarmen 
afgives først til den bygning, som anlægget 
er placeret i, og dér anvendes størstedelen, 
fortæller Stene og tilføjer, at NTNU har en 
meget gammel bygningsmasse og dermed et 
stort varmebehov. Den maksimale returtem-
peratur i fjernvarmenettet er cirka 65 °C. Hvis 
overskudsvarmen i stedet var blevet leveret 

til fremløbsledningen til fjernvarme, ville 
temperaturniveauet have været langt højere. 
Anlægget kan desuden kobles om, så over-
skudsvarmen leveres til fremløbsledningen.  

Højt energiudbytte. Mens standardkøle-
anlæg og -varmepumper maksimalt kan 
håndtere en returtemperatur på 50-60 °C, 
er det muligt at nå op på 75-100 °C med 
specialdesignede højtemperaturanlæg. 
Det køle- og varmepumpeanlæg, der er 
tilknyttet Tungregnesenteret, består af to 
aggregater, der benytter ammoniak som 
kølemiddel. Den samlede køleydeevne er 
800 kW ved 7/12 °C i isvandssystemet, og 
den maksimale afgivne varmeeffekt er cirka 
1,1 MW. Om sommeren er der brug for 
cirka 1 MW effekt til varmtvandsbehand-
ling. Et separat tørkøleanlæg fjerner over-
skudsvarme, som ikke kan udnyttes, men 
det skal anvendes så lidt som muligt. Det 
meste af året kan al overskudsvarme udnyt-
tes, hvilket giver en høj udnyttelsesgrad. 
– Én kilowatt elektricitet giver to kilowatt 
køling og tre kilowatt varme, så energi-
udbyttet er fem, oplyser Stene. 

Meget forarbejde. Et anlæg med central 
driftsovervågning giver NTNU Drift et 
godt overblik over energiflowet. 
– Der er tale om en yderst kompetent og 
kvalitetsbevidst bygherre, som blandt andet 
har arbejdet meget med instrumentering, 
siger Stene. Alligevel var der meget, der 
skulle kortlægges, før man lagde sig fast på 
denne løsning. 
– Det krævede en hel del forberedende 
arbejde at finde ud af, om højtemperatur-

TEKST:  HILDE KARI NYLUND  

Det plassbygde maskinrommet er trangt, med spesialbygde 
lange, slanke aggregater. (Foto: Eptec Energi)

COMPUTERKØLING

varmegenvinding var interessant. Blandt andet måtte kollega 
Ole Øiene Smedegård, som også er blikkenslagermester, gå 
ind i eksisterende bygninger for at lave tegninger i forbindelse 
med ombygningen, fortæller Stene. COWI i Trondheim har 
haft ansvaret for at analysere og projektere køle-/varmepumpe-
anlægget, de har projekteret ombygningen af fjernvarme- og 
isvandssystemet, høj- og lavspændingsforsyning og udarbejdet 
en detaljeret risiko- og sårbarhedsanalyse (ROS-analyse). Eptec 
Energi AS i Oslo/Moss har leveret anlægget, mens deres afdeling i 
Trondheim skal stå for service og vedligeholdelse fremover. 

FAKTA: 1-trinsproces
På store højtemperaturanlæg benytter man normalt 2-trinsprocesser, 
men i det trange, pladsbyggede maskinrum på NTNU var der ikke 
plads. I stedet blev det et 1-trinsanlæg med lange og slanke special-
byggede aggregater. De har hele syv serieforbundne varmevekslere, 
som afgiver varme ved forskellige temperaturer (se figur). 
– Det er helt specielt, og det er første gang, jeg har oplevet det. 
Løsninger af denne type er noget af det, der skal til for at sikre en høj 
ydelseskoefficient (COP) i sådanne anlæg, siger Jørn Stene fra COWI. 
Hvert aggregat har én twin-skruekompressor, som omdrejningsregu-
leres ned til 50 % og skydereguleres mellem 10 og 50 %.  
– En moderne skruekompressor med omdrejningsregulering og vi-
regulering giver en høj energieffektivitet. Det bliver ikke lige så godt som 
med en stempelkompressor, men forskellen er minimal, fastslår Stene.  
 

Det krævede en hel del forberedende 
arbejde at finde ud af, om højtemperatur-

varmegenvinding var interessant
Jørn Stene om anlægget på NTNU Gløshaugen

“
Anlægget har syv serieforbundne varmevekslere, som afgiver varme ved forskellige 
temperaturer: Kondensator, oliekøler, overhedningsvarmeveksler, underkøler, olie-
køler, kondensator og overhedningsvarmeveksler. (Illustration: Geir Eggen, COWI )

Det pladsbyggede maskinrum er trangt og indeholder 
lange og slanke specialkonstruerede aggregater. 
(Foto: Eptec Energi)
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NTNU Gløshaugen fik tildelt Varmepumpeprisen 
2015, og en af de afgørende faktorer var blandt andet 
det nye køle- og varmepumpeanlæg. Prisen uddeles 
af Norsk varmepumpeforening (Novap), som mente, 
at de valgte løsninger har et stort potentiale for at 
kunne overføres til andre projekter i Norge og inter-
nationalt. Novap pointerer også, at energiforbruget 
til computerprocesser og computerkøling er noget af 
det, der vokser hurtigst på globalt plan.
– Anlægget er et forbilledligt eksempel på en uhyre 
fremtidsorienteret løsning til køling og varmegenvinding 
fra computercentraler, skriver de i en pressemeddelelse. 
Novap lægger også vægt på, at anlægget skal anvendes 
som eksempel- og testanlæg for studerende på NTNU. 

Fik Varmepumpeprisen 2015
FAKTA: Højtemperatur-varmegenvinding
Aktuelle løsninger for kombinerede varme-
pumpe- og køleanlæg med højtemperatur-
varmegenvinding: 

•	 1-trinsanlæg	(R717,	ammoniak,	som		
 kølemiddel). Maks. 80 °C returtemperatur

•	 2-trinsanlæg	(ammoniak	eller	R134a).	
 Maks. 75-90 °C returtemperatur

•	 Kaskadeanlæg	(R134a	+	Öko1).	
 Maks. 90 °C returtemperatur

•	 Hybridanlæg	(Ammoniak/vand	(R718)	
 som kølemiddel). Maks. 100-110 °C 
 returtemperatur

•	 CO2-varmepumpe (R744). Maks. 85-90 °C 
 returtemperatur. Kun til varmtvands-
 behandling. 

KILDE: Jørn Stene, COWI. 

Maskinrummet er gastæt og udstyret med undertryksventi-
lation og kontinuerlig strømforsyning. (Foto: Eptec Energi)
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Bag lamelforhænget i kælderen 
hos Oceaneering kan der blive 
varmt – her udleder man nemlig 
varmen fra computerkølerne. 
– Løsningen fungerer virkelig 
godt, siger Frank Meland, som 
er ansvarlig for it-driften

S
ANDNES: Da leverandøren skulle 
samle alle 450 ansatte i Stavanger-
regionen på et nyt hovedkontor, 
var de også nødt til at finde et nyt 

hjem til servere fra fem lokationer. Nu står 
de som perler på en snor i serverracks.
– Vi har fået masser af plads, mere 
redundans og en tryggere løsning, 
fastslår Meland. Det handler blandt 
andet om god kontrol af en varm og en 
kold zone. Hos Oceaneering har man 
benyttet en såkaldt kubeløsning, som 
adskiller zonerne rent fysisk. 
– Tidligere havde vi også InRow-kølere, 
men de var ikke organiseret i en varm 
og en kold zone. Her har vi været meget 
bevidste om, at det kun var den varme luft, 
der skulle ledes ud bagtil, og vi måtte dreje 
nogle af lagringsenhederne, så de kunne få 
adgang til kølet luft, fortæller Meland.

Enkel løsning. Den varme zone er etab-
leret mod væggen bag serverrackene 
og er adskilt fra resten af rummet med 
et plexiglastag og lamelforhæng på hver 
side.
– Det er en billig og enkel løsning, som 
fungerer godt. Rigtige døre ville have kostet 
meget mere og ville bare have været til bes-
vær, fastslår Per-Magnus Braskerud, der er 
fagansvarlig for Køling hos GK Norge, som 
har designet løsningen til computerkøling. I 
den varme zone kan temperaturen nå op på 
40 °C eller mere (se faktaboks side 18), men 
indtil videre har den ligget et godt stykke 
lavere. Rack-rækkerne har nemlig masser af 
overskudskapacitet. 
– Vi var nødt til at migrere alle datacen-

tralerne til én stor central, da vi flyttede 
hertil, og vi har fået god plads, fordi 
vi fjernede en del i migreringsfasen, 
oplyser Meland.

Mere elegant med kube. Oprindeligt 
havde Oceaneering planlagt at benytte 
computergulve og traditionelle nedad-
blæsende computerrumskølere i stedet 
for en kubeløsning, blandt andet for at 
kunne trække alle strømførende kabler 
under gulvet. Meland påpeger, at dette 
også har sine ulemper, for eksempel hvis 
der opstår vandlækager. Prisen gjorde, at 
man valgte computergulve fra. Meland 
fastslår, at kubeløsningen er et godt valg. 
– Her ville det også have fungeret med 

TEKST& FOTO:  HILDE KARI NYLUND  

Kubeløsningen hos Oceaneering har en varm zone 
mod bagvæggen, som er adskilt med plexiglastag og 
lamelforhæng.

Effektive servere med høy varmeavgivelse betyr økt kjølebehov.

– Det går rigtig godt. Vi har ikke haft nogen driftsstop eller 
problemer, fastslår Frank Meland, som er ansvarlig for it-driften 
hos Oceaneering.

u

Køle- og varmepumpeanlægget 
består af to aggregater, der anvender 

ammoniak som kølemiddel.
(Foto: Eptec Energi)

NTNU Gløshaugen har stillet uhyre strenge krav 
til sikkerheden i dette projekt. Ammoniak er 
giftigt og har en kraftig lugt selv i meget lave 
koncentrationer. Det kan nemt forårsage panik 
i forbindelse med udslip. Maskinrummet er 
gastæt og udstyret med undertryksventilation og 
nødstrømsforsyning (UPS). Derudover er der in-
stalleret en luftvasker, en såkaldt scrubber, som 
absorberer eventuelle ammoniaklækager. 
– Uden scrubberen ville NTNU aldrig have fået et 
ammoniakanlæg, fastslår Jørn Stene fra COWI. 
Scrubberen er en standard-tankløsning i plastik 
– alt andet ville ifølge Stene have været for 
dyrt. Investeringsprisen for scrubberen var cirka 

Strenge sikkerhedskrav

Maskinrummet er gastæt og udstyret med undertryksventila-
tion og kontinuerlig strømforsyning. (Foto: Eptec Energi)

300.000 ud af et samlet nettobudget på cirka 
NOK 16,4 millioner (inklusive Enova-støtte på 
NOK 3 millioner). 
– Det er en lille ekstraomkostning for at opnå 
det høje sikkerhedsniveau, som NTNU krævede, 
pointerer Stene. Selvom køle- og varmepumpe-
anlægget er, hvad han karakteriserer som 
“hi-tech” og har komponenter af høj kvalitet 
med dertil hørende omkostninger, er det en god 
forretning for bygherren. 
– Vi har foretaget en lønsomhedsanalyse, som 
viser, at indtjeningstiden er mindre end fire år, 
oplyser Stene.  Den samlede investering for hele 
anlægget, inklusive ombygning og installation af 
varmeveks-ler/pumpecentral på NTNU Gløshaugen, 
løber op i NOK 25 millioner. 
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Traditionelle computerrumskølere:
•	 Nedadblæsende	til	computergulv.	Kølet	og	
 behandlet luft tilføres under gulvet, hvor der 
 opstår et overtryk med afkølet luft. Den afkølede 
 luft føres op via perforerede plader i computer-
 gulvet foran serverrackene. Den varme 
 aftræksluft fra rackene suges tilbage til 
 computerrumskølerne. Traditionelle computer-
 rumskølere, nedadblæsende til computergulv, 
 kan også kombineres med kubeløsninger, hvor 
 man har en indbygget kold zone.
•	 Opadblæsende	til	kanaltilslutning	for	at	
 distribuere den afkølede luft.

•	 Fortrængningsløsninger,	hvor	den	afkølede	
 luft distribueres langs gulvet foran serverrack-
 ene. Afhænger af det aktuelle layout.
•	 Traditionelle	computerrumskølere	leveres	både	i	
 isvands- og DX-versioner.

InRow-/mellemkølere, som placeres i rack-
rækkerne mellem eller for enden af rackene.

•	 Kan	anvendes	både	med	åben	arkitektur	og	
 lukket arkitektur, kubeløsninger
•	 InRow-/mellemkølere	leveres	både	i	
 isvands- og DX-versioner. 

Computerrumskølere

Hvor effektivt datacentre anvender (elektrisk) 
energi angives med en separat størrelse: PUE 
(Power Usage Effectiveness). Denne størrelse 
angiver forholdet mellem bygningens samlede 
energiforbrug, inklusive kølesystemer, og al den 
energi, der går til driften af it-udstyret. 
– Når man i dag udbygger datacentre, stilles 
der krav til PUE, og vi konkurrerer på den lavest 
mulige PUE. For at opnå den lavest mulige PUE 
skal der vælges kolde/varme zoner, korrekt 
layout, det rette temperaturniveau og det bedste 
udstyr, understreger Per-Magnus Braskerud. 

Power Usage Effectiveness 
(PUE)

COMPUTERKØLING

Vælg robuste løsninger
Mens normale airconditionenheder er 
designet til 3-6 måneders drift om året, er 
computerrumskølere designet til at køre 
døgnet rundt, hele året: 7-24-365.
– Derfor er der bedre komponenter i en com-
puterrumskøler end i airconditionenheder, 
pointerer Braskerud. Desuden er aircondition-
enheder designet til at affugte luften, hvilket 
man som udgangspunkt ikke ønsker i et 
computerrum. 
– Hvis man anvender den type enheder i stedet 
for computerrumskølere, kan den tilførte 
effekt blive omkring 50 % højere, fordi der 
kræves så meget energi til affugtning. I løbet 
af 15 år kan det løbe op i temmelig mange 
unødvendige og dyre kWh med aircondi-
tionenheder, som måske endda skal udskiftes 
efter 7-8 år, understreger Braskerud. 

Dimensionér anlægget korrekt
Det gavner ikke driften at installere for meget 
kølekapacitet.
– Mange anlæg er designet til ganske store 

Tjekliste for computerkøling

Kræver 
zoneopdeling
– Adskillelse af varme og kolde 
zoner er en forudsætning for god 
computerkøling, understreger 
Per-Magnus Braskerud fra GK.

Behovet for computerkøling er skudt i 
vejret i de seneste år i takt med, at der er 
kommet flere og mere effektive servere 
med høj varmeafgivelse. Der findes 
ikke nogen facitliste, men der findes en 
række grundlæggende principper, som 
gælder for alle anlæg – små som store. 
– Under alle omstændigheder er det 
vigtigt at have kontrol over den kolde og 
den varme zone. Vi må løse det her på 
den bedst mulige måde ud fra rummets 
størrelse, og hvad der skal ind af udstyr, 
forklarer Braskerud, som er fagansvarlig 
for Køling hos GK Norge. Mens et rela-
tivt stort computerrum for få år siden 
kunne have et kølebehov på 0,5 kW/m2, 
kan det typiske behov i dag være alt fra 
5 til 20 kW – pr. rack. I den kolde zone 
ligger temperaturen i området 20-27 
°C, mens der kan være op til 40 °C eller 
mere i den varme zone. 

Kontrol af indblæsningsluft. Det er også 
vigtigt at have kontrol over tilførsel af 
kølet luft. Computerservere og andet 
varmeafgivende elektronisk udstyr har 
egne interne blæsere, som gearer op 

Det er ofte fornuftigt at udnytte overskudsvarmen fra 
computerkølingen, enten direkte eller i kombination 
med en varmepumpe. Miljøhuset GK har reversible 
luft til vand-varmepumper i standardudførelse og et 
separat isvandsanlæg med kølemaskine og tørkøler. 
– Computerrummet har stort set det samme køle-
behov på 35 kW hele året. Alene kondensatorvar-
men på cirka 45 kW fra computerkølemaskinen 
dækker halvdelen af opvarmningsbehovet i 
bygningen på 14.000 m2, fastslår Veiby. Optimal 
temperatur er vigtigt for driftsøkonomien: En øget 
returtemperatur på 1 °C til isvandsanlægget øger 
effektfaktoren med 1,6 %. 
– Selv da det var varmest sidste sommer, og 
det var 31 °C udendørs, var køleventilen i vores 
anlæg 66 % åben. Vi havde ikke behov for 10 °C. 
Vi kunne måske have nøjedes med 12 °C i stedet 
og sparet yderligere energi, understreger Veiby. 

Udnyt overskudsvarmen

Den amerikanske forening for varme, kulde og 
aircondition (ASHRAE) anbefaler følgende: 
•	 Kold	zone:	18-27	°C	–	jo	højere	temperatur,	
 desto mere kan frikølingen udnyttes.
•	 Relativ	fugtighed:	20-80	%.	BEMÆRK!	Den	
 relative fugtighed varierer alt efter tempera-
 turen. 
•	 Temperaturen	i	den	varme	zone	er	afhængig	
 af, hvilken type servere eller andet elektronisk 
 udstyr, der er tale om: 27 °C, 35 °C, 40 °C.
 Jo højere temperatur, desto mere kan 
 frikølingen udnyttes.

Temperaturer og relativ fugtighed

Kubeløsning, hvor den kolde zone er lukket med døre og plexiglastag. Alternativt kan den varme zone også lukkes. I så fald 
skal rackene på illustrationen drejes. 

Varme og kolde zoner kan også etableres med en åben arkitektur som her. Serverrackene tager kold luft ind i fronten via riste 
i computergulvet. Under computergulvet er der et overtryk med afkølet luft. Den varme luft trykkes ud på bagsiden af rackene 
og suges tilbage til computerrumskølerne. 

effekter. Men den påtrykte effekt på servere er 
som regel ikke lig med den afgivne varme eller 
den kølekapacitet, du har brug for. Du gør dig 
selv en bjørnetjeneste, hvis anlægget bliver for 
stort, og du skal have mulighed for at nedju-
stere, siger Braskerud. Kølebehovet til en server 
er normalt cirka 20-30 % af den påtrykte effekt. 
– Men den slags skal man have kloge hoveder 
til at vurdere, påpeger Braskerud.

Vælg køleløsning efter effektbehov
DX-systemer passer bedre til små anlæg. 
Enklere DX-kølere (direkte ekspansion) har 
ofte tænd/sluk-regulering, selvom der i dag 
findes computerrumskølere med frekvens-
styrede kompressorer, som muliggør trinløs 
kapacitetsregulering. Isvandsanlæg med 
modulerende ventiler kan i princippet reguleres 
fra 0 til 100 %. 
– Ved kølebehov på ca. 50 kW og derover kan 
det godt betale sig at satse på isvandsanlæg 
med frikølefunktion, siger Braskerud. Isvand-
sanlæg giver en langt større fleksibilitet end 
DX-systemer med faste kølerør mellem ude- 
og indedel. Set ud fra et miljøperspektiv vil 
mængden af kølemiddel også blive reduceret, 

når man vælger et isvandsanlæg. 
– Til større anlæg kan det være hensigtsmæs-
sigt eller måske endda politisk korrekt at vælge 
adiabatisk frikøling, hvor der veksles mellem 
computerrummets varme returluft og udeluft. 
GK har leveret denne løsning til DigiPlex 
Fetsund AS, som er et computercenter, der kan 
konkurrere med Facebook og Googles store 
grønne, prestigetunge computercentre, siger 
Braskerud. 

Højere temperaturer
Jo lavere temperatur et anlæg kræver, desto 
mere koster det i tilført energi til kompressor/
kølemaskine. Traditionelt var 7-12 °C eller 
8-13 °C typiske værdier for tur/retur-temperatur 
i isvandsanlæg. Telenor bestemte sig for 
standardtemperaturer på 12-17 °C i starten 
af 90’erne, og nu vælger mange endnu højere 
temperaturer. Det giver bedre muligheder for 
at udnytte frikøling, hvilket giver en bedre 
driftsøkonomi.
– I selve processoren er den optimale temperatur 
cirka 40 °C. Det kan man sagtens sikre med en 
lufttemperatur på 27 °C i den kolde zone foran 
serveren, fastslår Braskerud. 

computergulv og traditionelle nedad-
blæsende computerrumskølere, men jeg 
tror, at den valgte kubeløsning i dette tilfælde 
er mere elegant og, ikke mindst, enklere at 
drifte, kommenterer Braskerud. Anlægget 
er udstyret med fjernkøling og kan nødkøles 
med vand fra forsyningsnettet. 

Køler UPS. Af hensyn til energieffekti-
viteten ville det have været bedre at 
gøre den kolde zone så lille som muligt 
og placere den varme zone på en sådan 
måde, at varmen kan overføres til de 
nærliggende områder og på den måde 
give naturlig køling.  
– Men det handler også om, hvordan 
det føles at være i rummet, og her er der 
andet udstyr, der kræver køling, blandt 
andet UPS, påpeger Braskerud. UPS’en 
(nødstrømsforsyningen) er placeret 
lige ved siden af serverrackene og er 
det eneste, som Meland ville have gjort 
anderledes. UPS’en spærrer nemlig for, 
at kuben kan udvides med flere racks. 
– Hvis vi skal bygge ud, er vi nødt til at 
flytte den, så jeg kunne godt have tænkt 
mig, at den stod op ad væggen, siger han. 
For selvom anlægget har ledig kapacitet 
nu, kan en udvidelse sagtens komme 
på tale. Oceaneering har kontorer flere 
steder i Norge og Europa, og det kan 
blive aktuelt at betjene alle disse lokati-
oner. Meland pointerer, at det i så fald vil 
kræve arbejde med at certificere com-
putercenteret, for eksempel i henhold til 
Uptime Institutes Tier-klassificering. 

Lukket arkitektur – kubeløsning

Åben arkitektur

eller ned for at sikre den optimale tem-
peratur (≈40 °C) inde i processoren. 
– Det er alfa og omega, at der til enhver tid 
er balance mellem tilførslen af kølet luft og 
servernes egne interne blæsere, understreger 
Braskerud. Hvis der tilføres for lidt kølet luft, 
vil der opstå en kortslutning af varm luft. 
Så kan strømforsyningen til serverne blive 
overophedet og gå i stykker. Sendes der for 
meget afkølet luft ind, arbejder blæserne 
for meget, hvilket får strømforbruget til 
at stige. Der anvendes EC-blæsermotorer 
med automatisk behovsstyring inden for 
en minimal og maksimal luftmængde.
– Driftssikkerhed, fleksibilitet og lave 
samlede udgifter til ejerskab er vigtige para-
metre, pointerer Braskerud. Mange virk-
somheder har planer om at vokse, og i dag 
koster infrastrukturen (strøm og køling) 
mere end at udskifte hele serverparken. 

Korrekt layout. Kontrol over zonerne 
forudsætter, at computerrummet har et 
korrekt layout. Man kan vælge en åben 
arkitektur, for eksempel med computer-
gulv og traditionelle nedadblæsende 
computerrumskølere, eller en lukket 
arkitektur med kubeløsning og InRow-
kølere, ligesom Oceaneering-anlægget har.
– Mange sværger til denne løsning på 
grund af “livrem-og-seler-princippet” 
og manglende viden om korrekt layout, 
siger Braskerud. GK kan levere alle 
typer køleløsninger til computerrum, 
som optimeres efter de gældende 
forhold (se separat rubrik).
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M
IPIM Awards er byggebranchens svar på filmverde-
nens Oscar, og de nye lejligheder i hjertet af 
København fejede konkurrenter fra Dubai, Sydney 
og Stavanger af banen. Kombinationen af en bære-

dygtig profil og arkitektur i verdensklasse blev udslagsgivende. 
Krøyers Plads er det første boligprojekt i Danmark, der er blevet 
svanemærket. Det har haft betydning for leverancen fra GK. 
– Kravene til brug af produkter er høje. Alt skal være 
svanemærket, oplyser Per Andreasen, som er GK’s projekt-
leder for Krøyers Plads. Svanemærkningen sikrer, at 
bygningen opføres uden skadelige stoffer, som kan påvirke 
indeklimaet. Projektet omfatter en liste over produkter, der 
er godkendt til bygningen. Hvis man ønsker at anvende 
andre produkter end dem, der er angivet på listen, sendes 

de til NCC’s miljøchef, som godkender produkterne og 
opdaterer listen. 

Ekstra kontrol. – Hvad angår valg af produkter, indebærer 
det ekstra kontrol for GK, eftersom der er udpræget fokus på 
levering af produkter på byggepladsen. Hver måned skal alle 
følgesedler uploades til Byggeweb. På den måde kan bygge-
ledelsen kontrollere, om de leverede produkter står på listen 
over svanemærkede produkter og kan anvendes på bygge-
pladsen, forklarer Andreasen. Byggeledelsen kan også gå ned 
i containeren og kontrollere, at produkterne dernede stemmer 
overens med de følgesedler, der er blevet uploadet. 
– Vi har fået lov til at anvende Ølands kanaler, men vi kunne 
ikke bruge tætningsmassen MS40 på grund af ftalater. Derfor 

PROJEKT DANMARK PROJEKT DANMARKTEKST:  HILDE KARI NYLUND  

COWI har i samarbejde med Vilhelm Lauritzen 
Arkitekter, COBE Arkitekter og NCC Property 
Development A/S projekteret de tre bygninger på 
Krøyers Plads. 
– Vi er stolte over at have bidraget til at skabe 
en så ekstraordinær konstruktion på en af de få 
ubebyggede pladser i hjertet af København, siger 
konstruktionsspecialist Kasper Kristensen fra 
COWI. Han fastslår, at netop arkitekturen, som 
gør projektet så bemærkelsesværdigt, har været 
den største udfordring for ingeniørerne. 
– Bygningerne har en usædvanlig og kompleks 
geometri, hvor skrå vægge og foldede tagflader 
har gjort det nødvendigt at tænke i nye baner 
for at få det hele til at passe sammen, siger 
Kristensen på COWIs website. 

Kompleks geometri
Krøyers Plads består af både boliger og butikker. 
Boligerne forsynes via et centralt ventilationsan-
læg fra Nilan. Disse anlæg var specificerede og 
overholder kravene til svanemærkning. Projektet 
omfatter også krav til SEL-værdi: For boliger må 
den ikke overstige 1,0 kJ/m3 ved grundventila-
tion. Virkningsgraden skal minimum være 82 %. 
Butiksarealerne har separat ventilation i form 
af Swegon Gold-aggregater. Også disse anlæg 
var specificerede og overholder kravene til 
svanemærkning. SEL-værdien må ikke overstige 
1,7 kJ/m3 ved en maksimal luftmængde på 4.500 
m3/time. Virkningsgraden skal være 83 %. 

Ventilationsløsninger
Svanen er Nordisk Ministerråds miljømærke 
for produkter, som ikke er fødevarer, såkaldte 
non-foods som shampoo, kosmetik, papir og 
elektronik. Svanemærket viser, at varerne er 
blandt de mindst miljøbelastende i deres vare-
gruppe. Mærket sætter grænser for udledning af 
giftige stoffer og for indhold af uønskede stoffer 
i varen. Svanemærket har eksisteret siden 1987. 
Danmark sluttede sig dog først til ordningen i 
1997. Som udgangspunkt er svanemærket ikke et 
økologimærke, men der kan være produktgrup-
per – fx tekstiler – hvor der stilles krav om, at 
produktet skal være økologisk. Svanemærket er 
en frivillig ordning, hvor producenten betaler et 
gebyr for retten til at benytte mærket.  

Svanemærket

Krøyers Plads i København blev på MIPIM-messen i Cannes 
i marts kåret til verdens bedste boligbyggeri. GK Danmark har 
leveret ventilation til NCC’s svanemærkede bygning. 

skiftede vi til fugemassen Ljungdal MS20, 
som er ftalatfri, fortæller Andreasen. 

Krævende i praksis. Han siger, at netop 
kravet til fugemasse har været anledning 
til nogle praktiske udfordringer for GK 
i projektet. 
– De fugemasser, som man typisk 
anvender, kan ikke bruges. Derfor må 
de heller ikke ligge i containere eller i 
montørernes værktøjskasser. Eftersom 
vi benytter montører fra en underentre-
prenør, som også er i gang med andre 
byggeprojekter, er det uhyre vigtigt, at 
værktøjskasserne bliver kontrolleret en 
gang imellem, pointerer han. På trods 
af de praktiske udfordringer er det et 
spændende projekt. 
– Det bliver interessant at høre, hvad ejerne 
synes om indeklimaet, siger Andreasen. 

Stolte og glade
– Det er en stor ære at modtage 
denne pris, og vi er både stolte 
og glade for anerkendelsen, 
siger direktør René Brandt fra 
NCC Bolig. 

Sammen med arkitekterne fra 
COBE og Vilhelm Lauritzen tog han 
imod prisen for bedste boligprojekt 
ved MIPIM, verdens største ejen-
domsmesse. 
– Projektet har været undervejs i 
flere år, og derfor er det fantastisk at 
se alt det hårde arbejde bære frugt. 
Ikke mindst når det indebærer, at 
bæredygtighed og arkitektur kan 
spille sammen, siger Brandt i en 
pressemeddelelse. 

Fire finalister. Kåringen er en kom-
bination af stemmer fra deltagerne 
på MIMPIM-messen (50 %) og en 
jury med 12 centrale ejendoms-
aktører fra en række lande verden 
over. Krøyers Plads tog sejren i 
konkurrence med tre andre pres-
tigefyldte projekter: Cayan Tower i 
Dubai, One Central Park i Sydney 
og Waterfront i Stavanger. 

Moderne pakhuse. Krøyers Plads er en 
moderne udgave af de gamle pakhuse. 
Projektet består af kvalitetslejligheder 
lige ud til vandet med et nyt torv og 
spændende og attraktive restauranter på 
gadeplan. Det har en fantastisk place-
ring i Københavns havn med udsigt til 
Nyhavn og med verdens bedste restau-
rant, Noma, som nabo. Arkitekturen 
fortolker de gamle pakhuse. Facaderne 
er konstrueret af specielle fliser, som gør, 
at bygningen passer sammen med de 
historiske bygninger, den er omgivet af. 

Dan Stubbergaard fra COBE (til venstre), René Brandt fra 
NCC Bolig og Thomas Scheel fra Vilhelm Lauritzen med 
den prestigefulde MIPIM-pris. (Foto: NCC)

Krøyers Plads i hjertet af København.
(Foto: Erik Mårtensson, NCC)
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De personer, der arbejder i og besøger 
bygningen, skal trives, understreger 
NCC Property Development. 
– SATS’ store tagterrasse til udendørs 
træning er bare ét eksempel på, hvordan 
man imødekommer menneskers behov. 
En attraktiv arbejdsplads bidrager også 
til, at de virksomheder, der lejer kontor 
her, kan tiltrække nye medarbejdere, 
siger Sverige-chef Katharina Wåhlin Alm 
i en pressemeddelelse. 

En række miljøgevinster. Forprojektet til 
Torsplan 2 har opnået Breeam Outstanding. 
– NCC har valgt at sætte miljøbarren 
højt i vores bæredygtighedsarbejde. 
Certificeringerne er en metode til at 
fremme arbejdet med at skabe mere 
bæredygtige byer, siger NCC’s bære-
dygtighedschef Christina Lindbäck. Hun 
mener, at bygninger som Torsplan 2 

giver deres kunder en række miljøgevin-
ster – ikke mindst den energimæssige 
ydeevne, som er virkelig god og bidrager 
til lave driftsomkostninger. 
– Det giver et sundt indeklima for dem, 
der besøger og arbejder i bygningen, 
pointerer Lindbäck. 

Omkostningseffektivt samarbejde. 
Produktionen af Torsplan 2 begynder i 
forsommeren, og bygningen forventes at 
stå klar ved udgangen af 2016. 
– At skabe et produkt i fællesskab, hvor 
alle bidrager med deres viden med 
projektets bedste for øje, er en omkost-
ningseffektiv måde at arbejde på. Ved 
at få Gunnar Karlsens kompetence ind 
i projektet sikrer vi, at det produkt, som 
vi skaber sammen, bliver “outstanding”, 
siger projektchef Katarina Bohman fra 
NCC Construction Sverige AB. 

PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE TEKST:  HILDE KARI NYLUND PROJEKT – GUNNAR KARLSEN SVERIGE

Torsplan 2 bliver Sveriges første bygning med 
klassificeringen Breeam Outstanding, og derud-
over løfter bygherren NCC begrebet partnering 
til et nyt niveau, hvis man spørger strategisk 
samarbejdspartner Gunnar Karlsen Sverige AB. 

N
CC Construction Sverige 
udvikler kvarteret Hagastaden 
midt i Stockholm. Nu er det tid 
til anden etape, Torsplan 2, som 

omfatter 26.000 m2 kontor- og butiks-
lokaler. Gunnar Karlsen (GK Sverige) 
deltog også i den første etape, som fik 
klassificeringen Breeam Excellent. 
– Vi har en kontrakt, hvor vi er styret af 
salgspris og lejeniveau. Det er unikt. 
Normalt har vi en kontrakt med byg-
ningsentreprenøren, som er baseret på 
økonomi. Her har vi en kontrakt, som 
strækker sig hele vejen til bygherren. 
NCC går igen forrest ved at løfte begrebet 
partnering til et nyt niveau i forhold til en 
traditionel incitamentsaftale, siger regions-
chef Simon Jennstål fra GK Sverige. 

Stolte og inspirerede.Virksomheden 
skal levere og installere ventilation med 

behovsstyring. Derudover ønsker NCC, 
at GK Sverige skal fungere som strate-
gisk samarbejdspartner og bistå NCC 
og de øvrige konsulenter med teknisk 
rådgivning for at optimere anlægget. 
– Vi bliver kaldt en strategisk samarbejds-
partner, fordi vi virkelig skal bygge 
sammen. Det skal være i vores interesse, 
at lejerne er tilfredse. Det flytter fokus fra 
ens egen virksomhed til selve bygningen. 
Sådan en kontrakt giver os en helt anden 
interesse i, at slutkunden skal opleve 
resultatet som positivt. Vi er meget stolte 
over at være med, og det er meget inspi-
rerende, understreger Jennstål. 

– Smaddersjovt. – Kontraktformen 
skaber en utroligt positiv stemning i 
hele gruppen. Det sjoveste er at arbejde 
direkte for slutkunden. Vi har mulighed 
for at påvirke meget med hensyn til 

udformning og udførelse, siger Erik 
Johnson, som er projektchef for Tors-
plan 2 hos GK Sverige. Han var også 
med på første etape, og GK Sverige har 
bevaret den samme organisation. Som 
strategisk samarbejdspartner kom GK 
Sverige ind i projektet på et meget tidligt 
stadie, og det medfører en mere aktiv 
rolle i projekteringen. 
– Den måde, som kontrakten er ud-
formet på, gør, at vi arbejder sammen. 
Det er smaddersjovt – vi ser hinanden 
mere som kolleger end som underentre-
prenører, fortsætter han. 

Ventilation i nøglerolle. Hvad angår GK’s 
leverance, er der rent teknisk ikke sket nogen 
større forandring i forhold til Torsplan 1. 
– Allerede dengang var vi fremme i skoene 
i forhold til ventilationens energieffek-
tivitet, pointerer Johnson. Ventilationen 

er naturligvis behovsstyret og har aktive 
indblæsningsventiler fra Swegon (Wise). 
– Vi varmer og køler kun med luft; her 
er der ingen radiatorer eller kølebafler. 
Derimod er der smarte løsninger med 
genvinding om natten, hvor luften 
cirkuleres med det formål at genvinde 
varme eller køling ved hjælp af bygning-
ens termiske masse, forklarer Johnson. 

Forprojekt klassificeret. Han under-
streger, at Breeam-klassificering 
indebærer mange aspekter, fx nærhed 
til offentlig transport, gode forhold for 
cyklister og strenge krav til certificering 
af produkter. Det er krævende at samle 
alle de point, der er nødvendige for at 
komme op i den øverste kategori, men 
Johnson er ikke bekymret for resultatet. 
– Vi har tegnet alt korrekt. Forprojektet 
er godkendt til Breeam Outstanding. 
Det er gået så enkelt, at resten bør gå 
fint, mener han. Torsplan 2 kommer i 
fint selskab. Indtil videre er der kun 12 
kontorbygninger i verden, der har opnået 
klassificeringen Breeam Outstanding. 
– Det her er det mest moderne, man 
kan bygge – det er jo sjovt i sig selv, 
fastslår Johnson. 

Partnering de luxe. GK Sveriges 
projektøkonomi er transparent hele 
vejen op til NCC’s projektdirektør. Det 
kræver løbende redegørelse, og der-
udover er der sat både bund og loft for 
GK Sveriges gevinst. 
– Ret beset er det et lavrisikoprojekt. Det 
giver os en tryg økonomi. En høj risiko 
indebærer jo også, at man kan tabe mere. 
Derudover er NCC en meget langsigtet 
samarbejdspartner for os, understreger 
Jennstål. For NCC er det første gang, at 
de benytter en kontrakt af denne type. 
– Når vi får lov til at være med til det her, 
skyldes det jo, at de er tilfredse med det, 
vi har leveret før. Vi har flere partnering-
projekter, men det her er en de luxe-vari-
ant. Der er mange aspekter af projektet, 
der er spændende: Breeam Outstanding 
og at det ligger i et af de mest attraktive 
områder i Stockholm, men frem for alt 
internt fra bestillerens side, siger Jennstål.  

Det, at GK Sveriges økonomi i projektet afhænger 
af, hvad bygningen sælges og udlejes for, betyder 
også, at de vil følge det over en længere periode. 
– Mindst to år længere end normalt, fastslår 
Simon Jennstål. Kontraktformen giver også en 
stærkere egeninteresse i, at alt fungerer optimalt, 
både i forhold til salg og til drift. 
– Det er helt klart en forskel i forhold til andre 
projekter, siger Jennstål.  

Længere opfølgning

Social bæredygtighed og høje miljøkrav
Torsplan 2 tager højde for såvel social bæredygtighed som verdens højeste 
miljøkrav, udtaler NCC Property Development, som er slutkunden.

– Kontraktformen 
skaber en utroligt 
positiv stemning i 
hele gruppen, 
siger projektchef 
Erik Johnson. 
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Elever fra 262 danske skoler har kortlagt indeklimaet i deres klasseværelser ved 
blandt andet at måle CO2-niveauet. (Foto: Carsten Andersen/Danish Science Factory).

Stadig elendigt 
            indeklima
Kun fire ud af ti danske klasseværelser har et 
CO2-niveau på under 1000 ppm. Balanceret 
ventilation er ingen garanti for et godt inde-
klima: Her ligger fire af ti klasseværelser over 
1000 ppm ifølge en ny undersøgelse. 

E
lever i 785 klasser på 262 skoler deltog sidste efterår i Masse-
Eksperimentet i regi af Danish Science Factory. De kortlagde 
indeklimaet ved at måle CO2-niveauet i deres klasseværelse i 
slutningen af en time, og det gjorde de to gange:

1. Med vinduer og døre lukkede gennem hele timen (for at 
 simulere vinterklima) og
2. Efter at der var blevet luftet godt ud i klasseværelset i 
 frikvarteret (mens eleverne var ude). 
Et tilsvarende eksperiment blev gennemført i 2009, og resulta-
terne fra i fjor er ikke specielt opløftende: Kun 40 % af klas-
serne ligger under 1000 ppm CO2, mens det var 44 % i 2009. 
Disse tal er fra den første måling, det vil sige uden udluftning. 

Ingen fremgang. Ventilationen og luftkvaliteten i klasseværel-
serne ser dermed ikke ud til at have ændret sig i løbet af de for-
gangne fem år og det til trods for, at kommunerne har foretaget 
milliardinvesteringer i skolerne gennem de seneste år, pointerer 
lektor Jørn Toftum og professor Geo Clausen fra DTU. De har 
udviklet forsøgene og haft ansvaret for at analysere dataene. 
– Har I nogen kommentar til, at hele 60 % ikke overholder 
kravet på 1000 ppm?
– Det handler om, at der er utilstrækkelig udluftning i skolerne, 
i hvert fald på de årstider, hvor temperaturen udenfor ikke ind-
byder til, at man åbner vinduerne, fastslår Toftum. Overordnet 
set var de målte temperaturer acceptable. Ifølge Toftum kan det 
skyldes, at målingerne blev udført tidligt på efteråret. Andelen 
af klasseværelser med balanceret ventilation eller aftræksventi-
lation er lidt højere end i undersøgelsen fra 2009 (se figur 1).

Udluftning hjælper. Billedet er mere positivt for de målinger, der 
er foretaget efter udluftning: Her holder 61 % af klasseværelserne 

sig under 1000 ppm CO2. Det gennemsnitlige CO2-niveau for 
klasseværelser med balanceret ventilation, aftræksventilation 
eller naturlig ventilation viser tydeligt, at det hjælper at lufte ud 
(se figur). Naturlig ventilation betyder her klasseværelser med 
udluftning via vinduer, som åbnes manuelt af elever eller lærere.
– Adfærdsændringen havde som forventet markant større 
betydning i de naturligt ventilerede klasseværelser, pointerer 
Toftum. Andelen af klasseværelser, som overskred grænsen på 
1000 ppm, faldt fra 60 % uden udluftning til 39 % med udluft-
ning i frikvarteret. 

Kan tage toppen med udluftning. Ser man på gennemsnittet, 
er det kun klasseværelser med balanceret ventilation, der over-
holder grænsen på 1000 ppm. De to andre kategorier ligger 
begge over 1200 ppm i gennemsnit. 
– Hvordan skal vi tolke det: At ventilation og udluftning er det 
eneste, der virker, eller at ventilationsløsningerne skal blive bedre?
– Ventilationsløsningerne må gerne blive bedre, men vi kan 
tage toppen af den dårlige luftkvalitet ved at blive bedre til at 
lufte ud. Det er nok bare ikke tilstrækkeligt til helt at opfylde 
kravet på 1000 ppm, svarer Toftum. 

Den gennemsnitlige CO2-koncentration i klasseværelser viser, at 
udluftning gør en forskel. Alligevel er det kun klasseværelser med 
balanceret ventilation og udluftning, der i gennemsnit holder sig 
under 1000 ppm-grænsen. 

Ventilationsløsninger
Andelen af skoler med balanceret ventilation, mekanisk aftræk og 
naturlig ventilation i hhv. 2009 og 2014. 

Udluftning hjælper
Målingerne af CO2-niveauet blev udført med et CO2-målerør med en 
sprøjte. Lærerne var ved hjælp af en udførlig manual blevet instrueret 
i, hvordan de skulle anvende udstyret, og eleverne fik mulighed for at 
øve sig et par gange inden de endelige målinger. Eleverne målte også 
temperaturen i klasseværelset både i starten og i slutningen af timen. 

Målingerne

Vanskeligt at overføre
Toftum og Clausen pointerer, at både elever og lærere i denne 
undersøgelse havde fokus på indeklima og betydningen af gode 
udluftningsvaner. Derfor kan det være vanskeligt at ekstrapolere 
resultaterne til en hverdagssituation, hvor man ikke har det 
samme fokus. I tidligere forsøg har DTU vist, at det nytter at 
motivere elever. Noget af det mest effektive er en visuel 
CO2-måler som den, der er omtalt i Indeklima 4/2014. 
– Der vil naturligvis stadig være udfordringer med hensyn til at 
få åbnet vinduer på de kolde tider af året, præciserer Toftum og 
Clausen i en artikel i det danske HVAC-magasin. 

Opruster svenske skoler
Den svenske regering afsætter cirka en milliard kroner til renovering af 
skoler. Brancheorganisationen Svensk Ventilation ser positiv på dette 
og henviser blandt andet til sin undersøgelse fra 2014. Da kortlagde 
organisationen, hvordan kommunernes tilsyn af indeklimaet i skolerne 
fungerede. 
– Identificerede ventilationsproblemer blev i hver fjerde kommune 
efterladt uden tiltag i tre år eller mere. I mange kommuner mangler 
de ansvarlige tjenestemænd viden om problemernes omfang, udtaler 
administrerende direktør Britta Permats i en pressemeddelelse. Når 
indeklimaproblemerne ikke bliver løst, går det ud over elever og ansatte 
i form af dårligere lærings- og arbejdsmiljøer, astma og allergier. 
– Når regeringen nu satser på renovering af skoler, skal der fra 
kommunernes side følges op med en tydelig satsning på at forbedre 
skolernes indeklima, mener Permats.  

Figur 1: Fordeling af CO2-koncentrationer målt uden udluftning i 2014 og 2009
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Å
SANE: Det var ganske enkelt 
alderen, der blev startskuddet til 
processen med at sælge firmaet, 
hvor Pedersen er eneejer. 

– Jeg har ingen efterfølgere, som kan tage 
over, så jeg var nødt til at gøre noget: 
Enten lukke eller få nye ejere ind. Det 
var GK Elektro, der tiltalte mig mest, 
fortæller Pedersen. Han følte et stort ansvar 
over for de 40 ansatte, der har deres dag-
lige gang og tjener til føden i firmaet. 
– Det slog mig undervejs i salgsproces-
sen, at jeg ikke kan sige op og smutte 
om tre måneder, ligesom de andre kan. 
Jeg har et ansvar for firmaet, og det har 

været en medvirkende årsag til salget, 
siger Pedersen. 
 
Fortsætter som leder. Nu er firmaet ind-
lemmet i GK Elektro. Det betyder ikke, 
at Pedersen har planer om at nedtrappe 
arbejdsindsatsen lige med det samme, 
selvom det har været den oprindelige 
plan siden 1989. Da han overtog sin 
fars firma, Ingeniør Hans Pedersen, og 
etablerede det som aktieselskab, var in-
tentionen nemlig at trappe ned, når han 
fyldte 60. Nu er han lige fyldt 63 og har 
sagt ja til at fortsætte som leder i tre år 
mere, og han er åben for, hvad der skal 
ske derefter. Hans civilstatus har nemlig 
forandret sig markant siden 1989. 
– Min kone er 18 år yngre end mig, og 
vi har en søn på 11, så der er ikke den 
store sandsynlighed for, at jeg om tre år 
kan rejse på pensionistferie til Schweiz, 
siger Pedersen med et smil. 

Bedre rustet. Indtil videre har salget 
ikke medført de store forandringer i 

hverdagen, hverken for Pedersen eller 
de ansatte. 
– Foreløbig har vi ikke mærket ret 
meget til det. Ting tager tid, mener 
han. Blandt andet er det vigtigt at gøre 
sig bekendt med GK Norges ansatte i 
Bergen-området, knytte kontakter og 
trække på hinandens viden. 
– Vi håber på at kunne drage nytte af et 
tværfagligt samarbejde med de andre 
grupperinger i GK. Det giver os en 
bedre platform for tekniske totalentre-
priser, som vi ser en større andel af end 
tidligere, pointerer han. 

Vigtigt, at det lever videre. Firmaet har 
stadig navnet Ing. Hans Pedersen, som 
er velkendt i Bergen og omegn. 
– Hvorvidt vi skal skifte navn, vil vise 
sig i den kommende proces. For mig 
er det ikke et must at bevare navnet. 
Det vigtigste for mig er, at firmaet lever 
videre i bedste velgående. Som jeg sagde 
til GK-ejer John-Erik Karlsen sidste efterår: 
Nu er fremtiden i hvert fald sikret. 

Nu, hvor han har solgt sin 
virksomhed til GK Elektro, 
føler Roy Pedersen, at frem-
tiden er sikret. – Jeg føler 
større tryghed på langt sigt. 
Vi får flere ben at stå på.  
 

Stadig mere LED
– Vi forventer masser af opgaver 
med LED-belysning fremover, 
siger sjakbajs Frank Sørensen fra 
Ing. Hans Pedersen, som nu skal 
i gang med en ny stor byggesag, 
hvor der skal være LED overalt. 

Indtil videre kan man ikke se meget mere 
end skelettet af den nye bygning hos 
Asko i Arna. Sørensen og kollegerne fra 
GK Elektro-virksomheden har godt nok 
været inde og trække stigeledninger, men 
de ser ikke ud af meget i en bygning med 
en loftshøjde på op til 10 meter.   
– Asko lægger stor vægt på energieffek-
tivitet, så her skal vi installere LED-
belysning overalt, oplyser Sørensen. 

– Ikke voldsomt krævende. Asko er 
hoveddistributør for Norgesgruppen, og 
den nye bygning i Arna skal køre i døgn-
drift. Askos miljøambition er, at de skal 
være selvforsynende med vedvarende 
energi, og undervejs skal de blandt andet 
reducere energiforbruget med 20 % 
inden 2020. Sørensen forventer ikke de 
store udfordringer i forhold til LED.
– Der er en del nye produkter, som vi 
skal arbejde med i forhold til det, vi har 
lavet tidligere, men jeg tror ikke, at vi 
kommer til at mærke den store forskel, 
hvad angår driften. LED vinder større og 
større indpas, og fra 2017 regner vi med, 
at det bliver brugt overalt, siger han.  

Prisen ... som altid. For nogle kunder 
har prisen for at vælge LED været en 
hindring. Ing. Hans Pedersen er netop 
blevet færdige med en til- og ombyg-
ning ved Solli DPS i Bergen.
– De spurgte ind til alternativ belys-
ning, det vil sige LED. Merprisen for 
LED-lamper i forhold til traditionelle 
lysstofrør er så markant, at de valgte det 
fra, oplyser daglig leder Roy Pedersen. 

Han pointerer, at overvejelser som disse 
handler om investeringsudgifter og ikke 
de totale omkostninger ved ejerskab. 

Solceller på vej. Firmaet leverer alt, der 
kører på svagstrøm – telefon/computer, 
adgangskontrol, tyverialarm, porttelefon 
og bygningsautomatik – indtil videre via 
eksterne leverandører. 
– Vi prøver at få GK med på vognen. Vi vil 

helst anvende intern bygningsautomatik 
fremover, især på nye anlæg, siger Pedersen. 
Han tror desuden, at det i fremtiden vil 
blive aktuelt at levere solcelleanlæg. 
– Vi har regnet på flere projekter, blandt 
andet for Forsvarsbygg og for Bergen 
kommune. Teknisk set er solceller ikke 
komplicerede, men der er stadig ikke ret 
mange firmaer, der arbejder med det i 
Norge, siger Pedersen. 

– Det er altid en udfordring at bygge til og bygge om på et plejehjem i drift. Strømmen må kun afbrydes på kontrollerede 
tidspunkter, siger sjakbajs Frank Sørensen ved hovedtavlen hos Solli DPS. 

Kristian Schea er inde for at få de sidste detaljer på plads, 
inden Solli DPS skal overdrages. 

– Der er altid noget, der skal rettes op på i et projekt, siger 
Jan Olav Lien Hansen, som tager det med et smil.  
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Ekstrem forvandling med 
udpræget fokus på detaljer 
har gjort en energisluger til en 
energiproducerende kontor-
bygning ved Wiens tekniske 
universitet. 

W
IEN: Ved den grundige 
renovering var det stort set 
ikke andet end skelettet af 
den tidligere kemibygning, 

der blev genanvendt. Passivhuskonceptet 
ligger til grund for ombygningen, som 
har taget to år. Ud over at fokusere på 
god isolering, minimale kuldebroer og et 
lavt lækagetal har bygningen på 11 etager 
også fået dobbeltfacade. Og så er den, 
ikke mindst, dækket af solcellepaneler 
på facade og tag. I alt dækker panelerne 
2.200 m2, hvilket er det hidtil største areal 
i Østrig. 
– Bygningens energibehov er dermed 
drastisk reduceret, fastslog arkitekt 

Gerhard Kratochwil fra konsortiet 
Hiesmayr-Gallister-Kratochwil, da han 
præsenterede bygningen på den officielle 
åbningsdag i efteråret 2014.  

I princippet en plusbygning. Nærmere 
bestemt er primærenergibehovet presset 
ned fra 803 til 108 kWh/m2. Samtidig 
genererer bygningen 61 kWh/m2/år. 
– Hvis bygningen var blevet anvendt 
som en standardkontorbygning, ville 
der have været sorte tal på bundlinjen, 
men eftersom det er et universitet, går 
der ekstra meget energi til regnekraft, 
forklarer daglig leder Helmut Schöberl 
fra Schöberl & Pöll GmbH, som har haft 
ansvaret for bygningsfysikken i projektet. 
Ifølge universitetet (TU Wien) ville en 
standardkontorbygning af samme type 
kunne nøjes med 56 kWh/m2/år. 
Et hurtigt kig på energibudgettet viser, at 
posten for køling og serverkøling alene 
står for mere end gabet fra 108 og ned til 
de egenproducerede 61 kWh
(se faktaboks side 30).

Fra tekøkken til reservekraft. Uanset 
hvad, så holder man ikke op med at file 
på bygningens energiforbrug. 
– Vi vil monitorere energiforbruget nøje 
i de kommende tre år og arbejde på at 
komme ned på 56 kWh/m2/år. Vi skal 
blandt andet se på it-løsningerne for hele 
bygningen, fortæller Schöberl. Netop det at 
reducere strømforbruget har været en vigtig 
del af hele renoveringsprojektet. Plusenergi 
kan være så meget, og en del nøjes med kun 
at inkludere energibehovet til ventilation, 
lys, varme og køling i energiregnskabet. 
– Vi har medregnet det totale energi-
forbrug i vores beregninger, helt ned til 
pc’er og kaffemaskiner, oplyser professor 
Thomas Bednar, som er videnskabelig 
projektleder og leder af det forsknings-
projekt, som skal følge op på bygningen. 
Servere, reservekraft, måle- og styre-
teknologi er andre poster, der er blevet 
gennemgået med tættekam. 

Ventede med belysning. Bygningen har 
flere hundrede bevægelsessensorer, som 

styrer blandt andet lys og ventilation. 
– Vi havde problemer med at finde 
passende udstyr, selvom vi søgte over hele 
verden, siger Schöberl. Til sidst fik et firma 
til opgave at konstruere sensorerne, som 
man ville have dem. Energibehovet til sen-
sorerne svarer til forbruget i 20 husstande. 
– Vi har gennemgået alt elektrisk udstyr, 
også i standby, for at finde ud af, hvor vi 
kan minimere forbruget, uddyber Schöberl. 
Belysningen har naturligvis været et 
meget vigtigt tema. 
– Den kom til allersidst i processen, 
fordi vi afventede en bedre teknologi. 
Det, som vi har fået ind, er utroligt 
meget bedre end det, som vi kunne have 
fået for to år siden, pointerer Schöberl. 
LENI-tallet for belysningen er 4 (kWh/
m2/år). Det er ikke lykkedes Indeklima 
at få svar på, hvad det faktiske energi-
forbrug for driften var i det første halvår. 

9.300 komponenter 
under lup

Det at presse alle aspekter 
af energibehovet i bund, 
også til alle mulige typer 
komponenter, har været 
helt centralt i projektet. 
– Vi har evalueret mere 
end 9.300 komponenter i 
280 kategorier, fortæller 
daglig leder Helmut 
Schöberl fra Schöberl & 
Pöll GmbH. Han leder 
desuden forskningsprojek-
tet sammen med professor 
Thomas Bednar. Alt fra 
LED-lamper, kontorudstyr 
og tekøkken til belysning, 
elevator, ventilation og 
servere er blevet evalueret 
omhyggeligt. 

Energibudgettet

Trappeopgangene har transparente solceller, som sikrer 
tilstrækkeligt lysindfald og samtidig beskytter mod solen. 

     Facadeintegrerede solceller er vigtige for at få 
     bygningens kontordel til at give sorte tal på bundlinjen. 
t
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Stemningsskifte for  

           varmepumper
På blot ét år er europæiske 
politikere blevet mærkbart 
mere positive over for varme-
pumper, ifølge den europæiske 
varmepumpeforening (EHPA). 

E
nergisystemet i Europa er i foran-
dring som følge af EU’s klima-
ambitioner – andelen af vedvarende 
energi skal øges og udledningen 

sænkes. 
– Vi er nødt til at diskutere opvarmning 
og køling som et samlet hele. Varme-
pumper kan meget mere end andre 
teknologier og spiller en vigtig – måske 
endda afgørende – rolle i denne debat, 
mener Thomas Nowak, som er general-
sekretær i brancheorganisationen 
EHPA. Det er hans klare opfattelse, at 
også politikerne i højere grad har taget 
dette til sig. 
– Alene fra i fjor til i år kan vi se, at 
politikerne i højere grad er begyndt 
at sige “ja, vi må gøre noget, vi må 

Projektleder Kjell Sylvarnes fra Backer AS var 
imponeret over universitetsbygningen. 
– Det er en flot bygning med gode løsninger ind-
vendigt, siger han. Facaderne med integrerede 
solceller imponerede, men indtil videre er det 
ikke lykkedes virksomheden fra Bergen i Norge at 
inkludere solceller i deres egne projekter.
– Men det er virkelig godt, at offentlige projekt-
udviklere går forrest, pointerer han. Sylvarnes 
tror desuden, at dobbeltfacader er svære at tjene 
ind igen. Af de indendørs løsninger fremhæver 
han især lysarmaturerne. De er specialdesignede 
til bygningen og findes derfor ikke på markedet. 
– Universitetet fik overtalt en af de store produ-
center til at specialdesigne armaturer med et lavt 
energiforbrug, som samtidig er utroligt flotte. Her 
havde de virkelig tænkt i nye baner og skabt et 
godt samarbejde mellem leverandør, universitet 
og udviklere, fastslår Sylvarnes. 

– Har tænkt i nye baner

•	 Nettoareal	på	13.500	m2 
 fordelt på 11 etager.

•	 Plads	til	800	ansatte.

•	 Kapacitet	til	1.800	
 individer inklusive 
 undervisningslokaler og 
 auditorier.

•	 600.000	euro	i	forsknings-
 støtte fra det østrigske 
 transport-, innovations- 
 og forskningsministerium.

Nøgletal
Bygningen har specialdesignet lys. 

Solcellepaneler fordelt på 618 m2 på taget og 1.581 m2 
på facaden. Taget har også en vejrstation, som skal 
bidrage til at gøre styringen af bygningens installationer 
mere forudsigelig. Trappeopgange og baldakin har transparente 
solceller, som sikrer tilstrækkeligt lysindfald og samtidig beskytter 
mod solen. Overskudsvarmen fra serverrum på to underetager bliver 
anvendt til at opvarme bygningen med (det sker via ventilation og 
gulvvarme ved ekstra stort varmebehov). Kerneventilation via vinduer, 
som åbnes automatisk. Passivhus-facade med integreret solafskærmning. 

(Illustration: APA-Auftragsgrafik/TU Wien.) 

Markedet for varmepumper vokser i Europa ifølge 
tal fra den europæiske varmepumpeforening 
(EHPA). Salget steg en del fra 2012 til 2013, og 
tallene for 2014 ser lovende ud. 
– Især det franske marked vokser, oplyste 
generalsekretær Thomas Nowak på Varmepum-
pekonferencen 2015. Her lå væksten på cirka 35 
% takket være en generøs statsstøtteordning. 
Nowak pointerer, at olie og gas stadig modtager 
væsentlig støtte. 
– Varmepumper har ikke brug for statsstøtte, hvis 
andre ikke får det, siger han. Luftbaserede var-
mepumper er de mest populære. Varmepumper, 
som producerer varmt brugsvand, er den kate-
gori, der samlet set vokser mest. Fra omkring 
10.000 solgte enheder i 2010 er salget steget til 
cirka 100.000 enheder i 2014. Den europæiske 
beholdning af varmepumper var i 2013 cirka 6,1 
millioner. 

Stigende salg

fokusere på varmepumper, på opvarm-
ning og køling”, siger Nowak. 

Intelligente energinet. EHPA’s forslag 
til at løse udfordringerne er integrerede 
systemer med en systematisk tilgang til 
opvarmning og køling. På årets ISH-
messe i Frankfurt præsenterede de en 
model, som viste et eksempel på dette. 
– Den udnytter spildvarme fra kølepro-
cesser, når det er nødvendigt, og der 
findes mange forskellige energikilder og 
teknologier: Vind, solceller, varmepumper 
og mange distributionsnet, som fordeler 
energi til forskellige bygninger, forklarer 
Nowak. Han er overbevist om, at varme-
pumper kan spille en afgørende rolle for 
bæredygtig by- og områdeudvikling. 
– Det er ikke den eneste løsning, men 
den er absolut vigtig. 

Projekterne findes. Han bruger et norsk 
projekt som eksempel: Vulkan i Oslo. 
Det tidligere industriområde har fået 
torvehal, hoteller, restauranter, caféer, 
kontorer og boliger og forsynes 100 % 

med vedvarende energi. En lokal energi-
central med varmepumper udnytter 
energibrønde til opvarmning og 
frikøling og genvinder overskudsvarme 
fra kølemaskiner. Varme og køling 
distribueres via lokale net. Også solfang-
ere indgår i energikonceptet. 
– Her udnyttes varme og køling på den 
mest effektive måde. Hvem kan være 
imod den slags? Hvis du viser dette til 
politikere … det er et mirakel, siger 
Nowak begejstret. 

Mange initiativer. Hvad kan industrien 
gøre for at fremme varmepumpernes 
rolle i systematiske tilgange?
– Vi oplever, at stadig flere videnskabs-
folk tager dette til sig. Der er igang-
værende projekter ved Fraunhofer-insti-
tuttet, energinet.dk, Aalborg Universitet 
og sikkert også NTNU. Indtil videre er 
varmepumper som regel blevet omtalt 
som hjemmets varme hjerte. Nu er det 
tid til at se varmepumper i hjertet af et 
bæredygtigt og solidt europæisk energi-
system, konkluderer Nowak.

Varmepumper vinder terræn i Europa, 
fastslår Thomas Nowak fra den 
europæiske varmepumpeforening.
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Højere varmegenvinding, bedre behovsstyring 
og en SFP-faktor på 1,5 skal bidrage til at sænke 
energibehovet i erhvervsbygninger med cirka 
38 %. Samtidig åbner myndighederne for at 
tillade elektrisk opvarmning. 

F
orslag til nye regler for energi i det norske bygningsregle-
ment (teknisk forskrift, populært kaldet TEK15) har 
været til høring og skal til afstemning den 18. maj. Ifølge 
Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) vil de foreslåede 

krav skærpe energikravene med cirka 26 % for boliger og cirka 
38 % for erhvervsbygninger. 
To vigtige generelle forslag er: 
1. DiBK foreslår, at nettoenergibehovet skal være udgangs-
 punkt for beregning af energikravene, fordi det ifølge 
 høringsnotatet “fremmer brugen af konstruktionsmæssige 
 tiltag med langvarige energibesparelser”.  
2. DiBK går ind for at fjerne energitiltagsmetoden, det vil sige 
 muligheden for at opfylde kravene til energieffektivitet 
 ved at vælge en række enkeltstående tiltag, som opfylder 
 de anførte krav. 

Energibehovet skal beregnes. I stedet formuleres kravene i 
form af rammekrav til energieffektivitet. Det betyder, at de pro-
jektansvarlige skal beregne bygningens energibehov i henhold til 
standarden NS3031 (beregning af bygningers energieffektivitet). 
– De foreslåede ændringer vil kræve øget kompetence hos de 
projektansvarlige, skriver DiBK i notatet. Man forventer også, 
at det vil indebære visse omstillingsudgifter for erhvervslivet. 

– Meget positivt
– Vi er nødt til at komme med løsninger, der harmonerer 
med, at bygningerne bliver bedre og bedre, mener 
Bjørn S. Johansen, som er direktør for Ventilation hos 
GK Norge. Han ser meget positivt i TEK15-forslaget. 

Blandt andet gælder der strengere krav til nettoenergibehovet. 
– Det er en af de få måder, som vi kan sænke energifor-
bruget på. Klimaforliget betyder, at vi skal sænke energi-
forbruget, og det gør det fornuftigt at stille strengere krav 
til nye bygninger, siger Johansen. Det endelige niveau er 
ikke fastlagt endnu, men for erhvervsbygninger antyder 
myndighederne et cirka 38 % lavere nettoenergibehov.
– Sådan som vi læser forslaget, vil vores bygninger over-
holde kravene. Det kan altså godt lade sig gøre, uden at det 
skal koste det hvide ud af øjnene, pointerer Johansen. 

Usikkerhed om varmesystemer. Strengere krav til varme-
genvinding (85 %) er han også positiv over for, men det 
forudsætter, at der findes produkter, der overholder kravene. 
– Man kan godt forlade sig på sin sunde fornuft. Det giver 
rammekravene mulighed for, siger Johansen. Fleksible 
varmesystemer i større bygninger er også positivt. 
– Her står der ikke noget om procent, så der er sikkert 
nogle, der vil jonglere ved at dække 10 % af varmebehovet 
med fleksible systemer og lade varmepaneler tage sig af 
resten, mener Johansen. 

Lønsomhed er en forudsætning. Der er også fordele ved 
at anvende nettoenergibehovet som udgangspunkt for be-
regninger, men Johansen påpeger, at det giver udfordringer 
for den lokale energiproduktion. 
– For at komme ned på nulenergi tror jeg, at man er nødt 
til at medregne effekten af tiltag som varmepumper, 
solfangere og solceller, siger Johansen. Samtidig pointerer 
han, at det også skal kunne betale sig rent økonomisk. 
– Ellers bliver det ikke valgt. 

Skal inspirere til opfindsomhed. Ikke alle bygger, for at 
investeringen skal være så billig som muligt, og derfor tror 
Johansen, at det også i fremtiden vil være muligt at sælge 
gode løsninger.
– Vi er nødt til at finde løsninger, som dækker et behov, og 
som er smukke, komfortable og lønsomme, understreger 
han. Det handler ikke mindst om at sørge for, at bygning-
erne hele tiden bliver bedre.  
– De mest ekstreme passivhuse har stort set ikke noget 
varmebehov. Det kræver nye løsninger og udvikling, og 
det må vi bare finde os i. Strengere krav skal inspirere os til 
at være mere opfindsomme, konkluderer Johansen. 

Mellem 4 % og 17 % over passivhuskravene. De konkrete 
energirammer for bygninger i 13 forskellige kategorier vil blive 
angivet efter vedtagelsen af den nye forskrift, blandt andet fordi 
beregningsstandarden NS3031 nu revideres. Med udgangspunkt 
i den eksisterende version af standarden er der beregnet ramme-
krav for småhuse, boligblokke og kontorbygninger. DiBK oplyser, 
at de foreslåede energikrav vil reducere nettoenergibehovet med 
cirka 26 % for boliger og 38 % for erhvervsbygninger. Nettoenergi-
behovet ender cirka 4 % over passivhuskravene for boligblokke 
og 8 % for kontorbygninger, mens småhuse vil have et cirka 17 % 
højere energibehov end passivhuse. 

Varmebehov næsten halveret. Reduktionen af opvarmnings-
behovet, det vil sige behovet for rumopvarmning, ventilations-
varme og varmt brugsvand, er endnu større. Ifølge høringsno-
tatet bliver den på cirka:
•	 45	%	i	småhuse
•	 55	%	i	boligblokke
•	 65	%	i	kontorbygninger

Beregningerne af rammekrav for de tre bygningskategorier 
har taget udgangspunkt i skærpede krav til bygningskrop 
og tekniske installationer. Ifølge DiBK er forslagene til tiltag 
baseret på de mindst udgiftskrævende og mest energieffektive 
alternativer. For de bygningstekniske tiltag handler det om: 
•	 Lækagetal	på	0,6	for	alle	bygninger,	hvilket	svarer	til	
 mindstekravene i passivhusstandarderne.
•	 Øget	isolering	af	gulv,	omtrent	på	niveau	med	lavenergi-	
 bygninger (fra 0,15 til 0,10 W/m2/K)
•	 Mere	energieffektive	vinduer	(U-værdi	på	0,8	W/m2/K), og 
•	 Lavere	kuldebroværdi	(gælder	ikke	småhuse).	

SFP på 1,5 for alle bygninger. For tekniske installationer hand-
ler det om strengere krav til SFP-faktor, varmegenvinding, 
behovsstyring af lys og ventilation i erhvervsbygninger og krav 
til maksimalt tilladt kølebehov i erhvervsbygninger: 
•	 SFP-faktor	på	1,5	[kW/(m3/s)]	for	alle	bygninger
•	 Varmegenvinding	af	ventilationsluft:	
o 80 % for boliger (fritliggende boliger og boligblokke)
o 85 % for erhvervsbygninger
•	 Strengere	krav	til	energibehov	til	belysning	i	kontorbyg-
 ninger, på niveau med passivhusstandarden (4 W/m2)
•	 Strengere	krav	til	behovsstyring	af	ventilation	i	erhvervs-	
 bygninger (80 % af den vejledende værdi i NS 3031)
•	 Maksimumkrav	til	køling	i	erhvervsbygninger	
 (10 kWh/m2/år) og “skærpet effektbegrænsning for 
 kølebatterier i erhvervsbygninger” på 15 W/m2.

Dropper kravene til vedvarende energi. Samtidig foreslår 
DiBK, at man dropper de eksisterende begrænsninger for, 
hvor meget direkte-virkende elektricitet, der må anvendes til 
opvarmning, og erstatte det med: 
•	 Krav	om	fleksible	varmesystemer	i	bygninger	på	over	1.000	m2

•	 Krav	om	skorsten	i	småhuse
Det betyder, at der kan anvendes strøm til opvarmning af 
både småhuse og bygninger på over 1.000 m2. Et fleksibelt 
varmesystem må ikke være vandbåret – DiBK pointerer, at 
luftbåren opvarmning også er et alternativ. 

Fossilforbud. Myndighederne ønsker at indskrænke brugen af 
fossile brændstoffer endnu mere og beder om feedback på to 
alternativer til nye energiforsyningskrav: 
•	 Forbud	mod	varmeinstallationer	med	fossile	brændstoffer
•	 Forbud	mod	varmeinstallationer	med	fossile	brændstoffer	
 med undtagelse af gaskedler til spidsbelastning

Rør og kanaler skal isoleres. Kravene til energirammer 
betyder, at det er muligt at kombinere forskellige tiltag, men 
der er visse mindstekrav, der skal være opfyldt. Mindste-
kravene til U-værdier for vinduer og døre samt lækagetal 
skærpes. 
Rør, udstyr og kanaler, der er tilknyttet bygningens varme-
system, skal isoleres ifølge det nye forslag. Her har DiBK fjernet 
formuleringen “for at forhindre unødvendigt varmetab”. 

Obligatorisk med energimålere. I større bygninger foreslår 
DiBK to tillægskrav for at bane vejen for en mere energieffek-
tiv drift:  
•	 Energibudgettet	skal	beregnes	ud	fra	reelle	værdier	og	ikke	
 kun normerede værdier som i kontrolberegninger. 
•	 Boligblokke	med	centrale	varmeanlæg	og	erhvervsbyg-	
 ninger skal have energimålere for rumopvarmning, 
 ventilation og brugsvand.
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De største farer ved 
EPC-kontrakter
En rundspørge om EPC-kontrakter blandt 34 leverandører og 
og 168 kunder i Hongkong har kortlagt de risici, der er knyttet 
til denne type kontrakter. For leverandørernes vedkommende 
er der især tre forhold, som er risikable: Manglende betaling 
efter installation, usikkerhed om målinger før opstart (base-
line) og øgede installationsudgifter. Kundernes største bekym-
ringer, hvad angår EPC-kontrakter, er lang indtjeningstid, 
kompli-cerede projekter og betalingsevne. Både leverandører 
og kunder er enige om tre praktiske tiltag, som kan øge brugen 
af EPC: Fremvisning af vellykkede projekter, ændring af myn-
dighedernes indkøbspraksis og myndighedernes støtte til lån 
fastslår P. Lee og kolleger i en artikel i Energy and Buildings. 

Meget at spare ved udluftning
Optimerede udluftningsstrategier kan spare 17-47 % energi 
i mellemstore kontorbygninger om sommeren afhængigt af 
klimaet. Det konkluderer Liping Wang og Steve Greenberg i en 
artikel i Energy and Buildings. Forskerne har undersøgt veksel-
virkningen mellem konventionelle ventilationssystemer og 
vinduesudluftning samt kontrolstrategier for naturlig ventilation 
og hybridventilation. Resultaterne er baseret på simuleringer via 
et energiberegningsværktøj, og beregningerne er foretaget for 
naturlig ventilation, hybridventilation og konventionelle luftbe-
handlingssystemer i en mellemstor reference-kontorbygning.

Lufter ikke ud som forventet
Diskrepansen mellem det beregnede energibehov og det faktiske 
forbrug er en velkendt udfordring. Derfor har tyske forskere 
undersøgt, hvordan brugeradfærden påvirker energiforbruget. De 
har anvendt data fra en kontorbygning i Frankfurt, hvor naturlig 
ventilation er en vigtig del af energikonceptet. – Om vinteren står 
vinduerne åbne for længe på 10 til 25 % af dagene, skriver 
Karin Schakib-Ekbatan og hendes kolleger i tidsskriftet Building 
and Environment. Heller ikke om sommeren er brugeradfærden 
optimal: 10 til 40 % af tiden er vinduerne åbne, mens udetempera-
turen er højere end temperaturen indenfor. Det fører ikke direkte til 
et højere kølebehov, eftersom bygningen ikke har noget kølesystem. 
Det øgede varmetilskud giver dog et større behov for natteventi-
lation med elektriske blæsere, og dermed kan energibehovet øges. 

Mindre mug i svenske 
passivhuse
Indeklimaet i 20 nye passivhuse og 21 nye konventionelle huse 
i Sverige blev sammenlignet i varmesæsonerne 2012/2013 

og 2013/2014. Forskerne målte temperatur, relativ fugtighed, 
koncentration af NO2, ozon, formaldehyd, flygtige organiske 
forbindelser og mikrobiologisk flora. Resultaterne indikerede 
potentielle mug- eller fugtproblemer i seks af de konventionelle 
huse (29 %), men ingen i passivhusene. Det skriver Sarka Langer 
og kolleger fra IVL Svenska Miljöinstitutet i Building and Envi-
ronment. Luftskiftet blev estimeret ud fra CO2-koncentrationer 
målt i soveværelser. Det gennemsnitlige luftskifte var højere i 
passivhuse end i de konventionelle huse (0,68 kontra 0,6). Sam-
menlignet med tidligere resultater for den øvrige bygningsmasse 
er både det gennemsnitlige luftskifte og NO2-koncentrationen 
betydeligt højere i begge de grupper af huse, der blev undersøgt. 

Rekordlavt energiforbrug 
i Danmark
Det faktiske energiforbrug i Danmark faldt med 4,7 procent i 
2014 og er nu det laveste i 32 år. Også forbruget af kul og naturgas, 
og dermed også CO2-udledningen, faldt kraftigt med henholds-
vis 17,3 og 14,2 %. Det viser den foreløbige energistatistik fra 
Energistyrelsen. Brugen af vedvarende energi steg med 1,6 %. 

Har brug for enkle værktøjer
At realisere ambitiøse miljøbygninger og agere drivkraft bag 
innovation er ikke den største udfordring for branchen i forhold 
til at bidrage til at reducere udledningen af drivhusgasser. 
– Den mest effektive metode til at få gjort noget ved eksisterende 
bygninger er at tilbyde enkle værktøjer, der gør så mange som muligt 
i stand til at komme i gang, mener forskningsleder Anders Fylling 
fra Sintef Byggforsk. Han tilføjer, at der i Norge findes et bredt 
fundament af personer og virksomheder, der bidrager med 
kompetence og en stor interesse for at bygge miljøbygninger. 
I regi af projektet Upgrade Solutions har Sintef sammen med 
dele af branchen udviklet en vejledning til energiambitiøs 
oprustning af erhvervsbygninger. 
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– For at optimere skal man kunne fjernstyre bygninger og råde over personer, som kan 
bistå en driftsperson, siger Brynjulf Skjulsvik. 

Fjerndrift er løsningen
Hvad skal der til for at drifte fremtidens bygninger? Brynjulf 
Skjulsvik fra PRO Integrated Management var klar i mælet på 
årets Solstrand-konference, som blev afholdt af VVS-foreningen. 
– Fremtidige bygninger skal designes og bygges til fjerndrift. 
Teknologien er kommet så langt, at vi kan automatisere og lade 
bygningerne køre af sig selv, fastslår Skjulsvik. Han mener, at det 
er den eneste løsning: Hvis du regner ud, hvor mange timer en 
driftsperson med normal arbejdstid er på arbejde i løbet af året, 
udgør det cirka 20 % af bygningens driftstid. 
– Det vil sige, at bygningen klarer sig selv 80 % af tiden. Det er idioti 
at bede driftspersonalet om at justere, stoppe og starte. Det skal 
foregå pr. automatik, siger Skjulsvik. Den teknologiske udvikling 
går desuden så hurtigt, at det er umuligt at ansætte en driftsperson 
lokalt, som forstår og kan stå for driften af alle tekniske anlæg. 

– Det er de store og brede 
dele af bygningsmassen 

derude, som vi skal bidrage 
til at løfte, understregede 

Fylling på Estates Energi & 
Miljø-konference 2015. 

– Kræver paradigmeskift
Hvis vi skal reducere kølebehovet i bygninger, kræver det et 
paradigmeskift blandt arkitekterne. Det mener Ferry Smits 
fra Link Arkitektur, som talte om arkitekturens betydning for 
kølebehovet på Solstrandkonferansen 2015.  Ifølge Smits har 
arkitekterne stor indflydelse, men ofte ikke ret indgående viden 
om de konsekvenser, som deres valg medfører. 
– Jeg forsøger at få mine kolleger til at forstå betydningen af de 
overordnede faktorer: Udformning af bygningen, orientering og det 
at skabe tætte og kompakte bygningsformer. Skal vi nå ambitionerne 
om næsten-nul- og plushuse, er vi nødt til at tænke anderledes, under-
streger Smits, som er chef for Teknikk og miljø hos Link Arkitektur. 
Et af hans mål er at få arkitekter og ingeniører til at arbejde mere 
integreret, i stedet for at ingeniørerne “bare løser problemerne, 
efterhånden som de opstår”. Det gælder blandt andet effektiv brug af 
termisk masse, facadeudformning og solafskærmning. 

Oslo Areal valgte samarbejds-
partnere meget tidligt, 
da de skulle renovere 

Grensesvingen 7. 

Tidligt samarbejde betaler sig 
ved opførelse af miljøhuse
Kontorbygningen i Grensesvingen 7 i Oslo er blevet oprustet til 
standarden Breeam NOR Excellent. Samarbejdspartnerne blev 
valgt “meget, meget tidligt”, oplyste administrerende direktør Mona 
Ingebrigtsen fra Oslo Areal på Estates Energi & Miljø-konference. 
– Vi udvalgte entreprenør og konsulenter, inden lejerne var på 
plads. De var med, da vi afgav tilbud, så vi kunne finde frem 
til de rigtige løsninger på et meget tidligt stadie. Det er især 
vigtigt for rentabiliteten, pointerer Ingebrigtsen. Det gjorde 
også, at alle parterne tidligt udfordrede hinanden til at finde 
bedre og eventuelt mere prisgunstige løsninger. GK har blandt 
andet leveret ventilation i projektet. Miljødirektoratet er den 
største lejer i bygningen. 

– Arkitekter er ikke så glade 
for bygninger uden inderlofter. 
De vil have glatte flader og 
sprinklere, som ikke er synlige. 
Den går ikke længere. Vi skal 
eksponere den termiske masse, 
fastslår Ferry Smits. 
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