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I bevægelsen mod en 2020-lavenergistrategi er der behov for en mere nuanceret designprocess  

hvor energibesparelser sammentænkes med behovet for et godt termisk indeklima  

og gode dagslysforhold i et helhedsperspektiv

Her er arkitekturens rumlige og passive egenskaber af afgørende betydning

Denne publikation giver et bud på hvordan arkitekter kan sammentænke designprocessen  

med lavenergistrategier for at opfylde 2020-lavenergiklassen
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kan arkitekturens passive energibesparende egenskaber benyttes tidligt i designprocessen  

i strategier der minimerer primærenergiforbruget med 75 %
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På dette tidspunkt var opvarmning  
det allerstørste kategori af nye bygningers 
energiforbrug, så det var den naturlige 
udgangspunkt for bygningsreglementets 
regulering af energiforbrug.

I 1977 indføres minimumskrav til 
varmeisolering og en begrænsning af 
glasarealerne. Samtidigt indføres en 
varmetabsramme med mulighed for større 
glasarealer i velisolerede bygninger.

Som konsekvens indføres en mere 
helhedsorienteret regulering af  
nye bygningers driftsenergiforbrug  
i bygningsreglementet i 2006,  
med baggrund i EU-lovgivning.

Energirammen omfatter nu opvarmning, 
varmt brugsvand, overtemperatur/køling 
samt teknik, vedvarende energiproduktion 
kan medregnes, og forbruget vægtes i 
forhold til den anvendte primærenergi. 

Når energirammen skal reduceres i 
så stort omfang, er der behov for en 
mere nuanceret designprocess, hvor 
energibesparelser afvejes i forhold til 
indeklimaet og dagslysforhold.

Der skal fokuseres på arkitekturens 
rumlige og passive egenskaber,  
og der kan tages hensyn til apparaters 
elforbrug for at reducere kølebehovet og 
minimere overophedning.

1970'ernes varmebesparelser
Som konsekvens af 1970'ernes 
oliekrise kom der fokus på bygningers 
energiforbrug. 

2000'ernes energiramme
Med yderligere stramninger i 1990'erme 
blev nye bygningers opvarmningsbehov 
væsentligt reduceret.

2020'ernes lavenergistrategi
Der er en politisk målsætning om at 
reducere energirammen med 75 % i 2020 
i forhold til 2006-niveauet. 
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Sol & Vind, Beder, 1981Der har været store forandringer i nye bygningers energiforbrug siden 1970'ernes 

oliekrise. I årene op til oliekrisen var velfærdssamfundet i hurtig vækst. Denne 

optimisme blev afspejlet i modernismens arkitektoniske idealer af lys og luft, og 
store glaspartier blev normen i stort set alle bygningstyper. Efter oliekrisen var op-

varmningsbehovet den allerstørste kategori af nye bygningers energiforbrug. Der 

blev derfor stillet krav i bygningsreglementet i 1977 om en bedre varmeisolering 

af klimaskærmen og en begrænsning af vinduesarealer for at reducere transmis-

sionstabet. Der blev også indført en varmetabsramme som gav mulighed for større 

glasarealer i velisolerede bygninger.

 I 1990'erne blev der yderligere strammet på varmeisolering, og der introduce-

redes nye beregningsværktøj hvor tilskuddet fra passiv solvarme kunne indregnes 
for at minimere opvarmningsbehovet. Større glaspartier blev tilladt, på grund af 
nye typer lavenergiruder, uden at det gik ud over varmetabet.

 Udnyttelsen af passive solvarme med store arealer af sydvendte lavenergiruder 
blev symbolet på lavenergiarkitektur. Der blev eksperimenteret med forskellige 

arkitektoniske løsninger, fra uopvarmede glastilbygninger til højisolerede glaspar-
tier integreret i bygningskroppen. Men dette ensidige, arkitektoniske fokus skabte 

mange veldokumenterede energi- og indeklimaproblemer i 1990'ernes lavenergi-

arkitektur, og hvor en omfattende overophedning betød at beboerne måtte bruge 

eldrevne køling for at sikre et fornuftigt indeklima.

1970'ernes varmebesparelser:  
Hvad sket der?

Hvad gik godt?
Stramninger i varmeisolering 
mellem 1970'erne og 1990'erne 
resulterede i et stort fald 
i nye bygningers  
opvarmningsbehov

Hvad gik galt?
Arkitekters ekstreme udnyttelse 
af passiv solvarme for at  
minimere opvarmningsbehov  
gav veldokumenterede  
problemer med overophedning

Solsikkehaven, Vonsild, 1995
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reducere energirammen med 75 % i 2020 
i forhold til 2006-niveauet. 
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På dette tidspunkt var opvarmning  
det allerstørste kategori af nye bygningers 
energiforbrug, så det var den naturlige 
udgangspunkt for bygningsreglementets 
regulering af energiforbrug.

I 1977 indføres minimumskrav til 
varmeisolering og en begrænsning af 
glasarealerne. Samtidigt indføres en 
varmetabsramme med mulighed for større 
glasarealer i velisolerede bygninger.

Som konsekvens indføres en mere 
helhedsorienteret regulering af  
nye bygningers driftsenergiforbrug  
i bygningsreglementet i 2006,  
med baggrund i EU-lovgivning.

Energirammen omfatter nu opvarmning, 
varmt brugsvand, overtemperatur/køling 
samt teknik, vedvarende energiproduktion 
kan medregnes, og forbruget vægtes i 
forhold til den anvendte primærenergi. 

Når energirammen skal reduceres i 
så stort omfang, er der behov for en 
mere nuanceret designprocess, hvor 
energibesparelser afvejes i forhold til 
indeklimaet og dagslysforhold.

Der skal fokuseres på arkitekturens 
rumlige og passive egenskaber,  
og der kan tages hensyn til apparaters 
elforbrug for at reducere kølebehovet og 
minimere overophedning.

1970'ernes varmebesparelser
Som konsekvens af 1970'ernes 
oliekrise kom der fokus på bygningers 
energiforbrug. 

2000'ernes energiramme
Med yderligere stramninger i 1990'erme 
blev nye bygningers opvarmningsbehov 
væsentligt reduceret.

2020'ernes lavenergistrategi
Der er en politisk målsætning om at 
reducere energirammen med 75 % i 2020 
i forhold til 2006-niveauet. 

Energi til bygningsdrift:
Opvarmning
Varmt brugsvand
Overtemperatur/køling
Teknik

Primærenergifaktorer:
El: ! ! 2,5
Varme:!1,0

Lavenergiklasser:
LE2010: - 25 %
LE2015: - 50 %
LE2020: - 75 %
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forhold til den anvendte primærenergi. 

Når energirammen skal reduceres i 
så stort omfang, er der behov for en 
mere nuanceret designprocess, hvor 
energibesparelser afvejes i forhold til 
indeklimaet og dagslysforhold.

Der skal fokuseres på arkitekturens 
rumlige og passive egenskaber,  
og der kan tages hensyn til apparaters 
elforbrug for at reducere kølebehovet og 
minimere overophedning.

1970'ernes varmebesparelser
Som konsekvens af 1970'ernes 
oliekrise kom der fokus på bygningers 
energiforbrug. 

2000'ernes energiramme
Med yderligere stramninger i 1990'erme 
blev nye bygningers opvarmningsbehov 
væsentligt reduceret.

2020'ernes lavenergistrategi
Der er en politisk målsætning om at 
reducere energirammen med 75 % i 2020 
i forhold til 2006-niveauet. 

14

Med et tidsmæssigt presse i designprocessen vælger arkitekter ofte de velkendte 

lavenergiparadigmer som de historisk er blevet eksponeret til, enten under ud-

dannelse eller gennem arkitekturtidskrifter. Men der har været store forandringer 

i nye bygningers energiprofiler de sidste 30 år, og det betyder at man kan sætte 
et spørgsmålstegn med den ukritiske og dogmatiske brug af disse paradigmer for 

lavenergiarkitektur.

Passiv solvarme: en kritik
Passiv solvarme er stadigvæk det fortrukne paradigme for lavenergiarkitektur, som 
vist i en række demonstrationsbyggerier opført efter 2006, også selv om energi-
rammen nu adresserer overophedningsproblematikken. Det skyldes den historiske 

fokus på varmebesparelser kombinerede med den arkitektoniske forkærlighed for 

store glaspartier i modernismens bestræbelser efter lys og luft.

 Passiv solvarme gav mening i 1970'erne og 1980'erne, fordi bygninger havde 
et lavt isoleringsniveau, og det interne varmetilskud fra elapparater var begrænset. 

Det var muligt at udnytte store sydvendte glaspartier til en lagring af den passive 

solvarme i de indvendige overflader af den dårligt isolerede klimaskærm. Opvarm-

ningsbehovet blev således minimeret uden at der opståede betydelige problemer 

med overophedning.

 I nutidens lavenergibygninger er varmetabet væsentligt reduceret, mens der er 

et voksende varmetilskud fra elapparater. Det ændrer bygningers interne varme-

balance, udtrykt som forholdet mellem varmetabet og varmetilførslen. Det betyder 

at store sydvendte glaspartier giver en overskudsvarme om sommeren som ikke 

kan udnyttes, og det resulterer i overophedning.

 De mange empiriske og teoretiske erfaringer, fra 1990'ernes og frem til i dag, 

viser omfattende indeklimaproblemer med overophedning i lavenergiarkitektur der 

benytter sig af passiv solvarme. Der er en dogmatisk fokus på at minimere vinterens 

opvarmningsbehov, ofte med en målsætning om at minimere energiforbruget til 

opvarmning til under 15 kWh/m2, mens sommerforholdene er typisk blevet ignoreret 

i designprocessen.

2000'ernes lavenergiarkitektur:  
Hvor går det galt?

Uhensigtsmæssig passiv solvarme 
Komforthusene, Vejle, 2009

lavenergiarkitektur
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minimere overophedning.
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Som konsekvens af 1970'ernes 
oliekrise kom der fokus på bygningers 
energiforbrug. 

2000'ernes energiramme
Med yderligere stramninger i 1990'erme 
blev nye bygningers opvarmningsbehov 
væsentligt reduceret.

2020'ernes lavenergistrategi
Der er en politisk målsætning om at 
reducere energirammen med 75 % i 2020 
i forhold til 2006-niveauet. 
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Hvor går det galt?

Uhensigtsmæssig passiv solvarme 
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lavenergiarkitektur

16

Har arkitekter lært af 
fortidens fejl?
Til trods for veldokumenterede 
problemer med overophedning  
i 1990'ernes lavenergiboliger,  
gentager arkitekter samme fejl  
i 2000'erne

Hvad skal arkitektfaget nu?
Arkitekter skal droppe  
den ekstreme udnyttelse  
af passive solvarme
Lavenergistrategier skal  
i stedet for sammentænke  
vinter- og sommerforhold

kvalitet. Med lave belysningsniveauer er arealernes funktionalitet stærk begrænset, 

mens høje belysningsniveauer resulterer i et højt elforbrug og store varmeafgivelser 
som bidrager til kølebehovet. 

 Med et stort kølebehov, mange indeliggende rum og en lavloftshøjde er det stort 
set umuligt at udnytte naturlig ventilation med natkøling i dybe bygninger, hvor man 

typisk har brug for en uforhindret krydsventilering. Man bliver i stedet for tvunget til 

at bruge varierende kombinationer af mekanisk ventilation og køling for at fjerne 
overskudsvarmen.

Lavenergiarkitektur: en kritik
Der er et åbent spørgsmål om arkitekter har lært af fortidens fejl. Arkitektoniske 
lavenergiløsninger bliver genbrugt uden stillingtagen til de sidste 30 års forandringer 

i bygningers funktion og energiforbrug, og uden stillingtagen til om disse løsninger 

stadigvæk fungere efter hensigt. 

 Der er stadigvæk en arkitektonisk tendens til at fokusere på løsninger som mi-

nimere opvarmningsbehovet på bekostning af andre kategorier af energiforbrug, 

til trods for at der i 2006 blev indført en energiramme som omfattet flere kategorier 
af energiforbrug, inklusiv sommerens overophedningsproblemer og kølebehov. I 

bevægelsen mod en 2020-lavenergistrategier er der behov for en mere nuanceret 

lavenergiarkitektur som sammentænker vinter- og sommerforhold.
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På dette tidspunkt var opvarmning  
det allerstørste kategori af nye bygningers 
energiforbrug, så det var den naturlige 
udgangspunkt for bygningsreglementets 
regulering af energiforbrug.

I 1977 indføres minimumskrav til 
varmeisolering og en begrænsning af 
glasarealerne. Samtidigt indføres en 
varmetabsramme med mulighed for større 
glasarealer i velisolerede bygninger.

Som konsekvens indføres en mere 
helhedsorienteret regulering af  
nye bygningers driftsenergiforbrug  
i bygningsreglementet i 2006,  
med baggrund i EU-lovgivning.

Energirammen omfatter nu opvarmning, 
varmt brugsvand, overtemperatur/køling 
samt teknik, vedvarende energiproduktion 
kan medregnes, og forbruget vægtes i 
forhold til den anvendte primærenergi. 

Når energirammen skal reduceres i 
så stort omfang, er der behov for en 
mere nuanceret designprocess, hvor 
energibesparelser afvejes i forhold til 
indeklimaet og dagslysforhold.

Der skal fokuseres på arkitekturens 
rumlige og passive egenskaber,  
og der kan tages hensyn til apparaters 
elforbrug for at reducere kølebehovet og 
minimere overophedning.

1970'ernes varmebesparelser
Som konsekvens af 1970'ernes 
oliekrise kom der fokus på bygningers 
energiforbrug. 

2000'ernes energiramme
Med yderligere stramninger i 1990'erme 
blev nye bygningers opvarmningsbehov 
væsentligt reduceret.

2020'ernes lavenergistrategi
Der er en politisk målsætning om at 
reducere energirammen med 75 % i 2020 
i forhold til 2006-niveauet. 
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37

SunlightHouse er en villa opført af VELUX i byen Pressbaum, uden for Wien i Østrig. 
Den blev opført i 2010 og er tegnet af den unge østrisgske tegnestue Hein-Troy 
Architekten. Den er en plusenergibygning i forhold til det samlede primærenergi-

forbrug inklusiv elforbrug til apparater, udstyr og belysning.

 Huset er placeret på en stejl, skyggefulde skråning som vender mod sydøst. De 
nærliggende bjerge og skove kaster skygger, så solen forsvinder fra himlen tidligt 
om eftermiddagen i årets vinterhalvdel. De kontekstuelle forhold betyder at huset 

har brug for relativt store glasarealer for at sikre de ønskede dagslysforhold.

 Placeringen af vinduerne tager udgangspunkt i ønsket om at drage fordel af den 
smukke udsigt over dalen, og behovet for at sikre dagslysforhold i de skyggefulde 

omgivelser. Vinduerne er jævnt fordelt med forskellige orienteringer rundt om huset, 
og alle beboelsesrum har vinduer i mindst to, men ofte tre, forskellige flader, både 
lodrette og med hældning. Det betyder at der er en meget jævn dagslysfordeling i 
alle rum, og hele huset har en dagslysfaktor på minimum 2 %.

 Til trods for de store glasarealer har huset ingen kølebehov. Det skyldes 

glaspartiernes jævne fordeling og den naturlige ventilation med natkøling, hvor 
skorstenseffekten og en krydsventilationen i gennem de mange vinduesåbninger 

udnyttes. Placeringen af de jævnt fordelte glasarealer i forhold til solens gang på 
himlen betyder at huset er i stand til at udnytte den begrænsede mængde af passiv 

solvarme som tilføres huset om vinteren.

SunlightHouse:  
Jævnt fordelte glaspartier efter kontekstuelle behov

18

Sunlight House, Pressbaum, 2010

Hvor ligger udfordringen?
Nye bygninger oplever både  
et reduceret opvarmningsbehov 
og et stort, uønsket varmetilskud
Det ændrer varmebalancen  
og skaber overophedning  
og et voksende behov for køling

Hvad er løsningen?
Lavenergiarkitektur kræver  
en mere nuanceret afvejning af 
energi, indeklima og dagslys
Lavenergistrategier skal  
sammentænkes med  
designprocessen

Mod en 2020-lavenergistrategi
Som grundlag for 2020-lavenergiklassen er en alternativ tilgang at sikre at disse 
problemer ikke opstår:

- På den én side skal glaspartiers størrelse og facadens udformning sikre at over-
ophedning reduceres om sommeren og varmetabet minimeres om vinteren. 

- På den anden side skal glaspartiers størrelse og rummets geometri sikre en 
tilstrækkelig dagslystilførsel om vinteren og mulighed for naturlig ventilation med 

natkøling om sommeren. 

Denne balancegang kræver en målrettet indats tidligt i designprocessen som 

sætter fokus på samspillet mellem varmetab, solindfald, opvarmning, overophed-

ning og dagslystilførsel. Der er behov for en mere nuanceret designprocess for 

lavenergiarkitektur, hvor energibesparelser sammentænkes med behovet for et 

godt termisk indeklima og gode dagslysforhold, og her er arkitekturens rumlige og 

passive egenskaber af afgørende betydning.

 Designprocessen kendetegnes ved en bevægelse fra den generelle til den 

specifikke, fra rumlige og funktionelle disponeringer til detaljerede beregninger og 
tegninger. Lavenergistrategier skal derfor sammentænkes med designprocessen 
ved at bruge fire trin som afspejler denne bevægelse fra den generelle til den 
specifikke.
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trin for trin, tidligt i designprocessen for at opfylde 2020-lavenergiklassen:
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og forbedr indeklimaet 

Samarbejd på tværs
Fastsæt energi- og  
indeklimakrav
Inddrag brugere i  
lavenergistrategien

Dialog
Start dialog med bygherre, 
brugere og rådgivere

Fastlæg rammer for  
2020-lavenergistrategien



5

75 % kumulativ 
reduktion  
i forhold til 
energirammen

50 % kumulativ 
reduktion 
i forhold til 
energirammen

25 % kumulativ 
reduktion  
i forhold til 
energirammen

-25% -50% -75%

Proportioner rum for lys og luft
Udnyt slanke bygningsformer
Udform glaspartier ud fra 
dagslyskrav
Fordel glaspartier jævnt og 
zonedel væk fra solen

Undgå behov for høj termisk  
masse
Afvej klimaskærmens  
isoleringskrav
Udvikl en robust  
lavenergibyggeskik

Minimer og grader behov for  
aktive energiteknologier
Giv installationer plads  
som strukturerende element
Minimer det adfærdsbestemte 
elforbrug

Teknologi
Rationaliser brug af  
aktive energiteknologier 

Producer lokalt med  
vedvarende energikilder

Materialer
Udnyt valget af materialer 
og byggeskik

Minimer energiforbruget  
med passive løsninger

Rum
Udnyt arkitekturens rumlige 
og passive egenskaber 

Minimer energiforbruget  
og forbedr indeklimaet 

Samarbejd på tværs
Fastsæt energi- og  
indeklimakrav
Inddrag brugere i  
lavenergistrategien

Bygningens 
energiramme 
i forhold til 
2006-niveauet

Dialog
Start dialog med bygherre, 
brugere og rådgivere

Fastlæg rammer for  
2020-lavenergistrategien
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Hvor  
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Start en dialog med bygherren, brugere og rådgivere  
for at fastlægge rammer for 2020-lavenergistrategien
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Samarbejd på tværs
Bevægelsen mod 2020-lavenergiklassen kræver en mere omfattende dialog tidligt 

i designprocessen, fordi energikravene er mere komplekse, og fordi forkerte forud-

sætninger kan have negative konsekvenser på energi- og indeklimaforhold. 

Samarbejd med bygherren
Der skal satses på en tidlig dialog med bygherren for at aftale faste rammer for 

2020-lavenergistrategien. De overordnede visioner og krav til bygningens funktion, 

kontekst og økonomi skal nu sammentænkes med strengere energi- og indeklima-

krav samt den vekselvirkning der er i mellem disse parametre.

 En vigtig emne er også hvordan brugerhensyn kan inddrages i lavenergibyg-

ninger, dels i forhold til designprocessen, og dels i forhold til hvordan bygningen 

skal drives og bruges. Det skal sikre at velkendte problemer med brugeradfærd 

kan undgås.

Samarbejd med ingeniøren
Samarbejdet med ingeniøren bliver kritisk i bevægelsen mod 2020-lavenergiklas-

sen, hvor der er behov for en større vekselvirkning i designprocessen. Ingeniører 

skal deltage i de hurtige, iterative forløb som karakteriserer arkitektens skitsearbejde 
tidligt i designprocessen, i stedet for blot at dimensionere de tekniske installationer. 

Til gengæld skal arkitekter udvikle en større teknisk forståelse for hvordan fremti-

dens lavenergibygninger fungerer energi- og indeklimamæssigt.

 Der vil være et behov for at foretage mere omfattende energi- og indeklimabe-

regninger med en gradering, hvor beregningens kompleksitet og præcision svarer 

til om man er i de tidlige eller sene faser af designprocessen. Der er behov for:

- Nye beregningsværktøj som arkitekter kan benytte for at give hurtige, iterative 
overslag over bygningers energi- og indeklimaforhold på det overordnede 

formniveau tidligt i designprocessen.

- Et større samarbejde mellem arkitekt og ingeniør, så der kan foretages kom-

plekse, parametriske designsimuleringer på detaljeniveauet for at optimere 
energi- og indeklimaforhold senere i designprocessen.

Arkitektens  
helhedsfokus 
tidligt i  
designprocessen Ingeniørens 

detaljefokus  
senere i  

designprocessen

Gradering af energiberegningsværktøj  
i forhold til designprocessen

Lette iterative 
vurderinger på 

det overordnede 
formniveau

Tunge 
parametriske 

simuleringer på 
detaljeniveauet

Mellem- 
beregninger 

som balancerer 
helhed og detalje

Behov for mere dialog tidligt i 
designprocessen:
- Energikrav er mere komplekse
- Forkerte forudsætninger har negative 

konsekvenser

Samarbejde med bygherren:
- Overordnede visioner for byggeriet
- Krav til funktion, kontekst og økonomi
- Sammentænkning med energi- og 

indeklimakrav

Samarbejde med ingeniøren:
- Mere omfattende energi- og 

indeklimaberegninger
- Beregningsværktøj som arkitekter kan 

brug tidligt i designprocessen

Samarbejd på tværs





Dilemma tilknyttet hvordan man tilgodeser 
legitime krav om brugerinddragelse 
med krav om automatisk styring i 
lavenergibygninger:
- Omfattende automatisk styring 

i lavenergibygninger 
(som tit ikke fungerer)

- Større tilfredshed når brugere 
selv kan regulere deres omgivelser 
for at styre komfortforholdene

Brugere skal opfattes som aktive 
deltagere

Arkitekturen skal danne en ramme 
så brugere selv kan skabe 
en tilfredsstillende indeklima 
inden for en overordnede styring

Inddrag brugere i lavenergistrategien
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Solhuset er en integreret børneinstitution i Hørsholm Kommune som er udviklet i et 
strategisk partnerskab mellem kommunen, VKR Holding A/S og Lions Børnehuse. 
Bygningen blev opført i 2010/11 og er tegnet af Christensen & Co Arkitekter, med 

Rambøll som rådgivende ingeniør. Den er en plusenergibygning i forhold til det sam-

lede primærenergiforbrug inklusiv elforbrug til apparater, udstyr og belysning.

 Fra starten af designprocessen blev det besluttet af stille særlige krav til de 
indeklimatiske forhold samt til hvordan brugerne selv kan regulere deres omgi-

velser. Det sket dels for at undgå de efterhånden velkendte indeklimaproblemer 

i lavenergibygninger, og dels fordi der er behov for et godt og sundt indeklima i 

børneinstitutioner for at styrke trivslen og indlæringsevnen samt nedsætte risikoen 

for sygdomme blandt de ansatte og børnene.

 Intelligent styring i alle rum optimerer temperaturen, CO
2
-indholdet og dags-

lysniveauet i hvert rum i forhold til komfortkravene og udeklimaet. Systemet styrer 
alle vinduer og ovenlysvinduer samt de tekniske installationer, og i hvert rum har 

brugerne selv mulighed for at selv regulere deres omgivelser med en overstyring af 

den automatiske regulering. Vinduerne og ovenlysvinduerne er strategisk placeret 

med forskellige orientering for at sikre et varierende dagslysindfald og udnyttelsen 

af naturlig ventilation med natkøling. 

 Brugervenlige data om husets energi- og indeklimaforhold præsenteres på en 

stor infoskærm tæt ved indgangen, så alle brugere kan følge med.

Solhuset:  
Brugerinddragelse som lavenergistrategi



Rum
Udnyt arkitekturens rumlige og passive egenskaber  
for at minimere energiforbruget og forbedre indeklimaet



- Udnyt dagslys og minimer elforbrug 
til belysning

- Udnyt naturlig ventilation med 
nat køling og minimer kølebehov

Forstå de kontekstuelle omgivelser:
- Bymæssige begrænsninger

Udform rum med beskeden dybde og 
stor loftshøjde:
- Rumdybde svarende til 2 x vinduets 

højde over gulvet
- Fastsæt glasarealer i forhold til 

dagslysbehov

Udnyt slanke bygningsformer:
- Bygningsformer som maksimerer 

dagslysudnyttelse
- Atriumbygninger for dagslystilgang og 

varmebesparelser

Proportioner rum og bygninger for lys og luft
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Green Lighthouse samler administration, mødelokaler og studievejledning for Det 
Naturvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet. Det blev opført i 2009 
og er tegnet af Christensen & Co Arkitekter, med COWI som rådgivende ingeniør. 

Huset er energineutralt i forhold til bygningsreglementets krav, med en energiramme 
som omfatter opvarmning, varmt brugsvand, køling, teknik og belysning.

 Det runde hus består af en slank bygningskrop, som varierer mellem 4 til 8 m 

i dybden, og som omslutter et åbent, rundt atrium. Med en loftshøjde på ca. 3 m 
har alle rum en beskeden rumdybde i forhold til den store loftshøjde, og det giver 
en ensartet dagslysfordeling over stort set hele etagearealet. 

 Sammensætningen af den slanke bygningskrop rundt omkring det runde atrium 
betyder at der skabes en let og velbelyst bygningsform som også har en kompakte 

volumen med et lavt varmetab. Atriet bruges til den naturlige ventilering af bygningen 

i sommerhalvåret.

 Vinduerne er jævnt fordelt rundt omkring bygningen, og alle arbejdspladser har 
en dagslysfaktor på minimum 3 %. Det er bemærkelsesværdigt at der kan skabes 

et indemiljø med et så højt og jævnt fordelt dagslysniveau, selv om vinduernes 
glasareal svarer til kun 18 % af facadearealet, og atriets glasareal svarer til kun 28 

% af atriets tagareal. Resultatet er et meget lavt behov for kunstig belysning, og 

elforbruget til belysning er reduceret yderligere med dagslysstyringen af et LED-
belysningsanlæg.

Green Lighthouse:  
Slank bygningsform rundt om et atrium



- Begræns overophedning og reducer 
kølebehovet

I større bygningstyper:
- Mange brugere og store 

varmeafgivelser
- Orienter glaspartier væk fra solen
- Giver bedre funktionalitet

I boliger:
- Jævnt brugsmønster
- Jævn fordeling af glaspartier

Paradoks:
- Bygninger med begrænsede 

glasarealer mod syd 
og jævnt fordelte glaspartier 
kan bedre udnytte passiv solvarme 
uden overophedning

Fordel glaspartier jævnt og zonedel væk fra solen

37

SunlightHouse er en villa opført af VELUX i byen Pressbaum, uden for Wien i Østrig. 
Den blev opført i 2010 og er tegnet af den unge østrisgske tegnestue Hein-Troy 
Architekten. Den er en plusenergibygning i forhold til det samlede primærenergi-

forbrug inklusiv elforbrug til apparater, udstyr og belysning.

 Huset er placeret på en stejl, skyggefulde skråning som vender mod sydøst. De 
nærliggende bjerge og skove kaster skygger, så solen forsvinder fra himlen tidligt 
om eftermiddagen i årets vinterhalvdel. De kontekstuelle forhold betyder at huset 

har brug for relativt store glasarealer for at sikre de ønskede dagslysforhold.

 Placeringen af vinduerne tager udgangspunkt i ønsket om at drage fordel af den 
smukke udsigt over dalen, og behovet for at sikre dagslysforhold i de skyggefulde 

omgivelser. Vinduerne er jævnt fordelt med forskellige orienteringer rundt om huset, 
og alle beboelsesrum har vinduer i mindst to, men ofte tre, forskellige flader, både 
lodrette og med hældning. Det betyder at der er en meget jævn dagslysfordeling i 
alle rum, og hele huset har en dagslysfaktor på minimum 2 %.

 Til trods for de store glasarealer har huset ingen kølebehov. Det skyldes 

glaspartiernes jævne fordeling og den naturlige ventilation med natkøling, hvor 
skorstenseffekten og en krydsventilationen i gennem de mange vinduesåbninger 

udnyttes. Placeringen af de jævnt fordelte glasarealer i forhold til solens gang på 
himlen betyder at huset er i stand til at udnytte den begrænsede mængde af passiv 

solvarme som tilføres huset om vinteren.

SunlightHouse:  
Jævnt fordelte glaspartier efter kontekstuelle behov



Materialer
Udnyt valget af materialer og byggeskik  
for at minimere energiforbruget med passive løsninger



Undgå behov for høj termisk masse
Små energibesparelser fra termisk masse:
- Vinterens varmebesparelser begrænset 

på grund af højisolering
- Kun fungerer om sommeren med 

naturlig ventilation med nat køling

Mange nye bygninger har mange lette 
bygningsdele 

Udnyt alternativ strategi:
- Opfat behovet for høj termisk masse 

som designmæssig fejl
- Brug arkitekturens passive egenskaber 

til at undgå overophedning
- Udnyt den termiske masse der er til 

rådighed med naturlig ventilation med 
nat køling
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En høj varmekapacitet er traditionelt blevet brugt til at stabilisere det termiske 
indeklima og derved minimere vinterens opvarmningsbehov og sommerens kø-

lebehov. 

 Mange nye bygninger består alligevel af lette bygningsdele med lav termisk 

masse. Der bruges lette, præfabrikerede bygningsdele, fordi det giver en hurtigere 

byggeproces, der bruges lette skillevægge på grund af krav om fleksibilitet, og der 
bruges lette nedhængte lofter på grund af akustiske krav. Højisolerede bygninger 
opføreres ofte med lette ydervægskonstruktioner for at minimere tykkelsen og 

maksimere nettoetagearealet. Der er altså et stort modsætningsforhold mellem 

de typiske konstruktive løsninger der anvendes i nybyggeriet og ønsket om en høj 
varmekapacitet for at stabilisere indeklimaet og minimere energiforbruget.

 Erfaringer fra lavenergibygninger viser at en høj varmekapacitet kun har en 
begrænset varmebesparende effekt om vinteren. Lavenergibygninger er så vel-
isolerede, og de tunge byggematerialer er så langsomme reagerende at varmen 

ikke kan nå at blive oplagret før det bliver ventileret bort. 

 Samtidigt kan sommerens udnyttelse af en høj varmekapacitet kun finde sted når 
der er en effektiv naturlig ventilation med natkøling som kan fjerne den oplagrede 
varme fra bygningen med den kølige udeluft om natten. Hvis de tunge materialer 
ikke bliver tilstrækkeligt nedkølet vil det termiske indeklima blive opfattet som 

ubehageligt.

 Det er en paradoks at en høj termisk masse kan faktisk være problematisk i 
lavenergibygninger. Når nye bygninger alligevel består af mange lette byggema-

terialer, bør der benyttes alternative strategier ved at:

- Opfatte behovet for en høj termisk masse som en designmæssig fejl. Arki-
tekturens rumlige og passive egenskaber skal i stedet for bruges til at undgå 

overophedning og begrænse kølebehovet. På denne måde bliver en høj termisk 
masse unødvendigt. 

- Udnytte den termiske masse der er til rådighed i lavenergibygninger så effektivt 
som muligt. Det sker ved at brug arkitekturens rumlige egenskaber til at sikre 

en effektiv naturlig ventilation med natkøling. 

Undgå behov for høj termisk masse

Arkitekturens rumlige egenskaber fjerner 
behov for en høj termisk masse 

VKR Holding, Hørsholm, 2007



Afvej klimaskærmens isoleringskrav
Isoleringsniveauet kan yderligere 
strammes, men der kan være negative 
konsekvenser:
- Tykke, højisolerede facader forværrer 

forhold mellem brutto/nettoetagearealer, 
og det giver reduceret funktionalitet

- Højisolering med dybe lysninger giver 
væsentlig mindre dagslystilgang

- Fordobling af tykkelsen giver kun en 
halvering af varmetabet, så 
besparelsen bliver forholdsvis mindre

Klimaskærmens isoleringskrav skal 
afvejes i forhold til pladskrav, funktion og 
andre energirelaterede faktorer

Behov for nye klimaskærmsløsninger med 
bedre isoleringsevne samt mindre plads- 
og ressourceforbrug
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Lærkehaven er en boligbebyggelse opført af Boligforeningen Ringgården i Lystrup 
i 2008. Boligen er tegnet af Herzog + Partner Architekten, med Viggo Madsen som 
ingeniører. Husene er opført til en standard svarende til 2015-lavenergiklassen, 
med en energiramme som omfatter opvarmning, varmt brugsvand, overophedning 

og teknik.

 Med den enkle geometri og de gentagne sammensatte elementer er Lærke-

havens arkitektur tilpasset den præfabrikerede produktionsmetode som er blevet 

produceret på fabrik i Tyskland. Fabriksfremstillingen har sikret en høj byggetek-

nisk kvalitet med præcise konstruktioner og dermed eliminering af kuldebroer og 

utætheder. Den effektive byggeproces har været med til at minimere byggetiden 

på byggepladsen og sikre en fornuftig økonomi.

 Huset er opført i en let, højisoleret konstruktion med bærende I-bjælker af træ og 
limtræsdragere, som minimerer kuldebroer og isoleringstykkelsen. Ydervæggene 
har en U-værdi på 0,10 W/m2 K, mens taget har en U-værdi på 0,07 W/m2 K. 
 Vinduer med slanke profiler giver et meget lavt varmetab kombineret med et 
stort dagslysindfald, og med 3-lags ruder har vinduerne en U-værdi på 0,66 W/
m2 K. Der er også gjort en stor indsats for at minimere varmetabet rundt omkring 
vinduerne. Det sker ved at rykke vinduerne tilbage fra facaden og længere ind i 

isoleringen, og ved at fokusere på detaljerne for vinduernes fastgørelse og afslut-
ning ved facaden.

Lærkehaven:  
Afvejning af klimaskærmens isoleringskrav



Teknologi
Rationaliser brug af aktive energiteknologier og 
producer lokalt med vedvarende energikilder



Minimer og grader behov for aktive energiteknologier
2020-lavenergiklassen og 
nulenergibygninger kræver en 
omfattenede teknologiudnyttelse

Som udgangspunkt fokuserer på de 
passive løsninger for at minimere behov 
for de tekniske installationer

Arkitekter har brug for en overordnede 
forståelse af hvordan disse installationer 
skal graderes som et system:
- Energibesparende installationer som 

minimerer el- og varmeforbrug
- Styring og regulering: CTS-systemer til 

moderering af brugerbehov, 
energiforbrug og energiforsyning

- Energiforsyning: Balancering af 
el- og varmeforsyning fra nettet samt 
vedvarenede energi fra individuelt og 
fælles anlæg
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Teknologisk Institut opført EnergyFlexHouse i 2009 som et demonstrationsprojekt 
indenfor nye energiteknologier. Husene er tegnet af Henning Larsen Architects, 
med Teknologisk Institut som ingeniør. De er energineutralt i forhold til det samlede 

primærenergiforbrug inklusiv elforbrug til apparater, belysning og husets elbil.

 I EnergyFlexHouse er fokus på samspillet mellem brugerne og aktive energi-
teknologier samt mellem energiforbruget og det overordnede energisystem. Der 

er tre overordnede områder som er blevet prioriteret:

- Aktive el- og varmebesparende teknologier: Der er fokuseret på alle teknologi-

typer for at minimere energiforbruget, dvs. anlæg til varme, ventilation, varmt 

brugsvand, belysning samt elapparater og -udstyr.

- Energiforsyning og vedvarende energi: Der er fokuseret på bygningsintegreret 
vedvarende energiproduktion fra solceller og solfangere, brændselscellebaseret 

mikro-kraftvarmeanlæg samt lavtemperatur fjernvarme for at sikre energineu-

tralitet på årsbasis. 

- Styring og intelligens: På grund af de mange energibesparende teknologier og 
forskellige energiforsyninger bruges en intelligent styring af alle installationer for 

at balancerer energibehovet med energiproduktionen. Samtidigt er der udviklet 
interaktive brugerflader som synliggøre energiforbrug, energiproduktion og in-

deklimaforhold over for beboerne og opfordrer til en aktiv brugerinddragelse.

EnergyFlexHouse: 
Prioritering af energiteknologier



Giv installationer plads som strukturerende element
Der kommer flere installationer i 
lavenergibygninger, og der skal skabes 
plads til dem:
- Fastlæg placering af alle føringsveje
- Overdimensioner føringsvejene så der 

er plads til udvidelse og fornyelse
- Design føringsveje som er tilgængelige 

for vedligeholdelse

Et voksende teknologi indhold, 
især med bygningsintegrerede VE-anlæg, 
fordrer æstetiske overvejelse:
- Skal installationer blive synlige?
- Eller skal det hele pakkes væk i gips?
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Det

Oskar von Miller Forum: 
Installationer som strukturerende element



Arkitektur og energi
mod en 2020-lavenergistrategi


