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1. indledning

forsøgsprojektet
I sommeren 2010 besluttede Brabrand Boligforening at gennemføre et meget 
ambitiøst udviklingsprojekt i forbindelse med et planlagt nybyggeri af 75 
almene boliger ved Hasselager, aarhus. 
1. del af udviklingsprojektet var på det tidspunkt allerede gennemført ved 
realisering af en lavenergivilla i tranbjerg (villa vid). 
I villa vid afprøvede man for første gang et nyt byggesystem i højstyrkebeton, 
og erfaringerne herfra gav Brabrand Boligforening en tro på byggesystemets 
muligheder, og en lyst til at afprøve byggesystemet i større skala i et alment 
boligprojekt.
projektet blev planlagt som et forsøgsprojekt, og der blev i den forbindelse 
søgt om udviklingsstøtte til projektet.

forsøgsprojektets målsætning
projektet skal demonstrere, at det er muligt at opføre attraktivt lavenergi 
boligbyggeri i industrielt fremstillede ”lette” uorganiske elementer inden for 
rammebeløbet.

forsøgsprojektets baggrund
de senere års udvikling inden for boligbyggeri viser, at nye lavenergibebyg-
gelser overvejende opføres i lette træbaserede byggesystemer. dette sker 
ofte af økonomiske årsager, og ud fra et ønsket om at reducere de meget 
store vægtykkelser, der uvilkårligt opstår i lavenergibyggeri baseret på tunge 
bygningsdele (mur og beton).
det nye byggesystem i højstyrkebeton kan opføres med mindre vægtykkelser 
end træbyggeri, – produceres udelukkende i uorganiske materialer, og er sam-
tidig uden de kuldebroer, der uvilkårligt vil opstå i et traditionelt træbyggeri.

projektet opnåede støtte fra landsbyggefondens Innovationspulje 2009/10, 
og pengene blev bevilliget til understøttelse af de aktiviteter, der normalt ikke 
er plads til i en traditionel rammebeløbsøkonomi, herunder: 
• Workshops til formidling og udvikling af løsninger i tværfagligt forum, samt 

fastlæggelse af udviklingsopgaver
• projektarbejde og detailudvikling af forsøgsemner i de enkelte faggrupper
• Udførelse af prøver og ”mock-ups” (test: villa vid)
• målinger i færdigt byggeri
• formidling af resultater
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formidling
Udviklingsprojektet er nu gennemført, og denne rapport er udarbejdet for 
at give en overordnet præsentation af boligprojektet, dets forsøgselementer 
samt de resultater, der er opnået i processen. 
derudover er forsøgsprojektet løbende blevet formidlet gennem Youtube-film 
der kan ses på: 

www.youtube.com/watch?v=fRzUqqf7R0Y

www.youtube.com/watch?v=39an46f-hdI

www.youtube.com/watch?v=Y-pmdWast0Y



7

projektets forsøgselementer
ved projektstart blev der fastlagt følgende emner, der særligt skulle fokuseres 
på i projektet:
• Industrialiseret præfabrikeret byggeri opført i uorganiske (højstyrkebe-

ton-)elementer
• lavenergiboliger med klimaskærm uden kuldebroer
• væsentlig nedsættelse af Co²-forbrug i forhold til traditionelle elementer i 

forbindelse med produktion og transport
• Reduktion af ydervægstykkelser i forhold til andet lavenergibyggeri
• forbedring af facadeoverflader sammenlignet med traditionelle betonele-

menter
• afprøvning af alternative fugeløsninger
• lavenergikoncept, der understøtter lavenergiklasse 2025, og dermed ska-

ber uafhængighed af ekstern energiforsyning

status
det er i projektet lykkedes at arbejde med alle de nævnte punkter på forskelli-
ge niveauer, og rapporten er opbygget, så der i hvert afsnit formuleres en kort 
delkonklusion, og til sidst formuleres en samlet konklusion på hele forsøgs-
projektet. 
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2. projektet

overordnet projektbeskrivelse
forsøgsprojektet omfatter alt 75 almene boliger i Hasselager ved aarhus, op-
ført efter helt nye byggetekniske principper, og bygget som lavenergibyggeri.

projektet er en del af et nyt boligområde planlagt i et stort samlet bebyggel-
sesplan i kolt-Hasselager umiddelbart syd for aarhus. 

Bebyggelsesplanen er oprindelig resultatet af en arkitektkonkurrence afholdt i 
2004 (vundet af arkitema architects), og boligerne er udført som en række-
husbebyggelse i én og to etager. 
Boligerne er placeret i en landskabelig og organisk bebyggelsesplan omkring 
fem bytorve, med adgang til en fælles grønning på havesiden. Bytorvene er 
bebyggelsens sociale rum.

alle tage er udført med ensidig taghældning, og med solceller integreret på 
tagfladerne. solcelleanlægget er, så vidt vides, danmarks største udført på et 
alment boligbyggeri, og producerer sammen med varmepumper bebyggelsens 
energiforbrug. Bebyggelsen er beregnet til på denne måde at producere mere 
energi end de forbruger til opvarmning og produktion af varmt vand.

Boligerne er udført som moderne familieboliger med den målsætning, at 
energibevidsthed og høje krav til lavenergibyggeri ikke må reducere bokvali-
tet i boligen (bl.a. ved mindre vægtykkelser, mindre mængder energiteknik i 
boligen). 
det har været målet, at energiproducerende tiltag skulle indarbejdes i projek-
tet allerede ved programmeringen, så de efterfølgende fremstår fuldt integre-
ret i bebyggelsens samlede æstetik. 
Byggeriet er opført som et ægte 0-energiprojekt (reelt + energibebyggelse), 
og boligerne opfylder dermed de forventede krav til ”lavenergiklasse 2025”. 
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3. proces

Udbud
projektet blev udbudt i eU-udbud på grundlag af et “udvidet projektforslag”. 
denne fremgangsmåde blev valgt idet parterne vurderede, at et så ambitiøst 
byggeprojekt bedst kunne realiseres inden for rammebeløbet, hvis alle parter 
blev involveret tidligt i processen.

andre projekter har vist, at byggerier med mange nye og uafprøvede tekni-
ske løsninger ofte bliver for dyre, da entreprenørerne i prissætningen regner 
ekstra sikkerhed i tilbudsprisen, på grund af manglende kendskab til de valgte 
løsninger.

Erfaring

Den valgte fremgangsmåde resulterede i en licitation, der efter gennemførelse af 
en mindre sparerunde kunne holdes inden for det traditionelle rammebeløb inkl. 
totaløkonomisk merinvestering til energianlæg. I den efterfølgende proces har 
det vist sig, at det i projekter af denne type er hensigtsmæssigt, at alle parter er 
repræsenteret i den endelige fastlæggelse af løsninger. Processen har medvirket 
til at skabe tryghed hos hovedentreprenøren, og dermed til at opnå en “skarp” 
pris.

Workshops og udviklingsmøder
for at etablere en god samarbejdsånd, og opnå den rette forståelse for projek-
tets baggrund, blev der i forløbet afholdt to workshops. 

Workshop 1: første workshop blev afholdt som et “kick-off møde” umiddel-
bart efter afholdt licitation. 
på workshoppen deltog de parter,der fremover er involveret i projekteringsar-
bejdet, herunder: bygherren, de projekterende (ingeniør og arkitekt), den vin-
dende hovedentreprenør (dansk Boligbyg a/s), en uvildig energirådgiver,en 
leverandører af solcelleløsninger samt producent af højstyrkebetonelementer.
kick-off dagen blev afholdt som et heldagsarrangement, med præsentation af 
idé, bebyggelse og byggesystem om formiddagen, og gennemgang af mulige 
energikoncepter om eftermiddagen. dagen blev afsluttet med fælles idéudvik-
ling, der involverede alle parter. 

Workshop 2: efter afslutning af hovedprojekt blev workshop nr. 2 gennemført. 
på workshoppen var der nu ekstra fokus på byggeproces og gennemgang af 
detaljer. 
på workshoppen blev kritiske udfordringer i projektet gennemgået, og dagen 
blev suppleret med præsentation af nøglepersoner i byggeprocessen samt 
gennemgang af det endelige energikoncept og byggesystem. det var målsæt-
ningen at workshoppen resulterede i en forventningsafstemning mellem alle 
involverede parterne, og kendskab til de mange nye løsninger i projektet.

Erfaring

De afholdte workshops har vist sig at være et effektivt redskab til at fremme “den 
gode byggesag”, og har været medvirkende til, at alle involverede var orienteret 
– og accepterede – de mange specielle forhold, besvær og nye detaljer, som del-
tagelse i et så omfattende forsøgsprojekt forårsager. Særligt har de haft effekt på 
kommunikation mellem bygherre, teknikere og entreprenør, hvor entreprenørene 
ofte først involveres i projektet efter endt programmering. 
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Udviklingsarbejde i projekteringsforløbet
der har gennem hele udviklingsforløbet været afholdt udviklingsmøder med 
bygherre og de involverede parter, samt foretaget besigtigelse af prøver og 
løsninger. 
Udviklingsmøderne er ofte blevet afholdt ud over de faste projekteringsmø-
der, for at kunne adskille de almindeligt forekommende projekt- og byggerela-
terede emner fra de udfordringer, der er direkte forbundet med projektets 
forsøgsdel.

de fleste byggetekniske detaljer i projektet er nyudviklede på grund af byg-
geriets meget høje energikrav og implementering af et helt nyt byggesystem i 
boligbyggeri. detaljerne er udviklet i en løbende proces mellem teknikere og 
leverandører, og er gennem hele processen blevet præsenteret for bygherren.
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4. byggesystemet

Lavenergielementer i højstyrkebeton
Byggesystemet er et nyudviklet patentanmeldt sandwichsystem, hvor for- og 
bagplade er udført i slanke højstyrkebetonskiver samlet uden kuldebroer, og 
indkapslet af et kernemateriale af højeffektiv isolering. produktet er udviklet 
af et tværfagligt team inden for byggebranchen, bestående af ambercon og 
arkitema architects i samarbejde med de højere læreanstalter (bl.a. dtU) og 
er støttet af Realdania og Højteknologifonden. 

systemet kombinerer de bedste egenskaber fra lette byggesystemer (stål og 
træ) med fordele fra tunge byggesystemer (beton og tegl).

elementernes opbygning sikrer maksimal isoleringsevne ved minimum væg-
tykkelse.
Connovate® sandwichelementer kan både udføres som bærende elementer 
med ribbeforstærkning i bagvæg og som ikke-bærende elementer til lukning 
af råhus. 

elementernes lave vægt sikrer Co²-besparende transport og håndtering på 
byggepladsen. der anslås en samlet Co²-reduktion på op til 60% i forhold til 
et traditionelt tungt byggeri med traditionelle betonelementer. 
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anvendelse af højstyrkebeton som materiale i elementerne sikrer, at ele-
menterne har gode patineringsegenskaber, og højstyrkebetonens materiale-
egenskaber sikrer, at elementer kan produceres præcist mht. tolerancer og 
detailløsninger.

fordele:
• Uorganiske materialer
• slankt og kompakt
• optimerede energiegenskaber
• Høj kvalitet mht. overflader
• let vægt
• Ingen kuldebroer
• skalerbart til alle typer projekter
• kort byggetid
• lave transportomkostninger (lav vægt = flere elementer pr. transport)
• optimeret materialeforbrug
• Reduceret Co²-forbrug ved produktion, håndtering og transport.
 

rustfrie stålfuger
der introduceres i byggesystemet yderligere et alternativt fugesystem til 
fugning mellem elementer, hvor den traditionelle elastiske fuge erstattes af 
fugeprofiler i rustfri stål. det er hensigten at brug af rustfrie stålfuger skal 
sikre et æstetisk og mere præcist udseende end den elastiske fuge, og de rust-
frie fuger har en længere levetid og en bedre bæredygtighedsprofil end den 
kendte elastiske fuge. disse fuger er afprøvet i de sidste af byggeriets etaper.

Rustfrie stålfuger – fordele:
• et æstetisk resultat i høj kvalitet
• præcist og eksklusivt udtryk
• lang levetid
• Hurtig og præcis udførelse
• lukning af fuger allerede med elementmontage
• vejruafhængig montage
• positiv bæredygtighedsprofil
• enkel demontering 
• genanvendelse af stål
• attraktiv pris
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5. byggesystemet anvendt i projekt
Boligerne i Hasselager er udført med bærende tværskillevægge i traditionelt 
beton, etagedæk og tagdæk udført i huldæk, og facader og gavle udført i 
højstyrkebetonelementer. facader er således udført “ikke bærende”, og kun 
gavlelementer er bærende højstyrkebetonelementer – dog udført med traditi-
onel betonbagplade. Boligerne i én etage er fuldført med sandwichelementer i 
højstyrkebeton.
facaderne er udført i hvid højstyrkebeton, kun afvekslet af mørkegrå elemen-
ter produceret med frilagt overflade ved indgange og udhuse. elementerne 
blev produceret uden for ambercons traditionelle produktionsanlæg på 
Hagensvej i støvring.

før støbning af de endelige elementer blev der produceret prøveelementer på 
både den frilagte mørkegrå overflade og de hvide glatte elementer. 
ved produktion af højstyrkeelementer blev der yderligere forsøgsvis afprøvet 
en ny produktions-/pumpeteknik, hvor højstyrkebetonen blev blandet og 
pumpet ud i formen i én arbejdsgang. det var hensigten med denne metode at 
give en enklere arbejdsgang og mere ensartede elementer med større overfla-
definish som følge af en mere effektiv og fortløbende produktionsproces, med 
kort procestid fra blanding af beton til udstøbning i forme.

Erfaring

Erfaringen fra de nyindførte støbemetoder har vist, at pumpeanlægget (teknik-
ken) ikke kunne holde til processen, og de mange tekniske nedbrud var et stort 
problem i den samlede produktion. Metoden vil derfor ikke blive videreført før der 
findes/udvikles mere holdbart materiel.
Der blev lavet prøver på en række alternative betonoverflader i processen. Prø-
verne blev lavet hos Ambercon, og løbende besigtiget af parterne i forløbet. Som 
forsøg blev husnumre udført med glat overflade på en frilagt mørkegrå elemen-
toverflade. En løsning, der blev godkendt og udført i det endelige byggeri.
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farver
der har i byggeprocessen overraskende vist sig problemer med at opretholde 
en ensartet kvalitet af farver på elementer. farveforskellene blev først opda-
get på byggepladsen, og var derfor ikke til at ændre. der blev identificeret to 
problemer i relation til elementernes farve: 

a) på hvide elementer optræder der vilkårligt forholdsvise store udsving i 
farvenuancer – indimellem også på samme element. 

B) på de mørkegrå elementer ved boligernes indgange (skure og indgangspar-
tier) varierede farven kraftigt – fra lys grå til næsten sort. der blev arbejdet 
intens med at identificere årsagen til disse farveforskelle, der vel at mærke 
ikke forekom på det forudgående testbyggeri (villa vid). Undersøgelserne har 
vist, at højstyrkebeton har en uhyre følsom materialenatur, og påvirkes af selv 
små ændringer i produkt- og proceshåndtering, og at dette, kombineret med 
højstyrkebetonelementers meget glatte overflade, medfører, at der skal stilles 
ekstra høje krav til kvalitetssikring gennem hele processen (både pulverpro-
duktion og elementproduktion) sammenlignet med traditionelle betonelemen-
ter. I forsøgsprojektet er det tilsyneladende kvalitetssikringen ved pulverpro-
duktionen, der ikke har været tilstrækkeligt finmasket. 
farvevariationen på elementer til Hasselager vurderes dog udelukkende at 
være kosmetiske, og det er efterfølgende delvist afhjulpet ved partielt at 
tilføre et hvidt pigment i en imprægnering, som Brabrand Boligforening af 
vedligeholdelses årsager, alligevel havde besluttet at gennemføre. problemet 
planlægges afhjulpet med farvepigmentering.

Erfaring

I byggeri med højstyrkebetonelementer, er en finmasket kvalitetssikring ekstra 
vigtig i forhold til elementernes kvalitet og farver, både ved pulverproduktion og 
elementproduktion. Denne procedure er, som følge af erfaringer i forsøgsbyggeri-
et, blevet rettet op til kommende projekter.
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detailløsninger
detailprojekteringen af projektet har omfattet et større udviklingsarbejde af 
byggetekniske detailløsninger, da kun ganske få standardløsninger har kunnet 
benyttes i projektet. særligt har der været fokus på både teknisk og æstetiske 
detaljer af hjørner, vinduesdetaljer og elementernes møde med fundament. 
detaljer blev løbende gennemgået og kommenteret af producent, entreprenør 
og teknikere i forløbet.
ved isætning af vinduer blev et nyt princip afprøvet, hvor vindues- og dørlys-
ninger udførtes i en skruefast kompositplade “puranit” med høj isolerings-
værdi indstøbt i elementet på alle fire sider. denne løsning er med til at sikre 
en enkel og sikker vinduesmontage (uden montagebeslag), og modvirker 
kuldebroer i konstruktionen. 

Erfaring

Ny løsning til montage af vinduer i projektet er blevet meget positivt modtaget af 
tømrerne, der monterede vinduer, og har vist sig at være en effektiv og brugbar 
metode, både i produktions- og byggeproces. Da løsningen yderligere danner en 
ubrudt flade hele vejen rundt i dør- og vindueslysninger, danner den et optimal 
grundlag for montage af lysninger og tætningsfolie m.v.

rustfrie stålfuger
Connovate®-systemerne er forsøgsvis udført med et nyudviklet fugesystem i 
rustfri stål (fjederstål). de rustfrie stålfuger placeres i en notgang integreret 
i elementerne, og monteres enkelt med specialværktøj. fugerne er forsøgsvis 
monteret i de sidste to etaper af byggeriet. 

Erfaring

Montagen af stålfuger forløb meget positivt. Fugerne blev monteret af betonele-
mentmontagesjakket, der, på trods af at der blev udviklet et trykluftværktøj til 
montage, valgte at montere fugerne manuelt. Montagen foregik hurtigere end 
traditionelt fugearbejde.
Perioden siden montage har været kendetegnet ved ekstreme temperaturforskelle 
(-15°C til +22°C), og enkelte stålfuger har i denne periode løsnet sig, og er gledet 
ned. Dette har resulteret i, at fugernes geometri efterfølgende er justeret, så 
fjedervirkningen styrkes, og funktionen vil herefter blive fulgt fremover.
Fugerne vurderes både af bygherre og teknikere til at fremstå æstetisk bedre end 
traditionelle elastiske fuger, og vil på grund af de positive erfaringer, blive videre-
udviklet til brug i andre byggerier. 
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6. målinger og resultater
der er i projektet foretaget traditionelle beregninger af U-værdier af projekte-
rende ingeniører og elementproducent. 
for at opnå en mere detaljeret og nøjagtig beregning af byggesystemets energi-
performance, er der yderligere opbygget detaljerede 3d Inventor®-modeller af 
elementerne. dermed er der skabt et ekstra præcist grundlag for den teoretiske 
beregning af byggesystemets U-værdier, og beregningerne er efterfølgende 
blevet udført af ph.d.-studerende ved dtU (udsnit af beregning nedenfor).

DTU beregning af U-værdi: Hasselager – element fra stueetagen
 
Inventormodellen af et element fra stueetagen af Hasselager er blevet under-
søgt i SOLIDO version 3.1w fra Physibel. Inventormodellen og stl-filerne er 
navngivet ’Element samlet’ og er modtaget fra Torsten Staal Maardahl.

Modellen er opbygget af 7 dele. Da varmeledningsevnen for PUR (5 dele) ikke 
er blevet oplyst er det antaget af PUR har en varmeledningsevne på 0,021  
W/mK.

 
Temperaturen er blevet beregnet i 2682720 
punkter og der er foretaget 16 iterationer. 
Resultatet blev at der gennem elementet er 
et varmetab på 21,52 W. Dette resulterer i 
en U-værdi for hele elementet på 0,088 W/
m²K. Der er benyttet designtemperaturer 
på 20 ºC indenfor og på -12 ºC udenfor, jvf. 
DS 418.

Temperaturfordelingen gennem elementet 
er illustreret på figuren herunder.

 Civilingeniør Sanne Hansen

som det fremgår, viser dtU’s beregning af elementernes teoretiske varmeiso-
leringsværdier, at elementerne varmeteknisk er bedre end den projekterings-
mæssige forudsætning på 0,1 W/m²k. dtU beregner en U-værdi på helt ned til 
0,088 W/m²k. 

Beregningerne er dernæst kontrolleret i det endelige byggeri, gennem fysisk 
måling udført i en færdig bolig i februar måned 2013. disse målinger underbyg-
ger de teoretiske værdier, med udsving fra U-værdi fra 0,053 til 0,18 W/m²k.

Erfaring

Både beregning og efterfølgende kontrolmåling understreger og bekræfter høj-
styrkebetonelementernes særdeles gode energimæssge egenskaber. 

Et betonelement på kun 360 mm med en U-værdi på 0,088 W/m²K må siges at 
være yderst tilfredsstillende, og anviser et velegnet og “slankt” alternativ til 
traditionelle ydervægsløsninger. Man benytter normalt en “tommelfingerregel”, at 
det i “passivhusløsninger” normalt ikke økonomisk kan betale sig at isolere yder-
vægge mere effektivt end til en U-værdi på 0,1 W/m²K. Ydervæggene i Hasselager 
er betydeligt bedre, og dette i en samlet ydervægstykkelse på 350 mm.
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7. overordnet energikoncept
Boligerne er opført som lav-energi boliger, hvor et optimalt design af boliger-
nes udformning og materialevalg sammen med højeffektive energisystemer og 
udnyttelse af vedvarende energikilder sikrer, at der kun anvendes et minimum 
af energi til opvarmning, ventilation og belysning i boligerne. 

Bebyggelsen imødekommer rent energimæssigt Bygningsreglementets forven-
telige fremtidige 2025-krav, der foreskriver, at nye bygninger skal være små 
energiproducerende enheder, som ved hjælp af vedvarende energikilder helt 
fjerner bygningens samlede Co² udledning i forbindelse med bygningernes 
drift. kravene er imødekommet uden, at der dog på nogen måde er gået på 
kompromis med boligernes kvalitet, komfort og indeklima. 

alt energiforbrug i bygningen dækkes derfor af ”egenproduktion” og klassifi-
cerer dermed boligerne som energineutrale. 

klimaskærmen
alle elementer i boligernes klimaskærm - facader, vinduer og tage, er udført 
i materialer med højeste isoleringsevne, som dermed reducerer behovet for 
opvarmning i årets kolde måneder og omvendt behovet for køling og ven-
tilation i sommermånederne. de højisolerede vinduespartier reducerer om 
vinteren kuldestråling ind i rummene og om sommeren skærmer vinduernes 
indbyggede solafskærmende effekt for varmestråling og modvirker dermed 
overophedning i boligerne. 

den lufttætte bolig
for at spare på energien er boligerne udført, så det opfylder de skrappeste 
krav til lufttæthed og mængden af luft, der kan sive ud gennem sprækker og 
revner i facaden er reduceret til et minimum. alle installationsgennembryd-
ninger i facader og tag; samlinger og overgange imellem ydervægge, gulve, 
lofter og vinduer og døre er derfor udført med højeste tæthed og boligerne 
har alle gennemgået en tæthedsprøvning efter færdiggørelse.

varmesystemet
Boligernes varmeforsyning kommer fra et miljøvenligt luft/vand varmepumpe-
anlæg, der både leverer varme til rumopvarmning og brugsvandsopvarmning, 
og boligerne er dermed uafhængige af anden varmeforsyning. 
varmepumpen trækker energien ud af udeluften og overfører energien til 
boligernes varmeanlæg. fra varmepumpen, som er placeret i teknikhusene, 
føres højisolerede varmeledninger i jorden frem til hver enkelt bolig, hvor der 
er monteret måler for individuel afregning af varmeforbruget.
I den enkelte bolig fordeles varmen i det enkelte rum med gulvvarme nedstøbt 
i beton, som sikrer en jævn fordeling af varmen. 

det varme brugsvand tilføres energi fra varmepumpen og lagres i en fælles 
varmtvandsbeholder, som er placeret i teknikhusene i hver bogruppe, så der 
ikke optages plads til varmtvandsproduktion i den enkelte bolig. I hver bolig 
er der monteret måler for individuel afregning af varmt og koldt brugsvand.
Én gang om ugen hæves temperaturen i varmtvandsbeholderen auto matisk 
til over 65 oC og systemet sikrer dermed, at der ikke dannes skadelige 
legionella bakterier i det varme brugsvand.
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varmtvandsrør, der føres i jord fra varmtvandsbeholderen i teknikhusene og 
frem til boligerne føres i et fælles høisoleret rørsystem sammen med varmerør 
for derved at mindske varmetabet til omgivelserne.

det gode indeklima
Hver bolig er udstyret med individuelle lav-energi ventilationsanlæg, som 
sikrer et godt atmosfærisk og termisk indeklima i alle rum, og som samtidig 
via en modstrømsveksler udnytter over 85% af energien i den udsugede luft 
fra køkken og bad til forvarmning af den friske udeluft i årets kolde måneder. 
anlægget er passivhus-certificeret, og opfylder dermed strengeste krav til 
energiforbrug.

de Indeklimamærkede ventilationsslanger er indbygget i etagedækket og 
udformet så luften tilføres på den mindst energikrævende måde og der spares 
derved strøm til ventilatordrift.

ventilationsanlægget styres automatisk efter temperaturen i udeluften, så der 
f.eks. om sommeren ledes frisk udeluft direkte ind i opholdsrum uden varme-
veksling med udsugningsluften. dette kan f.eks. benyttes til indblæsning af 
frisk udeluft om aftenen og natten efter en varm sommerdag. anlægget har 
desuden indbygget en intelligent fugtsensor, der sikrer præcist behovsstyret 
ventilation og automatisk forøget luftmængde når fugtniveauet i boligen øges 
f.eks. i forbindelse med bad og madlavning. den indbyggede boost-funktion 
gør det muligt at tidsindstille og regulere luftskiftet op og ned, og dermed 
spare på energien f.eks. i forbindelse med bortrejse og ferie.

bygningsintegrerede solceller
det store tagintegrerede solcelleanlæg forsyner bebyggelsen med 147 mWh 
strøm årligt og anlægget har en samlet installeret effekt på 171 kWp.  solcelle-
anlægget dækker alt elforbrug for i bogrupperne, hvilket betyder at bebyggel-
sen kan betegnes som energi-neutral.

solcelletypen er tyndfilmceller, som er påført direkte på aluminiumtagplader-
ne anvender en såkaldt 3-lags teknologi ”triple-junction-teknology”, som er 
optimeret til lys- og solforhold i nordeuropa. anlægget leverer derfor en høj 
ydelse hele året rundt, også når der kun er diffust sollys tilstede.

solcellerne er opbygget af flere moduler, hvor hvert modul er forsynet med by-
pass-dioder, der sikrer at modulernes ydelse kun reduceres minimalt, såfremt 
en solcellebane ligger helt eller delvist i skygge, eller skulle blive beskadiget.

el produceret fra solcellerne samles i bogruppernes teknikhuse, hvor den pro-
ducerede jævnstrøm omsættes til vekselstrøm og energiproduktion. energifor-
brug for hver bogruppe måles her, og energiproduktionen og Co²-besparelsen 
vises i en panel, som er synligt for beboerne.

overvågning af energi
Boligernes tekniske installationer er opkoblet til Cts-anlæg med online 
funktion, der overvåger og styrer bl.a. rumtemperatur, varmtvandstemperatur, 
driftsstatus måler energiforbrug og – produktion fra solcelle- og varmepumpe-
anlæg.
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8. totaløkonomiske beregninger
Boligerne er udført som lavenergibyggeri, der overholder de forventede 
energikrav i år 2025 (lek2025), hvori kravet til energiforbruget forventes at 
være 0 kWh/m² pr. år, hvorved boligerne beregningsteknisk vil være neutrale 
i driften. totaløkonomiske beregninger har afdækket rentabiliteten i de valgte 
energioptimeringstiltag og vedvarende energiløsninger for at imødekomme de 
ambitiøse energimål for byggeriet.
 
Beregninger viser, at projektets energidesign både opfylder kravene til lek 
2025 og at merinvesteringerne er totaløkonomisk rentable.
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9. detailløsninger og billeder fra proces

der er gennemført detaljerede indeklimaberegninger med det dynamiske byg-
ningssimuleringsprogram Bsim (sBI). på figuren ses opbygningen af boligtype 
d i Bsim modellen. for at tilnærme modellen virkeligheden mest mulig er 
denne inddelt i fire termiske zoner.

plantegningen og billederne viser udlægningen 
af de indbyggede ventilationskanaler i etage-
dæk i opholdsrum.

tyndfilmsolceller på aluminiumtagplader.
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10. målinger og resultater
det optimerede le2025 design giver et forventet negativt energiforbrug på 
5,8 kWh/m² pr. år imod et forventet energiforbrug på 42,9 kWh/m² pr. år så-
fremt boligerne var designet efter kravene i gældende i Bygningsreglementet 
(BR10-krav).

tabellen sammenligner fordelingen af varme- elforbrug for le2025 designet 
med et standard BR10 design, og det ses, at selvom varmepumpeløsningen 
forårsager et højere elforbrug, dækkes dette ind af den store elproduktion fra 
solcelleanlægget, og kravene i le2025 opfyldes dermed.  

de gennemførte indeklimasimuleringer for projektet viser ligeledes gode 
termiske og atmosfæriske indeklimaforhold, som Be10-energirammebereg-
ningerne ovenfor også viser, idet der ikke forekommer overtemperaturer i 
boligerne.

Energiramme 
kWh/m² pr. år

Energiforbrug
kWh/m² pr. år

LE2025 0 -5,8

BR10 68,9 42,9

LE2025 
kWh/m² pr. år

BR10
kWh/m² pr. år

Varmeforbrug

 – rumopvarmning 10,6 10,5

 – varmt vand 24,5 24,7

 – bidrag fra varmepumpe -39,4 0

 – varmetab fra installationer 4,4 0

 – afrunding -0,1 0

 – total 0 35,2

Elforbrug

 – el til bygningsdrift 15,6 3,1

 – bidrag fra solceller 18,8 0

Samlet energirammeberegning

 – el -5,8* 7,7**

 – varme 0 35,2

 – overtemperatur 0 0

Energiforbrug -5,8 42,9

* vægtet med 1,8 (jf. nye bestemmelser i BR10) ** vægtet med 2,5
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11. konklusion/opsamling

pris/udbud
tidligt udbud på grundlag af et udvidet projektforslag kan være en god 
løsning ved gennemførelse af forsøgsbyggerier med et stort indhold af nye 
løsninger. derved sikres entreprenøren indflydelse på færdiggørelsen, og får 
dermed en tryghed/mulighed for optimering i det senere forløb der gør, at 
entreprenøren tør afgive en skarp pris. licitationen viste at skabe mulighed 
for at “det er muligt at opføre attraktivt lavenergiboligbyggeri i industrielt 
fremstillede ‘lette’ uorganiske elementer inden for rammebeløbet”.

proces
den gennemførte projekteringsproces, hvor entreprenør, bygherre, teknikere 
og underleverandører har været involveret, har givetvis været med til at gøre 
projektet realiserbart. de afholdte workshops og udviklingsmøder har medvir-
ket til at skabe en forventningsafstemning mellem parterne der er afgørende 
for alles engagement og accept af den til tider besværlige “udviklingsvej”. 
derudover har workshops og udviklingsmøder været medvirkende til, at alle 
har fået ny viden inden for energi og byggetekniske løsninger. særligt har det 
været væsentligt for alle parter at have bygherrens perspektiv og påvirkning 
af løsningsvalg allerede i udviklingsforløbet.

byggesystem
forsøgsbyggeriet har vist, at det er muligt at bygge almene lavenergiboliger 
med det nye letvægtsbyggesystem (Connovate®). det er lykkes at gennemføre 
byggeriet med en U-værdi på helt ned til 0,88 W/m²k med en vægtykkelse på 
kun 360 mm, hvilket er bedre end almindelig værdier på passivhusbyggerier. 
de slanke ydervægge har medvirket til at optimere boligarealet i bebyggel-
sen. projektet har påvist udfordringer vedrørende ensartethed på farver, 
fastholdelse af fuger, samt reparation af transport- og montageskader – alle 
udfordringer, der kan og vil blive afhjulpet på kommende byggerier. mht. 
udførelse har byggesystemet været håndterbart for en traditionel entreprenør 
med de udfordringer, der naturligt følger løsninger, der afprøves første gang. 
erfaringen viser at systemet med få justeringer er velegnet til etablering af 
lavenergiboliger.

energikoncept
det valgte energikoncept, med uafhængighed af offentlig varmeforsyning er 
gennemført med succes. særligt er de integrerede solceller indbygget på alle 
tagflader meget vellykket, både æstetisk og udførelsesmæssigt. en totaløko-
nomisk beregning på denne tagløsning har vist, at det også er økonomisk sær-
deles fordelagtigt som byggeteknisk løsning vurderet over en 20-års periode.
den valgte energiløsning – med centrale “luft til vand varmepumper” drevet 
af tagenes solceller, og placeret i hver bogruppe (15 boliger) – har efter total-
økonomiske beregninger vist sig at være den økonomisk mest attraktive. Boli-
gernes meget høje isoleringsværdi (byggesystemet + effektive lavenergivindu-
er) har medvirket til at gøre bebyggelsen til en ægte 0-energi bebyggelse.

de 75 boliger opfylder med de implementerede energibesparende tiltag det 
forventede fremtidige krav til lavenergiklasse 2025 byggeri; hvor energifor-
bruget til opvarmning og el er reduceret til et absolut minimum og solcellean-
lægget bevirker, at der forventeligt produceres mere energi end der forbruges. 
altså er der overskud på energibalanceregnskabet.





36



37



38


