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1. Idékatalog
Plan C og Hvidovre Kommune har fra d. 6. - 8. december 2010
afholdt en idégenereringscamp om Hvidovre Medborgerhus.
Formålet med campen i december var at få idéer til elementer,
der kan indgå i det kommende ombygningsforløb omkring
Medborgerhuset. Formålet var også at bringe partnerne i Plan
C sammen i et udviklingsmiljø, der fokuserer på strategisk
samarbejde mellem offentligt/privat og forskning i tilgangen til
energieffektiv renovering.
Idékataloget er resultatet af de tre camp-dage, og skal bruges som
arbejdsredskab i Hvidovre Kommunes videre proces mod at skabe
en bæredygtig renovering af Medborgerhuset.
Den første del af kataloget fortæller om Hvidovre Kommune og
Medborgerhusets historie og fakta. Den næste del er bygget op om
Campens idéer til Medborgerhusets forskelligartede funktioner:
Biblioteket, Medborgersalen og Kontorerne.
Den sidste del fokuserer på helhedsgreb og mere generelle temaer
som forsyning, styring, drift og adfærd.
Partnerne i Plan C har bidraget med idéer, skitser og kvalificering
og bearbejdning af råmaterialet. Partnernes engagement har været
afgørende for tilblivelsen af nærværende katalog.
I den forbindelse ønsker Hvidovre Kommune at takke de deltagende
partnere for gode input og aktiv deltagelse.

2. Campens proces og metode
En forudsætning for campen i Hvidovre medborgerhus har
været at løse husets umiddelbare problematikker vedrørende
indeklimaet. Derfor blev campen tilrettelagt i forhold til de tre
mest påtrængende indsatsområder: dagslys/belysning, ventilation,
forsyning og styring/adfærd.
De to første dage arbejdede tre grupper sideløbende med
temaerne dagslys/belysning, ventilation og forsyning. Den sidste
dag blev der udelukkende arbejdet med adfærd og styring, hvor
også repræsentanter fra husets brugere deltog. (se program,
bilag 1) Grupperne var sammensat af forskellige partnere med
forskellige fagligheder og tilgange til temaerne. (se deltagerliste,
bilag 2)
Tilgangen til arbejdet med de forskellige temaer var den skitserende
programanalyse. Det vil sige en metode, der tilstræber den visuelle
formidling af idéer gennem tegninger og skitser.
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”Skitserende programanalyse er en måde at undersøge en
opgaves løsningsmuligheder på. Den anvender arkitektens
gængse arbejdsmåde ved tegnebordet, hvor forskellige
løsningsmodeller uafladeligt opstilles og sammenlignes. I
almindelig daglig praksis på tegnestuen sker det med henblik
på at finde frem til den optimale løsning for en given opgave, og
processen vil normalt stoppe, så snart en sådan menes fundet
(Inge Kirkeby m.fl 2003:94).
Skitserende programanalyse tager udgangspunkt i denne praksis,
men adskiller sig ved i stedet for at have et enkelt resultat som
hovedsigte at lægge vægt på den systematiske belysning af
mulighederne for at give opgaven form. Arbejdsformen gør det
muligt at opstille et “katalog” over forskellige løsningsmuligheder
(Inge Kirkeby m.fl. 2003:94).
Gruppernes arbejde i form af skitser og beskrivelser blev hængt
op på væggene og fremlagt i fælles seancer med efterfølgende
diskussion.
Anvendelsen af skitserende programanalyse på tværs af
fagligheder, har været en spændende arbejdsmetode. Mange
er ikke vant til at bruge skitsering som metode i deres daglige
arbejde, materialet fra campen vil derfor også afspejle, at det ikke
er arkitekter der har skitseret.
Metoden har vist sig at være meget anvendelig til idégenerering
og som kommunikationsværktøj på tværs af partnerkredsen.
Det producerede materiale fra campen blev efterfølgende
indscannet og kan nu ses som en del af idékataloget, hvor tekst
supplerer de illustrative skitser og tegninger.
Således var målsætningen for campen ikke at fremsætte et
færdigt forslag, men at skabe et idèkatalog, der undersøger og
diskuterer en række muligheder systematisk og herigennem gør
emnet diskuterbart og giver mulighed for at inspirere til videre
bearbejdning.

Skitse fra camp i Hvidovre Medborgerhus

3. Hvidovre som kulturel og grøn kommune
Hvidovre Kommune vil gerne være en grøn og bæredygtig
kommune, hvor der er rart at være for byens borgere og hvor
der tages hensyn til natur og miljø, også med henblik på fremtidige
generationers muligheder.
Vi har formuleret en Miljøpolitik, forpligtet os som Klimakommune
og Kurveknækker og afsat penge til energiforbedringer. Dertil
kommer, at vi har nedsat et Grønt Råd og defineret en Strategi for
lokal Agenda 21.
Hvidovre Kommune er én af blot fire kommuner i Danmark, som i
2006 blev udnævnt til kulturarvskommune. Det er sket fordi
Hvidovres Kommunes byudvikling som forstadskommune er et
produkt af det 20. århundredes samfundshistorie.
Hvidovre Kommune har således fortællepotentiale som en markant
velfærdshistorisk by på nationalt niveau. Denne fortælling danner
basis for et stærkt brand der samtidig medvirker til en styrket lokal
forståelse for kommunens eksisterende kvaliteter.
Kommunen har et rigt idrætsliv, og der er stor aktivitet på
foreningsområdet -teater, kunstforening, musikforening og
filmklubvirksomhed.
Kommunens folkebiblioteker skal sikre den enkeltes mulighed
for fri og lige adgang til intellektuel, oplysningsmæssig, kulturel og
menneskelig udvikling. Bibliotekerne skal være et tilbud til alle –
og understøtte demokratiet og den enkelte borgers mulighed for
indflydelse og meningsdannelse.
Det er tydeligt, at biblioteket har haft en uvurderlig betydning for
kulturlivet i Hvidovre, og dermed for borgerne. Det har det haft
ved sin direkte hjælp til råd, udvalg og aktiviteter og ved sine såvel
folkelige som avantgardistiske og provokerende arrangementer.
I lange perioder blev Hvidovres borgere, med eller mod deres vilje,
præsenteret for kunstneriske udtryk og kunstnere som man ellers
kun mødte i mere metropollignende bysamfund.

3.1 Fremtidens Medborgerhus i Hvidovre

3.2 Medborgerhuset som demobygning i Plan C

Køling

Det kulturelle liv er en yderst vigtig faktor for at bibeholde en
levende by. Hvidovres kulturelle aktivitetsniveau er kendetegnet
ved at være højt. Over hele kommunen foregår mange aktiviteter
hen over året ligesom mange forskellige arrangører tager del i at
skabe gode oplevelser og engagement for den lokale kultur. Udover
kommunens egne institutioner og ansatte tæller det eksempelvis
Kulturrådet, Musikrådet, Kulturtoget og Lokalhistorisk selskab, der
er faste arrangører samt samarbejdspartnere med de kommunale
medarbejdere.

Visionerne i Hvidovre Kommune omkring Medborgerhuset handler
om bæredygtighed og sundt indeklima. Det er ønsket, at denne
energirenovering vil give et bedre indeklima for medarbejdere og
borgere, samtidig med at energiforbruget sænkes.

Huset er udstyret med et gammelt køleanlæg fra 1972, der
især bliver brugt til køling på syd- og vestvendte kontorer i
sommerperioden, da den eksisterende solafskærmning ikke fungerer
efter hensigten. Køleanlægget bruges desuden til Medborgersalen,
hvor der ved arrangementer kan opstå behov for sænkning af
temperaturen. Kølemidlet, der benyttes i anlægget, skal være udfaset
senest i 2015, hvorfor der er behov for udtænkning af en brugbar
løsning. En forbedret solafskærmning vil kunne afhjælpe en del af
dette, samtidig med at f.eks. naturlig natkøling vil give en sænket
starttemperatur i lokalerne.

HvidovreBibliotekerne og flere af Hvidovres foreninger, eksempelvis
Cirkus Arcus, er ligeledes arrangører af kulturelle aktiviteter. På
bibliotekerne foregår et væld af arrangementer, som tematiserer og
understøtter den lokale kultur og dens udtryk.
Hovedbiblioteket i Hvidovre er en integreret del af Medborgerhuset
og beliggende lige ved siden af Hvidovre Rådhus.
Koblingen til Medborgerhusets store sal understreger
Hovedbibliotekets funktion som kulturelt samlingssted.
Tankerne om biblioteket som meget andet og mere end et sted,
hvor man låner bøger, er en del af Medborgerhusets idégrundlag. På
trods af at vi er på vej mod det hybride og virtuelle bibliotek bobler
huset stadig af liv, læring og leg.
Direkte og indirekte har biblioteket haft stor betydning for
kulturlivet i Hvidovre. Det solide Medborgerhus har været platform
for hvidovreborgernes videnstilegnelse, demokratiforståelse og
kulturelle inspiration i godt 30 år.

At gøre Medborgerhuset til demobygning i Plan C giver muligheden
for at drage en stor partnerkreds ind i projektet med forskellige
betragtningsvinkler og bud på nye løsninger og kombinationer af
teknologier, som kan inddrages i renoveringen. Her er der plads til de
skæve og højtflyvende idéer uden fastsatte rammer for udbudsform
og finansiering.
Plan C partnerne bidrager med et stort rådgiver input om helheder
og detaljer. Hvad er de fremtidige planer for huset, og hvordan bruger
vi bedst pengene lige nu med de indeklimatiske udfordringer, vi står
over for.
Overliggeren på dette projekt er sat højt, og Hvidovre Kommune vil
gerne vise, hvor langt en energirenovering kan nå, når man tænker
helhedsorienterede løsninger sammen. I samarbejde med Plan C skal
campen danne grundlag for den videre projektering af renoveringen,
hvor rådgivers udbudsmateriale skal baseres på de fremkomne forslag,
der genereres under campen.
Ifølge EMO-rapport fra oktober 2010, kan de foreslåede tiltag hæve
mærket fra F til C niveau. Er det med forslag fra Plan C muligt at hæve
mærket til klasse A byggeri eller endnu højere?

Styringssystem
Medborgerhusets CTS-system er for længst forældet og er kun
med ekspertise udefra muligt at styre nogenlunde i dag. Systemet er
ikke online, hvorfor enhver justering skal foregå ved selve anlægget.
Samtidig er styringen af spjæld til ventilationen styret ved hjælp af
trykluft. Dette system forsynes fra en stor kompressor, der kører
døgnet rundt. Komponenter til dette system kan ikke længere
rekvireres, og en udskiftning til et elektrisk drevet system vil derfor
være at foretrække.
Det langsigtede mål er, at bygningens energiforbrug kan
bringes til energiklasse A - alle tiltag der foretages i denne
energioptimering skal underbygge den målsætning.

3.3 Økonomi og sammentænkning
Eksisterende problematikker i forhold til indeklima:

Som udgangspunkt er der budgetteret med udskiftning af
det nuværende ventilationsanlæg, 10,8 mio samt udgifter til
rådgivning.

Ventilation
Hvidovre Kommune har fra Arbejdstilsynet fået et påbud på
ventilationen i Medborgerhuset. Dette påbud har imidlertid fået
dispensation, da huset er med som demobyggeri i Plan C, og skal
derfor først være udbedret i 2013. I forbindelse med renoveringen
af ventilationsanlægget, er det oplagt at se på hele huset og resten
af de tekniske installationer, der i mange tilfælde har siddet der i 40
år. Huset er luftopvarmet, og har lange kanaltræk ud til de enkelte
kontorer, og der er derfor ingen radiatorer i det 8800 m2 store hus.
Om vinteren, når varmebehovet er stort, er der derfor et højt flow
i disse kanaler for at sikre tilstrækkelig opvarmning. Dette høje flow
giver gener i form af meget støj og en fornemmelse af træk.

Dette budget omfatter energirenovering af ventilations- og
varmesystemet. Derudover er brandkrav og indretning af
bygningen en del af opgaven, og skal samtidig tænkes ind i
ombygningen. Samtidig skal der tænkes i klargøring af huset,
således at en fremtidig efterfølgende opdatering er mulig med
brug af første etape af renoveringen. I denne sammenhæng er
det vigtigt at få belyst, hvilke tiltag, der er relevante og brugbare i
Medborgerhuset.
Ekstern finansiering via fonde, eks. tilgængelighedsfonden, samt
andre europæiske energirenoveringsfonde vil kunne forøge de
rammer, som projektet er omfattet af.
Plan C kan bidrage med midler til afprøvning af innovative
løsninger i bygningen.

Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus
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4. Historie
Huset er bygget i 1971-72, og var i sin tid et foregangsbyggeri med
meget avanceret teknik og smarte installationer samt indrettet
meget fleksibelt til mange forskellige typer arrangementer
og brugstyper. Huset blev facaderenoveret i 1998, hvor man
udskiftede facadepladerne til tombak-beklædning + 100mm
isolering og satte nye vinduer i.
Som udgangspunkt var huset tiltænkt medborgersalen,
biblioteket og dets brugere. Senere hen blev en del af
kontorfaciliteterne anvendt til forskellige forvaltninger, da pladsen
på rådhuset blev for trang.

Uddrag af interview med Herluf Rasmussen, formand for kulturelt
udvalg i 1970 - 1974.
Godt 31 millioner kroner kom det nye Medborgerhus til at koste,
men så var det også en sensation, da første etape af byggeriet –
biblioteket – endelig kunne indvies i 1972.
– Der kom delegationer helt fra Japan for at se det!
Der fandtes et tilsvarende byggeri i Herning (centralbiblioteket
– også tegnet af Flemming Lassen), men det var slet ikke lige så
stort, husker Herluf.
Medborgerhuset i Hvidovre var epokegørende. Man havde både
bibliotek og medborgersal, musikrum og studielokaler. Og med
Eva Raae Schultz som en inspirerende leder lykkedes det at
bemande og besjæle det nye bibliotek. Hun samlede et meget
dygtigt personale omkring sig – nogle er med endnu og er med til
at føre de gode traditioner videre.
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Kulturplan
1964. Det første forslag om at bygge et medborgerhus i Hvidovre efter svensk mønster - blev forelagt kommunalbestyrelsen den 30.
juni af borgmester Chr. Sørensen.
Kulturelt udvalg og ejendomsudvalget havde i fællesskab
udarbejdet et oplæg til en kulturplan for Hvidovre kommune,
omfattende først og fremmest et moderne hovedbibliotek med
musikbibliotek, foredragssal og studiekredslokaler samt en
medborgerdel med lokaler til foreningsbrug. I kulturplanen indgik
tillige biograf, bowlingbane, skøjtehal og svømmehal.

Første skitseforslag

– Jeg var glad, da det hele stod færdigt. Vi fik ros overalt. Hvidovre
gik virkelig i spidsen – med noget godt. Medborgerhuset var med
til at hæve Hvidovre fra dér, hvor vi befandt os før, og vi fik noget,
som man gik og sukkede efter i alle andre kommuner.

1970. 9. februar. Kulturelt udvalg indstillede til
kommunalbestyrelsen at følge formanden Svend Rehling
Sørensens forslag om at undlade at afholde arkitektkonkurrence
og i stedet overdrage til arkitekterne Flemming Lassen og Per
Lassen at projektere hovedbiblioteket.

Helt så let gik det ikke hjemme i Hvidovre.
– De kulturelle foreninger støttede os, men der var også
mange, der var imod det nye medborgerhus. Der blev holdt
arrangementer, lavet protestlister, ja, sågar demonstrationer,
imod planerne. Man mente, at det var for dyrt. ‘Kommunefråds’
var slagordet, da en lokal husmor gik i spidsen for en march,
smiler Herluf Rasmussen og tilføjer: – Protestmarchen gik dog i
opløsning, da det begyndte at regne. Så meget for den ‘idealistiske’
modstand!

Vedtagelse af skitseprojekt

Hvidovre Kommune har altid været foregangskommune, hvad
angår biblioteker, og det skyldes det socialdemokratiske styre.
Folkebibliotekerne er arbejdsklassens universiteter, og for en
udflytterkommune som Hvidovre kom bibliotekerne tidligt til
at spille en rolle for de mange, som ikke havde tid eller råd til at
skaffe ny viden andre steder. De penge, der i tidens løb er afsat til
bibliotekerne kommer igen på en anden måde:
Bøger er med til at skabe menneskers tilværelser.
Bibliotekerne er grundlaget for menneskers viden.
Forhenværende borgmester Christian Sørensen knuste en flaske
champagne mod en gravemaskine og byggeriet kunne tage sin
begyndelse. Bagved ses formand for Kulturelt Udvalg, Herluf Rasmussen,
oktober 1971. Fotograf ukendt.

Tekstuddrag og billeder fra Hvidovre Medborgerhus,
Medborgerhusets tilblivelse. Skrevet i 1973:

1971. Januar. Formanden for kulturelt udvalg opfordrede
arkitekterne til at udarbejde et nyt biblioteksprojekt, der var
lettere i sin udformning og billigere end det første, og som tillige
indeholdt en sal med plads til 600 personer.
14. februar forelå et skitseprojekt til en vinkelbygning i to etager
+ underetage indeholdende en biblioteksfløj på 3833 m2 og en
medborgerfløj pa 1192 m2 med en sal på 570 m2.
25. maj. Kommunalbestyrelsen accepterede et tilbud
fra entreprenørfirmaet Brdr. Teichert NS om opførelse af
Medborgerhuset for en sum af 22.197.000 kr.

Totalentreprise
1971 var totalentrepriseformen vel en kendsgerning, men den
var ikke beskrevet og der eksisterede ingen generelt accepterede
retningslinier for dens udformning. Det var derfor et stort skridt
ud på det dybe, at repræsentanter fra kommunalbestyrelsen på
stadsingeniørens kontor indledte drøftelser med et antal firmaer
om muligheden for på grundlag af den foreliggende 200-dels
tegning at opnå kontrakt om byggeriets gennemførelse til en på
forhånd fastsat pris og til et ligeledes på forhånd fastsat tidspunkt.

Projekteringsgruppen bestod af arkitekterne Flemming og Per
Lassen, repræsentanter for biblioteket, entreprenøren og hans
rådgivende ingeniørfirma t +f consult AlS og, efterhånden som
behovet viste sig, akustikeren, dr. techno Vilh. Lassen Jordan og
maleren Arne Haugen Sørensen, alt under stadsingeniør Harald
Andersens formandskab.

Indvielse
1972. 15. november. Det nye hovedbibliotek -1. del af
Medborgerhuset åbnedes for publikum.
1973. 28. februar. Officiel grundstensnedlæggelse. Et
grundstensdokument blev indmuret.
18. november. Medborgerhuset indviedes.
Medborgerhuset var planlagt som et være- og aktivitetscentrum
for kommunen - en moderne udgave af et dansk forsamlingshus.
Stedet hvor man læser aviser og tidsskrifter, lytter til eller låner
plader, spiller selv; ser på udstillinger eller medvirker til dem;
Diskuterer, mødes med venner over et krus øl eller en kop kaffe;
Går til møder, går på aftenskole, låner bøger; Går til koncerter, ser
film og, hvis man er barn, hører eventyr, laver rytmik, arbejder med
ler, papir, ser eller spiller teater -og meget mere.

Da Hvidovre fik kongeligt besøg. Dronning Margrethe og Prins Henrik er
til forestillingen “Le bal” i Medborgersalen. Her er regentparret i samtale
med Aksel Helmersen, Flemming Thøgersen og borgmester Inge Larsen.
Billedet venligst udlånt af Historiens Hus.

Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus

7

5. FAKTA

5.1 Beliggenhed, areal og funktioner
Adresse:
Byggeår:
Areal:
Brugere:
Åbningstid:

Medborgerhuset
Hvidovrevej 280, 2650 Hvidovre
1972, (facaderenoveret med tombak-beklædning +
100 mm isolering i 1998)
8.800 m2 + 1.650 m2 P-kælder
Bibliotek, Teater m.v., (ca. 200 personer i
medborgersalen) + kontorer til forvaltning
6-23 året rundt

5.2 Bygningsfysik
Råhuset er opbygget af et rationelt system af
jernbetonkomponenter, bestående af et tværgående søjle-drager
system pr. 6,0 m med langsgående hule jernbetondækelementer
i etagerne og tagplader af letbeton. Alle indvendige søjler er
gennemgående fra underetage til tag, og fastholdt i fundamenter
og dæk over underetage.
Huset har en let klimaskærm. Den ydre beklædning består
af Tombakbeklædning, som blev skiftet i forbindelse med
efterisolering af klimaskærmen samt vinduesudskiftning i 1998.
Hele huset er luftopvarmet via et centralt placeret
ventilationsanlæg af samme årgang som huset. Det betyder
remtrukne gamle blæsere, væskekoblet varmegenvindingsanlæg
med dårlig virkningsgrad på ca 40%. Et nyt anlæg kan typisk
genvinde 80-90% af varmen. Decentrale InzoVent-varmeflader
kan lokalt varme luften yderligere op, men styringen hertil er
ligeledes bedaget, og kan derfor kun nødtørftigt reguleres via det
pneumatiske styringssystem, med varme og kuldegener til følge. I
de små ”halve” kontorer, bruges den indskudte, ikke bærende, søjle
til at lede ventilationen frem til indblæsningen i vindueskarmen.

Medborgerhuset ligger på Hvidovrevej 280, ca midt på byens
langstrakte handelsstrøg, der går fra kommunegrænsen mod
Rødovre i nord til Avedøre Holme i syd.

I bibliotekssalen er der 56 ovenlysvinduer, der i teorien skulle
give dagslys til rummet, men af hensyn til overophedning er de
matterede og giver derfor ikke meget lys. De er desuden utætte
og giver kuldenedfald i salen.
Ovenlysvinduerne suppleres med kunstig belysning i
biblioteksområdet i dagtimerne.
Medborgersalen oplyses af 60 stk. 200W reflektorpærer, som har
en lang brændtid pga. mange arrangementer. Skal kunne dæmpes
0-100 % da salen også fungerer som biograf.
Solafskærmningen er automatisk styret, og kører ned i tilfælde
af solindfald. Desværre kører den i mange tilfælde op igen, da
vindhastigheden ikke må overstige 7-9 m/sek.
Vind og sol er ofte forekommende på samme tid i Danmark, og
dette er med til at give overhedningsproblemer i huset.
Medborgerhusets køleanlæg sørger for køling til den lette
bygning, der om sommeren topper i sit elforbrug til køling.
Anlægget er lige så gammelt som bygningen og kører med freon,
der er et ozonnedbrydende kølemiddel, som i 2015 skal være
udfaset.
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5. FAKTA

5.3 Forbrugstal

5.4 Brugerundersøgelse og kortlægning
Plan Miljø har på vegne af Plan C, gennemført en
indledende brugerkortlægning af Hvidovre Medborgerhus.
Brugerkortlægningen blev foretaget umiddelbart op til campens
start.
Kortlægningen er baseret på interviews med de ansatte i
biblioteket (plan 0), Skole- og kulturforvaltningen (1. sal),
Pædagogisk - Psykologisk Rådgivning (PPR) (kld.), samt
husets tekniker og har resulteret i nedenstående umiddelbare
kommentarer:
Generelt oplever de ansatte store problem med indeklimaet,
primært i form af træk og uhensigtsmæssige temperaturforhold.
samt den afmagt som følger ved den vilkårlige termostatstyring der
findes i kontorerne – der er ikke tillid til den.
Tekniker i huset forklarer ved test af temperatur og fugt, at
anlægget kører jævnt. Derfor må det antages, at træk i høj grad er
problemmageren i kontorlokalerne.

Som det ses af graferne ovenover, er energiforbruget meget ens, især når
det gælder elforbruget. Varmeforbruget er stigende, hvilket kan skyldes
en øget grad af utætheder og dårlige virkningsgrader på varmeanlægget.

Det samlede energiforbrug:
Varme ca. 93 kWh/m2 år
ELO nøgletal 108 kWh/m2 år
El ca 77 kWh/m2 år
ELO nøgletal 34,2 kWh/m2år
Overholdelse af energirammer: I dag bruges der 170 kWh/m2 år
Energiforsyning: Fjernvarme
EMO-rapport
EMO-rapporten fra oktober 2010 viser, at der med investeringer
på 10,6 mio. kr. i de tekniske installationer kan spares 600.000 kr
årligt på el og varme. Huset samlede energiforbrug ligger i dag
på et F-niveau. Ved at udføre disse tiltag, kan karakteren hæves til
et C-niveau.
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Problemer og symptomer:
1. Nyansatte klager over hovedpine de første 14 dage.
2. Efter ferie m.v. skal man lige vende sig til indeklimaet igen.
3. ”Ved at skrue op på sit eget kontor kan man risikere at det
bliver varmt på et nabo-kontor.”
4. ”Nogle af termostaterne er så fintfølende, at den mindste
opjustering udløser for meget varme!”
5. ”Alle kan mærke at man ikke har det godt her – indeklimaet
er ikke i orden.”

5.5 Kortlægning af de tekniske systemers mangler
Varmeforsyning
 Med hensyn til varme fungerer styringen ikke og det opleves
som fodkoldt. Nogle steder er det varmt, andre er det koldt.
Temperaturforholdene opleves som vilkårlige.
 Den lokale termostatstyring er ikke pålidelig – flere af de ansatte
fryser.
 En meget stor varmedifferentiering om sommeren er
problematisk.
 Justering af solindstrålingen er ikke hensigtsmæssig.
 Der flyttes tit rundt på skillevægge og det skal en
termostatløsning jo kunne håndtere.

Belysning
 Belysningen er generelt ok i kontorerne, bort set fra
kontorlokaler på 1. sal, hvor baggrundsbelysningen på
kontorerne er forældet.
 Forhallen: Der er mørkt og uindbydende for dem der skal bruge
huset. Indgangsområdet er vigtigt at nytænke. Udstillingen kunne
godt trænge til ny belysning og styring af spotlyset er meget
svært.
 I forhold til biblioteksområdet er den største lysudfordring
udlånsområdet (forældet belysning). På ”øen” er der forsøg
med LED både for neden og for oven ved PC’er, samt ved
selvbetjeningsmaskinerne og midlertidige udstillinger. LED
delen fungerer godt forneden, men ikke foroven. Fungerer
ikke ift. udstilling ovenpå fordi de er for koncentrerede i deres
lysudbredelse (skaber mørk stemning). Der er noget som sluger
lyset!
 Dårlig belysning i gangen i kælderen udenfor kontorerne. Dette
opleves som lidt ”hospitalsagtig”.

Solafskærmning
Solskærmene har deres eget liv! Der er ingen der forstår
solskærmes adfærd! De fleste ansatte har fundet egne løsninger til
at differentiere indstrålingen.

Ventilation
 Ventilation – indeklima opleves som det største problem af de
ansatte. Luften opleves generelt som ”dårlig” og det er svært
at lufte ud, da ventilationssystemet vil kompensere for dette.
Nogle af de ansatte vil gerne have mulighed for at kunne åbne et
vindue!
 Det er et stort ønske fra de ansatte at der er et ventilations-/
varmesystem man kan have tillid til - når man drejer på
termostaten skal systemet lystre!
 Ventilationssystemet opleves mange steder som støjende.
 En af årsagerne til at det er nødvendigt med køling kan
være bygningens fysiske forhold (klimaskærm, herunder
metalfacader).
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Løsningsforslag fra campen
I den næste del af idékataloget
præsenteres de skitser og løsningsforslag, der fremkom under
campen. Forslagene er inddelt
i husets rum, så alt der har med
biblioteket, medborgersalen og
kontorerne behandles særskilt.
Til sidst ses der på helhedsløsninger, der kan bruges til generelle løsninger i husets teknik og
udformning.

Problemstilling dagslys
I den nuværende bibliotekssal er
dagslysindfaldet meget begrænset på trods af mange ovenlysvinduer i rummet. Ovenlysene er
matterede og lukker ikke tilstrækkeligt lys ind. Pga. overophedning
kan de nuværende ovenlys ikke
direkte udskiftes til en gennemsigtig løsning, da dette vil forøge
kølebehovet.
Lysindfaldet fra sydfacaden er et
problem, da den automatiske solafskærmning kører op når vinden
blæser mere end 7 m/s. Så selv
om solen skinner, vil afskærmningen forblive oppe, og derved øges
varmepåvirkningen.
I dagslysgruppen blev der tænkt
meget i ovenlysvinduer, passive
såvel som aktive med spejle, prismer og integrerede lyskilder.
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Dagslys

Vinduesbånd i kontorer der ligger
ud til svalegangen, så dagslyset fra
kontorerne kommer ud i det store
biblioteksrum i første sals højde

Ovenlysene skal kun have nordlyset ned /det diffuse lys / så
man ikke bliver stegt i rummet

Udvendig solafskærmning
med solceller, der kan drive
belysning længere inde i
bygningen
Enkel ovenlysløsning hvor store
flade vinduesflader med indvendig
automatisk ”gennemsigtigt rullegardin” kan sikre at der ikke bliver
problemer med overophedning eller
generende sollys (50 % perforeret
solafskærmning, se igennem)

Tagvinduer skal kunne åbnes,
større lysskakter
Dagslys der spredes når det kommer ind i rummet

Det skal sættes prismer og selvregulerende spejle på ovenlysvinduerne/lysskakterne for bedre
udnyttelse af dagslyset

470

Ovenlys med spejle under, der
fordeler dagslyset ud i rummet

Dagslys

6. BIBLIOTEKET

Spejlløsning, hvor sollyset i syd spejles med
en heliostat (spejl, der følger solens bane) og
kaster lys ind på et spejl indenfor som kaster
sollyset over i det nordlige hjørne

Gittersystemet i loftet (firkantet
hvidt grid) skal fjernes for at øge
lysindfaldet fra ovenlysvinduer.
Kan erstattes med lyddæmpende
plasticfilm.

Dagslysspejl ovenpå bygningen,
der sender lyset ned i rummet
på nyt spejl.
eller
Fiberløsning der sender dagslyset
ned i rummet (www.parans.com)
80 x 80 dagslyslampe koster ca.
60.000 – 80.000 kr. – Svensk
firma Parans

Vinduer som i kirkerum, hvor dagslyset
sendes ned i rummet fra buede vinduer
højt oppe i facaden

Eksisterende tag på biblioteket– med større ovenlys indbygget, nordvendte for at undgå
blænding i salen. Kun diffust lys ind.
Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus
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Kunstig belysning

Problemstilling kunstigt lys
Det nuværende belysningssystem,
der hænger over stueplan i hele
biblioteket er af ældre dato. Derfor er det ikke længere muligt at
skaffe reservedele til systemet, og
lappeløsninger bliver stadig mere
bekostelige.
Nettet af armaturer ligger som en
dyne oven på salen, og gør at rummet føles lavt til trods for at der er
mange meter til loftet.
En del af belysningen ved “øen” er
som forsøg erstattet med LEDbelysning. Denne belysning skal
udbredes til andre dele af biblioteket i det omfang det er muligt
og rentabelt.

De nye reolsystemer er konstrueret i træ og er mobile enheder,
som kan flyttes rundt i lokalet efter behov. På hver hylde af
reolerne er der integreret LED strips til lokal energirigtig belysning af bøgerne. Den lokale LED belysning har en asymmetrisk
lysfordeling, så lyset sendes hen hvor det skal bruges. Den asymmetriske belysning gør at brugeren ikke bliver udsat for unødig
blænding. Reolsystemerne kan tilsluttes strømbokse i gulvet, så
hele biblioteket bliver fleksibelt.

Flytbare automatiske reoler kører hen til
opladning om natten. Fremtidens bibliotek har ikke så mange reoler. Reolerne
kører i bås om natten og bøgerne bliver
sat op automatisk.

Kunstigt lys
“Biblioteket bør projekteres med lav generel
belysning og en mere fokuserende belysning
på reoler og andre lysrum. For at spare på energien bliver enkelte lys-rum belyst lokalt med
pendler og anden stemningsbelysning. Forskellige lysrum kræver forskellige lyssætninger.
Derfor skal belysningen i biblioteket indeholde
mange forskellige armaturer og lyskilder. En
blanding af nogle store pendler, små pendler,
smalstrålede armaturer, indbygningsarmaturer,
lysrørsarmaturer og integreret LED i alle former,
vil give en bedre helhedsfornemmelse af biblioteket og få komfortmæssige fordele både for
personale og brugere.”
Reolbelysning med arkitektlampe
fra toppen af reolen
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Uplight i biblioteket – lys fra
gulvet op i rummet

Kunstig belysning

Balkon med farvet lys under i bibliotekssalen og kontorer

6. BIBLIOTEKET

Lysdesign
Lyssætningen på Medborgerhuset er efterhånden ved at være
nedslidt, og trænger til udskiftning. Efter udskiftning til energisparepærer er der også nogle
steder, der ikke lever op til de
krav der er i Danmark omkring
belysning på arbejdspladser.
Belysning har en rigtig stor effekt
på, hvordan vi mennesker har
det i de bygninger vi opholder
os i.

Belyste reoler der også
lyser ud i gangene

Cafémiljøet
Cafeen bliver åbnet op og bliver en del af biblioteket som bogcafe. Her kan man sætte sig og nyde en kop te eller kaffe og læse en
bog fra biblioteket. Cafeen vil befinde sig inde under balkonen/måske strække sig i et lille omfang ud i det store åbne rum. Belysningen i cafeen vil bestå af pendler nedhængt fra skinnesystemer installeret i loftet. Skinnesystemerne vil gøre cafeens kvadratmetre, installationen samt indretning mere fleksibel.
Balkonen
Den eksisterende balkon bliver ikke brugt efter hensigten og bruger mange unødige kvadratmetre. Det foreslås at den eksisterende balkon rives ned og en ny bygges med et mere organisk flow. Balkonen skal indeholde bogreoler, som inviterer bibliotekets
brugere til at udforske 1. salen. Balkonen slår buer og buk i en organisk form ud fra væggen og skaber uformelle mødesteder med
behagelige stole, hvor bøger kan nydes med udsigt over biblioteket. Belysningen på balkonen skal være asymmetrisk, betydende
at væggene bliver lyst op og ikke gulvet. Dette vil bidrage til et højere rum set fra underetagen. Desuden vil bogreoler og evt. kunst
på væggene blive belyst som de fortjener. En belysning af vertikale flader øger øjets følsomhed og rummet føles dermed lysere end
hvis gulvet var oplyst. Belyses vertikale flader, skal lyset ikke rejse så langt og derved spares energi.

Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus

Man må gerne spare på belysning,
men med omtanke. Det er bevist,
at en bedre belysning sænker antallet af sygedage. Derfor skal man
tænke sig rigtig godt om inden
man investerer i belysningsanlæg.
Derfor også denne opfordring til
udbud og totalentreprenøren. “Få
afsat penge til professionel lysdesigner” og “Få lavet et belysningskoncept for hele bygningen”.
Det ses alt for tit, at belysning
bliver glemt når der skal deles
penge ud. Derfor ender det
typisk med, at entreprenørens
elektriker bare hænger nogle armaturer op og vupti så er der lys.
Op til 83 procent af menneskets
sanseindtryk kommer gennem
øjnene. Derfor må det vi kigger
på gerne tage sig lidt lækkert
ud. Og her har belysning en stor
del at skulle have sagt. Forlang
derfor lysdesign.
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Kunstig belysning

Tænk i kontrast – det er vigtigt
at der også er områder hvor der
mørkere, for at fremhæve områder
hvor der er lysere.
Lyskilder i loftet der markerer områderne (røde) og omkranser område
med buede belysningskilder.

Bruge kombination
af dagslys og kunstig
lys i ovale ovenlysvinduer
Armaturlinjer højt oppe i rummet, som leverer grundbelysningen til rummet
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Kunstig belysning

6. BIBLIOTEKET

Lyskanal der løber under den nye dynamiske svalegang, med
spots under

3-4 pendler /lysekroner, der er
meget stringente i sin struktur, så
de ikke skygger for dagslysindfaldet. LED som lyskilde i pendlen.

Pendler på skinner – skinnerne kan hejses
op og ned og pendlerne kan flyttes ind og
ud – koncentreret som lysekrone i midten
ved behov for belysning midt i rummet, og
fordelt når behov for spredt belysning

Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus
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Ventilation, Forsyning, Indeklima

Overvejelser

Problemstilling teknik

Bibliotekssalen – her er der tændt
lys i hele åbningstiden – sommersituation bør ikke medføre
behov for køling pga. belysning.
Der skal kun være lys tændt når
der er behov for det – trækker
frisk luft ind fra facaderne – aftræk af luft – bedre isolerende
glas der lukker mindre varme ind
om sommeren – sydvendt facade
hvor man planter træer udenfor
for at skærme mod sollys.

Personalet i bibliotekssalen oplever
træk fra ventilationsanlægget, samt at
luften er for tør eller fugtig, afhængig
af årstiden.

Gulvvarme ovenpå eksisterende
gulv med integrerede kanaler til
strøm mm
Gulvvarme giver behagelig
fordeling af varmen, da det stiger
langsomt op mod loftet.
Gulvvarme er svær at regulere.
Det blev foreslået at lægge gulvvarmen i flamingo i stedet for at
støbe den ind i beton, hvilket vil
gøre varmereguleringen nemmere.
Enten skal man lægge gulvvarme
i det eksisterende gulv, eller også
skal man få isoleret (i loftet?) i
parkeringskælderen.
Naturlig ventilation i gavlene,
hvor vinduer åbnes automatisk
på baggrund af CO2 måling
Overvej strålevarme i bibliotekssalen (a la terrassevarmer - god
til meget højloftede rum som
gymnastiksal mm.)
Eksisterende varmeriste kan bruges til køling om sommeren.
Varmetabsberegning i biblioteket
Forsatsvinduer – indenfor
16

Hele rummet opvarmes med ventilationsanlægget, og flowet kan derfor
ikke sænkes for at minimere trækgener

Indretning af Bibliotekssalen

6. BIBLIOTEKET

Indretning med omtanke

Slange med LED-belysning i skiftende farver, hvor hvert område kan
defineres med sin egen farve. Et
område med krimier kan være i grøn
og gul, et område med kogebøger i
rød mv.

Biblioteksfunktionerne er vigtige i
forhold til hvad der skal ske i rummet – ikke for mange støjende
aktiviteter samme sted som der
skal læses og fordybes.
Lysrum og lysdesign – bibliotek
inviterer til forskellige zoner –
trække cafeen ind i biblioteket.
Forskellige typer lys og forskellige
typer rum.
Belysning ud mod væggene – det
grønne rum, det gule rum, det News område med skærme på
violette rum mv.
væggen

Touchscreen – brugerstyring af definerede lysrum – en bruger kan selv
dæmpe eller forøge lyset i det område
man skal være i, f.eks. ved PCere eller
ved skøn-litteraturen eller ved fatboyområdet

Se en stjernehimmel – et rum
(f.eks. lavloftet rum) der bliver en
stjernehimmel – børn elsker noget
intimt – kan ligge under stjernehimlen og læse og lege.

En lysavis inde i biblioteket,
hvor man kan følge med i
nyheder, hvor der er appetitvækkere på bøger, hvor
der er appetitvækkere på
arrangementer i den store
sal mv.

En skærm /søjler der viser hvad vi læser
med lyssøjler over dagens udlån – f.eks.
skønlitteratur, børnebøger mv.

Biblioteksindretningen
• stilleområde
• børnebibliotek
• bogcafé
Blanding af arbejdsplads og
bibliotek – lukke kontordelen af
fra biblioteket, så funktionerne
fungerer bedre hver for sig
• Svalegangen på den ene side
bliver mere dynamisk ved at
bygge den ud
• Skabe forskellige rumligheder
i forskellige dele af bibliotekssalen
• Medborgerhustankegangen
ind igen
Fremhæve indgangspartier til
salen – skydevinduer på hele
facaden langs med salen
Åbne fra cafeen ud til det sydvendte udendørsareal ude bagved
•

Foyeren skal være et åbent
område og samle bibliotek og
medborgersal

Lamper kan definere et rum – hænge
ens lamper som omkranser et givet
lysrum
Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus
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Skyggespil – projektor der lyser på person der står bag
lærred, og kammerater der står som publikum /selv deltager

PC skærm med trådløst tastatur – skærmen er på en arm som
kan trækkes ned til en person der
ligger i en fatboy – utraditionel
måde at lave computerområde i
forhold til de seks borde i stjerneform med en PC på hver.

Mediefacademednyheder,billeder, info – hel væg kan kan læses
udefra, skal fremstå som kunst
Belysning af enkelt reoler – en reol i
børneområdet kan være koblet til en
motionscykel, så der kun er belysning
på reolen hvis kammeraten cykler og
laver strøm – pædagogisk løsning. Nederst er reolbelysningen en kombination
af lys fra toppen og lys fra bunden af
reolen der klarer orienteringslyset.

Læseområde med lænestole og standerlamper som
lyskilde. Kunne være i en historisk stil. Kan være
voksencafé området hvor man kan drikke en kop
kaffe samtidig med at du læser. Både når man er
med børnene på biblioteket, hvor man som voksen
har brug for et sted at sidde mens børnene er i
børneområdet. Eller når man som voksen har lyst
til at sidde i et offentligt rum men alligevel være sig
selv.

En stor pendel, der danner en
kuppel henover et område

Touch world – en lys ø der
viser verden. Verden drejer
rundt når man trykker – tryk
på Afrika for at få viden om
verdensdelen, om landene, om
dyrene – omkranset af fatboys
og forsynet med høretelefoner

Bevægelsesgulv hvor børnene på
strømpesokker skaber aktivitet ved
at gå rundt på gulvet – inspiration
Bibliografen Gladsaxe
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To etager, hvor børnene kan være på
begge etager, med f.eks. zig-zag trappe
der forbinder de to niveauer

Alfabet lysbord – lær at stave ved
at trykke på bogstaver på alfabetlysbordet – vælg din egen farve på
stolen omkring bordet og vær den
farve på en spilleplade

Dagslys

7. FOYEREN

Ny løsning: Bygge pyramideformet ovenlys – i midten ny
glasbygning ovenpå med fladt
tag – lyset kommer længere
ind – solceller på nederste del
mod syd

Der skal mere lys ind i foyeren – der er bare
tag over og der kan nemt puttes ovenlys i.
Mulighed for at man går gennem en slags
gang og så kommer ind i biblioteket.

Lysur – projektor der på væggen i
indgangshallen viser verdenstiden

I foyeren skal der åbnes op til
1. sal, så der kommer lys ned
og højt til loftet, og så der
på den måde bliver en stor
lysskakt, som gør rummet
indbydende og venligt, når man
som besøgende kommer ind
adhovedindgangen(jf.chefbibliotekarens ønske)

Forsyning
Indgangspartiet til foyeren:
Luftsluse med vandgrav. Rist
så skoenes skidt bliver samlet
her. Kan udnytte overskudsvarmen fra kølemaskinerne.
Erfaring fra indkøbscenter.

Foyeren skal være et åbent område og samle
bibliotek og medborgersal

Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus
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8. MEDBORGERSALEN

Dagslys

Problemstillinger
Medborgersalen er indrettet som
en multihal, der både skal kunne
rumme bankospil, teaterforestillinger, store møder og filmfremvisning. Dette stiller skrappe krav
til belysningen, der derfor udelukkende er kunstig. Da den samtidig
skal kunne dæmpes 0-100%, er
der stadig glødepærer i brug i
salen, da der pt ikke findes noget
økonomisk realistisk alternativ.

Det foreslås derfor, at der indbygges ovenlysvinduer i loftet til dagslys og naturlig ventilation.
Ovenlys, der kan åbnes op, vil både give et naturligt dagslys i salen og dermed et sænket elforbrug til belysning, og samtidig vil en del af den varme der genereres med op
til 600 mennesker kunne bortventileres gennem de åbne vinduer.
Den kunstige belysning skal udkiftes med enerbesparende belysning, eksempelvis LED, der i dag fås i høje wattager og dæmpbare løsninger.
Runde ovenlys i medborgersalen som kan laves med total mørklægning – vil give medborgersalen flere funktioner hvis der også kan komme dagslys ind i rummet.

Kunstigt lys
Som inspiration til ny belysning, kan Nordisk Film i Randers
nævnes. Her er belysningen i salene udelukkende udført med
LED-belysning, der både kan dæmpes og ændre farve.

Multimedielampe der kan hejses ned i rummet i medborgersalen – en cirkel med lysdioder
20
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Forvarmning med luftopvarmning - når den er i brug opvarmes med kropsvarme. Indblæsning af varm luft så luften varmes, men ikke væggene. Når folk kommer, lukkes der for
varmen, da de hver repræsenterer 60W.
Radiatorer i foyeren
Stadig behov for køling i salen, da der ikke kan åbnes til det fri i alle situationer.
Det skal undersøges, om det er muligt at lave grundvandskøling i området. Rådshuset, der
ligger ved siden af Medborgerhuset har serverrum, som har kølebehov hele året.
Salen meget stor belastning ind imellem – skal kunne køle – bevare ventilation med
køling, luftopvarmning – er hurtigt regulerbart
Det blev foreslået at køle Medborgersalen ned, inden folk skal bruge den.
Køling med ventilation i Medborgersalen, sivende ventilation fra gulv

Styring
Styring så man kun opvarmer den del af salen som bruges (den kan
deles op).
Det er udelukkende salen, som har stort behov for styring. Her skal et
nyt cts-anlæg kunne styres online som på en del af kommunens andre
bygninger.
Køling i salen: Ventilation ved rockkoncerter, hvordan lufter vi ud uden
at støj ryger med ud?

Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus
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9. KONTORERNE

Kravspecifikationer
Kontorer bør beregnes til minimum generel belysning. Hvert
enkelt skrivebord skal have en
standerlampe, som giver en jævn
lysfordeling både op og ned. Desuden skal der suppleres med en
bordlampe.
Ved brug af standerlamper kommer belysningen et par meter
ned fra loftet, så lyset slipper for
den lange rejse. Ud over at spare
energi er standerlampeløsningen
en meget fleksibel løsning, som kan
tages med når man flytter kontor.
Dagslysstyring via PIR-sensor, hvor
man kan overstyre til mindre eller
mere lys.
Bev./PIR-sensor må kun virke som
afbryder, man skal aktivt tænde
lyset.
On/off kontakt kræver adfærdspåvirkning
PC skal kunne gå i dvale samtidig
med at lyset slukker.
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Kunstig belysning

9. KONTORERNE
Ventilation, Forsyning, Indeklima

Styring

Adfærd

Små kontorer -> man vil selv kunne styre det -> radiatorer mest
fleksibel løsning.

Intelligente radiatorer installeres, så de skruer ned hvis vinduet åbnes.
Ved vinduesåbning skal radiatoren kun lukke på rumniveau.

Aktivt tænde lyset i stedet for at det tænder automatisk når man
træder ind i rummet.

Lavtemperatur -> vil kræve større radiatorer

Når computeren slukkes, slukker lyset i rummet samtidig.

Hellere opdragende vinkel --> adfærd. Det skal blive en vane at
slukke lyset efter sig selv, lige som derhjemme.

Naturlig ventilation, CO2 styret
Honorering på flexbrikken hvis du har god energirigtig adfærd. Et par
ekstra flex-timer til afspadsering.

Solafskærmning
Solindfaldet på syd- og vestfacaden kan afhjælpes med skyggefulde
træer.

Glasfacade på 1. sal (ud for kontorerne) a la børnehave i Vallensbæk det vil kunne bruges som buffer, og dermed give bedre temperaturer
inde i bygningen hele året.
Folk kan acceptere temperaturstigning på op til 3 grader hvis det er
udeluften.

Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus

I sommerperioden vil træernes blade skygge for solen, og om vinteren, når bladene falder af, tillades solens stråler at nå kontorerne
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Varmeforsyning

Forskellige overvejelser
Det vil være en fordel med mere decentral forsyning
Varmt brugsvand kan f.eks. flyttes ud til decentral vandopvarmning
Opsamling af regnvand til toiletskyl, rengøring, opvask, ref. Kvarterhuset i Kolding
Solceller på taget, der kan dreje sig efter solen, eller fastmonteret på nye ovenlysvinduer og kan levere strøm til
PC-område
Vandbåren varme – radiator langs facaden, skal overdimensioneres og forberedes til lavtemperaturfjernvarme
Lavtemperaturfjernvarme – kan køre ind med kun 50 grader - Varmeveksler kan klare 50 grader fremløb, reguleringsmulighed, beregning
Hvis isoleringen i huset er i orden, vil der ikke være et stort varmebehov
Rum med forskellige behov. Hvordan bruger vi det? Fleksibel styring, pc-baseret? Minimering af forbrug i ydertimerne
Forsatsruder i stedet for at skifte vinduer
• Billigere end at skifte alle vinduerne
• Lavere fremløbstemperatur på fjernvarmen. Mindre træk osv., bedre indeklima
Faseskiftende materialer introduceres, se skitse
Hvis P-kælderen isoleres, kan der altid holdes jordtemperatur (ca 10 C). Derved kan det bruges som kuldelager
om sommeren og varmelager om vinteren.
Grønne tage og vægge som adsorption. Læg gel i det grønne tag så plantens rødder optager fordampning fra gelen
frem for at stå med rødderne i vand.
Samme ventilationskanaler – lukke af hvor de ikke er i brug
Tyverisikring, vinduer skal kunne lukkes centralt
Lavtemp. Varmtvandsproduktion til køkken
Radiator med gennemstrømsvandvarmer, separat forsyning af café
Ingen dobbeltshunt i varmeanlæg (også påpeget i EMO-rapport)
Sommer: Gennemstrømningsvandvarmer (El)
Gulvvarme sommer: Bypass + varmt brugsvand
Efterisolering
Indvendig efterisolering vil give problemer med skimmelsvamp
Luk uderum ved bibliotek –drivhus
Ved forsatsvinduer, sikre mulig åbning af eksisterende vinduer

24

PCM: Phase Changing Materials
Overtemperatur afleveres til modsat side af klimaskærmen

Dagslys

10. GENERELLE ELEMENTER

Sydfacade – forskellige typer af vinduespartier i facaden –
mindre oplukkelige vinduer, stor vinduesflade med indvendig
solafskærmning

Ovenlysvinduer i loftet i bibliotek og medborgersal skal åbne op for lys og ventilation,
men det skal ikke være for varmt at opholde sig i rummene, og man skal ikke blive blændet af lyset fra ovenlysvinduerne.
Prismer og selvregulerende spejle på ovenlys-vinduerne/lysskakterne.
Kunstbelysning, kun når du ser på kunsten!
Kelvingrad efter dagslys

Styring af lys
bibliotekssal
Dagslysstyret med luxværdipotentiometer og Kelvingrad (Philips School Vision)

Gangarealer
Zoneopdelte, så lyset på hele gangen tænder på én gang.

Medborgersal
Alt efter arrangement
Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus
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Ventilation

Ventilationen opdeles i 3 zoner: Biblioteksrummet, kontorerne og medborgersalen

Kontorerne
Kontorer –stue + kælder: Ej vent. som varmekilde, der skal vandbåren opvarmning ind.
Naturlig ventilation, CO2-styret. Vinduerne skal kunne åbnes så man føler at man selv
kan styre indeklimaet. Det må bare ikke kortslutte den eksisterende ventilation.
Minus komfort vent., menneskelig styring (åben vindue når nødvendigt)

Biblioteket
Hybrid, balanceret komfort.
Oplukkelig sydvendt facade i bibliotek.
Hele Albertslund Bibliotek er med naturlig ventilation.
Sommer og overgangsperioder køres med naturlig ventilation – resten af tiden køres
med hybrid ventilation. Ventilationen skal opdeles, så den modsvarer de meget forskelligartede funktioner – ventilation hænger i bibliotekssalen meget sammen med ovenlys.
Som forvarmning af indblæsningsluften om vinteren kan jordkanaler foreslås nedgravet. Dette vil hæve temperaturen om vinteren og sænke den om sommeren, hvor jordtemperaturen er lavere end luftens. Kanalen vil desuden kunne bruges som affugter,
da en del af luftfugtigheden vil kondensere ved mødet med kølige vægge.

Medborgersalen
Bevarer nuværende luftopvarmningssystem, men får ovenlysvinduer, der kan åbnes og
bruges som naturlig ventilation i sommerperioden.
Ventilationsanlæggets væskekoblede varmegenvinding er nedslidt og utidssvarende
og kunne med fordel udskiftes til en roterende veksler. Indtag/afkast fra ventilationen
er ok.
Teknikrum og varmecentral, hvor kan den ellers placeres i huset?
Decentrale eller centrale varmtvandsbeholdere? Varmtvandsforbruget er meget lavt,
så der kunne godt tales for decentral opvarmning.
Alt VVS skiftes ud!

Taget
Isoleret med leca?
Grønt tag, muligheder ift. lys og afkast fra ventilation? Måske på den lave del af taget,
hvor det også er synligt fra kontorarbejdspladserne.
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Ventilation

Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus
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Køling
Grundvandskøling

Problemstilling

En af løsningerne på opgaven hedder grundvandskøling.

Køleanlægget på Medborgerhuset er forældet og bliver fra 2015
ulovligt at køre med, da kølemidlet,
der nu bruges, er af freontypen.

Sådan fungerer det
Et ATES-anlæg vil kunne levere både kølings- og varemekapacitet. Om
sommeren pumpes grundvand fra et koldt grundvandsmagasin via et
lukket rørsystem over en veksler, der betjener f.eks. HVAC-systemer,
hvorefter det nu opvarmede vand pumpes tilbage til et varmt grundvandsmagasin. Når der er behov for opvarmning vendes processen, og
der pumpes fra det varme grundvandsmagasin via veksleren tilbage til
det kolde magasin.

En mulighed er at opgradere hele
bygningen, så køling helt kan undgås, men dette vil kræve omfattende investeringer. I stedet kan
en løsning være at bevare kølingen på særligt udsatte dele af
bygningen, hvor det nødvendigt,
blandt andet Medborgersalen.

ATES er en forkortelse for Aquafair Terminal Energy Storage og
er kendt fra Holland, hvor der
allerede findes flere end 200 anlæg. Konceptet bygger på at lagre
energi i grundvandet, som via en
varmeveksler benyttes til at nedkøle bygninger om sommeren og
opvarme dem i vintermånederne.
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De oprindelige kompressorer fra 1972 kører stadig,
men kølemidlet bliver fra 2015 ulovligt at køle med.

Grundvandskøling og ATES-anlæg vil kunne give en årlig økonomisk
besparelse på 50-80%. En bedre udnyttelse af grundvandet vil være
med til en CO2-reduktion og vil give en klar miljømæssig forbedring.

Den 5. facade - grønne tage

10. GENERELLE ELEMENTER

Grønne tage
Muligheden for at etablere et grønt tag/tagterrasse på Medborgerhuset er oplagt og har følgende fordele:
Et grønt tag fordobler levetiden på det eksisterende tag, da det ikke udsættes for vind og vejr og UV-stråling fra
solen.
Et grønt tag forsinker regnvandets vej til kloakken med op til 50%, alt efter konstruktionstype.
Grønne tage har en kølende effekt, da fordampningen fra taget trækker varme ud af konstruktionen. Et grønt tag
optager ikke varme på samme måde som et sort tagpaptag, og varmebelastningen nedsættes derfor.
Et grønt tag øger biodiversiteten i området, og giver bedre levevilkår for fugle og insekter.
Grønne tagterrasser vil kunne bruges som mødelokaler i sommerperioden, og giver brugerne mulighed for at holde
pauser i det fri.

Problemstillinger
Medborgerhusets tage er udført
med sort tagpap som så mange
andre bygninger af denne type
er. Om sommeren opvarmer
solen tagpappet og bidrager til
opvarmningen af huset. Når brugerne af kontorerne åbner vinduerne i den tro, at det vil bringe
en kølig brise ind til dem, får de i
stedet den opvarmede luft ind.
I dag bruges tagarealet på i
alt 5000 m2 ikke til andet end
tekniske installationer, og samtidig
har brugerne i huset ikke udendørs
opholdspladser som de nemt kan
gå ud på om sommeren.

411

Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus
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Styring, Drift

Styring og CTS
Central Tilstandskontrol og Styring findes allerede i kommunen, og
vil derfor være optimal at få installeret i Medborgerhuset. Huset skal
kunne styres fra enhver pc med internetadgang.
Lys
Individuel styring og optimering af naturligt lys i lokaler.
Automatisk styring af lys i lokaler uden naturligt lysindfald
Sensorer i hver sektion
Lys på reolerne
Varmt, rart læselys i læsesektionen
Bibliotekssal: Central styring, da der her ikke skal være brugere af biblioteket der kan stille og pille ved noget. Så er det bedre de henvender
sig i skranken. En infoskærm om kommunens energiforbrug, visualiseret
med opdaterede grafer så borgerne kan følge med i hvordan det går i
kommunen.

Hurtig/nem hjælp til problemløsning
Det smarte rum VS. det simple rum
Man overlader lysstyring, ventilation og varme til systemet og behøver
ikke tænke på det. Med manuelt system skal adfærden følges op. Et
manuelt system er billigst at installere, men svært at styre, da der skal
“skrues” på for mange haner.
Online styringssystem, webopkoblet, skal kunne styre alle rum.
Den enkelte bruger kan få adgang til eget rum –med begrænset styrefunktion, eks. afgrænset til at regulere temp. Fra 18-22 grader.
Vejrudsigtsbaseret styring, vi ved hvordan vejret bliver i morgen og
indretter os efter det. Styring efter temperatur, osv.
Prognosestyring, www.egain.se

Kontor: Individuelle indstillingsmuligheder giver de bedste arbejdsbetingelser, da man herved føler en form for medbestemmelse over sit
indeklima
Medborgersal: Central (temperatur, CO2, luftfugtighed)
Bedst tænkelige/økonomiske løsning. Scenetekniker kan forprogrammere salen til den type arrangement der skal afholdes.

Varme
Termostat –individuel man selv kan styre lokalt
Kobling mellem vindue og varme
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Ovenlys med automatiske spejle, som sender varme og lys ned på
bronzestatue, der afgiver varme om vinteren. Om sommeren peges
der væk fra statuen, og det undgås derved, at lyset bidrager til
opvarmning af bygningen.

Adfærd
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Kommunikationsstrategi for huset, også for energi. Ud på Intranettet

Adfærd på Medborgerhuset er altafgørende for fremtidens energiforbrug i bygningen. Hvis brugerne af bygningen ikke instrueres i
den fremtidige brug, kan energiforbruget risikere at ende på et langt
højere niveau end forventet. Derfor var der på campen sat stor fokus
på dette emne. En stor gruppe på 12-15 personer diskuterede emnet,
set i forhold energiforbrug, forbedret energiadfærd, tilgængelighed og
mulige tekniske løsninger til understøttelse af et lavere energiforbrug.

Når du booker et mødelokale, gør lokalet selv klar, tænder lys, varmer
op, ventilation.
Visualisering på opstartsskærm kan hurtigt blive en vane. Du registrerer
det ikke til sidst. Der skal være et overraskelsesmoment i det, evt. popup én gang om måneden, krydret med en god historie eller sparetips.

“Komfortbrikken”
Nøglebrikken kan bruges til rumstyring:
Individuel indregulering
brugerdefineret styring
klimaprofil

Nøglebrikken kan indsamle data fra de forskellige rum
•
Kan se hvor de har 25° C og aldrig ændrer temp. Osv.
•
Visualiserer forbruget for den enkelte. Er der behov for 25°C
eller skal du tage en trøje på og ikke sidde i t-shirt om vinteren.
•
Smiley-ordning som på skolerne, hvor eleverne internt konkurrerer om god energiadfærd. Hvis børnene kan, så kan de voksne også.
Nøglebrikken er kendt for brugeren, hvilket er et plus. Når du flexer ind,
registrerer anlægget, at du er til stede (ferie, sygdom, kursus).
Når den sidste pc slukkes gives signal til CTS-anlægget og alt slukkes
ned.

Synliggørelse af eget forbrug skal have en opdragende effekt. F.eks.
sendes en mail ud når kvoten er opbrugt, eller besked om sidste
måneds forbrug på kontoret via registrering med nøglebrikken.
Adfærdspolitik. Der skal laves en fælles beslutning om energiadfærd.
“Hvornår tager jeg bare en trøje på inden jeg brokker mig?”

Lokaleoptimering

Adfærdskampagner. Få brugerne til selv at gøre noget aktivt inden de
klager

Indretning af lokaler der kan bruges uden for normal åbningstid, så
hele bygningen ikke står og brænder (lokale til ekstraordinær anvendelse, LTEA).

Medborgerhuset skal bruges som et signal til borgerne om at kommunen har fokus på energibesparelser. Det skal være med til at synliggøre, inspirere og motivere borgerne.
I karrusellen/rotunden kan der generes strøm ved at tage en ekstra
svingtur via generator.
Juletræet lyser rødt når der bruges for meget strøm

Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus

31

11. HELHEDSLØSNINGER

Her og nu

De vigtigste greb:
•
•
•
•
•
•
•
•

32

Forsatsvinduer med lav U-værdi på indersiden (det er ikke rentabelt at skifte de 13 år
gamle vinduer allerede)
Fast solafskærmning udvendig, kombineret med træer der giver skygge
Radiatorer samt komfortventilation på kontorerne
Luftopvarmning i medborgersal bevares
Hybridventilation i bibliotekssalen, sammentænkt med store nordvendte, oplukkelige
ovenlysvinduer, der giver mere dagslys uden at øge varmebelastningen
Pneumatiske spjæld udskiftes til elektrisk styrede spjæld
Udskiftning af CTS-system til webbaseret online løsning
Fjerne eksisterende køleanlæg, nyt ind der kun trækker medborgersalen (bør kun
være nødvendigt i spidsbelastningssituationer) Måske muligt med grundvandskøling og
kan sammentænkes med serverrum på rådhuset

Fremtidige løsninger
•

Taget fjernes og der bygges en tredje etage på i funktionsdelen. Funktionsdelen er mod vest med kontorer mv.. Mod øst en mere dynamisk. Taghave på
nuværende bibliotekstag. Energiproducerende tag – skal lave løsninger fra syd.
Vender du alle dine ovenlys mod nord bliver det blåligt lys og ret konstant – så
bliver det en energiudgift – hvis man supplerer med ovenlys mod syd, så bliver
det også et tilskud.

•

Skorstenseffekt – kombineres med at trække facaden ud på 1. Etage – få flere
kontorkvadratmeter – alternativt skal der være nye vinduer som med styring
kan skabe den nødvendige skorstenseffekt.

•

Det betyder, at man kan flytte kontorer ud for foyeren – åben mod øst – kontakt til rum udenfor.

•

Svalegangen i biblioteket nedlægges – flugtvej i stedet på ydersiden af huset, Der
laves en dynamisk svalegang på hele vestsiden, hvor man kan lave små nicher
som arbejdspladser.

•

Fremtidssikring af teatersalen og publikumsfaciliteterne – tænk hvis man kan
komme ud på en tagterrasse i pausen og opleve en high-tech løsning.

•

Biblioteket skal være åbent i to etager. Formålet er at få væsentlig mere dagslys
ned i biblioteksområdet og at få åbnet foyeren op.

•

Det innovative – tage springet til at gøre noget ved facaden og isolere hele bygningen (facaderne) for at spare på varmeforbruget.

•

Nye vinduer med udvendig solafskærmning, indvendig solafskærmning – facaderne ud og nye højisolerede facader:
Taget af og ny kontorfløj ovenpå – tagfladen rykkes frem og dagslys ind fra
facaden og ned i bibliotekslokalet
Nyt indgangsparti i glas
Store cirkelåbninger i taget som kan åbnes og afskærmes
Grønt tag – folk der sidder i nye kontordel kan gå ud på taget og bruge det
som taghave
Åbent kontor i tredje sal

•
•
•
•
•
•

11. HELHEDSLØSNINGER

Gangbro over til rådhuset, udført i en glas og stålkonstruktion. Da en del af
forvaltningerne sidder i begge bygninger, er det oplagt, at “bygge bro” mellem
dem.

Plan C - Camp Hvidovre Medborgerhus
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Idékataloget er udarbejdet af Plan C og Hvidovre Kommune.
Jeppe Friis-Hansen, Hvidovre Kommune
Signe Bang Korsnes, Københavns Kommune
Litteraturliste:
Skrift om Medborgerhuset, venligst udlånt af Erik Frederiksen, Hvidovre Kommune
Jubilæumsskrift om Hvidovrebibliotekerne
Projekt referencer:
Referencer nævnt af campdeltagerne i løbet af campen, samt relevante, lignende bygninger.
•
Biblioteket Brønden i Brøndby
•
Kvarterhuset i Kolding
•
Bibliografen i Gladsaxe (tidl. Gladsaxe Bio)
•
Osramhuset i Valhalsgade
•
Vanløse Kulturhus
•
Skive Rådhus
•
Albertslund Bibliotek, naturlig ventilation
Bilag:
1. Program
2. Deltagerliste
Dokumentation på www.plan-c.dk
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