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1. Idékatalog
Plan C og Københavns Kommune har fra d. 13. - 24. september 2010 
afholdt en idégenereringscamp om Islands Brygge 37. Campen er afholdt  
med henblik på at skabe et idékatalog, som udgangspunkt for renovering 
af et eksisterende kontorhus, og med henblik på at bringe partnerne fra 
Plan C sammen i et tværfagligt udviklingsmiljø med fokus på udvikling af en 
bæredygtig tilgang til renovering af bygninger. 

Kataloget skal udgøre grundlaget for et videre arbejde i delprojekterne 
under Plan C samt for de kommende Camps. 
Kataloget skal ligeledes bruges som arbejdsredskab for Københavns 
Kommunes videre proces mod at skabe et spydspidsprojekt indenfor 
bæredygtig renovering af kontorbygninger. 

Kataloget er udarbejdet sammen med partnerne i Plan C. Partnerne har 
bidraget med idéer, skitser og kvalifi cering og bearbejdning af råmaterialet. 
Partnernes engagement har været afgørende for tilblivelsen af nærværende 
katalog. 
Vi takker for samarbejdet og håber at de enkelte virksomheder, 
universiteter og kommuner har fået noget ud af forløbet.

2. Campens proces og metode
Nedenfor præsenteres arbejdsprocessen og metoden der blev anvendt på 
Campen. 

2.1 Udvikling af Islands Brygge 37
En forudsætning for at arbejde med Islands Brygge 37 har været, at 
Københavns Kommune (KK) ikke på forhånd har lagt sig fast på en 
bestemt tilgang til udvikling af bygningen. 
KK har ønsket at få indput til idéudviklingen af Islands Brygge 37, 
der kan ligge til grund for en senere udarbejdelse af beslutnings- og 
bevillingsgrundlag og et byggeprogram. Campens afsæt har derfor været en 
procesorienteret tilgang med fokus på den skitserende proces og analyse 
snarere end at tilstræbe et endeligt og løsningsorienteret produkt.
  
Arbejdet med udviklingen af ejendommen har bestået af et 14 dages forløb 
indeholdende ”kick off”, workshops, opsamlingsdage og en afsluttende 
fernisering. 

Workshop dagene har været tilrettelagt med et kort oplæg som 
introduktion til hvert tema. Oplægsholderne var Plan C partnerne, 
Københavns Kommunes ansatte samt eksterne kommuner og 
virksomheder.

Oplæggene har bidraget til at inspirere, nytænke og skabe en kvalifi ceret 
debat om bæredygtigt byggeri. Der har været oplæg med forskellige 
tilgange til bæredygtigt byggeri, konkrete projekter, fremtidens teknologi 
og byggematerialer samt forsyningsformer til bygningen.  

Selve arbejdet i Campens workshops har været struktureret om mindre 
arbejdsgrupper med forskellige fagligheder, der har arbejdet frit og åbent 
med temaerne huset indefra, huset udefra og huset som en helhed.  
Produktionen er blevet fremlagt mundtligt og via skitser i fælles seancer 
med efterfølgende diskussion og refl eksion (se programmet bilag 1).

Campen sluttede med en fernisering, hvor arbejdet blev ophængt i et 
fortællende forløb og konturerne for det kommende idèkatalog blev 
præsenteret.  

2.2 Arbejdsmetode: Skitserende programanalyse
I arbejdet med kontorbygningen Islands Brygge 37 er det tilstræbt, at få 
visualiseret deltagernes idéer gennem tegning, beskrivelser og modeller. 

”Skitserende programanalyse er en måde at undersøge en opgaves 
løsningsmuligheder på. Den anvender arkitektens gængse arbejdsmåde 
ved tegnebordet, hvor forskellige løsningsmodeller uafl adeligt opstilles og 
sammenlignes. I almindelig daglig praksis på tegnestuen sker det med henblik 
på at fi nde 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). 

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.   

Selve udtrykket skitserende programanalyse er en undersøgelsesform, der 
opstod på Teknisk Universitet i Delft i halvfemserne. En af hovedmændene 
bag idéen, Taeke de Jong, har i 1992 forfattet en lille traktat med denne 
titel, og han tager udgangspunkt i, at man ikke kan erfare nogen ting uden 
forskel. Forskel er en forudsætning for forandring sammen med den 
omstændighed, at mennesker er i stand til at forestille sig ting, der ikke 
foregår her og nu, men som er muligheder. I designprocessen kan forskelle 
dyrkes systematisk, som så kan sammenlignes (Kirkeby 2003:94). 

2.3 Idékatalogets struktur 
Kataloget er bygget op om campens temaer og deltagernes producerede 
skitser, der er registreret via stikord og gennem indscanning og 
efterfølgende sat sammen i et kronologisk forløb. Enkelte tegninger er 
herefter udvalgt og sat sammen til tre helhedskoncepter.
Gennem et analysehus, der baserer sig på campens temaer og udvalgte 
parametre, sammenholdes idéerne fra skitserne med de overordnede 
opsatte målsætninger.

3. Visionen for Islandsbrygge 37
Københavns Kommune ønsker at skabe et spydspidsprojekt indenfor 
renovering af eksisterende administrationsbygninger i Københavns 
Kommune, hvor et af målene er at reducere energiforbruget og CO2 

udslippet så meget som muligt. 

I Københavns Kommunes klimaplan fremgår det, at København skal 
være CO2 neutral i 2025 og i klimatilpasningsplanen arbejdes der med 
forventningen om, at København bl.a. vil opleve en øget mængde vand. 

Renovering af det eksisterende byggeri i København skal bidrage til at nå 
målene i klimaplanen og i klimatilpasningsplanen. Her kan der med fordel 
arbejdes med genbrug af den øgede regnmængde og forsinkelse af vandets 
udløb i kloaker. Ligeledes kunne det være nyttig at arbejde med brug af 
vedvarende energikilder, der forsyner bygningen med især strøm.   

3.1 Energidiskussion
Når vi taler om fremtidens energiproduktion og forbrugsmønster, kan 
vi konstatere, at vi befi nder os i en overgangsperiode hvor diskussionen 
om hvorfra og hvordan vores energi produceres og bruges er aktuel. 
Samfundet bevæger sig fra en energiforsyning, der i høj grad baserer sig 
på fossile brændsler til i højere grad at basere sig på vedvarende eller ikke 
fossile energikilder i forlængelse af EUs målsætninger om reduktion af 
CO2-udledning.

Vi vil i denne sammenhæng fremhæve TRIAS Energetica model, fi gur 1.1., 
der tager sit udgangspunkt i at minimere bygningens energibehov. Når det 
er sket, bør man forsyne bygningen med vedvarende energikilder i det 
omfang, det er muligt og endeligt bør man sikre, at den energi der kommer 
fra fossile brændstoffer kommer fra en effektiv produktion.

     Figur 1.1 TRIAS Energetica
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3.1.1 Reducere energiforbruget
En bygnings energiforbrug kan reduceres vha. passive eller aktive tiltag. 

På den passive side kan man på bygningsniveau nævne energioptimering af 
klimaskærm, teknisk isolering af rør, zoneinddeling af funktioner i forhold 
til bygningsorientering og personbelastning samt optimeret dagslys indfald, 
effektiv solafskærmning, brug af termisk masse og naturlig ventilation. På 
brugerniveau handler det om adfærden i bygningen, mens det på driftniveau 
handler om manuel indregulering af tekniske installationer.   

På den aktive side, kan man på bygningsniveau nævne energioptimerede 
tekniske installationer ved eksempelvis etablering af varmegenvinding, 
behovsstyring af lys og indkøb af energieffektive apparater. På brugerniveau 
handler det om information og inddragelse omkring forståelsen og 
anvendelse af de tekniske installationer, som brugeren kan handle på 
baggrund af. På driftniveau handler det om at etablerer intelligent styring, 
der udnytter den benyttede teknologi bedst muligt.        

Fokus på nedbringelse af elforbrug
Da overophedning af bygninger er et stigende problem i form af fl ere 
computere, mennesker og mere teknik i bygningerne samt højere 
temperaturer udenfor bygningen, vil man i fremtiden kunne forvente 
et behov for at køle bygningerne i byen. For at undgå energiforbrug i 
forbindelse med køling, må man kikke på designet af bygningen. 

Det betyder, at det kan give mening i højere grad at åbne bygningen for 
lysindfald fra nord og i mere kontrolleret grad mod syd og samtidig tænke 
på begrønning og effektiv solafskærmning mod øst og syd samt effektiv 
hybrid ventilation.

Endeligt er det yderst vigtigt ikke at placere servere, køkken og 
andre varmeproducerende installationer således at de tilfører en 
uhensigtsmæssig opvarmning af bygningen. Samtidig kan man tænke på 
genbrug af køkkenvarme og servervarme mv.

Ifølge en rapport udarbejdet af Statens Byggeforsknings Institut i 2008, er       
”...omfanget af det samlede etageareal af kontor- og administrationsbygninger 
vokset med ca. 55 % fra 1975 til 2005. I samme periode er det samlede 
varmeforbrug til kontorbygninger vokset kun ca. 10 %, mens elforbruget er 
vokset 160 %. Der er en vis usikkerhed i disse tal, da de er sammensat fra fl ere 
forskellige kilder, men tendensen understøttes af mere overordnede data fra 
Energistyrelsen (2007). 

Den store vækst i elforbrug skyldes en stor vækst i anvendelsen
af IT-relaterede teknologier i kontorer. Udover den store stigning i
elforbrug til computere mv., har vidensøkonomien skabt nye forretningsmodeller 
og arbejdsprocesser med fokus på kreativitet, innovation og forandring. Det 
har ændret synet på kontorers anvendelse, som er blevet tydeliggjort med de 
såkaldte New Ways of Working (Jensen, 2002). 
Designmæssigt har konsekvensen været opførelsen af meget dybe bygningstyper 
med store glasfacader, åbne kontorlandskaber og lukkede, indeliggende kerner, 
og det har skabt et tilsvarende stort behov for elforbrugende kunstig belysning, 
mekanisk ventilation, køling og CTS-systemer.”(Marsh 2008:13)

Ved renoveringen af en af Københavns Kommunes egne 
administrationsbygninger, måtte man efter endt renovering tilkøbe ekstra 
kapacitet til håndtering af elektriciteten, da behovet for energiforbrugende 
apparater var langt større end forventet. 
Vi kan derfor identifi cere, at indkøb af energieffektive apparater og praksis 
omkring indbringelsen af gamle og for mange apparater, har stor betydning 
for det samlede forbrug.   

3.1.2 Benyt vedvarende energi
Når vi taler om brug af vedvarende energikilder i forbindelse med en 
renovering, kan man skelne mellem to grundlæggende tilgange: 

1) Vedvarende energi anvendt fra lokal produktion. 
Lokal produktion af energi kunne betyde udnyttelse af jordvarme, køling 
fra havnevandet, solceller og solvarme på taget eller endda mini vindmøller. 

Argumenter for og imod anvendelsen: Der kan være store fordele forbundet 
med udnyttelse af de lokale muligheder for at producere vedvarende 
energi ved og på bygningen. 
Den meget synlige lokalt producerede energi kan have en vigtig betydning i 
forhold til signaler til omverdenen og brugernes forståelse af bygningen og 
forbrug af energi .
I et udviklingsorienteret perspektiv kan afprøvning og demonstration 
af lokal energiproduktion være med til at effektivisere og billiggøre 
teknologierne.   

Imidlertid kan der være lokale forhold der besværliggør udnyttelse 
af lokale energiressourcer som f.eks. jordforurening, skygge fra 
omkringliggende bygninger og træer, for høje temperaturer i havn og 
lignende forhold. 

Små enheder af solceller, vindmøller eller lign. kan ofte have svært ved at 
ramme en volumen, der kan stå mål med investeringen.
Ligeledes er der en række hensyn der skal tages til arkitekturen, 
lokalplanen mv. der betyder, at meget store producerende anlæg ved eller 
på bygningen ikke bliver en mulighed. 

2) Central placeret produktion af vedvarende energi. 
I modesætning til den lokalt producerede energi samles energi 
produktionen i større anlæg af vindmølleparker, vandkraftsanlæg, 
solcelleanlæg, geotermiske anlæg eller på kraftvarmeværker (ikke-fossile 
brændsler).   

Argumenter for og imod anvendelse: I en samfundsøkonomisk / rationel optik 
vil det ofte være mest rentabelt og energieffektiv at producere energi i 
større anlæg og transportere energi til lokaliteten, hvor den skal bruges. 
Dog kan det være svært at transportere særligt strøm over lange afstande 
uden et stort tab til følge. Samtidig er det vigtigt at tænke over hvor og 
hvor mange store VE-anlæg, der kan etableres i og omkring øst Danmark 
uden at ødelægge natur og dyreliv.

3.1.3 Effektiv brug af fossile brændsler 
Kul, naturgas og olie kalder vi tilsammen for fossile brændsler. Anvendelse 
af energi fra fossile brændsler vil stadig være aktuel i de næste mange år. 
Overordnet kan man sige, at det er vigtigt at opnå en effektiv forbrænding 
og så lidt spild i nettet som muligt.

Danmark har en unik tradition for at kombinere el- og 
varmeproduktionen. Den overskudsvarme, der opstår ved produktionen 
af el, sendes videre til fjernvarmeselskaber og enkeltbrugere. Når 
overskudsvarmen anvendes på denne måde, udnyttes brændslet endnu 
mere optimalt, end hvis vi kun producerede el. Samlet set udnytter vi mere 
end 90 % af brændslets energiindhold ved samproduktion af el og varme. 
(DONG energy)

Brugen af energi til fjernvarme kan effektiviseres ved at 
fremløbstemperaturen sænkes. Herved kan tabene i fjernvarmenettet 
reduceres og varmeproduktion udnyttes bedre. Der kan være problemer 
forbundet med at afprøve lavtemperaturfjernvarme på en enkelt bygning 
og ikke i et helt område, men afprøvningseffekten kan være stor.

3.2 Opsamling 
Ovenstående diskussion gør det klart, at behovet for at reducere det 
faktiske energiforbrug i en bygning som Islands Brygge er aktuelt. 
På baggrund af denne gennemgang er det særlig vigtigt at have fokus på 
bygningens elforbrug, idet denne form for energiproduktion i dag er særligt 
belastende for CO2 regnskabet. 
Ligeledes er det klart, at dette ikke kan ske uden en inddragelse af en 
række aktører og brugere tidligt i en renovering og efterfølgende i en 
ibrugtagningsfase.    
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4. Bæredygtighed som begreb
Bæredygtighed i moderne betydning fandt vej ind i vores sprog i forbindelse 
med Gro Harlem Brundtlands defi nition af bæredygtig udvikling i 
Brundtlandrapporten (1987).
Bæredygtig udvikling betyder, at man ikke skaffer sig kortsigtede fordele i 
nutiden på bekostning af kommende generationers muligheder. I den betydning 
er bæredygtighed et helhedsbegreb, der handler om samtidig miljømæssig, social 
og økonomisk bæredygtighed.
Tankesættet omkring bæredygtig arkitektonisk kvalitet kalder på nye 
perspektiver –både i måden at være bygherre, rådgiver og bruger på – såvel 
som i måden at arbejde holistisk på, der v.h.a. integrerede arbejdsmetoder og 
multidisciplinær tænkning, tegner nye veje. (Vibeke Grupe Larsen)

I Plan C regi arbejdes der med merværdibegrebet, der kan sidestilles med 
et helhedsperspektiv. Vi bygger huse for mennesker; Hvilken merværdi kan 
vi tilføre bygningen og dermed brugeren/ejeren/lejeren ved en renovering. 
Udover at have fokus på nedbringelse af energiforbruget skal vi samtidig 
sætte menneskelige behov og værdier i centrum og have mod til at tænke 
langsigtet når det gælder økonomiske disponeringer. 

Med udgangspunkt i oplæg fra campen viser vi nedenfor hvordan man som 
bygherre og rådgiver kan arbejde med  bæredygtighed i renovering og 
nybyggeri.

4.1 Århus Kommune (Oplæg ved Bente D. Sejersen, Dag 6)
Århus Kommune tager ligeledes deres afsæt i de 3 bæredygtigheds 
kategorier som vist i fi gur 1.2.

        Figur 1.2

Begreberne miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed relaterer  
til problemstillinger omkring de miljømæssige, økonomiske og sociale 
konsekvenser af de valg, der foretages i projektet. 

Miljømæssig bæredygtighed relaterer til ressourceforbrug (energi, 
vand, materialer) og forurening. Økonomisk bæredygtighed relaterer 
til, at byggeriet skal være fi nansielt levedygtigt. Social bæredygtighed 
relaterer til arbejdsmiljøet for bygningens brugere og for arbejdere på 
byggepladsen, samt CSR (Corporate Social Responsibility / virksomhedens 
samfundsmæssige engagement). 

I forbindelse med projektet Grøndalsvej 1 i Århus (kontorbyggeri under 
opførelse) er det hensigten at statuere et eksempel for, hvordan man 
indenfor byggeriet kan imødekomme ovennævnte målsætning og tænke i 
helheder.
Bæredygtighed har derfor været et vigtigt udgangspunkt for projektet, hvor 
bygherren har været inde og udfolde bæredygtighedsbegrebet med det 
formål at sætte en høj standard for bæredygtigheden i projektet, der går 
udover målsætningen for CO2-neutralitet.

Projektets strategi for bæredygtighed er baseret på en gennemgang af 
den engelske certifi ceringsordning for bæredygtigt byggeri, BREEAM, i 
programmeringsfasen. Kriterierne for bæredygtighed er tilpasset kravene 
og ønskerne for det konkrete projekt. Dette har resulteret i en række 
krav og ekstra tiltag, som fremgår af udbudsmaterialet.

4.2 Foster and Partners (Oplæg ved Rafe Bertram, Dag 1)
Foster and Partners har etableret en Research and Development Group, der 
indeholder et Sustainable Forum. 

Foster and Partners defi nerer bæredygtighed således:
“Sustainability is about integrated systems. As in natural ecosystems, every part 
is not disjointed from the whole. In order to manage the complex ity of designing 
truly sustainable buildings, a framework outlining 7 Areas of Environmental Re-
sponse is laid out. Those areas represent the topics on which design can directly 
and most effectively impact the sustainability profi le of a building. It is important 
to think about those topics as an integrated system and introduce them in the 
discussion about the architectural project at the very beginning, in order to allow 
the design solution to grow out from the integration of the different approaches.” 

The 7 Areas of Environmental response are as follows:

1. SITE AND CLIMATIC RESPONSE
2. FORM  AND MASSING
3. EXTERNAL ENCLOSURE 
4. INTERNAL CONFIGURATION
5. ENVIRONMENTAL SYSTEMS
6. ENERGY AND WATER

7. MATERIALS AND WASTE 

                                          The Treasury

Tilgang til renovering fra Rafe Bertrams (Foster + Partners) oplæg Dag 1. 
Eksempel: The Treasury (Finansministeriet) i London

• Create focal point
• Synergies in refurbishment
• Allow for additional time to refurbish unknowns
• establish the day and night function of the building
• understand light touch systems
• focus on passive systems before resorting to active 

systems 
• strategy built on original design, strip building back to its 

originally intended condition or function
• Reinvigorate central spaces 

4.3 Arkitektonisk bæredygtighed
Som bygherre har Århus Kommune identifi ceret en række områder, der 
har betydning for bygningens bæredygtighed. 
For at omsætte disse områder til en konkret bygning, vil man som 
Foster and Partners udvælge nogle fokusområder, der sættes i spil i den 
grundlæggende tilgang til bygningen og vurderes at være styrende for 
designet og udmynte sig i en arkitektonisk idé.  
Den arkitektoniske idé skal kunne favne de bæredygtige hovedelementer 
og omsætte dem til et velfungerende hele. Eksempelvis skal de 
energibesparende tiltag indgå og være en del af den samlede arkitektoniske 
idé. 

    Grøndalsvej 1
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Som vist i fi gur 1.3 fra Frans Drewniaks oplæg om passive energitiltag 
på Dag 2, skal den arkitektoniske idé kunne indfange både holdbarhed, 
brugbarhed og skønhed (Vitruvius, Romersk arkitekt/ingeniør fra ca. 25 f. 
Kr.) og klimamæssige hensyn.

 

        
Citat fra Frans Drewniaks præsentation:
“Social and cultural acceptance are the most important premises for a     
buildings longevity”, Dietmar Eberle. ETH (Zurich)

5. Analyse
Analysen tager udgangspunkt i temaerne fra workshoppen og skitserne 
herfra. Gennem campen har vi identifi ceret nogle gennemgående temaer/
begreber, der har indfanget visioner om, hvad en spydspidsrenovering af 
Islands Brygge 37 skal kunne.
I Analysehuset sidst i kataloget anvendes begreberne i forhold til skitserne, 
hvorfra der uddrages brugbare elementer. Analysen skal bidrage til at 
kvalifi cere og vurdere skitserne hen imod et eller fl ere helhedskoncepter.

5.1 Anvendte begreber til analysen
HUSET I BYEN
Huset i byen handler om et offentligt, aktivt, tilgængeligt og indbydende hus 
for byens borgere og husets daglige brugere (ansatte). Huset indgår i en 
bykontekst og skal bidrage til byen som mødested og samlingspunkt.

DET FORTÆLLENDE HUS
Det fortællende hus, er et hus der umiddelbart fortæller om 
ressourceforbrug (energi, vand, materialer og affald) og evt. lokal 
produktion af energi. Et hus der giver den enkelte mulighed for at opnå 
forståelse for og indsigt i husets opbygning og drift.

ET HUS FOR MENNESKER
Et hus for mennesker skal give brugeren lyst til at opholde sig i huset. De 
skal føle komfort og bygningen skal understøtte arbejdsmiljø og trivsel.

Ifølge Cathrine Smith fra Universitets- og Bygningsstyrelsen (oplæg på Dag 
3 om brugersynlighed, drift og adfærd) skal fi re grundlæggende oplevelser 
være til stede, for at mennesker trives i en given bygning og udviser en 
hensigtsmæssig adfærd: Oplevelsen af helhed, agens, relevans og effekt er 
bærende elementer. 
Helhed: Udover måling på energi er bæredygtighed indtænkt i hverdagen.
Agens: Den enkelte er i stand til aktivt at agerer bæredygtigt (via viden 
om hensigtsmæssig adfærd i den pågældende bygning).
Relevans: Social anerkendelse. Drive. Får en rolle. Føler ejerskab. 
Effekt: Medarbejderne kan se hvordan deres tiltag påvirker helheden.

Kvalifi ceringen af de tre begreber kan ske gennem en oplevelsesanalyse på 
baggrund af følgende parametre:

• Indtryk/påvirkning/oplevelse som besøgende 
• Påvirkning/oplevelse/erfaring som ansat
• Visualisering af forskellige brugere og deres oplevelser     

6. Fremtidens kontorhus IB37
Med gennemrenoveringen af IB37 skal der skabes en moderne 
arbejdsplads for 560 TMF - medarbejdere. De fremtidige fysiske 
rammer skal kunne imødekomme de krav, der stilles i en moderne 
forvaltningskultur og samtidig være elastisk i forhold til de forandringer, 
der må forventes i en kompleks og foranderlig organisation. IB 37- 
bygningens eksisterende konstruktioner har den fordel at have adaptive 
egenskaber, der tilgodeser dette.   

Bygningen skal kunne håndtere større ændringer i organisationen – 
gennem en fornuftig disponering af adgangsforhold og arealudlæg. Det 
bør være muligt at udleje dele af bygningen på markedsvilkår til eksterne 
kunder.

6.1 Mobilitet og fl eksibilitet
Mange store virksomheder og offentlige arbejdspladser har i de senere 
år(tier) været igennem en reorganisering af de fysiske rammer – ofte 
i forbindelse med organisatoriske ændringer – i retning mod åbne, 
fl eksible,”fælles-ejede” arealer og samtidig væk fra cellekontorer til ½ 
medarbejdere. 
Denne ”skole” indenfor kontordesign har mange navne deriblandt New 
Ways of Working (NWOW)

Det er et enkelt princip; man identifi cerer de medarbejdere/
medarbejdergrupper, der gennem deres arbejde er meget ude i marken og 
når de er på arbejdspladsen har de ofte møder og projektarbejde.

Der indrettes ”funktionsbaserede” arbejdspladser til disse – fx;
• 1/3del standardpladser som medarbejderne bruger dage, hvor de 

er meget ved arbejdsbordet
• 1/3 ”touchdown”pladser – mindre pladser, gerne i klynger til når 

du har en times tid ved pcen inden du drøner videre
• 1/3 lounge/freespace – til uformel mødeaktivitet, notatlæsning oa. 

Medarbejdere, der ikke profi terer af mobilitet, sættes ikke i spil. 

(Til medarbejdergrupper, der gennem deres arbejde tilbringer størstedelen 
af deres tid ved arbejdsbordet/PCen, indrettes der med fokus på den 
enkelte arbejdsplads – disse medarbejdere kan evt tildeles de attraktive 
pladser, eftersom de tilbringer mere tid på en fast position.)

Fra mange private virksomheder er det erfaringen at der helt overordnet 
kan spares huslejeomkostninger, samtidig med at medarbejderne føler 
at de får ”skræddersyede” fysiske rammer. Altså ideelt set en win-win til 
glæde for begge parter. 
Motivationen har i mange tilfælde været omkostningsminimering – men 
i relation til energiforbrug er der naturligvis en helt basal interesse i at 
sikre at der ikke bygges og driftes mere end nødvendigt.

6. 2 Fleksibel arbejdstid og hjemmearbejde
Det er antagelsen, at man ved at indrette fl eksible arbejdstid kan reducere 
driften og indretningen af Islandsbrygge 37. Hvis der evt. indføres en 
ugentlig hjemmearbejdsdag eller der fokuseres på behovet for en 
stationær arbejdsplads, ville man kunne spare penge og energi på driften 
og omkostningerne ved at indrette stationære arbejdspladser.  

6.3 Attraktiv arbejdsplads
En attraktiv arbejdsplads er præget af kvalitet både i fysiske rammer og 
i arbejdskultur. En attraktiv arbejdsplads håndterer gerne den enkelte 
medarbejders behov og udfordringer udover arbejdet. Eksempelvis kan det 
være i både arbejdsgiver og arbejdstagers interesse at ”opbløde” skellet 
mellem privatliv og arbejdsliv. 
Skal det være en attraktion for børn og unge voksne at tage ind 
forbi fars arbejde fordi rammerne er behagelige og innovative. Skal 
medarbejderen lige sige hej og spise aftensmad med sine store børn i 
kantinen/cafeen i stueetagen på vej hjem – eller tage maden med over på 
det grønne område foran IB37.  Skal der være lektiecafe? Skal der være 
idrætsfaciliteter: boldbur og squashbane?

I fl ere af skitserne produceret på campen er der ideer og forslag til, 
hvordan det blå og grønne tema ikke alene skal omgive bygningen men 
inddrages på selve kontorarbejdspladserne. Ved evt. at skabe forskellige 
klimazoner og beplantning i kontorerne samt indrette således at arbejdet 
kræver bevægelse, er det antagelsen, at medarbejderne vil opleve et 
stimulerende  indemiljø via bl.a. udsigt til grønne oaser samt opleve trivsel 
ved øget bevægelse. 

        Figur 1.3
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7. 2 Beliggenhed  
Islands Brygge er inddæmmet tidligere havbund der lå foran Københavns 
Vold indtil begyndelsen af forrige århundrede. Området ligger meget 
tæt på byens centrum. I 1905 blev de første boligejendomme opført og 
længere mod syd blev virksomheden Sojakagen indrettet i 1910. Anlægget 
blev områdets største fabrik indtil den sprang i luften i 1980 og fi rmaet 
blev lukket i 1991, og Islands Brygges erhvervsområde derefter for 
alvor bliver udbygget som boligområde. Der er i dag 12.000 indbyggere. 
Man regner med at området fuldt udbygget kommer til at huse 16.000 
indbyggere.

7. 3 Opførelse 
Islands Brygge 37 blev opført i 1918 af fi rmaet Joseph Levin, som brugte 
bygningen til produkthandel. Bygningen blev tegnet af arkitekterne Ambt 
og Preisler i en lidt tung nationalromantisk stil med røde mursten, helt i 
tråd med Bryggens øvrige bebyggelse. Den blev frem til 1970 brugt som 
frølager. Derefter overtages den af Københavns Kommune som indretter 
skole- og teknisk forvaltning.  Bygningen troner med sit 3 fl øjede anlæg ud 
til havnen, som i dag er blevet et populært udfl ugtsmål med havnestaden, 
havneparken, havnebadet og medborgerhuset. 

7.4 Lokalplan nr. 205
Bygningen er omfattet af lokalplan nr. 205, som udlægger delområde I til 
serviceerhverv og offentlige formål som medfører ubetydelig forurening. 
Bebyggelsesprocenten fastlægges til 110 og stiller krav om 15 % friarealer 
knyttet til bygningen. Der stilles krav om 1 parkeringsplads pr. 100 m² 
etageareal på grunden. Bebyggelsen må ikke overstige 20 m dog må en 
mindre del, der som spir eller tårn opføres i op til 25 m. Bebyggelsens 
højde må ikke overstige afstanden til anden bebyggelse på grunden og 4 
m + afstanden til naboskel. Dog må der opføres tættere end 2,5 m til skel. 
Bygningen er bevaringsværdig i SAVE kategori 3 (høj bevaringsværdi). 

8. Funktion, bygningsfysik og energiforbrug 
Ejendommen betegnes som kontor / offentlig administration og huser 
Teknik- og Miljø forvaltningen. I dag sidder der 350 personer. I fremtidens 
skal bygningen rumme 560 personer.  
  N

Opførelsesår: Den gamle bygning der vender mod havnen er opført i 1918 
og den nyere del i 1950. 
Nuværende nettoareal udgør 12.500 m2. Ejendommen fremstår i 7 etager.

IB37 er grundlæggende karakteriseret ved:
• Meget kompakt bygningskrop med lille klimaskærmsareal
• Vinduesareal på 12 % af etageareal

Rumhøjden: Rumhøjden varierer fra 2,30 - 2,95m.
Bygningsdybde: fra 14,5 - 17,5 m.   

Materialer og konstruktionsprincipper: Den gamle bygning er opbygget 
med en dyb ydermur i røde mursten og mansardtag i rød tegl med høj 
bevaringsværdi.Den bærende konstruktion består af en søjle-plade system 
i jernbeton.
Bagbygningen er en søjle-drager konstruktion, med lette facader i 
letbetonplader.

Forsyning: Fjernvarme.
Energimærke: Det energimærke der foreligger, kan umiddelbart ikke 
anvendes. 

Det samlede energiforbrug: 
Varme ca. 82 kWh/m2 år ELO nøgletal 96 kWh m2år KK adm.gnsnit 107 

kWh m2 år
El ca. 52 kWh m2år ELO nøgletal 37 kWh m2år KK adm. gnsnit 41 

kWh m2 år

Overholdelse af energirammer: I dag bruges der 134 kWh m2. 

BR08 energiramme 95,2 kWh/m2
Lavenergiklasse 2 70,1 kWh/m2
Lavenergiklasse 1 50,1 kWh/m2
BR10 energiramme 71,4 kWh/m2
Lavenergiklasse 2015 41,1 kWh/m2

7. Kontekst
I det følgende vil bygningen blive beskrevet i forhold til klimazone, historie 
og lokalplan.   

7.1 Klimazone
Danmarks klima er præget af landets beliggenhed i udkanten af det 
europæiske kontinent tæt ved større havområder og i vestenvindsbæltet. 
Golfstrømmen bringer varme med sig og gør, at København er ca. 5 grader 
varmere end byens breddegrad ellers dikterer. 
Samtidig ligger byen også i et område, hvor serier af nordøstgående lavtryk 
er baggrunden for det karakteristisk vekslende vejr. Dette gør, at vejret i 
alle fi re årstider er relativt ustabilt med skiftende perioder med regn og 
sol.
Vores placering resulterer i kølige somre med middeltemperaturer 
omkring 16 °C og ikke særligt kolde vintre med middeltemperaturer 
omkring 0,5 °C. Danmark er således placeret i den tempererede 
klimazone. Det blæser hyppigt, kraftigst om vinteren og svagest om 
sommeren. 
Den jævnt fordelte nedbør året igennem skyldes Danmarks placering i 
vestenvindsbæltet, hvor de mest fremherskende vindretninger er vest og 
sydvest. Sne falder primært fra jul til tidligt i marts, men det bliver sjældent 
liggende længe. Regn i januar og februar er ligeså almindeligt som sne og 
gennemsnitstemperaturen for disse to vintermåneder ligger lige omkring 
frysepunktet. (Wikipedia og Den Store Danske encyklopædi)

Danmarks fremtidige klima
Danmark får i fremtiden et varmere og vådere vejr med fl ere ekstremer. 
De vigtigste forventede ændringer er:

Mere regn. Vi får mere regn om vinteren og mindre om sommeren. 
Om sommeren får vi både tørkeperioder og kraftigere regnskyl. 

Mildere vintre. Vintrene vil blive mildere og fugtigere. Det betyder, at 
planternes vækstsæson kan blive forlænget. 

Varmere somre. Somrene bliver varmere, og der kan komme fl ere 
og længere hedebølger. 

Højere vandstand. Der forventes en generel vandstandsstigning i 
havene omkring Danmark. 

Mere vind. Vi kan forvente fl ere kraftige storme. 
Større skydække. Vi får generelt et svagt stigende skydække og 

stigningen vil være størst om vinteren. (klimatilpasning.dk)

Fokuspunkter i forhold til Islands Brygge 37
- Regnfuldt på alle årstider og dermed ofte høj luftfugtighed. Særligt 
opmærksom på klimaskærmen, LAR, fugt i bygningen og indeklimaet / vådt 
regntøj mv.
- Bygningens design skal kunne håndtere vekslende vejr. Stærkt sollys og 
varme om sommeren og ca. 5 minus grader om vinteren. Solen står lavt 
om vinteren og højt om sommeren.  
- Blæst fra vest, syd-vest fra havnen. 
- Opmærksomhed på dagslysfaktor.
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Facade mod nord-vestFacade mod nord-østFacade mod syd-vest



Dag 2. RUM OG FUNKTION

Oplæg. Frans Drewniak, DRZ:
Passive energitiltag

Workshop. Rum og funktion
1) Passive energitiltag
2) Disponering af plan
3) Sammenhængskraft i huset
4) Dagslys og indeklima
5) Brugeroptimering 

RUMLIGE VIRKEMIDLER
Passive energitiltag i plan og 
snit: Energioptimeret plandispo-
nering, der minimerer behovet for 
teknik, via zoneinddeling af funktioner 
i forhold til bygningsorientering og 
personbelastning.  
Proportionering af rum og vindues-
åbninger udfra dagslysbehov og 
tilstræbelse på en dagslysfaktor på 
over 2. Brug af ovenlys til at trække 
dagslys ned i midten af bygningen.

Merværdi/Non Energy Benefi ts:
De bløde værdier, som ikke 
umiddelbart kan måles i kr. og KWh, 
har ofte den største betydning for 
om en renovering opleves som 
vellykket, af de mennesker der bruger 
bygningen. Det handler om: Bedre 
dagslysforhold, bedre indeklima, 
bedre rumligheder, der understøtter 
organisations- og arbejdsformen og/
eller udfordrer den. 
Øget tilpasningsdygtighed/holdbarhed.
Arkitektur. Større sammenhængskraft 
i organisationen ved gode vertikale 
og horisontale forbindelser. 

IB37 har en bærende konstruktion 
i jernbeton med søjle/plade og søjle/
drager-system. Det giver stor frihed 
i disponering af bygningsvolumenet 
og de enkelte rum/etager i forhold 
til at opnå den optimale udnyttelse 
af dagslys, passiv solvarme, 
naturlig ventilering, natkøling, 
vertikal forbindelse og spændende 
rumligheder. 

 Cut gennem bygning
Åben struktur
Lette funktioner oppe, tunge funktioner ned
Åbne taget
Åbne facader – altaner, mødelokale
Åbne stuen for gennemgang 
Bygge ud til parken – biler kører under
Grønne og blå parametre, det offentlige rum gennem bygningen
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2 Grønne tage/grønne vægge
Grønne pladser foran og bagved
Naturlig ventilation

3 Nyt atrium – offentligt rum, mødelokaler
Altaner til gård façade
Cut hole in fl oors at back of building – allow day 
light in – create small internal lightwell, atrium



Fast solafskærmning mod syd-øst
Natkøling
Brystning sænkes til 75cm
Flexible arbejdspladser/mødelokaler mod syd-øst
Servicefunktioner i midten

    HUSET INDEFRA

Fyrtårn ide – KBH beacon
Gl. og ny bygning adskilles

Gennemgang – hele stueetagen
Grønt areal – bagved
Atrium mellem ny og gammel 
bygning
Kantine med terrasse
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3.8
• Skitse visende 

gennemskæring verticalt 
gennem bygningen

Plandisponering:
Huset skal åbnes op så brugerne 
fornemmer den nære tilknytning til 
havnen og byen.
Central fordelingstrappe/atrium, der 
giver mulighed for og indbyder til at 
bevæge sig rundt mellem etagerne uden 
brug af elevator.
Inddeling af huset i klimazoner, 
der stiller forskellige krav til for 
eksempel ventilationsform. Det kunne 
være at samle de lette funktioner 
(kontorarbejdspladser) i en zone og 
de tunge funktioner (kantine, større 
møderum mv) i en anden zone. 
Indenfor hver klimazone kan man igen 
opdele funktionerne efter facadernes 
orientering (øst, vest..) og skære hul 
i dækkene så behovet for mekanisk 
køling/ventilation og kunstig belysning 
mindskes. 

Flest faste 
arbejdspladser 
mod nord og vest 
og mere mobile 
arbejdspladser og 
mødesteder/-lokaler 
mod øst og syd samt 
trappeforbindelser, 
teknik- og 
servicefunktioner i 
midten af bygningen.   
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Oplæg. Phd, stud. Søren Terkildsen, 
DTU-BYG:
Energioptimerede ventilationsformer

Workshop. Tekniske koncepter
1) Ventilation/køling
2) Varme og vand
3) Termisk masse
4) Bæredygtige materialer/Akustik 

MATERIALEMÆSSIGE OG 
TEKNISKE VIRKEMIDLER
Luftkvalitet. Ventilation og 
køling: Det er et ønske at 
arbejde med naturlig ventilation, 
solafskærmning og natkøling så langt, 
det er muligt. Der suppleres med 
energieffektive ventilationsanlæg. 
Drift og adfærd tænkes med fra 
starten. 

Vand- og varmesystemer 
og intelligente systemer: 
Nedbringelse af varmebehov og 
trækgener ved efterisolering og 
udskiftning til vinduer med lav 
u-værdi. 
Bygge- og anlægstekniske løsninger til 
brug ved lavtemperatur-fjernvarme. 
Intelligente og brugervenlige 
styringssystemer, der kan tilpasses 
husets anvendelse og brugsmønster.
Opsamling af regnvand.

Dagslys og kunstig belysning: 
Mest mulig naturlig belysning. Brug 
af LED belysning med lysstyring, 
god farvegengivelse og æstetisk 
udformning.

Termisk masse: Hvordan kan vi 
bruge materialer til at absorbere og 
afgive varme.  

Bæredygtige materialer: 
Genanvendelige og sunde materialer 
uden afgasning.

Akustik: Opmærksomhed på 
akustikregulering i atrium og åbne 
kontorlandskaber samt støjgener 
udefra.

Termisk masse
Mulighed for at udnytte den termiske masse i 
betondæk og tykke ydermure i tegl.
Men materialet skal kunne aktiveres, dvs. må 
ikke pakkes ind. Kræver akustikregulering 
andre steder.
Ved nedsænkede lofter kan 
betonkonstruktionen køles/opvarmes 
ved indblæsning af varm/kold luft over 
loftspladerne.

Vand og varme
Fjernvarme (80 gr). vi sænker fremløbstemp 
til lavtemp. (40 gr). Kræver opvarmning af 
varmt brugsvand. 
Center for parkering kræver omfattende 
omklædnings- og badeforhold.
Lokal eldrevet/sol opvarmning af vand.

10 Bygning 2
Installations integreres i façade

 Decentral ventilation
 Evt. Optimeret vebtilationshatter

 Decentrale anlæg
  kraver noget af indretninger
  indblæsninger sker fra at punkt
  dvs. At det ikke kan bruges I store 
rum
 F.ex. Strandgårdsskolen Ishoj
 Ventilationsprincipper

Det er ikke godt nok, at 
der gennemsnitligt er en 
fi n temperatur i bygningen 
men med en varm sydside 
og en kold nordside. (eks. 
Ørestad Gymnasium med 
dårlig vekselvirkning).
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Ventilation
Opdeling i klimazoner efter brugsmonster.

Klimazone 1. tunge funktioner: moderum, kantine mm
Behov for hojt luftskifte og evt. koling.
Luftindtag via jordkanaler for passiv koling om sommeren.
mekanisk/hybrid ventilation.
Store vertikale ventilationskanaler for minimering af tryktab. 
Kan evt. udnyttes til lysskakte.
Indblasning over nedhangt loft for udnyttelse af termisk masse i 
etagedak
kombineret med javn tilforsel af ventilationsluft over hele arealet.

Klimazone 2. Kontorarealer.
Naturlig ventilation om sommeren. Luftindtag via facade gennem 
lydsluser.
Solskorstene /”tankehat” skaber naturligt aftrak.Trapperum/atrium 
som 
aftrak for naturlig ventilation.
Mekanisk ventilation med varmegenvinding om vinteren. Synlige 
ventilationsforing / foring i gangareal for ikke at tage loftshojde. 
Foroget kanaldimension for lavt tryktab.
Kolebehov undgas ved at udnytte bygningens store termiske masse, 
naturlig drevet natkoling og (udvendig) solafskarmning.

Materialer
Sunde og miljøcertifi cerede materialer, der 
ikke kræver ekstra ventilation for at holde 
indeklimaet på de rigtige værdier.

Evt. genbrug af gode materialer, der rives ned 
ved renovering.

16 Passiv Ventilation
  Åbne vinduer
  Lav VOC materialer (mindre toksisk)
 Aktiv ventilation
  Hybrid VAV
 Passiv køling
  Solafskærmning
  Natkøling
  Skodder (isolerende)
  A++ udstyr
 Aktiv køling
  VAV med forkøling gennem jord
  Fjernkøling
 Materialer 
  Genanvendte og genanvendelige
 Termisk masse
  Ingen nedhængte lofter. akustik andet  
  sted
 Passiv Varme
  Større og mindre vinduer efter behov
  Funktion fl yttes efter varme
  Nye vinduer
  Isolering
 Aktiv Varme
  Retur varme
 Passiv vand
  Grønne tage
  LAR
  Grønne areal – permeable fl ader
  Regnvand opsamling
  Gråtvand opsamling
 Aktiv Vand
  Lokal vand
  Eldrevet/solopvarmning af vand
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KRAV TIL BYGNINGEN

 12

Oplæg. Kristian Kærsgaard Hansen,
Teknologisk Institut:
Innovativ bygningsforsyning i 
eksisterende byggeri

Workshop.
Lavtemperaturfjernvarme og 
krav til bygningen.
1) Opvarmning/køling
2) Føringsveje
3) Kombination med øvrige 
koncepter 

Forsyning med lavtemperatur-
fjernvarme i lavenergibygninger
Varmeforsyning til IB37 er i 
dag fjernvarme, hvilket det skal 
fortsætte med at være. Det er i den 
sammenhæng relevant at undersøge, 
hvordan lavtemperatur-fjernvarme, 
kan anvendes i en bygning som 
IB37, herunder en undersøgelse af 
mulighederne for forsyning med 
returvarme.

Det skal undersøges, hvilke bygge- og 
anlægstekniske løsninger, der skal 
vælges når bygningen skal forsynes 
med lavtemperatur fjernvarme. Da 
der ikke er lavtemperatur fjernvarme 
i området, skal det undersøges, 
om det er muligt at anvende 
returvarme til forsyning af bygningen. 
Konsekvenser for CO2 udledningen 
skal vurderes.

Takster for brug af returvarme skal 
vurderes og diskuteres med bl.a. 
Københavns Energi. Økonomien for 
den valgte forsyningsløsningen skal 
vurderes.

3.6
• Skitse visende samling af 

kopi/printerfunktioner 
og genbrug af 
varmeudvikling  fra disse 
ved varmeudblæsning fra 
loft.

3.9
• Skitse visende brug af 

havvand til wc skyl

3.10
• Skitse visende 

varmegenindvinding af 
spildevandsvarme

3.11      Varme :
• Varmepumper/havnebassin
• Fjernvarme som suppl.
• Varmvandsforbrug analyseres
• Kold håndvaskevand
• Badebruse med varmevekslere
• Minimere antal tappesteder
• Radiatorvarme
• Varmegenvinding på varmt 

spildevand (bade vand)

3.12      EL : 
• Beregning af varmetab I 

kabler (kvadrat)
• LED belysning
• Overvej 

spændingsregulator
• Synliggørelse af elforbrug 

benchmark
• Intelligent styring. Åbner 

du vinduet lukker 
radiator

3.16 
Dilemma (Tri?) ; “Gulvvarme giver bedre varme 
udnyttelse og jævn fordeling”  vs “erfaringer viser at 
gulvvarme giver højere forbrug” vs “kombination af 
gulvvarme og radiatorsystem giver god komfort og 
fl eksibel regulering”

3.17 
Dilemma (Tri?) ; “solvarme til lille forbrug 
giver overophedning og ekstra pumpebehov” 
vs “tømmeekspansion løser problem: pumpen 
slukkes og overophedet solvarmevæske fordamper 
og opsamles I beholder” vs “”dårlig økonomi I 
solvarme”

3.19
Returfjernvarme : 45 
grader ind 30 grader ud  - 
forudsætning er en effektiv 
klimaskærm og tilpassede 
radiatorfl ader & stor 
returledning I nærheden
Dilemma : Bedre afkøling 
vs Ikke reduceret mængde 
tilført brændstof & Ekstra 
investering I rørføring & 
boost fra alm fremløb

3.20
Dilemmaer ; Solvarme om sommeren hvor 
behovet er mindst – fjernvarme om vinteren.
Afkøling af affaldsvarme I havet = dårlig 
samfundsøkonomi.

3.22 
“Giv en kærlig hånd til bygningens varmeinstallationer”

• Tilstræb hensigtsmæssig rørføring – så korte 
distancer som muligt – ordentlig isolering – 
erfaringsmæssigt store energitab inden varmen 
når ind I bygningen

• Drift : Indregulering – kontinuerlig at sikre 
optimal fordeling af varmt brugsvand

3.23       Ideer :
•  Intelligent elforbrug udnyttelse 

af eloverløb til varmt brugsvand i 
kontorbygning

• Adfærdsregulering ; antal medarbejdere 
på arbejde, mobile arbejdspladser I 
bygningen, sektionering af bygningen

3.21
Hybrid af gulvvarme og 
radiatorer.
Zoneopdelt. Mulighed for at 
lukke dele af bygningen af.
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3.1        Eksisterende : 
• fjernvarme 
• bibeholder radiatorer / udskiftes til nye
• Udskiftning af ventiler og pumper til ++AA
• Zoneopdelt varmestyring med automatisk 

strengregulering
• Suppl. Varmegiver for lavtemperaturanlæg pga 

sænkning af fremløbstemperatur
• Veksler til varmtvand
        
 Alternativt:
• lavtemperatur anlæg
• Traditionel varmepumpe tilsluttet havvand
• Solfanger som supplement
• Varmepumpe med reservoir I jord
• Solfanger til varmt vand

3.3
• Skitse visende solvarme, 

møller, buffertank, 
havkøling, varmepumpe

3.5
• Indv efterisolering

3.7
Forslag ; Varmeanlæg:

• nyt radiatorsystem
• gulvvarme : dyrt
• lavtemperaturfjernvarme 50/20
• isolering / vinduer = 

overdimensionerede radiatorer = 
lavtemperaturdrift 

• intelligent styring af opvarmning 
af bygningen om morgenen                 
Varmt brugsvand:

• local vv-produktion med vekslere
• Planlæg tapsteder

3.13
• - Varmefl ader på ventilation 
• Tænkehat. Stor axialventilator (hjælpeventilator 

til hybridventilation)
• Luftopvarmning – bundet til ventilation
• Vanskeligt at styre
• Mange rør/mange varmefl ader
• Ingen radiatorer giver bedre 

indretningsmuligheder
• Strålevarmeloft (til store haller/rum)
• Lavtemperatur
• Lav lufttemperatur = mindre varmetab
• Hybrid : benytte fl ere forskellige principper
• Koldt brugsvand på toiletter (også signalværdi)

3.15       Varme:
• Fjernvarme giver sig selv
• Lavtemperatur er muligt til opvarmning
• Kongle!? På returstreng
• Solvarmeanlæg koblet på FV system                

Varmt vand:
• Varmegenvinding på returvand fra bad 
• Vaske hænder I koldt vand
• Solvarmeanlæg til vbv
• Vandafl edning til havn
• Ingen vandafl edning til kloak

Andre ideer:
Genvinding af varmt brugsvand fra bad ved passiv 
varmeveksler teknologi.
Genvindning af vbv med varmepumpeteknologi 
pa a! obsbrond.
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Oplæg. Cathrine Schmidt, 
Universitets- og Bygningsstyrelsen:
Drift, brugersynlighed og adfærd

Workshop. Drift og styring, 
brugersynlighed og adfærd
1) Overdragelse. Daglig styring. 
2) CTS. Indregulering
3) Rapportering af forbrug
4) Brugeradfærd
5) Brugersynlighed. Det ærlige hus

Brugersynlighed og synlighed for 
brugerne
Refl eksion – hvad skal være synligt 
og for hvem? Energiforbrug/driften 
skal være synlig og brugerne skal 
komme på banen og være synlige.  Vi 
skal skabe de bedste rammer herfor 
og incitamentet eller relevansen skal 
være synlig for brugerne.
Incitament: kan man beholde, hvad 
man sparer? Social anerkendelse som 
driver?

Brugerinddragelse
Hvad?  Viden om egen hverdag + 
refl eksion & helhedsperspektiv
Hvordan? Observation  + inddragelse
* At få set os selv lidt udefra
* Forskellige brugsmønstre – der skal 
arbejde sammen 
* Zoneinddelinger og placering af 
udstyr
* Det nære. Hvordan opleves huset? 
* Central eller decentral styring. Når 
brugerne skaber kludder i systemet 
(åbner vinduet med radiator på max, 
tænde lys og lukke persienner for at 
se powerpoint mv.) 
* Maden skal ikke smage sundt med 
godt – huset skal ikke føles som et 
energibesparende hus. 

- Indeklima 
- Komfort
- Regulering 
- Arbejdsgange
- Omgangsformer

–huset eller brugerne?

3.25
• Fitness El – løbe 

og cykle energi
• konkurrence 

mellem 
forvaltninger

3.27
• Helhed : sæt fl ere/mange ting 

I sammenhæng (fx kantinelys, 
madvarme)

• Politik – budskab : formidling, 
synlighed.

• Formidlingsmetoder : E-learning in 
multiple choice som resulterer I 
“energimærkning” af den enkelte 
medarbejder ligmed “præmie”.

• Målinger, fi lm, rundvisning, klima 
ambasadører, temadage

• Dagens “udsving” dagens fact/budskab 
på skærmen : den individuele skærm, 
toiletskærmen…….

• Sanseperspektiver auditive : god 
akustik, musik, 

• Sanseperspektiver visuele : 
visualisering af byggematerialer & 
effect

• Individperspektiv : individets rolle og 
bevidstgørelse

3.31
Tankespind : 500 medarbejdere 
udbrændte for energi - sendt 
hjem på fl extid

3.32
• Eksponering af energiforbruget I reception 

. grafer/søjler: samtidig med at vi selv har 
fokus på energiforbruget påvirker det også 
besøgende interessenter/samarbejdspartnere 
til at have energifokus

• Adfærd : måling pr etageplan giver mulighed for 
bade konkurrencer og adfærdsundervisning

• Indkøb ; af energirigtigt udstyr ; pcere printere, 
hårde hvidevarer. Hævesænkefunktion skal 
afkobles det meste af tiden – elspareskinner 
skal være standard på bordene for at mindske 
tomgangsforbrug.

• Energimærke synligt i døren + forbrug + 
handlingsplan

• Adfærdscheck : stemmer adfærd overens med 
det forventede / indstillinger på installationer.

• Bookingsystem til ventilation (CO2)
• Adfærdskampagne. hvad og hvorfor. (eks. 

ventilationsanlæg)
Det ærlige hus. 
Det gennemsigtige hus. 
Glas i gulvet så man kan se 
ned til teknikken.
Termisk fællesskab

3.29
• oversigter og systemer med 

forklaringer
• Gennemsigtig arkitektur/

bygningsmodel med ventkanaler 
oa kombineret med display.

• Tag dit brusebad på arbejdet…..
hvor det er mere miljømæssigt; 
stordrift, brusetype….Mad 
produceret I storkøkkenet er 
mere energibevidst end hvermand 
sit køkken.

Incitament : afdelingsbudget beskæres afhængigt af 
adfærd

Case. Harvard Green Campus Initiative (HGCI): om at synliggøre relevans & skabe drive 
for bæredygtig adfærd.
Universiteterne/campusområde som test bed for bæredygtig adfærd. 
15 % reduktion i universitetets energiforbrug 
Involvering af brugerne (ikke blot information (energi displays) til ”adfærdsregulering” 
men aktiv deltagelse i hele tiden at udvikle teknologien/arbejdsmåderne og tænke 
bæredygtighed herind.

Harvard Green Campus Initiative (HGCI) er et initiativ der skal gore Harvard til et 
levende laboratorium og lærende organisation for bæredygtighed. Forretningsmodellen er 
entreprenant da HGCI løbende udvikler og sælger nye services til Harvards enkelte skoler 
og afdelinger, som kan spare penge og reducere miljømæssige påvirkninger. HGCI er en 
service organisation med 19 fuldtidsmedarbejdere og 40 deltidsstuderede som deltager i 
ny og ombygningssager – og dels arbejder med adfærdsændring.

- Barriere for brugernes aktive deltagelse = manglende kendskab til driften
- = barriere for driftens teknologiske ”reguleringer” = manglende kendskab til 

dagligdagen og arbejdsgangene/oplevelsen af bygningen.
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3.24 
• Visualisering af 

forsyningsmix
• Synliggørelse 

af forbrug 
gennem plancher, 
smartboards

• Visualisering af 
forbrug I zoner 
fx som Danfoss/
Tennisbolde

• Eksempel : 
Sønderborg 
Alsion

3.26
• Motion som 

energi generator 
: ½ times motion 
på cykel dagligt

3.28
• Adfærd - konkurrence/belønningskoncept ;  webstartside interne 

afdelingskonkurrencer point for færre elevatorture og VTCA 
battle (Vi Cykler Til Arbejde) tracking af medarbejderne pr 
mobil…….trappeture giver point

• Adfærd – straf/tilgivelseskoncept : Skær alle ansatte 10% I løn og 
genfordel de 10 % efter energiadfærd : TAG trappen, SLUK lyset, 
CYKEL på jobbet.

3.30
• Eksponer 

energihelhed I 
“energihjul”

Bimalere pa energiforbrug. Opdelt 
pa bygningsdrift, processenergi 
mm. Opdelt pa
etage/kontor for motivering af 
konkurrence/benchmark.

Case: Green Lighthouse
Synliggør energiforbrug Windowsmaster  skærm interface
Automatisk system regulerer selv – naturlig ventilation;  
vinduerne åbnes når der er for varmt. 
Manuel styring for brugerne
(natafkøling af betondæk)

Brugerdreven innovation
Jacob Buur skriver i sin artikel ”Etnografi sk provokation”, at 
udfordringen ikke alene handler om at forstå brugerne bedre, det 
handler også om at benytte lejligheden til at se sig selv i spejlet eller i 
kortene: 
Hvilke blinde vinkler og vanemæssige forestillinger præger vores egen 
virksomhed? 
Hvorfor provokerer viden fra brugerne nogle gange ikke så meget til 
nye ideer som til irritation over, hvorfor brugerne dog ikke forstår, 
hvordan de skal anvende vores allerede glimrende produkter og 
services?
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Oplæg. Phd, stud. Martin Wrå 
Nielsen, HLA:
Klimaskærmen og integreret 
energidesign

Workshop. Klimaskærmen
1) Isolering. Minimering af kuldebroer
2) Vinduer
3) Tag og facader
4) Materialer
5) Solafskærmning
6) Præfabrikation

Integreret EnergiDesign
Det grundlæggende princip i IED, 
handler om at udnytte alle de passive 
egenskaber fra de arkitektoniske valg 
til at skabe bedst muligt indeklima via 
design af bygningen, og derefter bruge 
installationer i mindst muligt omfang 
til at supplere bygningen med lys, luft 
og varme/kulde når bygningen ikke i 
sig selv kan skabe dette.

Facade
Facaden har en stor indfl ydelse 
på bygningens energiforbrug. 
Klimaskærmen skal være optimeret 
og dynamisk ved at bruge de rigtige 
materialer, den rigtige teknologi og 
den optimale funktionalitet med 
henblik på at skabe det bedst mulige 
indeklima. Facaden spiller også en 
rolle i at skabe et godt udeklima.
(kilde : HLA)

Klimaskærm; Facade og tag: 
Udfordringen er bygningen fra 
1919, der har bevaringsværdi i 
kategori 3. Her skal arbejdes med 
udvikling og afprøvning af metoder 
til efterisolering. Bygningen fra 
1950 har lav bevaringsværdi og 
derfor få begrænsninger i forhold 
til efterisolering og tagopbygning. 
Der kan arbejdes med begrønning, 
vandopsamling og vandafl edning.
 

1.2  (gr. 2)
• Skitse visende;
• “norsk opera” …..!
• Glasskærm I fl ugt langs 

islands brygge og udskæring 
et stk modul langs façade

• Central gennemskæring I 
bygning 2

• Forskudte, faceterede 
facadeelementer bygning 2 
mod syd

1.4 (gruppe 2)
• Snitskitse visende;
• Mod øst solafskærmning – fast, 

dynamisk, indbygget I facaden, 
simple indvendigt, 

• Vinduer; arealoptimering I 
forhold til dagslys og energi 
ramme

• Materialer beklædning; 
skifer, plast, alumlister, xxxxx 
facadeplader, teglsten, glas, zink, 
kobber

• Materialer for 
underkonstruktion; træ, stål, 
alu, komposit, plast

Ny stor “hat” på baghus – let. Med 
gennemgående naturlig ventilation

1.5 (gr. 2)
• Skitse visende snit I bygning 1 med “hat” på 
• Tagkonstruktion “skoves” ny konstruktion I stål, glas vacuum – 2-3 

ekstra etager med panoptikon og “hængende” bokse m mødelokaler oa.
• Længere need bibeholdes facaden, dog med ny udv skalmur præfab og 

grønne vægge
• På bygning 1 sydside påhæftes glas/stålkonstruktion med begrønning
• I kælder : “havnekøl” med indstøbte gulvslanger – køl sommer – vinter 

varme/fjernvarme

1.7 (gr. 2)
Facadeskitse med åbning af hele 
underetagen mod havnen og 
gennemgående glaspartier1-5 
etage. Kun I midterste del af 
bygningsfacaden – ikke de to 
gavlpartier.

1.27-1.30. (gr. 4)
• 1. Murstensfacader bibeholdes. 

Indvendig isolering. vinduer/
brystninger udskiftes med 
gennemgående vinduesbånd.

• 2. Udvendig facadeisolering med 
fremrykkede gennemgående 
vinduesbånd.

• 3. Som løsning 2 + solafskærmning 
som mobilt persiennesystem 
og screens + etablering af 
facadeåbninger evt. i 2 etager (lys og 
luft).

1.3  (gr. 2)
• integreret solafskærmning. 

persienner
• forskudte facadeelementer 

giver skygge om 
sommeren
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1.17 (gr. 3)
Præfab-facade udover den eksist. bagbygn. 
Materiale:
Lav-emmission
Termisk masse
Overfl ade - refl ektans
vedligehold

1.13 (gr. 3) 
Udnytte konstruktionstykkelse til 
solafskærmning -> relief

1.14 (gr. 3) 
• Atrium mod bryggen. Varmetab 

fra glasfacade?
• Vestvendte “lystyve”
• Dobbelthøje rum 

1.12 (gr. 3)
Dagslysoptimering:
Glaskonstruktion som 
griber ind i bygningen.

1.18 (gr. 3)
Ny konstruktion mellem 
murpiller.
Isolering som brystning/
nyt vindue. 1.22 (gr. 1)

Gammel Bygning
• Indvendig isolering: Glasskum foamglass. 

5-10-15cm tykkelser. Foamglas klæbes 
indvendigt, også ud i nye false.

• Vinduer U=0,5 (ned til 0,17 pt).
• Silica Aerogel med vacuum mellem to glas 

(“termorude”) kendt fra Tyskland (f.eks 
Freiburg)

• S. Aerogel på dæk?

1.31 (gr. 1)
• 1. Nænsom. indvendig isolering 

af søjler. Nye vinduesbånd 
lodret. Glasinddækninger af 
trappe/elevator i hjørnerne.

• 2. Isolering på som 3. løsning 
+ dynamisk udvendig 
solafskærmning. udskæringer i 
dæk. 

• 3. Sammenhængende løsning. 
Udvendig isolering. nye 
vinduer, der fremrykkes 
til isoleringsniveau. 
Præfabrikerede elementer. 

1.23-1.25 (gr. 1)   
Ny bygning
• Grønt tag. Sedum 

sukkulenter + 
ballast. 15m bred 
EPDMgummidug og 
400 mm isolering

• Vacuum fangere/
solceller (fra 
Sonnenkraft)

• Vinduer, evt. 
sammensatte vinduer 
med partier med 
klart glas og partier 
med gel.

• Præfab elementer 
incl. vinduer. 
Elementer hænges 
på dæk/søjle og er 
rykket 30cm ud fra 
facaden.
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Oplæg. Andreea Balasiu, Siemens:
Smart Grids
Oplæg. Sannah Grüner, Kbh.s Energi:
Planer for forsyningssammensætning
i København

Workshop. Forsyningsmix. CO2-
neutral forsyning
1) Lavtemperaturfjernvarme
2) Elforsyning
3) Vedvarende Energi
4) Lokalt produceret energi

Forsyning
I takt med at kravene til nybyggeri 
stiger til lavenergiklasse 2 og 1, og 
den eksisterende bygningsmasse 
bliver energirenoveret bliver behovet 
for varme mindre. Til gengæld har vi 
et stigende elforbrug.
Hvordan ser vi fremtidens 
forsyningsformer i et lokalt, globalt, 
økonomisk, praktisk og bæredygtigt 
perspektiv, og hvordan indgår lokal 
produktion af vedvarende energi i 
fremtidens forsyningsmiks. 

Smart Grid
Smart produktion og smart forbrug.
Hvis man ønsker et samfund 
uafhængigt af fossile brændsler, der 
bruger store mængder vindkraft 
til transport og opvarmning, vil 
Smart Grid være den mest effektive 
udviklingsvej for elsystemet.

Et intelligent elsystem – et Smart 
Grid vil skabe helt nye perspektiver. 
Forbrugerne vil kunne interagere 
med elsystemet og produktionen 
gennem automatiseret og intelligent 
styring af deres elapparater, hvorved 
de vil komme til at fungere som 
ressourcer for elsystemet.
Fordelen for det danske samfund ved 
at vælge Smart Grid er anslået til 
cirka 6,1 milliarder kr. (kilde: Dansk 
Energi)

1.21 CO2-neutral forsyning:
• fjernvarme lukkes om sommeren. 

bygningen kører udelukkende på 
solvarme.

• servervarmeoverskud
• returvarme fra bade
• vind (“fra Jylland”) + sol 

om sommeren (fra bygning) 
varmepumpe om natten 
(intelligent buffer)

• returvarme fra andre bygninger
• stillevejsbump (bølgeenergi) 
• differentieret el-forsyning.12-

volts el-anlæg til forsyning af 
computerudstyr, mobiltelefoner 
mm.(inkl. buffer)

• regnvandsturbiner inkl. grønne 
tage

1.1 
• ForsyningsMIX
• Udnytte 

spildevandsvarme
• Lavvolt i hele bygningen
• 12 v system til opladning 

af bærbare
• 12 v system til LED 

belysning
• PV på tag
• 2 niveauer pkælder
• El-bil-opladning
• Buffer
• Måler baglæns

1.6
• Skitse visende køling/

varmning med havnevand

1.8
• Solceller på tag og 

vindmølle I havnebassin
• Køling med havvand 

sommer – opvarmning 
vinter. Suppl. Med 
fjernvarme

1.32
Under antagelse af at der 
ikke er overskudsvarme fra 
affaldsforbrænding:
• sæson varmelager. boringer
• absorbtionsdreven 

varmepumpe (højtemperatur 
fjernvarme)

• køling om sommeren og 
varme om vinteren

• sammen med elproduktion 
fra solceller på taget. god 
kombination

I en bæredygtig 
forsyning skal vi satse 
på de store kilder: 
Vind på hav og land, 
biomasse, solvarme, 
geotermi og jordvarme 
– og supplere med de 
små som solceller og 
bølgekraft.



    HUSET UDEFRA

             19Plan C - Camp IB37

Fjernvarme: 
Fjernvarme i hovedstaden er primært affaldsforbrænding og
kraftvarmeværker. Derfor er det god samfundsøkonomi at benytte fjernvarme.
Bred enighed om at:
• IB37 benytter fjernvarme som primær varmeforsyning.
• Forberede varmefordelingsanlæg for lavtemperatur fjernvarme ->god
afkøling. Efter opgradering af klimaskærm er eksisterende radiatorer
sandsynligvis overdimensioneret ->lavere fremløbstemperatur. Evt.
beholde nuværende radiatorer.
• Solvarme / varmepumpe til decentral varmtvandsproduktion til
afsidesliggende the-køkkener/toiletter.

Solceller og evt. solvarme pa tag. Primært 
bygning 2.
Korttids buffertank for varmelagring om 
vinteren og kølelager om sommeren.
El og varmefordeling til bygning / til nettet 
er centralt styret via smart grid.

Aktive tiltag – 
energiproduceren tiltag

1.9     FORDELE       ULEMPER     RELATION TIL FJERNVARME                     
LAVTEMPERATURFJERNVARME -kan udnytte mange former for spildvarme, solvarme o.a.  -kan ikke bruges til fjernkøling   -IB 37 ligger i et ”høj temperatur” område 
     -sikre større afkøling af returvand    -stiller krav til installationerne
             -brug for suppl. energi til brugsvand                                                                                            
FJERNKØLING    -billig i drift       -svær at bruge sammen med lavtemp. fjv.  -KE har projekt igang i Kbh.
     -udnytter ”spildvarme” om sommeren    -dyr i installation
     -fortrænger pt. CO2 tungt el     -fylder meget                                                                                                                                         
VEDVARENDE ENERGI   -god signalværdi       -dyrt i installation    -fortrænger regulær kraftvarme og   
     -stabil energiomkostning     -dyrt samfundsøkonomisk   affaldsvarme                                               
LOAKAL PRODUKTION   -god signalværdi       -dyrt i installation    -fortrænger affaldsvarme om sommeren 
     -kan indbygges i bygningselementerne    -dyrt samfundsøkonomisk
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Oplæg. Dorthe Rømø, Kbh.s 
Kommune: Grønne tage og LAR

Workshop. Klimatilpasning
1) Lokal afl edning af regnvand
2) Opsamling og brug af regnvand
3) Vandbesparelser
4) Grønt tag 

Grønne tage og lokal afl edning 
af vand:
LAR: Planter og jord opsuger 
regnvand og forsinker afl øbet 
til kloak. Regn som falder på 
traditionelle tagoverfl ader løber 
hurtigt i kloaksystemet. Når regn 
falder på et grønt tag optages en stor 
del af planterne og jorden.

Temperatur: På varme dag er 
temperaturen i storbyer mange 
grader højere end udenfor byerne. 
Det skyldes byernes mange mørke og 
lukkede overfl ader.

Biodiversitet: Grønne tage er levende 
systemer som giver levested for dyr 
og plante.

Krav til et grønt tag: 
To af nedenstående effekter skal den 
grønne tagløsning efterleve.

•Absorbere 50- 80 % af den nedbør, 
der falder på tagarealet.
•Bibringe en afkølende og isolerende 
effekt på bygningen og mindske 
refl eksionen.
•Bidrage til at gøre byen grønnere, 
hvilket reducerer den såkaldte 
”varmeøeffekt”, altså modvirker øget 
temperaturstigning i byerne.
•Bidrage til en visuel og æstetisk 
arkitektonisk variation, der har 
en positiv effekt på borgernes 
livskvalitet.
•Fordoble tagets levetid, da 
tagmembranen er beskyttet mod UV- 
strålernes nedbrydende effekt.

1.1 (gruppe 4)
• Skitse visende taglandskab 

med indskåren terrasse I gl. 
Bygning mod syd.

• Grønt gårdrum : 
parkeringskælder, Bilvask 
med regnvand, uddør 
kantine, 

• Etablering  af “stort vaskeri”, 
der burger regnvand. Tilbud 
til medarbejdere og naboer

1.9  (gruppe 4)
• LAR til havn evt m. fascine
• Friareal benytte til vanding
• Pplads slut : faskiner
• 3 strengs anlæg ; vej, tag, hus
• Vaskeri m regnvand
• Toiletskyl dyrt
• Tanke højt tryk
• Filtreret
• Vask af elbiler i regnvand
• Køkken, opvask
• Hvor er regnvand en kvalitet ?
• Regnhave frokost/møde

1.10 (gruppe 4)
• Skitse visende sedumtag 

og taghave I 1970 
bygningen

• Vandopsamling til 
vandtank. til bilvask, 
tøjvask, opvask

1.11 (gruppe 4)
• Skitse visende;
• Sedumtag og indskåret 

taghave I gl. Bygning
• Vandtrappe på sydside af 

gl. Bygning

3.1 (hold 1)
• Tagplan visende taghaver 

begge bygninger 
(bygning 1 mod havn) og 
forbindelsesgang gennem 
del af bygning 1 med 
rytterlys.

• Ovenlys langs gamle 
façade

3.2 (hold 1)
• Snit af 3.1
• Vandvæg på inderside af 

elevatortårn
• Grøn væg på yderside af 

elevatortårn
• Taghave m. udsigt

3.3 (hold 1)
• Snit visende;
• Gråt vand til 

sprinklertanke, toilet & 
vaskemaskine

• Buffervandtank
• Møderum, taghave og 

sedum på tag
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2.1 (gruppe 2)
Skitse visende grønne skærme 
/ grønt “outerskin” omkring 
bygningen

2.2 (gruppe 2)
• Klimatilpasning regnvand; 
• Grønne facader, grønne altaner
• “buffer”have når tank er fyldt
• Bygning 1 : opsamling af 

regnvand til toiletter til begge 
bygninger

• Bygning 2 : selvforbrugende : 
vand til taghave og facader

• Gårdrum : opsamlingstanke 
under terræn, hævet 
rodzoneanlæg, opsamling af 
overfl adevand

2.3 (gruppe 2) yingyang
• 2 x snit visende ;
• Bygning 1 opsamling 

regnvand
• Opsamling af regnvand til 

toiletskyl
• Rodzoneanlæg
• Vandhave af 

overfl adevand
• Solafskærmning 

og grøn façade : 
“newyorkeraltaner”

• Udearbejdspladser I ly af 
grøn skærm

2.4 (gruppe 2)
• Alternativt snit 

I bygning med 
“skovning” af 
tagkonstruktion og 
nyt betondæk

• Grønne facader m. 
gangbroer

1.11 (gruppe 3)
• Planskitse af tilbyning OVENPÅ bygningenen 

– 2-3 etger med ;
• Kantine, pavilloner, walkandtalk route
• Genbrug af regnvand til toiletskyl – 

opsamlingstank I kælder til 14 dages forbrug
• Loakl afl edning af vand til havn
• Kantine på tag af forhus med have udenom
• Have m. regnbassin/spejlbassin på bygning 2
• Vanding af haver m gråt spildevand
• Walk and talk møder I haven
• Brusevaner ændres til korte skyl
• Motionscykler pumper vand op til basin og 

vanding af tag og skaber tryk til bruse vand
• Vandbesparende haner styret m el.
• Grønt tag hævet fx 1 halv meter skaber plads 

til tank
• Tågebruser burger 1 halv liter vand pr minut
• Motionscykler pumper vand til brus



Dag 5. KLIMASKÆRM
NY FACADE PÅ BAGBYGNING 
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Oplæg. Kasper Guldager Jørgensen, 
3XN: 
Udvikling og brug af nye materialer.

Workshop. Klimaskærm
1) Facade. Nye materialer. Præfab.
2) Klimatilpasning
3) Lokalt produceret energi
4) Bykontekst

Mod en bæredygtig fremtid
Nye materialer kan hjælpe os med at 
fi nde svar på mange af de udfordringer, 
vi står overfor i udviklingen af en grøn 
arkitektur. I yderste konsekvens er det 
periodiske system vores byggeklodser. 
Spørgsmålet er ikke, hvilket materiale 
man vil vælge, men hvilke egenskaber 
der er ønskelige til den specifi kke 
opgave.

Nanoteknologi
Nanoteknologi er materialedesign 
så småt, at selve materialiteten 
forsvinder og kun egenskaben står 
tilbage – materiale uden materialitet.  
En blanding af medicinal- og 
materialeforskning krydret med 
mekanisk og elektrisk ingeniørkunst. 

Kompositter 
I sin enkleste form består et komposit-
materiale af to komponenter, der 
sammen har stærkere egenskaber, end 
det enkelte komponent har i  sig selv. 
Dette giver avancerede kompositter 
en række egenskaber, der er svære, 
og i nogle tilfælde umulige at matche 
med traditionelle materialer som stål, 
aluminium og træ. 

Smarte materialer
Smarte materialer kaldes også for 
intelligente eller responsive materialer, 
fordi de reagerer på deres omgivelser. 
De kan ændre egenskaber ved skift i 
temperatur, luftfugtighed, syreværdi, 
elektricitet eller magnetisme. 
(kilde: 3XN)

1.2 (gruppe 4)
• Skitse visende facadeelement med 

automatisk køling med skråtstillet 
kloroform “rør”

1.3 (gruppe 4)
• Energi; Solceller, Faseskift, 

Piezo, solvarme
• Selvskygge, 

retningsorientering
• On site robotter varetager 

entreprisen
• C2C komponenter
• Sunde materialer
• Moderne / nul “øko-look”
• Levende façade
• Lys, xxxx dagslys
• Lys/Vinduesdesign;      

sugerør, nanogel (diffuserer), 
glasfi ber (translucent), solspejl 
/ lyssmidere……, parens, 
solprismer, lysskakte

1.4 (gruppe 4) 
Energi +

• Solceller
• Pcm / faseskift
• Pieco - trykfølsomme 

elementer
• Solvarme

1.5 (gruppe 4)
• Skitse visende 

facadekoncept med;
• Grønne gardiner på 

bevægelige skodder
• Vandingssystem med 

regnvand fra tag
• Vanding vil også 

kunne give køling om 
sommeren

1.6 (gruppe 4)
• Skitse visende 

fremskudte  og 
tilbagetrukne “moduler” 
mod syd – de fremkomne 
skyggeeffekter 
infl uerer på solindfald i 
underliggende etager

1.7 (gruppe 4) Materialer 
Skitse visende facadeparti; beton

• Parens, Lyslederkabler.  
panellight

• spray køling
• kemi. Jyllinge kirke 
• skala
• selvklæbende
• genbrug
• vandpest til isolering
• lokalt produceret sedum 

og affaldsaske 
• hængende facader 

(stærk bygning kan bære 
påklæbede facader)

1.8 (jeppe troels signe ian)
• Hvad skal facden kunne 

? : C2C, materialer 
genanvendelige, “smart” 
udseende – ikke “halmhus”

1.12 (gruppe 4)
• Skitse visende lysindtag 

exteriørt-interiørt vha;
• Solspejl
• Parens – lysleder
• Solprisme ref Reichstag 

berlin

1.14 (gruppe 4)
• Skitse visende 

bygningsproduktion m 
onsiterobot eller offsite 
prefab

• “kunne indgå I biologisk 
eller teknologisk 
kredsløb”
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1.13 (gruppe 4)
• Skitse visende façade/

vinduesløsninger;
• Sugerør imellem glaslagene
• Nanogel, translucent façade 

– polycarbonate 
• Glasfi berfacade - 

gennemsigtigt plastgranulat 
ref Jyllinge Kirke

2.5 (gruppe 2)
• Opstalt bygning 2 med grøn 

façade og atrium mellem 
bygn 1 og bygn 2

2.6 (gruppe 2)
• Snit I bygning 2;
• Grøn skærm med beplantning, der 

gerne må “løvfælde” om vinteren
• Transparens, hybrid ventilation, 

åben altanzone, luftindtag over 
varmelegeme, udearbejdsplads, 

• Grønne vægfelter evt som skodder
• Værn m. integrerede plantekummer
• Translucente brystninger I 

energioptimeret materiale

2.7 (gruppe 2)
• Detailtegning – snit;
• Altan m. udearb.plads 
• Præfab facadepartier

3.4 (hold 2)
• Vertical 

“harmonica”solafskærmning 
med solceller, refl ektorer 
etc på oversider/undersider

3.5 (hold 2)
• Detailsnit I brystning

3.6 (hold 2)
• Transparens
• Natisolering
• Vandret solafskærmning
• Lodret solafskærmning
• Grøn bevoksning
• Lav morgensol
• Høj eftermiddagssol

3.7 (hold 2)
• Princip for bevægelige,lodretstående 

facadeelementer – der fungerer både som 
afskærmning og som refl ektorer

3.8 (hold 2)
• Detail I façade

3.9 (hold 2)
• Detail I façade, 

vandrettelameller der 
lukker bygningen til om 
natten

Materialer vælges ikke 
kun på baggrund af 
statiske og æstetiske 
behov, men vurderes 
ud fra en livscyklus 
betragtning, hvor 
produktion, fragt, levetid 
og nedbrydelighed er 
nøgleparametre.



The Fingerplan and the Organic 
Hus

The Copenhagen Fingerplan establishes a 
metaphorical starting point for the Islands 
Brygge 37 project. The hand reaches out to the 
community; the green !ngers of the hand stretch 
through the building, forming the Greenwave. 
The Greenwave draws people into and through 
the building. The !ngers wrap around and over 
the building, encasing the structure with living 
green "oors, walls and roofs. Between the 
green !ngers lie blue areas, acting as the water 
harvesting features and working in combination 
with the green areas to form the green lung 
for Islands Brygge 37 and the surrounding area. 
The Greenwave breaks down the separation 
between the inside and outside, cutting through 
the building both notionally and physically. 

The Greenwave contains an organic, edible 
garden of fruit trees, herbs and vegetables which 
can be a direct source of food for the building 
and børnehaver. It also allows the local "ora and 
fauna to "ourish, creating a corridor of 
biodiversity. It connects the existing børnehaver 
and walkway behind Islands Brygge 37 to the 
garden and path leading through the building.
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HELHEDSKONCEPT I
DET GRØNNE OG DET BLÅ

Dag 6. HELHEDSKONCEPTER



Ærlige Hus

The 1918 building maintains the historic context 
of the building and the site. 
Portions of the buildings fabric are stripped back 
to expose the existing structure and original 
building form and function. New constructions 
and energy e#ciency measures are placed lightly 
within the existing structure, creating synergies 
within the building fabric. The old building 
provides an opportunity to express with 
honesty the architecture and the buildings 
context within the community and city. An 
understanding of the original o#ce design is 
required in order to incorporate aspects of its 
originally intended condition or function. 

Inspiration
Caixa Forum, Herzog + de Meuron

Energi Hus

The intention of the refurbished 1950’s building 
is for it to function as the energy 
producing component and active house. Acting 
as an intelligent example of energy e#ciency and 
environmentally correct solutions and strategies. 
The !rst priority for sustainable solutions in the 
Energi Hus will !rst lie with passive systems and 
thereafter with active systems. The technologies 
and solutions will be visible where they serve an 
educational purpose. For example a 
‘technical wall’ will be on display in the atrium 
space allowing workers and visitors alike to 
visualise and understand the energy and 
environmental savings or impacts of the building 
and it’s users. The green roof and wall will also 
serve as an educational piece, allowing users to 
understand sustainable building methodologies 
and techniques.
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HELHEDSKONCEPT I
DET ÆRLIGE HUS OG ENERGI HUSET



Dag 6. HELHEDSKONCEPTER
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HELHEDSKONCEPT I
DET INTELLIGENTE HUS

The Tænkestack

The Intelligent Hus is formed from a 
vertical stack of meeting rooms, fondly 
called the Tænke-Stack. Sitting centrally 
between the Ærlige Hus and the Energi 
Hus it can be accessed easily from all parts 
of the building-mix. Facing the harbour the 
rooms allow for panoramic views and the 
opportunity to talk, listen and create, in an 
environment inspired by the Copenhagen 
Harbour. The Tænkestack is topped by the
Tænkehat which could be used for high 
level meetings and functions. 
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HELHEDSKONCEPT I
ET HUS FOR MENNESKER
The building’s functions are divided in such a 
way that various areas of the building can be 
used after hours for public events. The 
building has the ability to become a 24 hours 
house for mennesker. On the ground floor an 
open foyer is formed, allowing access through 
the building to the green spaces on both sides. 
An all weather social and civic space is created 
which can be used for functions and exhibitions. 
A physical or notional green bridge is formed 
linking the building directly to the harbour and 
Islands Brygge Park. The climate tower and 
atrium provide easy access to the green roof 
space on the Energi Hus and the meeting and 
function rooms in the ‘Tænkestack’. 

The workshop recognised the need for a 
spectacular space with a view for public 
functions on the Islands Brygge waterfront. 
Hence, the new public space reinforces the idea 
of returning the harbours edge and views to the 
people of København. 
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Dag 6. HELHEDSKONCEPTER

2 bygninger
2 koncepter – Den historisk bygning og den 
grønne bygning
Forbindes med glas ‘Atrium’

“Den Vilde Lys”
Negatives
• Ventilation
• Solaskærm
• Tilgenlighed

Positives
• Synlighed
• Gode udfordering
• Moderne bygning – problemer og løsninger

Eksempel – Operæn Lyon, Jean Nouvelle

Lys og taghave
Lys og taghavepå ny og gammel bygning
Solceller på ny bygning mounted to skylights, 
skylights allow indirect light into offices
Lys kasse i taghave
Luft ud via stack ventilation system

Facader, Ventilation og Solaskærm
Vest façade: Stor port vinduer i 1918 
bygning – facing harbour, luk vinduet op
Tag:  Genvendig ventilation, lys og 
luft
Syd façade: Solarskærm
Nord façade: Gron facade
Ost façade: Mega solgarden

Gårdmiljø/parkering og LAR
Parkering under gårdhave

Varmeforsyning
Lavtemperaturdrift I bygningen
Lavtemperatur fjernvarme approx. 45/30° I 
bygningen til rumvarme
Kombi af gulvarme og radiatorer (til passet 
klimaskærm)
El varme til brugsvand på tappesteder
Samle varmeinstallationer undgå varmetab
Husk driftsfasen –
• enkelt sro system
• uddan drift

HELHEDSKONCEPT II
TUNG I TOPPEN 
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HELHEDSKONCEPT III
KLIMAZONER

1. Kantine og Kokken (600 pers.)
2. Reception
3. Bad og omkl. (120 pers.)
4. Mødecenter
5. Cafe med oft. adgang (inkl. toiletter)
6. Henvendt til byen
7. Udstilling omm tiltag i byen kommunes 
aktiviteter
8. Cykelparkering
9. P-kælder
10. Resten af huset - Kontor 20 - 80 pers. pr. afd.
Arkitekts baserede arbejdspladser
Zoner til kontor
Fokus på plal af kontor
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Huset i byen: arkitektur og funktioner. Åbnes op til glæde for borgere

Det fortællende hus: synlighed om bygningens energiforbrug

Et hus for mennesker: merværdi for ansatte

ANALYSEHUSET
ISLANDS BRYGGE 37

Workshop Temaer Analyser Scoreboard To do     

social bæredygtighed. Med 
formidlende aspekt(Det 
fortællende hus)

3 temaer, der har været karakteristiske for workshop - 
der udvælges et i hver af de 3 gennemgående 
kategorier; "Huset i byen"
"Det fortællende Hus"
"Et Hus for mennesker"
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Hvad er vejen videre frem - er der flere 
alternative ruter, der skal undersøges ?

Det blå og det grønne : tegning 1a s.8
Husets åbne, attraktive og tilgængelige underetage som 
centerpiece i en treenighed med den blå, dynamiske 
bryggepark og det grønne, fredfyldte gårdrum som de 2 
andre elementer. CUT / Gennemskæring :Transparens 
og gennemstrømning - dagslys ind - gennemsigtig 

R F kti Overgang mellem de to bygninger artikuleres og det

1
Rum og Funktion Overgang mellem de to bygninger artikuleres og det

synliggøres at man går fra den gamle bygning til den 
nyere mere højteknologiske gennem en energivæg evt i 
et dobbelthøjt rum.

merværdi for brugerne af huset. Åbne strukturen op. Få 
mere dagslys ind i bygningen. Skabe 
sammenhængkraft. Fornemme hvor du er i byen og 
have mulighed for at bevæge dig i bygningen i 
forskellige rumligheder, klimazoner, lysindfald.  

Lokal Produktion af energi

2
Tekniske 
koncepter

Termisk udnyttelse og regulering

2 koncepter

Naturlig ventilation

Genbrug af overskudsenergier / udefra og indefra

3
Forsyning krav til 
bygningen

Elforsyning : lavvoltssytemer

3
Hybrid : lavtemperatur fjernvarme i gulv og 
radiatorer

Kommunikation/eksponering

4
Drift, adfærd og 
bruger synlighed

Kloge Indkøb af udstyr

4
Gulerødder og straf
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Dynamiske, grønne facader

5
Klimaskærmen Lowtech mekanik

Dagslysoptimering

Havkøling/opvarmning

6
Forsyningsmix Vedvarende energiformer

Udnyttelse af returvarme / ext og int

Håndtering af regnvand

7
Klimatilpasning Grøn, organisk, levende 

Recirkulation af byggematerialerne

Intelligent

8
Klimaskærm ny 
facade på 
bagbygning

Dynamisk

Blå & grøn

Workshop Temaer Analyser Scoreboard To do     

social bæredygtighed. Med 
formidlende aspekt(Det 
fortællende hus)

3 temaer, der har været karakteristiske for workshop - 
der udvælges et i hver af de 3 gennemgående 
kategorier; "Huset i byen"
"Det fortællende Hus"
"Et Hus for mennesker"
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Hvad er vejen videre frem - er der flere 
alternative ruter, der skal undersøges ?
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Råmaterialet til idékataloget er udarbejdet på Campen af Plan C og Københavns Kommune.

Idékataloget er efterfølgende udarbejdet af:
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Thomas Chapelle, Københavns Kommune 
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