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Forord 

Denne rapport er udarbejdet i forbindelse med afslutningen af kandidatuddannelsen 
Bygningsdesign på DTU i Kongens Lyngby i perioden september 2013 til februar 2014. 

Til trods for at rapporten er udarbejdet som en enkeltmandsopgave, har flere personer 
været medvirkende til, at rapporten har kunne blive en realitet, og de personer skyldes en 
særlig tanke. 

Derfor vil jeg gerne takke min vejleder Alfred Heller, som har brugt megen tid på at guide 
mig i den rigtige retning, været hjælpsom med at fremfinde relevant litteratur og altid 
kommet med god konstruktiv feedback. Ligeledes har han været en person, som jeg altid 
har kunne komme og diskutere mine ideer og tanker med. Uden ham, hans hjælp og 
personlighed ville dette kandidatspeciale ikke havde været blevet det samme. 

Jeg skylder også personerne fra Alectia, Rørbæk og Møller A/S og CAS DTU en stor tak 
for, at jeg har måtte deltage i samtlige drifts- og brugermøder, men også for at jeg altid 
har måtte kontakte dem, hvis jeg havde spørgsmål i forbindelse med DTU’s 
renoveringsprojekt. Uden dem havde dette projekt ikke blevet en kendsgerning eller 
været muligt at gennemføre. 

Også en stor tak til Charlotte Schou og Stine R. Hansen, som har været så søde at benytte 
deres ferier på at gennemlæse min opgave og komme med gode kritiske kommentarer. 

Sidst men ikke mindst vil jeg også gerne takke min mand Martin P. Rasmussen for hans 
toleranthed overfor mig i den periode, som dette projekt er blevet udarbejdet i. Uden 
hans støtte og hjælp, havde jeg ikke kommet lige så godt igennem forløbet. 
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Resumé 

Bæredygtighed, optimering og godt indeklima er på manges læber i dag, når det 
kommer til nu- og fremtidens byggerier. Det skyldes parametrenes øget vigtighed og 
betydning i det danske byggeri i takt med, at kravene til bygningernes energiforbrug 
bliver skærpet markant i fremtiden. Spørgsmålet er derfor, hvorledes det er muligt at 
indfri ønskerne om godt indeklima i takt med at kravene til energiforbruget overholdes.   

Løsningen herpå er der delte meninger omkring, men et af dem er brugen af en 
integreret design proces (IDP), hvor nøgleordene i processen er vidensdeling, iterative 
processer, god kommunikation og tæt samarbejde bland de medvirkende aktører. 

Denne arbejdsform tager specialet her udgangspunkt i, med beskrivelse af, hvad en IDP 
er, vigtigheden i den og hvordan den kan benyttes i et byggeprojekt. Dette sættes i 
relation til eksisterende renoveringsprojekt med hovedfokus på arkitekternes og 
ingeniørenes samarbejde samt måden renoveringen af bygningen udføres på. 

Formålet med specialet er at fremkomme med løsningsforslag til yderligere forbedringer 
af samarbejdet, med udgangspunkt i en ideel IDP, for derved at kunne belyse de fordele, 
der er brugen af en IDP i et byggeri.  

Dette gøres ved at løsningsforslaget, som vedrører optimering af arkitekternes og 
ingeniørenes samarbejdet, afprøves i et sideløbende projekt. Her bliver de første faser i 
en IDP afprøvet, og resultaterne heraf bliver kommenteret på, hvor de vellykkede og 
mere komplicerede dele af processen bliver vurderet. 

Ligeledes vil betydningen af en bygnings energiforbrug, ved dårlig planlægning, blive 
illustreret gennem konsekvensanalyser, samt betydningen af optimeringen af 
ventilationsmetoden og den indflydelse, det vil have på energiforbruget og 
indeklimaforholdene. 

Det må pointeres, at specialet ikke er udarbejdet med formålet at komme med en 
endelige løsning på, hvorledes fremtidens problematikker skal løses i byggebranchen. 
Specialet er lavet til at komme med ideer til yderligere forbedringer af allerede 
eksisterende metoder, så fremtidens krav og mål kan blive lettere at overholde. 
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Summary 

Sustainability, optimization and good indoor climate is mentioned by many when it comes 
to now and future buildings. The reason is the parameters increased importance for the 
Danish construction in line with stricter requirements for the energy consumptions of 
future buildings. The question is therefore how it is possible to obtain good indoor 
climate and at the same time fulfill the requirements for energy consumption? 

Solutions seams to be many but one of them is the use of Integrated Design Process (IDP) 
with key elements as integrated collaboration, knowledge sharing and good 
communications. 

This master thesis deals with this method with a description of; what IDP is, its importance 
and how it can be used in a construction project. This will be related to a current 
renovation project with a main focus of the cooperation among the architects and 
engineers and how the building renovation will be carried out. 

The aim of this thesis is to come with additional solutions to further improvements of the 
teamwork based on an ideal IDP in order to illustrate the benefits of this method. This is 
done by testing the proposed solution to an optimization of the teamwork in a parallel 
project with the first stages of an IDP. 

Furthermore is the relation between energy consumption and bad construction planning, 
illustrated through impact analyses. Likewise is the importance of optimization of 
ventilation methods and its influence on energy consumption and indoor climate clarified 
too.  

The goal of this project is not to come up with a final solutions to how future problems in 
the construction industry can be solved. The thesis is made to come with ideas to further 
improvements to already existing methods so future requirements and goals are easier to 
comply with. 
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Læsevejledning 

Til anskueliggørelse af specialets opbygning beskrives her kortfattet dets indhold og 
opbygning. 

Specialet er opdelt i 4 hoveddele, hvor førstedel strækker sig over kapitlerne 1 og 2. Her 
gives en kort indledning til det behandlede emne, dets problematik samt metoden til 
hvorledes specialet ønskes gennemført. Herefter behandles begrebet Integreret Design 
Proces (IDP) med en beskrivelse af, hvad det er for en arbejdsmetode, hvilket behov der 
er for den samt hvilke faser der vil blive arbejdet med, hvis denne form for arbejdsgang 
benyttes i et byggeprojekt. 

Anden del fremkommer i kapitel 3, hvor den udvalgte case beskrives – DTU bygning 303. 
Her forklares arkitekternes visioner for designfasen, hvor der er særlig fokus på de bruger- 
og driftsmøder, som blev afholdt i denne fase.  

Tredje hoveddel fremgår i kapitel 4, hvor der tages fat på to problemstillinger, som er 
fundet i forbindelse med deltagelse i designfasen. Den første problemstilling – afsnit 4.1 
– omhandler samarbejdet, som pågår mellem arkitekterne og ingeniørerne. Samarbejdet 
blive analyseret og kommenteret ift. en IDP, hvor der sættes fokus på, hvorledes 
samarbejdet blandt nævnte aktører kan forbedres med henblik på en ideel IDP. 
Løsningsforslag til denne forbedring beskrives i afsnit 4.1.2. 

Den anden problemstilling – afsnit 4.2 – tager udgangspunkt i renoveringsprocessen og 
den udførelsesmetode, der er valgt i forbindelse med renoveringen af bygning 303. 
Udførelsesmetoden vil ligeledes blive sat i tilknytning til en ideel IDP, hvor vurderede 
problemstilling sættes i relation til en konsekvensanalyser i form af energiberegninger, for 
tre forskellige bygningstilstande: 

1. Energiberegning for bygningens nuværende tilstand 
2. Energiforbrugets påvirkning ved udskiftning af eksisterende ventilationsanlæg til et 

nyt og optimeret anlæg 
3. Energiforbrugets påvirkning hvis både ventilationsanlægget og den kunstige 

belysning blev optimeret samtidig med efterisolering af ydervæggene, taget samt 
udskiftning af samtlige døre, vinduer/indgangspartier til mere energirigtige 
løsninger. 

Efterfølgende tages der fat på indeklimaberegninger af et enkelt auditorium for at 
pointere, vigtigheden i at optimere ventilationsmetoden af lokalet til fordel for 
energibesparelser. 

Sideløbende med dette masterprojekt er det angivet løsningsforslag – forbedring af 
samarbejdet mellem arkitekterne og ingeniørerne fra afsnit 4.1.2 – blevet afprøvet 
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samarbejde med en bachelorstuderende. Resultater og kommentar knyttet til dette 
forsøg står beskrevet i afsnit 4.4.  

Sidste del af rapporten er konklusion/diskussion af rapportens indhold og de opnået 
resultater, og afslutningsvis bliver rapporten afrundet med perspektivering til fremtidige 
forbedringer. 
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Liste over brugte forkortelser 

AE Architectural Engineer 

BC Bidding, Construction and Commissioning (Tilbudsgivning, byggeri og 
idriftsættelse) 

BO Building Operation (Bygningsdrift – opstart) 

BR Bygningsreglementet  

CAS Campus service 

CD Construction Documents (Byggeriets dokumentation) 

DD Design Development (Design udvikling) 

DTU Danmarks Tekniske Universitet 

IDP Integreret Design Proces 

PD Pre-design (Indledende fase) 

PO Post-Occupancy (Tiden efter ibrugtagning – langsigtede bygningsdrift) 

QA Quality Assestment 

SD Schematic Design (Skitsefasen) 

SEL Specifikke Elforbrug 

TDP Traditionel Design Proces 

VAV Variable Air Volumen – variable luftmængde 
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1  Indledning 

Det moderne menneske er i stigende grad blevet mere bevidst omkring den påvirkning 
og indflydelse, det har på klimaforandringerne. Mange produkter er i den forbindelse 
blevet certificeret med en energimærkning, så køberen får kendskab til produktets 
energiforbrug (hårde hvidevarer) og miljøbelastning (biler). 

Samme tendens gør sig gældende vedrørende nu- og fremtidens byggeri, hvor fokusset 
er rettet mod bæredygtighed, indeklima og energiforbrug. Fokusset på disse parameter 
er ikke blevet mindre af, at det danske energisystem i år 2050 netto skal kunne klare sig 
uden brug af fossile brændstoffer (Wittrup, 2013). Beslutningen har resulteret i fremtidige 
skærpelser til energiforbruget for ny-opførte bygninger i Danmark (BR2010/2015/202), 
hvor bygninger, andet end boliger, i år 2015 ikke må forbruge mere end 41+1.000/A1 
kWh/m2 år mens det i år 2020 er skærpet til 25 kWh/m2 år (Energistyrelsen, 2012). 
Skærpelserne kommer til at spille en væsentlig rolle, da en stor del af Europas benyttede 
energi går til at opretholde et godt indeklima (Gramkow, u.å.). 

Det betyder at udfordringerne i at skabe bygninger, som forbruger mindre energi, 
opretholder et godt indeklima og opføres med spændende arkitektur øger presset for 
ingeniørerne og arkitekterne i fremtiden (IED, 2009). 

1.1  Problemformulering og motivation 

Det store spørgsmål er, hvad der skal til, for at kravene og forventningerne til fremtidens 
bygninger kan efterleves, når vi med den teknologi der er til rådighed i dag, ikke vil 
kunne opretholde det rette indeklima, samtidig med at bygningsreglementets krav 
efterkommes (Henning Larsen Architects, 2012).  

Løsningen kan derfor ikke ske alene på baggrund af de produkter/teknologier der bruges 
i nutidens byggeprojekterne, den skal findes et andet sted. Ét forslag herpå er brugen af 
helhedsorienterede løsninger med fokuseres på økonomiske optimeringer og 
energieffektive løsninger til nedbringelse af det endelige energiforbrug. Én måde dette 
kan udrettes på, er ved benyttelse af arbejdsmetoden integreret design proces (IDP).  

Derfor omhandler dette kandidatspeciale ovennævnte arbejdsmetode, med særlig fokus 
på byggebranchens kendskab af hetil samt kommunikationen og samarbejdet som pågår 
arkitekterne og ingeniørerne imellem. Grundlaget for disse fokusområder skyldes, at 
specielt samarbejdet blandt nævnte profiler ofte er ret minimal samtidig med, at de har 
svært ved at forstå hinanden. I mange projekter er det arkitekten som planlægger 

                                            
1 A er det opvarmede etageareal  
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svært ved at forstå hinanden. I mange projekter er det arkitekten som planlægger 
bygningens funktioner og design, hvorefter ingeniøren langt inde i processen involveres 
for at tilpasse de tekniske installationer til det færdiggjorte design (Henning Larsen 
Architects, 2012). Denne arbejdsdeling er i denne rapport defineret som en traditionel 
design proces (TDP). 

Problematikken ved TDP er, at den er mindre ideal og for hurtigere overstået, 
sammenlignet med en IDP. Det kan resultere i for høje driftsomkostninger, dårlig komfort 
og meget få bæredygtige tiltag (Perkins, B., Stantec, W, 2007). En hurtig proces lyder 
måske tiltalende, men det negative er, at bygningens design ikke bliver gennemarbejdet 
af alle aktører, og kan derfor resultere i uheldige overraskelser og yderligere 
omkostninger senere i byggeforløbet, når fejl og ikke gennemtænkte løsninger skal 
prøves at løses. Illustration af en TDP fremgår af Figur 1. 

 

 

Figur 1 Traditionelt designforløb 

Anderledes er det for designforløbet for en IDP, som ses i Figur 2, hvor hver proces 
gennemarbejdes med løbende evalueringer af foretaget valg. Det gøres for at sikre, at 
klienten får mest muligt for sine penge gennem optimeret designløsninger. 

 

 

 

Figur 2 Designforløbet for en IDP 

Foruden forskelle i arbejdsformerne og fremgangsmetoderne for en TDP og en IDP, 
forekommer der også brugsvariationer i mængden af aktører, som optræder i de 
forskellige arbejdsprocesser. Forskellene mellem arbejdsformerne er illustreret i Figur 3. 
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Figur 3 Aktørenes involvering i projektet (Perkins, B., Stantec, W, 2007) 

PD = Indledende fase  
SD = Skitsefase   
DD = Designudvikling   
CD = Byggeriets dokumentation   
BC = Tilbudsgivning, byggeri og idriftsættelse   
BO/PO = Bygningsdrift/ Tiden efter ibrugtagning 

 

Den gråstriplet graf i Figur 3 indikerer at muligheden for bæredygtige tiltag er størst i de 
første faser af byggeprojektet, hvorefter implementering af nye tiltag aftager støt frem til 
afslutningen og overdragelsen af bygningen. Den blå graf viser, at inddragelse af 
entreprenører i en IDP er lav i de tre første faser (indledende fase, skitsefasen og 
designudviklings fasen), hvorefter den stiger støt frem til 
tilbudsgivningen/byggeriet/idriftsættelsen og herefter atter aftager frem til overdragelsen 
af byggeriet.  

Det som den rødstiplet linje indikerer er, at mængden af aktører, som er involveret i et 
TDP projektet, er mindre fra den indledende fase og frem til og med slutningen af 
byggeriets dokumentation (CD), sammenlignet med en IDP (den grønne graf). Mængden 
af medvirkende aktører i en TDP topper omkring 
tilbudsgivningen/byggeriet/idriftsættelse af bygning, hvorefter antallet af aktører falder 
frem til overdragelsen af bygningen. Ses dette i relation til en IDP (den grønne graf), så er 
fordelingen af medvirkende personer i byggeprojektet mere jævnt fordelt. Størst 
medvirkende er der omkring den indledende designfase (PD) og skitsefasen (SD), på 
grund af vigtigheden i fastsættelse og bestemmelse af det rette design. Herefter er 
personantallet let faldende frem til tilbudsgivning/byggeri/idriftsættelse, hvor flere 
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ingeniører, entreprenører osv. bliver en del af projektet. For yderligere specifikation 
omkring de syv faser og deres indhold se afsnit 0 side 18. 

Fordele ved den jævne fordeling af aktører i en IDP kan være medvirkende til en mere 
flydende og gnidningsfri proces, hvor færre fejl og til-rettelser kan forekomme grundet 
det tættere samarbejde.  

Konsekvensen af flere aktører i designfasen ved en IDP, er typisk de større omkostninger, 
der er forbundet med dette, sammenlignet med en TDP. Til gengæld kan større 
besparelser opnås i sidste ende gennem lavere driftsomkostninger af bygningen. (Keeler 
og Burke, 2013)  

Den eneste lighed der forekommer mellem de to arbejdsmetoder, set ud fra Figur 3, er at 
jo tættere projekterne kommer på sin afslutning, desto færre medvirkende aktører vil der 
være. 

1.2  Afgrænsning 

Specialet vil have sit primære fokus på de tre første faser (indledende-, skitse og 
designudviklings fasen), som indgår i en IDP. Det fortrukne havde været at besigtige alle 
syv faser, men grundet specialets korte forløb fra september primo 2013 til februar ultimo 
2014 er dette ikke muligt. Valget er også gjort ud fra, at jeg gennem min uddannelse, 
som bygningsdesigningeniør, har opnået særligt kendskab af ovennævnte tre faser, men 
også fordi, at det er her, at samarbejdet og kommunikationen blandt aktørerne i 
byggeprojektet er særlig vigtigt. Da mængden af aktører i et projekt kan være mange og 
varierende, vil specialet primært være rette mod samarbejdet og kommunikationen 
mellem ingeniørerne og arkitekterne. 

Ligeledes afgrænses specialet ved kun at have fokus på den danske byggebranche, til 
trods for at lignende problemstillinger kan være gældende i andre lande. 

Da specialet udarbejdes parallelt med den valgte case, vil de opnåede resultater for 
energi- og indeklimaanalyserne ikke være helt tilsvarende de resultater, som kunne være 
opnået ved byggeprogrammets tilblivelse. Årsagen til dette er, at løbende designforslag 
og ideer til udformningen af bygningens nye faciliteter konstant ændrer sig, hvilket vil 
påvirke energi- og indeklimaresultater. 

1.3  Metode 

For at skabe en god opbygning af projektet er det fundet vigtigt at kende baggrunden 
og oprindelsen for en IDP. Et litteraturstudie vil derfor være opstarten på dette projekt, 
hvorefter en generel beskrivelse af IDP kan gøres. 
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Den viden der tilegnes gennem litteraturstudiet, vil herefter sættes i relation til et 
igangværende projekt på DTU, som omhandler en indvendigrenoveringen af bygning 
303, hvor auditorier og foyeren skal forbedres indeklimamæssigt. Beskrivelse af 
bygningen og renoveringsprojektets omfang ses i kapitel 3 fra side 27.  

Ingeniørernes og arkitekternes samarbejde ved renoveringsprojekt vil blive analyseret og 
sammenlignet med visionerne for en IDP, på baggrund af afholdte bruger- og 
driftsmøder, som pågår fra starten af designfasen og frem til fastlæggelsen af 
byggeprogrammet (primo september 2013 til primo december 2013). Ud fra projektets 
sammenligning med en IDP, vil det være muligt at komme med forslag til, hvorledes 
samarbejdet kan optimeres og forbedres set i forhold til en IDP.  

Foruden fokusset på samarbejdet, vil der ligeledes være fokus på måden 
renoveringsarbejdet anses for at blive udført på. Udførelsesmetoden vil ligeledes blive 
analyseret i forhold til en IDP, hvor konsekvensanalyser af energiforbruget, på baggrund 
af valgte udførelsesmetode, vil blive udarbejdet, hvorefter vigtigheden af optimering af 
ventilationsløsninger pointeres gennem indeklimaanalyse.  
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2  Integreret Design Proces 

I dette kapitel vil der foreligge en gennemgang af, hvad en integreret design proces (IDP) 
er, hvilket behov der er for den samt hvilke faser der kan benyttes ved brugen heraf. 

2.1  Hvad er en integreret design proces (IDP) 

Ordet integreret design, og processen der ligger bag fænomenet, kan for nogle 
arkitekter og ingeniører virke som nyt og fremmet. Men i virkeligheden er en IDP en 
vision og arbejdsform, som stammer helt tilbage til midten af det 19. århundrede, hvor 
udviklingen i samfundet medførte et øget behov for komplekse bygningsanlæg som 
skyskrabere, banegårde, fabrikker, sports stadions mfl. Dette betød at ingeniørernes 
arbejdsopgaver ikke længere kun omfattede det traditionelle arbejde med beregninger 
og videnskabelig viden, men at de også skulle bevæge sig ind og være en del af 
arkitekternes verden. (Herbert, 1999 og Castberg, 2013) 

Integreret design er således en proces, der bl.a. foregår mellem arkitekter og ingeniører, 
som gennem tæt samarbejde og vidensdeling skal udarbejde og opføre et byggeprojekt 
med det ene formål, at bygning skal leve op til ønskede mål og standarter. Ved 
problemstillinger i designet er det derfor vigtigt, at alle medvirkende aktører i projektet i 
fællesskab kommer med alternative løsningsforslag til, hvorledes designet kan tilrettes, så 
bygningen optimeres i forhold til brug, indeklima og energiforbrug. 

Grundideen med IDP 

Generelt for IDP kan siges, at det ikke indeholder krav for, hvorledes et byggeprojekt skal 
ledes og udføres. Det beskriver en vision for, hvordan det er muligt at opnå bedre 
bygninger og lavere ressourceforbrug gennem optimering, vidensdeling og tæt 
samarbejde.  

I et byggeprojekt er det mest gavnligt, at bygningens omkostninger og dets 
energimæssige ydeevne er defineret i slutningen af designfasen. Efter denne fase vil 
yderligere designalternativer ikke længere være forsvarligt, da forsøg på optimering heraf 
vil have den modsatte virkning. Sene optimeringer vil kunne medføre øget udgifter til 
ændringerne, samtidig med at det vil føre til forstyrrelser i de fremadliggende processer. 
(Löhnert, G., Dalkowski, A., Sutter, W., 2003) 

Ovenstående anses opfyldt ved brug af IDP frem for TDP. Grundlaget for dette postulat 
skyldes, at IDP vil være med til at ”tvinge” aktørerne til at snakke sammen og beskrive for 
hinanden, hvilke konsekvenser og udfordringer de enkelte designforslag vil påføre fx 
indeklimaet og energiforbruget. Ved at projektet og designet tales igennem tidligt i 
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designfasen mindskes risikoen for senere ændringer, og dermed minimeres risikoen for 
yderligere omkostninger og belastninger som følge heraf. Illustration over forholdet 
mellem pris og handlinger i løbet af et projekt ses i Figur 4. 

 

 
Figur 4 Ideer og rettelser i starten af et byggeprojekt er af høj værdi og er betydningsfuldt for det 
kommende byggeri, mens prisen og konsekvenserne i denne fase er af mindre betydning. I byggefasen vil 
rettelser og yderligere ideer til projektet være få, mens prisen og konsekvenserne af dem vil være høje 
(Löhnert, G., Dalkowski, A., og Sutter, W., 2003. ) 

Eksempel på vigtigheden at en IDP 

Følgende er et eksempel på , hvor vigtig en IDP kan være for omkostningerne. Eksemplet 
er beskrevet ud fra en virkelig hændelse.. 

En bygherre vælger at udskifte glastypen i vinduerne under bygningens opførelse, 
grundet et godt tilbud fra entreprenøren, med troen på, at den nye glastype vil indbringe 
besparelser i projektet. Problemet opstår, da den nye glastype har en lavere termisk 
ydeevne, som bevirker, at det mekaniske ventilationssystem skal re-designes. Dette sker 
efter tilbuddet på systemet er givet. Det ender med, at bygherreren kun har minimale 
besparelser, ved at have foretaget denne vinduesændring, mens valget bevirkede højere 
driftsomkostninger, som lejeren endte med at skulle betale. (Zimmerman, 2006). 

2.2  Behovet for IDP 

De krav der stilles til bygningers arkitektur, faciliteter, rumlighed m.m., har stor betydning 
og indflydelse på designet. På baggrund af øget miljøhensyn er bæredygtigt byggeri 
blevet af høj prioritet, når der bygges nyt og renoveres. Hvis bygningsreglementets 
skærpede krav skal efterleves, sammen med ønsket om lækkert og innovativt design, er 
det vigtigt, at alle bygningens aspekter tænkes igennem allerede ved første tegnestreg. 
Dette dokumenteres i et forskningsarbejde, udført af ph.d. studerende og Henning 
Larsen Architects, da mellem 40 og 50 procent af en bygnings energiforbrug er låst til 
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designet. Derfor er gennemtænkning af arkitekturen og designet vigtigt for at mindst 
muligt energi benyttes ved idriftsættelse. (Henning Larsen Architects, 2012) 

Gennem forskning udført af de ph.d. studerende2, er det fremvist, at vejen til lækker, 
bekvemt og energirigtigt byggeri opnås ved sammenspillet mellem arkitektur og 
teknologi. Ligeledes anses vejen til et succesrigt projekt at kunne opnås gennem fælles 
definition af projektets centrale målsætning. Dette skal foretages af samtlige 
projektaktører for at sikre, at alle samarbejdspartnere arbejder mod samme mål, og har 
en fælles forståelse heraf. (Henning Larsen Architects, 2012). Derfor anses behovet for IDP 
at så være vigtig og afgørende for nu- og fremtidens byggeri. 

2.3  Guideline for IDP 

I og med IDP kun er en vision, er der er mange forskellige måder, at processen kan 
udføres på og dermed mange meninger og beskrivelser deraf. Ligeledes benævnes 
arbejdsmetoden forskelligt som ”Integreret Design Proces”, som den kaldes i rapporten 
her, men også ”Integreret Bygnings Koncept” eller ”Integreret Energi Design”. Uanset 
hvilken benævnelse der benyttes, er betydningen og formålene de samme. 

I denne rapport tages der udgangspunkt i litteraturen ”Roadmap for the Integrated 
Design Process” (Perkins, B., Stantec, W., 2007), som indeholder en guideline for de 
faser, som kan gennemføres i et byggeprojekt, ved brug af en IDP. Grunden til at der 
tages udgangspunkt i denne guideline skyldes, at den grundigt forklare og præcisere, 
hvad der er vigtigt i de enkelte faser, og hvilke områder der bør behandles og fokuseres 
på af de medvirkende.  

Som beskrevet tidligere er IDP kun en vision. Derfor er nedenstående faser kun en 
vejledning til, hvorledes IDP kan foregå og dermed ikke en opskrift på, hvordan den skal 
forløbe.  

Guiden består i alt af 7 faser, og tager fat i alle områder af byggeprojektet lige fra 
fastsættelse af bygningens mål til evaluering af bygningen efter idriftsættelse.  

 

 

 

 

                                            
2   Michael Jørgensen, Martin V. Nielsen og Jakob Strømann-Andersen på vegne af DTU 
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IDP’s 7 faser  

Til hurtig overblik af de 7 fasers opdeling samt mængden af medvirkende aktører i en IDP 
ses i Figur 3 på side 12, mens beskrivelser af de syv faser sker herunder. 

 

1. Fase. Indledende fase – Pre-design (PD) 

I denne fase vil hovedformålet for bygningen blive bestemt. Det vil sige, bygherrens 
ønsker, visioner og mål for 
bygningen. Bygherres 
rådgiver bevidner disse 
ønsker, som viderebringes til 
de næstkommende faser, 
hvor forskellige 
designforslag udformes. 
Landskonsulent starter 
allerede i dette stadie med 
at fortage studier 
vedrørende området og 
bygningens beliggenhed, for 
at sikre, at alle restrektioner, 
sat af kommunen eller andre 
autoriteter overholdes. 

Nøgleelementer: 
• Klar definition af bygherres endelige ønsker og mål 
• Analyse af partnerskabsaftaler – muligheder for aftale vedrørende brug af 

affaldsenergi fra omkringliggende industrielle fabrikker 
• Udfordringer ved beliggenhed, lovmæssige begrænsninger 
• Specifikation vedrørende bygningens grønne profil (hvilke ønsker og forventninger 

er der) 
• Definition på bygningens budget, tidsplan, bæredygtighed m.m. 

 

2. Fase. Skitsefasen – Schematic Design (SD) 

Ud fra visionerne i 1. fase, udarbejdes skitser for byggeriet. Her forefindes muligheden for 
at komme med innovative designforslag, samt muligheden for at alle aktører kan 
analysere de potentialer og begrænsninger, der kan foreligge i projektet. Det gøres med 
henblik på indfrielse af de endelige mål, og at slutmålene bliver yderligere konkretiseret 
hvis nødvendigt, så alle er klar over, hvad projektet skal ende ud i. 

 
Figur 5 Bygningens udvikling i form af design og forskellige 
tilvalgselementer 
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De udarbejdet 
designalternativer, bør i denne 
fase blive udviklet på 
baggrund af de enkelte 
aktørers færdigheder og viden. 
Ingeniøren vil derfor i denne 
fase foretage hurtige indeklima 
og energiberegninger, som 
gøres med baggrund for 
konsekvensanalyser af 
designændringernes 
indflydelse på bygningen.  

Et hurtigt beregningsprogram 
til dette kan være 
BuildingCalc, som er nemt at 

betjene, og hvor parametervariationer kan foretages. Resultater som kan opnås i dette 
program er energiforbruget, indeklimaforholdene i form af over- og undertemperatur 
samt dagslysforhold. 

Samarbejdet mellem arkitekter og ingeniører er derfor meget vigtigt i denne fase, så alle 
løsninger og mulige komplikationer i byggeriet bliver gennemtænkt.  

Nøgleelementer: 
• Energi- og dagslysanalyser samt foreløbig omkostningsberegninger 
•  Analyser af risici og belønning af innovative løsninger af bæredygtige og tekniske 

tiltag 
• Granskning af designskitser ved at konsultere med de enkelte aktører og design-

loops, så de bedste designtiltag medbringes til næste fase 

 

3. Fase. Design udvikling – Design Development (DD) 

I dette stadie udvælges hvilke af de fremkommende forslag fra skitsefasen (fase 2), som 
skal godkendes af bygherren.  

Alle arkitektoniske, mekaniske og elektriske systemer bliver analyseret og vurderet i 
forhold til deres indvirkning på hinanden og tilpasses herefter. Her kan henvises til 
ventilationssystemets mulige karambolage med bjælker og søjler. Derfor er samarbejdet 
mellem de enkelte aktører i denne fase særlig vigtig, hvor projektlederen spiller en 
væsentlig rolle, da vedkommende skal sikre, at alle aktører får kommunikeret og forstået 
hinanden. 

 

 
Figur 6 Resultater for dagslysets påvirkning gennem forskellige 
vindues- og afskærmningsdesigns med fokus på blændingsrisikoen 
(Gagne og Andersen, 2011) 
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Nøgleelementer: 
• Udføre mere detaljerede energisimuleringer til udarbejdelse af mekaniske-, 

elektriske- og bygningsmæssige strategier 
• For grønne bygninger skal det overvejes, hvilke strategier der skal benyttes til 

optimering af bygningen og dens ydeevne. Afvejninger mellem systemer, 
produkter og designs må foretages 

• Behandle spørgsmål vedr. termisk komfort, dagslys og akustik 
• Ved ønske om sikringsudstyr eller måleudstyr af bygningssystemer, skal dette på 

tale i denne fase for at kunne koordinere det med de ansvarlige aktører 
• Godkende endeligt design 

 

4. Fase. Byggeriets dokumentation – Construction Documents (CD) 

Ved byggeriets dokumentation udarbejdes de endelige beregninger og specifikationer 
på bygningen ud fra det godkendte design, som blev vedtaget i fase 3. Af endelig 
dokumentation vil der kunne nævnes bygningens reelle energiforbrug (energiklasse), 
specifikationer for ventilationsanlæggets dimensioner og design samt de endelige 
specifikationer vedrørende det statiske system og dets opbygning.  

Nøgleelementer: 
• Utraditionelle og innovative tiltag skal være klart defineret med så mange 

oplysninger herom som muligt på tegningsmaterialet 
• Klare identificerede krav og forventninger til entreprenørerne (fx indsamler 

sikkerhedsblade og emissionsniveauer på produkter) 
• Uddanne og træne kommende personale til varetagelse af drifts og 

vedligeholdelse af systemerne 

 

5. Fase. Tilbudsgivning, byggeri og idriftsættelse – Bidding, Construction and 
Commissioning (BC) 

I denne fase er den vigtigste del af designplanen blevet en realitet. De ønskede 
entreprenører vælges (hvis dette ikke allerede var gjort), ligeledes er et udvidet 
samarbejde indledt for at udføre ideerne til virkelighed. 

I løbet at denne fase vil der være særlig opmærksomhed rettet mod etableringen af 
diverse anlæg, hvor mulige ændringer og justeringer må foretages. Dette arbejde bliver 
lettet gennem testprøvninger, så mulige fejl eller uforudsete hindringer kan tilrettes 
hurtigst muligt.  
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Ved udgangen af denne fase, vil teamet have opnået et færdigt byggeri, hvor det 
gennem testprøvninger er sikret, at bygningen vil være fuldt funktionelt, drift- og 
indflytningsklar.  

Nøgleelementer: 
• Korrekt regningsmateriale af hvad der er blevet bygget, og hvad der er blevet 

ændret 
• Udlevering af en drifts- og vedligeholdelsesmanual  

 

6. Fase. Bygningsdrift (opstart) – Building Operation (BO) 

Dette er overgangsfasen, hvor de medvirkende aktører har ansvaret for, at bygningen er 
korrekt overdraget til dens nye bruger, uanset om det er til ejeren, beboere eller 
personalet som står for driften deraf. 

Denne fase er afhængig af færdiggørelsen og dokumentationen af idriftsættelsen, som 
fandt sted i slutningen af byggeriet (fase 5). 

Nøgleelementer: 
• Informere brugerne omkring, hvordan bygningen ”virker” samt, hvordan den 

påvirkes ud fra deres brugsmønstre (kan gøres gennem bygningsgennemgang, 
brochure eller informationsmøde). 

• Kontrollere bygningens ydeevne til yderligere optimering af systemerne og hurtig 
fejlfinding. 

o Dette kan ligeledes være behjælpeligt til fremtidige projekter, så aktørerne 
får et indblik i, hvad der har fungeret optimalt, og hvad har ikke, specielt 
hvis innovative løsninger har været benyttet. 

 

7. Fase. Tiden efter ibrugtagning (langsigtede bygningsdrift) – Post-Occupancy 
(PO) 

Den integrerede design proces slutter ikke, når bygningen står færdig og er blevet 
overdraget til slutbrugerne. Visionen med IDP er, at 
det er en proces, som skal være med til at forlænge 
bygningens levetid gennem effektiv vedligeholdelse, 
målinger og kontrol samt evaluering af bygningens 
generelle ydeevne. Denne continuous 
commissioning, gør det nemmere at udføre en 
løbende optimering af bygningens ydeevne. 

Foruden dette kan erfaringerne fra evalueringer 
medføre små forbedringer i driften, som kan 

 
Figur 7 Kontrolmåling af bygningsdriften 
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indebære fordele for ejeren af bygningen og dens bruger. Det kan være yderlig 
optimering eller små ændringer af fx ventilationsanlægget som øger komforten for 
brugerne, mens det for ejeren kan betyde lavere driftsomkostninger. 

For de medvirkende ingeniører og arkitekter kan evaluering af bygningen være nyttig for 
fremtidige projekter, i form af bedre viden omkring, hvad der har været vellykkede 
beslutninger, hvilke der ikke har og hvordan samarbejdet mellem dem, ville kunne 
forbedres i fremtiden.  

 

Generelt for alle syv faser gælder det, at de beslutninger og mål, der er fastsat i tidligere 
faser, vil blive opsummeret og kontrolleret i hver fase for at sikre, at vigtige beslutninger 
ikke går tabt i projektet, samt at de implementeres korrekt. Denne proces er vist i Figur 2 
side 11. 

Som det kan forstås ud fra de forskellige faser, vil antallet af medvirkende aktører være 
varierende. Dog vil der være mange gengangere, specielt af de mere tunge faggrupper 
som ingeniører. Variationerne af medvirkende er illustreret i Figur 3 side 12, mens Tabel 1 
nedenfor beskriver de enkelte aktørers arbejde gennem de 7 faser. 
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Tabel 1 Arbejdsopgaver for de enkelte aktører i  de respektive faser (Perkins, B., Stantec, W., 2007) 

 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 5. fase 6. fase 7. fase 
B

yg
h

e
rr

e
 Kommunikeer 

projektets visioner 
og værdier 

Arbejde med 
aktørerne ved 

beslutningstagning 

Beslutnings-
tagning til 

overensstemmelse 
med målene 

Sikre at 
beslutninger 

taget i 
foregående faser 

ikke går tabt 

Involver fremtidige 
ejer/ bruger 

Koordinere 
vedligeholdelses-

personale 

Udarbejde 
bygnings-
evaluering 

A
rk

it
e

kt
 

Sikre andre 
væsentlige aktører 

(ingeniører) deltager 
i tidlig høring 
vedrørende ex 
bygningsform 

Arbejde tæt med 
øvrige aktører for 

størs mulig udbytte 

Koordinere 
strategier og 

fremlæg fordele og 
ulemper ved de 
enkelte designs 

Sikre at 
bæredygtigt 

design er 
veldokumenteret, 
så entreprenører 

let kan følge 
kravene 

Arbejde med 
entreprenørerne til 

sikring af nye 
strategier 

overholdes 

Deltagelse i 
brugertræning af 

bygningen til 
sikring af ordentlig 

overdragelse 

Være med til at 
sprede resultatet 

af IDP 

E
n

e
rg

ii
n

g
e

n
iø

r 

Informere om 
bygnings-

orienteringens 
indvirkning på 

ventilations-systemet 
og energiforbruget 

samt indbringe ideer 
til forbedringer af 

bygningens drift til 
arkitekterne 

Komme med ideer 
til, hvorledes 

klimaskærmen kan 
forbedre det 

mekaniske system 
gennem 

energiberegninger 

Hjælpe med at 
forbedre valgte 

systemer til 
overholdelse af 

energimålene samt 
udføre beregninger 
til undersøgelse af 

det termiske 
indeklima og 

dagslysforhold 

Input til LCA , og 
sikre valgte 

udstyr, 
materialevalg og 

konstruktions-
metoden afspejler 
de bæredygtige 

mål 

Arbejde med 
entreprenørerne til 

sikring af nye 
strategier 

overholdes samt 
bevise 

energipåvirkningen 
af ændringer under 

opførelsen 

Deltagelse i 
brugertræning af 

bygningen til 
sikring af ordentlig 
overdragelse samt 

videregive 
forståelse af 

energioptimerings-
mulighederne 

Evaluere 
ydeevne-

forskellen mellem 
den modellerede 
bygning og den 

opførte 
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 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 5. fase 6. fase 7. fase 
K

o
n

st
ru

kt
io

n
s-

in
g

e
n

iø
r 

Overvej konsekvenser 
af strukturelle valg af 

form og masse 

Overvej 
konsekvenserne 
ved strukturelle 

valg af dagslys og 
materialers 

indvirkning på 
miljøet 

Input til LCA og 
slidstyrke 

Sikre at materialevalget og 
konstruktionsvalget 

overholder 
bæredygtighedsprincippet 

Samarbejde med 
entreprenørerne til 

sikring at nye 
strategier 

overholdes 

Deltagelse i 
brugertræning 
af bygningen til 

sikring af 
ordentlig 

overdragelse 

Være 
med til at 

sprede 
resultatet 

af IDP 

E
l 

in
g

e
n

iø
r 

Informere om 
bygningsorienteringens 

indvirkning på de 
elektriske systemer og 

belysning/dagslys 

Input til diskussion 
vedr. glassets 

betydning, 
energimål samt 

andre 
bygningselementer, 
som vil påvirke de 
elektriske systemer 

Input til LCC samt 
sikre at 

interiørfarvevalget 
går i spil med 

dagslyset 

Sikre at materialevalget og 
konstruktionsmetoderne 

overholder 
bæredygtigheds 

princippet 

Samarbejde med 
entreprenørerne til 

sikring at nye 
strategier/teknologi 

valg overholdes 

Deltagelse i 
brugertræning 
af bygningen til 

sikring af 
ordentlig 

overdragelse 

Være 
med til at 

sprede 
resultatet 

af IDP 

La
n

d
sk

ab
st

e
kn

ik
ke

r 

Input til muligheder for 
området i forbindelse 

med bevaring eller 
restaurering af 

bygningen, bevaring af 
oprindelige 
beplantning, 

udnyttelse af grønne 
tage mv. 

Arbejde med 
aktørerne til 

inkorporering af 
landskabets design 

ind i 
bygningsdesignet 

Hjælpe med at 
bygningsdesignet 

vil passe ind i 
dets 

omkringliggende 
omgivelser vice 

versa 

Sikre at 
bæredygtighedstiltag er 

veldokumenteret i 
tegningsmaterialet, så det 
er nemt at følge og forstå 

Samarbejde med 
entreprenørerne til 

sikring at nye 
strategier/teknologi 

valg overholdes 

Deltage i bruger 
uddannelse af 
personale til 

sikring af 
ordentlig pleje 

Være 
med til at 

sprede 
resultatet 

af IDP 
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 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 5. fase 6. fase 7. fase 
K

o
m

m
e

n
d

e
 

b
ru

g
e

re
 

Arbejde med 
designteamet til 

beskrivelse af 
ønsker og krav til 

bygningen 

Deltag i 
workshops og 
udveksle nye 

ideer og 
meninger. Lyt til 
specialisternes 

erfaringer 

Fortsæt 
samarbejdet i 

workshops 
- 

Besøg 
byggepladsen 

Deltag i 
uddannelsen til 
bedre forståelse 
for, hvorledes 

ønsker er 
implementeret i 

bygningen 

Hjælpe teamet som 
udarbejder 

evalueringsrapport af 
bygningen, så 

”virkelige” oplevelser 
(gode/dårlige) af 

bygningen medtages 

D
ri

ft
s 

o
g

 
ve

d
li

g
e

h
o

ld
e

ls
e

s 
p

e
rs

o
n

al
e

 

Arbejde med 
designteamet til 

beskrivelse af 
ønsker og krav til 

bygningen 

Deltag i 
workshops og 
udveksle nye 

ideer og 
meninger. Lyt til 
specialisternes 

erfaringer 

Fortsæt 
samarbejdet i 

workshops og kom 
med konstruktiv 

feedback til 
designsne 

Fortsæt konstruktiv 
feedback, og 

hjælp aktørerne til 
at arbejde 

indenfor Facility 
ønskerne 

Besøg 
byggepladsen 

Deltag i 
uddannelsen til 
bedre forståelse 
for, hvorledes 

ønsker er 
implementeret i 
bygningen samt 

hvorledes 
bygningen skal 

drives m.m. 

Hjælpe teamet som 
udarbejder 

evalueringsrapport af 
bygningen, så 

”virkelige” oplevelser 
(gode/dårlige) af 

bygningen medtages 

H
o

ve
d

e
n

tr
e

p
re

n
ø

r 

Afhængig af 
udbudsprocessen, 
deltag i projektet 

så tidligt som 
muligt, og hjælp 
designteamet til 

forståelse af 
bygbarhed i 

forbindelse med 
specifikke 

programkrav. 

Hjælpe 
designteamet til 

forståelse af, 
hvorledes målene 

nemmest kan 
opfyldes gennem 
den tilgængelige 
byggeteknologi 

Hjælpe 
designteam til at 

præcisere 
omkostningerne 

ved forskelle 
byggemetoder, 
materialer mv. 

baseret på 
nuværende 

markedsforhold 

Hjælpe holdet 
med at beskrive 
de grønne tiltag, 

så de er let 
forstålige 

Tag ansvar for 
at sikre, at 

grønne 
strategier 

udføres og 
dokumenteres 

af alle 
underentrepre

nører 

Deltagelse i 
brugertræning af 

bygningen til 
sikring af ordentlig 

overdragelse 

 

Hjælpe 
evalueringsteamet til 

specificering og 
forklaring af specielle 
byggemetoder, hvis 

dette er brugt 
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 1. fase 2. fase 3. fase 4. fase 5. fase 6. fase 7. fase 

P
ro

je
kt

le
d

e
r 

Koordinere 
samarbejdet 

Sikre effektiv 
kommunikation 
blandt aktører 

Sikre tidsplanen 
holdes, og 

aktørerne har de 
nødvendige 

informationer 

Sikre tidsplanen 
holdes, og aktørerne 
har de nødvendige 

informationer 

Sikre tidsplanen 
holdes, og 

aktørerne har de 
nødvendige 

informationer 

Sikre en 
problemfri 

overdragelse - 

S
p

e
ci

al
is

t 
– 

In
st

al
la

ti
o

n
e

r 

- 

Input vedrørende 
konsekvenserne 

ved brug af 
forskellige 

kontrolmuligheder 

Arbejde med 
designteamet til 

maksimal 
effektivitet af 
bygningen 

gennem effektive 
kontrolsystemer 

Sikre, at 
kontrolspecifikationer 

møder hensigten 
med designet 

Sikre, at systemet 
virker efter 

oprindelige ønsker 
- - 
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3  Bygning 303, DTU – Case 

I dette kapitel præsenteres den benyttede case samt hvilke visioner arkitekterne havde for 
de enkelte brugermøder. 

3.1  DTU, dets omgivelser og den udvalgte bygning 

Danmarks Tekniske Universitet (DTU) eller DTU Campus, har en lang historie bag sig. Men 
det DTU som er kendt af de fleste opstod i årene 1962-1974 med lokalisationen på 
Lundtoftesletten ved Kgs. Lyngby (DTU, 2013). Billeder af DTU’s hovedbygning samt 
miljøet omkring ses i Figur 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundet DTU’s alder og dets daglige slid, har campusset gennemgået adskillige 
renoveringer og småudvidelser i form af enkelte nye bygninger eller tilbygninger. Dette 
vil fortsat være en realitet for de næstkommende 10 år, hvor adskillige af de ældre 
bygninger vil blive renoveret og nye bygninger opført. 

Én af de bygning som skal renoveres, er bygning 303, som ligger i den vestlige del af 
DTU på Matematiktorvet i kvadrant 3. Indikation for bygningens placering på campusset 
fremgår af Figur 9.  

 

 
Figur 8 Bil lede fra DTU’s hovedbygning i Lyngby (DTU, 2013) 
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Figur 9 Kort over DTU Lyngby Campus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bygningen har funktioner som auditorier, enkeltmandskontorer og databarer. Her er det 
auditorierne, databarerne og den centrale foyer som skal renoveres og optimeres i 
forhold til nuværende undervisningsstandarter. Billeder af bygningens nuværende stand 
kan ses i Figur 10, mens en grundplan af de kommende renoveringsområder ses i Figur 
11. 
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Figur 10 Bil leder af bygning 303s nuværende stand 

Tegnestuen Rørbæk og Møller Arkitekter har hovedansvaret for renoveringsprojektet og 
er derved DTU’s rådgiver. Herudover benyttes ingeniørfirmaet Alectia, til dimensionering 
af bygningens nye tekniske installationer.  

Projekteringsfasen havde sin opstart i begyndelsen af september 2013 og forventes at 
have et forløb på ca. 17 måneder, hvorefter renoveringen af bygningen har opstart i 
begyndelsen af 2015. (Andersen, 2013) 
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Figur 11 Plantegning over de kommende renoveringsområder af bygning 303. De grønne områder 
indikerer lokalerne, hvor t i lhørende kopi- og lagerrum bliver inddraget t i l  udvidelse af 
undervisningspladsen, mens de blåt markeret auditorier bibeholder samme areal 

3.2  Visioner for konceptudviklingsfasen  

Før konceptudviklingsfasens opstart, havde arkitekterne opstillet en plan for de 5 
brugermøder, som skulle løbe fra primo september til primo november. Planen indebar 
en opstillet agenda for, hvad der skulle gennemgås på de enkelte brugermøder, samt 
hvad der skulle være besluttet til det næstkommende møde. Planen over møderne kan 
ses i Figur 12. 

For at finde frem til de bedste designløsninger for bygningen, blev der udvalgt en 
brugergruppe, som skulle være medbestemmende til, hvad de enkelte funktioner i 
fremtiden skulle indeholde, og hvordan de skulle udformes. Brugergruppen, som deltog i 
alle 5 møder, var Campus Service (CAS) som står for den daglige drift af DTU, arkitekter 
og ingeniører samt en nøje udvalgt komité af personer, der har sin daglige gang i 
bygningen. Komitéen bestod af studerende, undervisere, IT-folk og dekanen hvis muligt. 
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Figur 12 Agenda for brugermøderne 1-5 (Andersen, 2013)
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Nedestående er en nærmere udspecificering af mødernes indhold, som er vist i Figur 12. 

 

1. Brugermøde B1 – Koblingsmøde (06.09.13) 

Formålet med B1 er at give en grundlæggende beskrivelse af processens forløb, samt en 
kort gennemgang af, hvad bygningen tidligere har stået for. Herefter ønskes det at være 
op til brugergruppen at komme med deres visioner for bygningen og hvilke behov 
fremtidens undervisning kræver. 

 

2. Brugermøde B2 – Analysemøde (20.09.13) 

Arkitekten fremlægger her analysen for den nuværende brug af bygningens lokaler. 
Herefter præsenteres forskellige løsningsforslag, som arkitekten har udarbejdet på 
baggrund af visionerne, som brugergruppen formulerede ved B1. Brugergruppen skal 
hermed komme med kommentarer til arkitekternes løsningsforslag. Ydermere ønskes 
brugen af de forskellige auditorier diskuteret, og om der vil være mulighed for at komme 
med alternativ disponering deraf.  

 

3. Brugermøde B3 – Idemøde (04.10.13) 

Ved dette møde, skal brugerne til at fastlægge sig på et endeligt rumdesign. 
Brugergruppen skal derfor prioritere, ud fra deres ønsker og visioner for bygningen, 
hvilke af arkitekternes udarbejdede rumskitser, der vil være mest interessant at arbejde 
videre med. Herefter tilstræbes det at brugergruppen diskuterer, hvilke kvaliteter der for 
dem er vigtigst, og dermed også for bygning 303 i fremtiden. Foruden dette vil der 
komme en introduktion til rumskemaer, hvad det er og hvad de skal bruges til senere i 
forløbet. 

 

4. Brugermøde B4 – Skitsemøde (25.10.13) 

Til dette møde, vil arkitekterne have bearbejdet de valgte rumløsninger på baggrund af 
de rumskemaer, som brugergruppen udarbejdede ved B3. For at sikre, at alt forløber 
planmæssigt, vil arkitekterne til dette møde have sikret sig, at de ønsker, der var for 
auditorierne, at de vil stemmer overens med de økonomiske rammer, der er sat for 
projektet. 

Til mødet ønskes den gennemarbejdede rumløsning fremlagt, da det skal sikres, at der 
ikke er nogen karambolage mellem de tegnede løsninger og de ønsker, der er for de 
enkelte auditorier. Dette kan medføre at brugergruppen skal foretage nogle 
omprioriteringer i forhold til, hvad der kan lade sig gøre, i forhold til deres ønsker.  
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5. Brugermøde B5 – Godkendelsesmøde (08.11.13) 

Det er nu sidste brugermøde, og det endelige designprogram skal præsenteres og 
godkendes af gruppen. Det er ligeledes her, at der er mulighed for brugergruppen at 
kommer med de sidste kommentarer. Er der noget udstående fra forrige møder, så er det 
nu, at der skal samles op på dette. 

 

Foruden de fem brugermøder, blev der afholdt to driftsmøder, hvor det kun var 
arkitekter, ingeniører og CAS som deltog. Agendaen for disse møder var ikke fastlagt på 
forhånd. Udgangspunktet for driftsmødernes placering var mellem brugermøde B2 og B3 
samt B3 og B4 henholdsvis d. 24.09.13 og d. 23.10.13. 
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4  Casen i forhold til IDP  

I kapitlet her tages der udgangspunkt i to problematikker af ovennævnte case. Første 
problemstillingen vedrører det samarbejde, som pågår arkitekterne og ingeniørerne i 
mellem (organisation), hvor løsningsforslag til bedre implementering af IDP i samarbejdet 
angives.  

Anden problemstilling tager fat i udfordringerne, som er ved den påtænkte udførelse af 
renoveringsprojektet for bygning 303. Analyse og sammenligning med en IDP foretages 
ligeledes her. I fundende problemstilling af udførelsesmetoden tages der primært fat i 
kvalitetssikring, at den valgte udførelsesmetode, hvor problematikker som synes at findes 
i forbindelse hermed, vil blive kommenteret gennem konsekvensanalyse af 
energiforbruget, hvilket ligeledes vil blive foretaget bygningens fremtidige brugsmønster. 
Indeklimaet og vigtigheden i af optimere ventilationsmetoden i et givende auditorium, 
beskrives ligeledes her gennem forskellige indeklimaanalyser. 

Til sidst i kapitlet vil løsningsforslaget til forbedring af samarbejdet blive afprøvet for at 
se, hvilken effekt et integreret samarbejdet kan have på udarbejdede indeklimaresultater. 

4.1  Problematikken ved organisationen 

Som kapitel 3 beskriver, var der en klar vision for, hvad der skulle foregå på de enkelte 
brugermøder, og hvilke resultater der var ønsket opnået. Formålet med brugermøderne 
var i sidste ende, at nå til enighed vedrørende endelige designs for bygning 303s nye 
faciliteter.  

Formålet blev ikke helt realiseret da brugergruppen ikke komme til enighed omkring de 
forskellige layouts samt kapacitetsbehovene for auditorierne. Alt sammen på trods af et 
ekstra brugermøde blev indsat. Yderligere skred tidsplanen for brugermøderne allerede 
efter 3. brugermøde.  

For driftsmøderne blev det på første møde klargjort, at klar kommunikation og 
samarbejde mellem ingeniører og arkitekter ikke var tilfældet. De ønsker og designtiltag, 
der blev diskuteret på brugermøderne, blev ikke fremlagt på driftsmøderne bortset fra ét 
forslag vedrørende ønsket om ”åbne” auditorier ud til foyeren, hvor eksisterende 
murvægge ønskede erstattet med glasvægge. VVS ingeniøren pointerede, at de 
nuværende murvæggene var installationsvæge, og dermed ikke så nemme at erstatte 
med glas. Denne indvending blev ikke præsenteret ved det efterfølgende brugermøde, 
først langt senere, hvor det blev fremlagt, at beregninger vedrørende denne glasløsning 
var sendt til ingeniørerne.  
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Den endelige løsning vedrørende væggene blev, at installationsvæggene mellem foyeren 
og auditorierne 46-48 erstattes med glasvægge, med konsekvens af nogle af 
flugtvejsgangene nedlægges og benyttet som føringsvej af rørene fra kælderen. 

Yderligere uddybelse og referat af de enkelte møder ses i Appendiks A. 

 Diskussioner vedrørende de tekniske installationer i bygningen og løsningsforslag hertil, 
var fortsat på et lavt afklaringsniveau i slutningen af designfasen. Beslutninger vedrørende 
installationerne vil først forekomme efter godkendelse af byggeprogrammet, hvor 
projektering af den indvendige renovering af bygning 303 vil have sin opstart. (Andersen, 
2013) 

Gennem adskillige samtaler med arkitekterne og ingeniørerne blev det oplyst, at deres 
samarbejde på forhånd var ”fastlagt”, da de har valgt at benytte arbejdsmetoderne 
beskrevet i Ydelsesbeskrivelsen fra 2012 (FRI & Danske ark, 2012).  

Ydelsesbeskrivelsen er udelukkende udarbejdet men henblik på at definere roller 
blandt rådgivere og klienten, samt placere ansvar og ydelser for projektleder, 
projekterende rådgivere, projektopfølgning, byggeledelse og fagtilsyn (FRI og Danske 
ark, 2012). 

Ydelsesbeskrivelsen beskriver kun de ansvarsområder som fx ingeniørerne og arkitekterne 
skal varetage, og hvilke dokumenter de skal have klargjort i de enkelte faser. 

Specificering af forskelle og ligheder mellem faserne for Ydelsesbeskrivelsen og IDP,  er 
udarbejdet i Figur 13. I figurens venstre side er faserne for IDP opstillet, mens den højre 
side repræsenterer ydelsesbeskrivelsens faser. Disse er stillet op overfor hinanden efter 
overensstemmelse af fasernes arbejdsindhold.  
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   IDP Ydelsesbeskrivelsen 

 

Figur 13 Faserne med ti lsvarende indhold for IDP (venstre) og Ydelsesbeskrivelsen (højre). Yderl igere 
specif ikationer af fasernes indhold se Appendiks B 

Den store forskel mellem arbejdsmetoderne er, at ydelsesbeskrivelsen er meget fokuseret 
på, hvilke arbejdsmaterialer arkitekterne og ingeniørerne skal færdiggøre i de respektive 
faser, hvorimod guidelinen for IDP har større fokus på udbyttet, der skal opnås i faserne, 
og hvilke problematikker der skal tages højde for i samarbejdet. 
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Desuden beskriver ydelsesbeskrivelsen kun det samarbejde, der forekommer 
ingeniørerne imellem dvs. kun det samarbejde hvor konstruktionsingeniører sikrer, at hans 
arbejde stemmer overens med ventilationsingeniørens ventilationssystemer osv. 
Samarbejdet mellem arkitekter og ingeniører står ikke angivet.  

 

I løbet af renoveringsprojektets designfase forekom ikke den store dialog mellem 
ingeniørerne og arkitekterne. De holdt sig meget for sig selv, dog med enkelte interne 
møder, hvor løsninger til fjernelse af installationsvægge, opbyggelse af vindfang og 
forbedring af kuldebroer blev behandlet. 

Den sparsommelige kommunikation og integreret samarbejde blandt ingeniørerne og 
arkitekterne ville fortsætte efter designudviklings afslutning, hvor byggeprogrammet 
skulle udarbejdes. Dette blev fortalt ved samtale med projektingeniøren T.H som fortalte, 
at ingeniørerne og arkitekterne ville udarbejde byggeprogrammet hver for sig. T.H ville 
dog havde til opgave at sikre, at karambolage blandt de enkelte ingeniørers arbejde ikke 
ville forekomme, mens en generel diskussion af arkitekternes design i forhold til de 
tekniske installationer først ville blive en realitet efter byggeprogrammets tilblivelse.  

Beskrivelse af ingeniørernes og arkitekternes samarbejde stemmer godt overens med det 
som står beskrevet i ydelsesbeskrivelsen, men ikke set i forhold til en reel IDP.  

4.1.1 Delkonklusion og diskussion 

Som det fremgår i 4.1, var brugen af IDP minimal, når der ses på samarbejdet og 
kommunikationen i renoveringsprojektet for bygning 303. Brugen af IDP var forventet 
større, hvilket skyldes den meget struktureret arbejdsplan, der var opstillet for 
brugermøderne, hvor driftsmøderne var planlagt imellem samt udvalget af 
brugergruppen.  

Forventningerne til driftsmøderne var, på grund af deres placering, at diskussioner og 
vidensdeling vedrørende de udarbejdet designs på brugermøderne ville pågå her. 
Desuden skyldes opfattelsen af større integreret samarbejde også, at projektingeniøren 
T.H. deltog i brugermøderne, hvor undertegnet havde forhåbninger og forventninger til, 
at T.H. ville bidrage med vidensdeling på disse møder, og at T.H. ville viderebringe 
resultaterne opnået på brugermøderne, til de respektive ingeniører. Dette synes ikke at 
forekomme på noget tidspunkt. 

Desuden endte designfasen med, at det var arkitekten, i samarbejde med bygherreren, 
der udarbejdede det endelige designforslag, hvorefter ingeniørernes arbejde kunne 
påbegyndes med at tilpasse de tekniske installationer hertil.  

Denne sene inddragelse kan i værste tilfælde sætte projektet tilbage, da de nye 
ventilationssystemer optager mere plads end de eksisterende (Jørgensen, 2013). Derved 
kan arkitekterne risikere, at deres ellers godkendte design skal revurderes, hvis det viser 
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sig, at pladsen til rørføringen ikke er tilstrækkelig, eller at ingeniøren behøver at inddrage 
nogle af de eksisterende rum til teknikrum. 

En mulig forklaring på denne manglende integreret samarbejde kan være benyttelsen af 
dokumentet ”Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning” (FRI &Danske ark, 2012). 
Ydelsesbeskrivelsen er konstrueret på baggrund af arbejdsdeling, som skaber en vis 
sikkerhed for de enkelte aktører, da beskrivelsen konkretiserer, hvilke arbejdsmaterialer 
der skal være færdiggjort i de pågældende faser. Dermed sikrer ydelsesbeskrivelsen, at 
aktørerne er beviste om, hvad der forventes af dem og på hvilket tidspunkt.  

I og med at arbejdsdelingen er så skarpt defineret i ydelsesbeskrivelsen, giver det et 
hurtigt indtryk af, at samarbejde mellem aktørerne vil blive meget minimal i det 
fremadrettede forløb.  

4.1.2 Løsningsforslag 

Mulighederne for at gøre brug af IDP på renoveringsprojektet synes at var der, set ud fra 
arkitektens visioner og projektingeniørens deltagelse på møderne.  

Årsagen til at ovenstående ikke skete, synes at ligge i brugen af ydelsesbeskrivelsen, men 
om det også kunne skyldes problematikken i, at kommunikationen blandt de involverede 
ikke fungerede eller der ingen kendskab er til andre arbejdsmetoder er svært at svare på. 
Skulle sidstnævnte årsager være tilfældet, kan en løsning herpå være brugen af en 
Architectural Engineer (AE). 

AE er en profession med en grundlæggende forståelse indenfor alle ingeniørens 
aspekter, samt for den arkitektoniske historie, designudviklingen med mere. Personens 
opgave er at arbejde tæt sammen med både arkitekter og ingeniører for at sikre, at den 
givende bygning bliver designet og konstrueret, så den afspejler arkitekternes 
kunstneriske visioner og på samme tid lever op til de tekniske krav. En AE er dermed med 
til at ”oversætte” arkitekternes visioner for ingeniørerne og ingeniørernes tekniske 
resultater for arkitekterne. Personen er ligeledes med til at finde fejl og problematikker, 
som vedkommende kan være med til at løse på grund af dens tekniske viden (WiseGEEK, 
2013). En AE uddannede person vil dermed have muligheder for ansættelse som arkitekt 
såvel som ingeniør. 

En AE vil ligeledes være et bindeled, som kan indbringe IDP i et byggeprojekt, hvor 
vedkommende er med til at sikre, at designet af bygningen ikke sker på baggrund af 
arkitektens og bygherrerens præmisser, men på baggrund af fælles fastsatte mål og 
visioner. En AE kan derfor indbringe bredere sammenspil og dermed erfarings- og 
vidensdeling blandt aktørerne til opnåelse af større optimeret løsninger.  

Ligeledes vil Quality Assurance (QA) være et positivt tiltag for en IDP. Denne form for 
kvalitetssikring skal være med til at skabe tillid til, at det endelige byggeri i sidste ende vil 
være tilfredsstillende for bygherreren. Denne form for kvalitetssikring kan ligeledes være 
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behjælpelig med at bygningen opføres på den mest effektive, økonomiske og 
tilfredsstillende måde. Det gøres gennem evaluering af byggeriets enkelte faser samt 
afprøvning af systemer for at sikre, at det rette sammenspil mellem de enkelte aktiviteter i 
bygningen pågår. (PTS, 2008) 

Kvalitetssikring i byggeriet nødvendiggøre, at behandling af designændringer sker 
hurtigst muligt, og at disse inkorporeres i byggeplanerne. Desto tidligere 
designændringerne anerkendes og implementeres, desto færre vil meromkostningerne til 
til-rettelserne være. Et område i byggeriet, hvor kvalitetssikring er vigtigt er i udviklings- 
og specifikationsfasen (fase 3). Arkitekters og ingeniørs ændringer, vedrørende planer og 
specifikationer for byggeriet, foretages oftest i anlægsfasen ved komplicerede byggerier. 
Her er det vigtigt, at ændringerne indarbejdes i byggeplanerne og at disse ændringer 
følges for at sikre, at de bliver udviklet og implementeret korrekt i byggeriet. (PTS, 2008) 

En Architectural Engineer vil derved være en perfekt match til at udføre denne form for 
kvalitetssikring, da personen har en forståelse for byggeriet og vigtigheden af 
sammenspillet mellem arkitekter og ingeniører. Dermed vil en AE kunne styrke og 
forbedre bygningens endelige kvaliteter og slutresultat gennem brug af QA, og hvor hele 
personens arbejde bærer præg af samarbejde, vidensdeling, optimering, og 
kommunikation hvilket er nøgleelementerne i en IDP. 

4.2  Renoveringsprojektets udførelse 

På et driftsmøde blev det tydeliggjort, at renoveringen af bygning 303 foretages i etaper. 
Taget på bygningen er af så ringe stand, at der er behov for hurtigst mulig renovering 
deraf, som sker med efterlevelse af 2010 kravene. Efterfølgende renoveres det 
indvendige af bygningen i dele, da total lukning af bygningen ikke synes muligt på grund 
af dens store brugerudnyttelse. Renovering af klimaskærmen pågår parallelt med den 
indvendige renovering.  

Den indvendige renovering omfatter følgende med primært fokus på forbedret indeklima 
og komfort: 

• Nyt ventilationsanlæg 
• Nyt CTS anlæg  
• Ny radiatordimensionering 
• Ny belysning  
• Ny gulvbelægning/gulvudformning  
• Re-design af siddeforholdene i undervisningslokalernes  
• Mindre opfriskning af indervæggene i form af op pudsning og maling 

Den sideløbende renovering af bygning 303, som omfatter klimaskærmen, sker i form af 
efterisolering af facaderne og udskiftning af eksisterende døre og vinduer. Der ønskes 
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ligeledes vindfang ved de store indgangsparter mod øst og vest for at undgå trækgener i 
foyeren. Se Figur 11 på side 30 for oversigt over bygningens grundplan. Hvorledes 
vindfangene skal løses, og om økonomien er tilstrækkelig hertil, afklares først engang i 
starten af år 2014. 

4.2.1 Problematikker ved udførelsen ift. IDP 

Ved udspredelse af renoveringsprojekterne, kan fejlkommunikation hurtig opstå, da 
renoveringsarbejdet ikke foretages af én og samme aktør, men af flere. Det er derfor 
vigtigt, at klare og præcise mål for renoveringen af klimaskærmen korrekt videregives til 
ventilationsingeniøren, for at sikre, at ventilationsanlægget og radiatorerne 
dimensioneres efter de korrekte forhold. 

Desuden er kravene til planlægning og koordinering af parallelrenovering af auditorierne 
og klimaskærmen ligeledes vigtig, da renoveringsgenerne for brugerne skal mindskes 
mest muligt, samtidig med karambolage blandt renoveringsprojekterne skal undgås.  

Ved brug af IDP havde ovenstående problematikker været undgået, og risikoen for 
forkert dimensionering af diverse tekniske installationer ville kunne mindskes. Ligeledes 
anses der en risiko for, at energiforbruget ved afslutning af renoveringsprojektet kan være 
højere end hvis en samlet renovering havde være foretaget. 

Til illustrering af hvilken betydning et renoveringsvalg kan have af indflydelse på en 
bygnings energiforbrug, foretages der her tre energiberegninger for bygning 303. 1) 
energiberegning af bygningens eksisterende forhold, 2) energiberegning med optimeret 
ventilationssystemet mens resten bibeholdes som eksisterende og 3) en total renovering 
hvor følgende forbedringer foretages: 

1. Optimeret ventilationsanlæg – det samme anlæg – som benyttet ved 2. 
undersøgelse 

2. Efterisoleret hulmur  
3. Energiforbedret vinduer/glaspartier og døre 
4. Energiforbedret kunstigbelysning 

Alle tre energiberegninger foretages i programmet Be10. 

Da den eksakte brugstid og antallet af studerende for fremtiden, er svær at fastlægge, vil 
energiberegninger for forskellige brugsscenarier ligeledes blive beregnet i Be10. Det er 
for at frembringe en konsekvensanalyse af, hvilken indflydelse forskellige brugsmønstre 
har på energiforbruget. 

Til udarbejdelse af energiberegningerne for bygning 303, tages der udelukkende 
udgangspunkt i arkitekternes designforslag, hvor et udkast er vist i Figur 14. 
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Figur 14 Arkitekternes skitseforslag ti l  renoveringen af bygning 303 (Andersen, 2013) 

Efter renoveringen af de enkelte lokaler vil lager- og kopirummene være nedlagt i 
auditorier 43, 46 og 48 til fordel for større undervisningslokaler. Ligeledes er foyerens 
areal udnyttet til grupperum og loungeområde. 

Gennem samtale med ingeniørerne og arkitekterne er det oplyst, at målet for 
renoveringen er at overholde Bygningsreglementets regelsæt for 2010, som svarer til 
klasse II i DS/EN 15251 (Dansk Standart, 2007). 

Til foretagelse af energiberegningerne må forskellige parameter fastlægges. Dette gøres i 
de efterfølgende afsnit, hvor ventilationsanlæggene gennemgås samt bygningens 
konstruktionsopbygning.  

Ventilationsberegninger 

I dette afsnit bliver ventilationsmængderne til det eksisterende ventilationsanlæg 
beskrevet, beregninger for den nødvendige volumenstrøm til de nye anlæg samt dens 
SEL-værdi.  
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Volumenstrømme 

I Tabel 2 ses de eksisterende ventilationsforhold for bygning 303. Ventilationsmængderne 
for de eksisterende forhold er oplyst gennem K. J, ventilationsingeniør for Alectia. Det er 
ligeledes ham, der står for re-designet af ventilationsanlægget og radiatorerne i 
bygningen. 

 

Tabel 2 De eksisterende venti lationsforhold i bygning 303 

 Areal 
[m2] 

Samlet vent. 
mængde [ l/s m2] 

Samlet vent. 
mængde [m3/s]  

Samlet vent. 
mængde [m3/h]  

Auditorium 41, 44, 45, 47 og 
49 

170 11,2 1,9 6.800 

Auditorium 42 213 10,3 2,2 7.920 
Databar/ grupperum 43 169 11,2 1,9 6.800 
Auditorium 46 og 48* 93 12,9 1,2 4.200 
Foyeren 1.121 4,5 5 18.000 
Total 2.534  -  20,9  75.120  

* For de eksisterende forhold var der angivet to forskellige ventilationsmængder. Da lokalerne er identiske, og der ikke 
var yderligere specifikation for, hvilke luftmængder der hørte til hvilke auditorier, er gennemsnitsværdierne heraf 
beregnet og benyttet  

Som Tabel 2 indikerer, er der for de eksisterende forhold behov for en samlet 
ventilationsmængde for auditorierne og foyeren på 75.120 m3/h. 

Ventilationsmængderne der anses nødvendige i auditorierne efter renoveringen, er 
beregnet på baggrund af standarten DS/EN 15251 og litteraturen for komfortventilation 
(Petersen, 2005).  

Den påkrævede volumenstrøm til de nye anlæg beregnes i to steps; 1) beregning af 
volumenstrømmen til bortskaffelse af bygningens og personernes forurening og 2) 
volumenstrømmen påkrævet til bortskaffelsen af varmebelastningen kommende fra 
brugerne. Den volumenstrøm som er størst, vil være den dimensionsgivende for det nye 
anlæg. 

Beregningerne for bortskaffelse af forureningen i lokalerne, er baseret på klasse II i 
ovennævnte standart, hvor benyttede værdier og resultaterne heraf ses i Tabel 3. 
Ligningen der er benyttet til beregningerne ses i (1). 

 

!!"! = ! ∙ !! + ! ∙ !! (1) 
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hvor qtot = totale volumenstrøm [l/s], n = antal personer i rummet, qp = 
ventilationsmængde pr person [l/s pers.], A = arealet af rummet og qB = 
ventilationsmængde til bortventilering af bygningsforurening [l/s m2]. 

 

Tabel 3 Volumenstrøm ti l  bortskaffelse af personernes og bygningens forurening – Nye anlæg 

 n 

Antal 
personer  

[- ]  

 

A 

Areal 
[m2] 

 

qp og qB 

Vent. mængde 
[ l/s pr. pers. 

og l/s m2] 

qtot 

Vent. mængde 
[ l/s] – pr. 

auditorium 

 

Samlet vent. 
mængde 

[m3/h] 

Auditorium 41, 
44, 45, og 49 

100 169 7 og 0,35* 759,2 10.932 

Auditorium 42 250 213 7 og 0,35* 479,2 6.568 
Databar/ 
grupperum 43 

100 169 7 og 0,35* 1824,6 2.733 

Auditorium 47 60 169 7 og 0,35*  1.725 
Auditorium 46 og 
48* 

36 115 7 og 0,35* 292,3 2.104 

Foyeren 120 1.121 7 og 0,35* 1232,4 4.436 
Total 1.002  2.578  -  -  28.499  

* Da renoveringen sker på baggrund af en gammel bygning og ny opbygning af gulvet kan forekomme, anses 
bygningen for at være en lavt-forurenet bygning. 

Til bestemmelse af den volumenstrøm, som er krævet til bortventilering af 
varmebelastningen, er (2) benyttet. Specifikationer vedrørende luften og personernes 
varmeafgivelse er anvendt fra litteraturen komfortventilation (Petersen, 2005). 

 

Φ
! ∙ !! ∙ ∆!

= !! (2) 

 

Φ = varmeafgivelsen fra personer [W/pers.], ρ = luftens densitet [kg/m3], Cp = luftens 
specifikke varmekapacitet [ J/(kg K)] og ΔT = temperaturforskellen mellem 
rumtemperaturen og indblæsningstemperaturen [K] 

Total for bygningen vil der i spidsbelastningens perioder kunne opholde sig 1.002 
studerende i bygningen, som hver udleder 100 W. Den maksimale tilladte temperatur i 
lokalerne er 26°C (DS/EN 15251, 2007), mens indblæsningstemperaturen er 18°C. Dette 
giver en temperaturforskel på 8K. Indsættes værdierne i (2), sammen med værdierne 
fundet i komfortventilationen fås følgende volumenstrøm. 
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(1.002 ∙ 100W)
1,2 !"!! ∙ 1.005!!/(!" ∙ !) ∙ 8!

= 10,4!!!/! 

 

Ovenstående volumenstrøm svare til en ventilationsmængde på 37.440 m3/h. Det skal 
dog pointeres, at varmebelastning fra brugernes computer, den kunstige belysning samt 
fra solindfaldet genne vinduer og døre ikke er medtaget i denne beregning. Disse 
yderligere belastninger ville medføre et større behov for ventilation i bygningen. 

Som det fremgår af beregningerne, er behovet til bortventilering af personernes 
varmeafgivelse større end den er for bortventilering af forureningen i bygning. Derfor vil 
bortventileringen af varmeafgivelsen være den dimensionsgivende volumenstrøm.  

Foruden oplysninger vedrørende det eksisterende ventilationssystem, har 
ventilationsingeniøren også været behjælpelig med data for det fremtidige 
ventilationssystem. Data for begge systemer fremgår i Appendiks C. 

 

Anlæggenes placering og SEL-værdier 

En endelig beslutning vedrørende de nye anlægs placering, er endnu ikke taget, grundet 
det tidlige stadie i projektet. Det er dog fastlagt, at nogle af de eksisterende anlæg skal 
demonteres for derved at skabe plads til nye. Ventilationsingeniøren er ligeledes bekendt 
med problematikken vedrørende pladsproblemerne ved etablering af nye anlæg, da 
disse kommer til at fylde mere end de eksisterende. 

Figur 15 illustrer hvilke af de eksisterende anlæg, der skal demonteres og er markeret 
med et A i en orange firkant. 
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Figur 15 Skitse over demontering af eksisterende anlæg i kælderen, angivet med et A i orange 
firkant. Nye anlæg placeres her. (Jørgensen, 2013) 
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Det er af K. J. overbevisning, at en temperaturvirkningsgrad på 85 % for de nye anlæg 
anses muligt, ved benyttelse af roterende veksler til varme genvending.  

Da anlæggenes endelige dimensionering ikke er foretaget, har deres SEL-værdier 
(Specifikke Elforbrug) ikke været muligt at få oplyst. Da værdierne er nødvendige, for at 
kunne foretage Be10 beregninger, er ventilationsingeniørens oplyste 
ventilationsmængder, for de seks nye ventilationsanlæg, blevet udgangspunktet for 
bestemmelse af specifikke ventilationsanlæg fra Exhausto (Exhausto.dk, 2013).  

Ved brug af producentens Quick Select program har det været muligt, at finde frem til to 
anlæg, som kan levere de nødvendige volumenstrømme. 

Ventilationsingeniørens forhåbninger til en SEL-værdi på 1,5 kJ/m3 og en virkningsgrad 
på 85 %, har ikke været muligt at indfri, til trods for brugen af et VAV anlæg med 
roterende varmeveksler.  

Tabel 4 angiver hvilke typer anlæg der er valgt til auditorierne og foyeren samt deres 
respektive værdier. Resultaterne fra Exhausto kan også ses i Appendiks D. 

 

Tabel 4 SEL-værdier og temperaturvirkningsgrader for de nye anlæg ti l  auditorierne og foyeren 

 Venti lationsmængde 

[m3/h] 

Anlægstype 

[- ]  

SEL-
værdi 

[kJ/ 
m3] 

Temperaturvirkningsgrad 

[- ]  

Auditorierne 14.280 VEX-280-2 2,1 0,72 

Foyeren 9.000 VEX-280-2 1,2 0,80 

 

Det er sandsynligt, at mere effektive anlæg findes på markedet. Men grundet begrænset 
viden vedrørende andre anlæg, anses ovenstående værdier for acceptable, da begge 
anlægstyper overholder Bygningsreglementets krav til ventilationsanlæg med variable 
luftmængde (VAV). Kravene står beskrevet på Bygningsreglementets hjemmeside under 
kapitel 8.3. (Energistyrelsen, 2012) 

4.2.2 Energiberegninger 

I afsnittet her gennemgås de mest generelle indtastninger foretaget i Be10 til 
bestemmelse af energiforbruget, samt de antagelser og indtastninger der gør sig 
gældende for de andre bygningsstadier, der ønskes undersøgt for DTU bygningen 303. 

Til sidst i dette afsnit vil resultaterne for energiforbrugene behandles og analyseres, 
sammen med foretaget indeklimaberegninger med henblik på optimering af 
ventilationsstrategien for auditorium 49. 
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Til generel indtastning i Be10 - Brugsmønster 

Uvisheden omkring det fremtidige brugsmønster i bygning 303, vil medvirke til 
usikkerhed i resultaterne, og konsekvenser for energiforbruget. Det grundes i at 
ventilation har en stor indvirkning på det samlede energiforbrug – 10-40 % af det 
samlede energiforbrug forbruges på ventilation (Energitjenesten, 2011) – som yderligere 
påvirkes af brugeradfærd og personantal. Derfor er fastsættelsen af brugsmønstret og 
antal personer i bygningen vigtig. 

På nuværende tidspunkt benyttes de enkelte lokaler primært i hverdagene i tidsrummet 
8-10 samt 13-15, hvorefter de studerende bevæger sig til andre dele af DTU. Enkle 
tilfælde forekommer, hvor nogle af bygningens auditorier benyttes fra 8-12 og igen fra 
13-17. Ved nogle kurser vil udnyttelsesprocenten af lokale være 100 %, i visse tilfælde > 
100 %, mens andre er benyttet < 100 %. Dertil kommer løbende frafald af kurser, hvilket 
bevirker endnu lavere udnyttelsesgrad over året. Energiberegningerne er udarbejdet på 
baggrund af brugsundersøgelser af bygningens, foretaget af det engelske arkitektfirma 
Gensler [Gensler, 2013], samt af egne observationer gennem studietiden på DTU. 

Da lokalerne på nuværende tidspunkt primært benyttes fire timer ud af 9 tilgængelige, 
antages dette ligeledes at være gældende efter renoveringen. Det medfører, at 
ventilationsanlægget i auditorierne kun behøver at køre i 45 % af brugstiden. Da 
foyerområdet ønskes ombygget, således at det fungerer som arbejds- og loungeområde, 
antages det, at foyeren vil blive benyttet den resterende tid af dagen, hvilket giver en 
brugstid på 55 %. 

 

Indtastninger ti l  Be10 – Eksisterende forhold 

De eksisterende facader er bestående af dobbeltmurret vægge med hulrum imellem. 
Hulrummet mellem væggene er forskellige, alt efter om de er N/S eller Ø/V vendte. 
Bredden på hulrummet er 0,13 m for N/S facaderne, mens det er 0,6 for Ø/V facaderne. 
U-værdierne for ydervæggene er dermed varierende og er fået gennem programmet 
Energy Design3. U-værdierne for vinduer, døre og tag er antaget til de viste værdier på 
baggrund af litteratur (Laustsen & Tommerup, 2008), hvor energiberegninger er foretaget 
på DTU’s bygning 118, som er i lignende stand og af samme opførelsesperiode som 
bygning 303. Det samme gør sig gældende for infiltration og linjetab for fundamentet. 
Linjetabet for vinduerne er bestemt i henhold til DS 418, 2011 tabel 6.12.1a. Værdierne 
for de respektive konstruktionsdele ses i Tabel 5 og Tabel 6. 

 

                                            
3 Theis Andersen har foretaget U-værdi beregningerne i programmet Energy Design, som er tilgængelig på Rockwools 
hjemmeside http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning 
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Tabel 5 U-værdier benyttet t i l  indtastning i Be10 – Eksisterende forhold 

 Tag 

[W/m2K] 

Ydervæg  

[W/m2K] 

Vinduer/Døre 

[W/m2K] 

Infi ltration 

[ l/s m2] 

N/S Ø/V 

U-værdier 0,25 1,37 1,4 2,9 0,4 

 

Tabel 6 Linjetab og længder for fundament og vinduer/døre – Eksisterende forhold 

 Linjetab - 
Fundament 

[W/mK] 

Længde - 
Fundament 

[m] 

Linjetab -
Vinduer/Døre 

[W/mK] 

Længde – 
Vinduer/Døre 

[m] 

Værdier 0,70 221 0,17 374 

 

Hvad angår de eksisterende ventilationsanlæg i bygningen, foreligger der ingen 
specifikationer for deres virkningsgrad samt deres specifikke elforbrug (SEL-værdi). Efter 
samtale med Per Otto Hansen, der står for den daglige drift af anlæggene på DTU, blev 
det fortalt, at auditorierne blev anset som kamre ved dimensionering af 
ventilationsanlæggene, og derved blev udsugning ikke implementeret. I stedet blev der 
monteret spjæld i de nedhængte lofter, som åbner, når ventilationsanlægget starter. 
Disse spjæld reguleres via tryk i lokalerne, som ændres gennem åbning og lukning af 
dørene. Luften i auditorierne bliver derfor ledt op gennem spjældene og ud gennem 
åbninger i taget.  

Da anlæggene er 50 år gamle og benytter følgende udsugningsmetode, anses 
temperaturvirkningsgraden for at ligge på omkring 55 %. Ydermere er der ved datidens 
dimensionering af anlæggene gjort plads til fremtidige udvidelser. Derved er samtlige 
anlæg dimensioneret med en overkapacitet på 20-30 %. (Hansen, 2013) 

Per O. Hansen turde ikke kommentere på anlæggets SEL-værdi men oplyste, at på grund 
af de meget gamle anlæg, overdimensioneringen og motorer som benytter meget strøm 
til driften af ventilatorerne, er anlæggene meget ineffektivt. 

På baggrund af denne viden antages det, at anlæggene vil have en SEL-værdi på 3,5 
kJ/m3. 

 

Indtastninger ti l  Be10 – Optimering af ventilationsanlæg 

Ved denne energiberegning, vil der ikke være yderligere antagelser, da U-værdierne for 
de enkelte konstruktionsdele, vil være de samme som for de eksisterende forhold. (Se 
Tabel 5 og Tabel 6.)  
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Ændringerne der er foretaget i denne energiberegning er vedrørende 
ventilationsmængderne, anlæggenes virkningsgrad og SEL-værdi. Se afsnittet 
”Anlæggenes placering og SEL-værdier” på side 44 og Tabel 4 for specifikke data 
herom. 

 

Indtastninger ti l  Be10 – Totalrenovering  

Da bygningen ikke er færdig renoveret, er der ligeledes ikke kendskab til bygningens 
kommende U-værdier for taget, klimaskærmen samt døre/vinduer. Det antages derfor, at 
taget får en U-værdi, stemmende overens med kravene for 2010, da bygningen renoveres 
herefter.  

Klimaskærmen er som nævnt bestående af dobbeltmurret vægge med hulrum imellem, 
som er forskellige alt efter om de er N/S eller Ø/V vendte. Det forventes ved renovering 
af klimaskærmen, at der foretages hulrumsisolering frem for facadeisolering, da denne 
løsning er nemmere og hurtigere. 

For N/S facaderne er hulrummet 0,13 m bredt mens det for Ø/V er 0,6 m bredt. Dette 
medfører forskellige U-værdier ved efterisoleringen, hvor N/S opnår en værdi på 0,25 
mens Ø/V får 0,06 W/m2K4.  

På nuværende tidspunkt foreligger der ingen specifikationer for U-værdierne på 
vinduerne efter udskiftningen og ej heller på dørene. Det antages dog, at samtlige 
glaspartier i bygningen bliver udskiftet. Dette omfatter både indgangspartierne, 
atriummet i foyeren samt vinduerne i de øst- og vestvendte auditorier. U-værdierne for 
yderdøre og vinduer/glaspartier er besluttet på baggrund af nutidens muligheder inden 
for vinduesløsninger. En U-værdi lavere end 2010 kravene er valgt på baggrund af 
bygningens nuværende ringe stand, hvilket stiller ekstra krav til bygningens 
energiforbedringer, hvis der skal være forhåbninger om efterlevelse af 2010 kravene efter 
den fulde renovering. 

Infiltrationen, som forekommer i bygningen gennem utætheder i konstruktionen samt 
gennem åbning og lukninger af døre, er der ligeledes ikke kendskab til. En udregning af 
dette kunne gøres baseret på resultater fra trykprøvninger af bygningen ved 50 Pa. Et 
resultat fra sådan prøvning har ikke været at finde, derved benyttes foreslået værdi 
angivet i hjælpemanualen tilknyttet Be10 programmet. U-værdier og infiltration ses i 
Tabel 7. 

                                            
4 Theis Andersen har foretaget U-værdi beregningerne i programmet Energy Design, som er tilgængelig på Rockwools 
hjemmeside http://www.rockwool.dk/beregninger/energiberegning  
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Tabel 7 U-værdier benyttet t i l  indtastning i Be10 – Totalrenovering 

 Tag 

[W/m2K] 

Ydervæg  

[W/m2K] 

Vinduer/Døre 

[W/m2K] 

Infi ltration 

[ l/s m2] 

N/S Ø/V 

U-værdier 0,15 0,25 0,06 1,1 0,3 

 

I Tabel 8 angives længder på bygningsfundament samt vinduer og døre, sammen med de 
tilhørende linjetab. Da kendskabet til bygningens fundament er begrænset, er det 
benyttede linjetab taget med udgangspunkt i værdien for bygning 118 (Laustsen & 
Tommerup, 2008), mens det for vinduerne er sat med udgangspunkt i standarten DS 418 
(Dansk standart, 2011). Her er det antaget, at det ved optimering af klimaskærmen vil 
være muligt at benytte en kuldebro afbrydelse på 20 mm.  

 

Tabel 8 Linjetab og længder for fundament og vinduer/døre – Totalrenovering 

 Linjetab - 
Fundament 

[W/mK] 

Længde - 
Fundament 

[m] 

Linjetab -
Vinduer/Døre 

[W/mK] 

Længde – 
Vinduer/Døre 

[m] 

Værdier 0,70 221 0,04 398 

 

Der er ingen tvivl om, at ud fra de forbedringer der foretages ved bygning 303, vil 
bygningen komme tættere på overholdelse af 2010 kravene. Det er dog tvivlsomt om 
ovenstående tiltal er tilstrækkelige, da det er en gammel bygning, med mange utætheder 
og stor brugsbelastning.  

For at komme tættere på målet om en 2010 bygning, anses det dog nødvendigt at 
foretage mere omfattende renovering. Ekstra tiltag kunne være efterisolering af 
fundament og etageadskillelse, men disse forbedringer er ret omkostningsfulde at 
gennemføre. 
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Resultat – Energiforbruget for bygningens 
renoveringsstadier 

Til sammenligning af, hvilke konsekvenser det har for energiforbruget, at en bygning 
renoveres i forskellige stadier er Figur 16 lavet.  

 

 
Figur 16 Sammenfatning af bygningens energiforbrug ift.  dens bygningsti lstande 

Figur 16 indikerer to forskellige energiforbrug 1) det reelle energiforbrug, som benyttes til 
bygningsdriften og 2) forskellen mellem bygningens reelle energiforbrug og det tilladte 
forbrug til overholdelse af 2010 kravene, når bygningens tillæg tages i betragtning.  

Ud fra de tre bygningsstadiers reelle energiforbrug, ses det at den største 
energibesparelse opnås gennem en totalrenovering. Ved denne optimering vil der for 
bygning 303 opnås en besparelse på 44,4 %, set i forhold til bygningens eksisterende 
forhold, mens en forbedring af ventilationsanlægget kun vil indfri en besparelse på 16,4 
%. Men på grund af at der ydes tillæg til bygningens energiforbrug, som varierer for de 
tre bygningsstadier, er stadiernes merforbrug også medtaget i Figur 16.  

Nævnte tillæg gives ved bl.a. store ventilationsbehov (mere end 1,2 l/s m2), som for 
denne case variere, til dels på grund af ventilationsanlæggenes forskellige 
volumenstrømme, men også pga. anlæggenes forskellige SEL-værdier samt bygningens 
tilstande. Det som tillægget gør, er at øger energirammen og dermed chancen for, at 
bygningen kan opnå den ønskede energiklasse. 

Måden tillægget er benyttet på, er ved at se på bygningens energiforbrug, når der 
ventileres med den nødvendige ventilationsmængde, og når der kun ventileres med 1,2 
l/s m2. Forskellen mellem disse to energiforbrug udgør det tillæg, som der må korrigeres 
for. Denne korrektion indtastes i Be10 programmet, se Figur 17, som yder et tillæg til 
energirammen, som kommer til udslag ved den endelige energiramme. Se Figur 18. 
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Figur 17 Indikation af t i l læg ti l  energirammen – Eksisterende forhold 

  

 
Figur 18 Indikation for implementering af t i l lægget i  energirammen – Eksisterende forhold 

Som eksempel skal der til driften af den eksisterende bygning benyttes 281,2 kWh/m2 år, 
men hvis 2010 kravene skal overholdes, må der kun forbruges 170,6 kWh/m2 år, når 
tillægget medtages. Dermed er den eksisterende bygning 110,6 kWh/m2 år fra at opfylde 
2010 kravene. 

Ud fra Figur 16 ses det, at mængden af energi ved overforbruget, som adskiller de 
eksisterende forhold og forholdene ved optimeret ventilationsanlæg, er minimale, når det 
handler om, hvor tæt de er på at opfylde 2010 kravene. For disse to tilfælde forbruges 
der henholdsvis 110,6 og 111,9 kWh/m2 år for meget energi, set i forhold til 2010 
kravene, mens der ved en totalrenovering af bygning 303 benyttes 45,3 kWh/m2 år for 
meget.  

Årsagen til det lidt højere energiforbrug, når ventilationsanlægget er optimeret i forhold 
til resultaterne for de eksisterende forhold skyldes, at der ved implementering af det nye 
anlæg givers anledning til køling, hvilket der ikke er på det eksisterende anlæg. Så 
eftersom der forekommer overtemperaturstimer i bygningen i de eksisterende forhold, så 
bliver kølefladen i det nye ventilationsanlæg aktiveres. Til gengæld er bedre komfort i 
bygningen opnået, da overtemperaturstimerne bortventileres. 

Det viser derfor, for dette renoveringsprojekt, at forbedring af energiforbruget ikke alene 
kan ske gennem optimering af bygningens installationer, men at renovering af bygningen 
skal ske samlet, hvis et egentligt og mærkbart resultat skal opnås. 

Til besparelser af energiforbruget, hvor ventilationsanlæggets køling ikke ønskes, kan 
implementering af yderligere udhæng på bygingen nævnes. Det ville mindske 
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indtrængningen af solens stråler i bygningen, og derved mindske solens tilførte varme. 
Konsekvenser ved dette valg kan være kompromis med indeklimaet, da overhænget ikke 
vil være lige så effektivt som ventilationsanlæggets køling, samt det vil bidrage med 
arkitektoniske ændringer på bygningen.  

Energiøkonomisk er konklusionen at smårenoveringer ikke nødvendigvis vil resultere i 
lavere energiforbrug, og hvis det gør, så er deres besparelser ofte ikke så mærkbare, som 
ved totalrenovering. Ud over dette kan småændringer her og der resultere i ikke-
sammenhængende forhold. Hvis fx ventilationsanlægget forbedres og to år efter 
foretages efterisolering af konstruktionsdelene, hvor ventilationsanlægget ved indkøb og 
opsætning ikke var optimeret med henblik på fremtidige bygningsforbedringer, vil det 
resultere i yderligere omkostninger til driften af ventilationsanlægget. Det skyldes at 
anlægget skal justeres og om kalkuleres, grundet dets overdimensionering, som vil 
resultere i øgede initial-investeringer. Havde efterisoleringen og forbedringerne til 
ventilationsanlægget været foretaget samtidig, kunne et langt mere passende 
ventilationsanlæg blevet valgt, og ekstraomkostninger til om-justeringer og til-rettelser af 
anlægget været undgået og besparet.  

Nøgletallene fra Be10 programmet i form af indtastninger og resultater, kan findes i 
Appendiks E for de eksisterende forhold og totalrenoveringen. 

Brugsscenarier og deres betydning for energiforbruget 

Som nævnt, er ovenstående beregninger foretaget med udgangspunkt i den nuværende 
brugssituation af auditorierne, hvor den antagende brug af foyeren anses for at blive 
større grundet nye arbejdsforhold.  

På grund af det begrænset kendskab til bygningens kommende brug, ønskes det 
yderligere undersøgt, hvilke konsekvenser det vil have for energiforbruget, hvis 
brugsscenarierne ændres i forholdt til det antagende. Ved beregning heraf, tages der kun 
udgangspunkt i den totalrenoverede bygning. 

Tabel 9 indikerer variationer af den tid lokalerne bruges. Fx er scenarie 1 et udtryk for, at 
både auditorierne og foyeren benyttes i alle timerne fra 8-17, mens scenarie 3 er et 
udtryk for, at auditorierne kun benyttes i 4,5 time, ud af de mulige 9, og foyeren er i brug 
alle 9 timer.  

 

Tabel 9 Brugstidsvariationer – Totalrenovering   

 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

Auditorier Foyeren Auditorier Foyeren Auditorier Foyeren 

Brugstid [%] 100 100 50 50 44 100 



 54 

Variationerne i Tabel 10 omhandler mængden af de studerende, der er til stede i de 
respektive områder. Det har derfor intet med brugstiden at gøre, men derimod noget 
med udnyttelsesgraden af bygningens faciliteter. Det skal dog pointeres, at der ved 
beregningerne af energiforbruger for variabelt studieantal i bygningen, udelukkende 
tages udgangspunkt i brugstidsfordelingen, som den er i dag. Det vil sige, at auditorierne 
benyttes 45 % af tiden og foyeren de resterende 55 %. 

 

Tabel 10 Variationer af antal studerende – Totalrenovering  

 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 

Auditorier Foyeren Auditorier Foyeren Auditorier Foyeren 

Antal 
studerende [%] 

100 80 80 80 60 100 

 

Energiforbruget for de forskell ige scenarier 

De to forskelige brugsscenarier påvirker energiforbruget på to vidt forskellige måder. 
Scenarierne som omfatter brugstiden af bygningens faciliteter (Tabel 9) påvirker tiden 
ventilationsanlægget anses for at skulle være i brug. Udnyttelsesprocenten af faciliteterne 
(Tabel 10) påvirker derimod behovet for køling/ventilation af bygningen ud fra 
personernes varmebelastning i bygningen, samt ventilationsmængden der er behov for. 
Det skal dog påpeges, at der kun er antaget kølebehov i auditorierne, grundet deres 
større personantal pr. m2, samt at foyeren vil have mere udveksling af luft og varme til det 
fri via hoveddørene og dørene i atriummet. Derfor vil antallet af personvariationer i 
foyeren kun have indflydelse på ventilationsmængden, og ikke på kølingen. 

 
Figur 19 Energiforbrug ved forskell ige brugstider 

Som formodet, jo mindre et lokale bliver benyttet, jo mindre skal ventilationsanlægget 
kører og desto mere energi kan der spares. Derfor er det ikke overraskende, at den 
største mængde energi forbruges, når både auditorierne og foyeren benyttes 100%, se 
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Figur 19. Det figuren ligeledes viser er, at mængden af tid foyeren bruges, ikke har lige så 
stor indflydelse på energiforbruget som auditorierne. Det skyldes, at der i auditorierne er 
påkrævet en langt større ventilationsmængde, for at den rette komfort i auditorierne kan 
opretholdes.  

 
Figur 20 Energiforbrug ved forskell ig udnyttelsesprocent af facil iteterne 

Igen ses det i Figur 20, at det er auditorierne, som har den største indflydelse på 
energiforbruget. Dette kommer til udtryk ved, at jo lavere udnyttelsesprocenten er i 
auditorierne, fx scenarie 3, jo lavere er det samlede energiforbrug over et år for hele 
bygningen.  

Årsagen skyldes, at foyeren ikke er anset for at have et kølebehov. Derfor vil 
personbelastningen i foyeren ikke have lige så stor indflydelse på ventilationsbehovet, da 
ventilationsanlægget i Be10 øger luftmængderne ved høje temperaturstimer, og ikke i 
forbindelse med personers forurening (CO2 koncentration). 

Det der giver udfaldet til et lavere energiforbrug i scenarie 3 sammenlignet med scenarie 
2, er det minimeret forbrug af el til driften af bygningen i form af ventilation og køling. 

4.3  Indeklima beregninger – BSim  

Den primære årsag til renovering af bygning 303 skyldes de ringe indeklimaforhold, som 
bygningen har på nuværende tidspunkt. Da IDP handler om optimering til mere 
energieffektive bygninger, vil dette afsnit primært omhandle optimering af køling og 
ventilationen af bygningen, og dermed bære præg af kvalitetssikring (QA) gennem 
forskellige simuleringsanalyser.  

Da bygningen består af forskellige funktioner, geometrier og personbelastninger er 
indeklimaberegningerne valgt at blive udført for auditorium 49. Valget skyldes, at det er 
et hjørneauditorium med vinduer mod SV, som kan betyde problemer med 
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overtemperaturstimer og derved øger kravet til køling. Derudover er dette auditorium 
også et af de lokaler, som har den største personbelastning, hvilket stiller store krav til 
bortventilering af CO2. 

Indeklimaberegningerne er kun foretaget for bygningens endelige renovering – 
totalrenovering – som står beskrevet i afsnit 4.2.2. 

Resultaterne som behandles i dette afsnit, er resultater opnået i lokalets brugstid, da 
indeklimakravene kun er gældende herfor. I den forbindelse er der valgt, at auditoriet har 
en brugstid som løber fra 8-12, én times frokostpause hvor de studerende forlader lokalet 
og benyttes igen fra 13-17. Oplysninger vedrørende alle indtastningerne i BSim kan 
findes i Appendiks F. 

4.3.1 Dimensionering af kølefladens max effekt 

Til køling af bygning 303 er det valgt, at det er ventilationsanlægget, som skal udføre 
køling. Da der på forhånd ikke var nogle kendskab til, hvilken max kapacitet 
ventilationsanlægget skulle køle med, foretages der her en sensitivitetsanalyse. 

Formålet med analysen er at finde ud af, hvilke forhold der vil være mellem auditorium 
49s temperaturer kølefladens max effekt og energi forbrugt hertil. Udgangspunktet til 
bestemmelse af max kapaciteten sker på baggrund af kravet om en max 
operativtemperatur på 26°C kan overholdes5 (Dansk standart, 2007).  

Til denne analyse er det valgt, at kølefladen skal dimensioneres efter det værste tilfælde, 
hvilket vil sige 100 studerende i lokalet, som alle benytter bærbarcomputer med en 
varmeudledning på 27 W.  

Fremgangsmåden til denne analyse er at starte med en max effekt på nul for herefter at 
arbejde med et interval på to op til -20 kW. Resultaterne af denne analyse fremgår af 
Tabel 11. 

                                            
5 Operative temperaturer er den temperatur en person føler i et lokale, og dermed ikke den temperatur, som kan måles 
med et termometer. 
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Tabel 11 Kølefladens nødvendige max kapacitet – Auditorium 49 

Køling - kapacitet 

Max 
køleeffekt 

Operative 
temperatur 

(max) 

Inde lufts 
temperatur 

Energiforbrug - 
venti lation 

Energiforbrug - 
køling 

[kW] [°C] [°C] [kWh/år] [kWh/år] 

0 33,78 33,76 -13909,23 0 

-2 32,73 32,67 -13958,72 -320,4 

-4 31,79 31,67 -13990,44 -530,28 

-6 30,97 30,78 -14005,45 -661,59 

-8 30,21 29,93 -14014,87 -743,21 

-10 29,52 29,15 -14022,66 -805,05 

-12 28,92 28,45 -14027,18 -840,05 

-14 28,38 27,8 -14029,58 -860,64 

-16 28,22 27,64 -14031,47 -871,8 

-18 28,22 27,64 -14031,36 -874,85 

-20 28,22 27,64 -14031,23 -875,96 

-25 28,22 27,64 -14031,3 -876,99 

-40 28,22 27,64 -14031,3 -876,99 

Middelværdi 29,80 29,42 -14008,83 -702,91 

 

I Tabel 11 er kølefladen med en max kapacitet på -14 kW markeret med en blå baggrund 
til indikation af, at denne kapacitet ville være den mest fordelagtige at benytte i 
auditorium. Årsagen er, at ved denne kapacitet opnås de laveste temperaturer set i 
forhold til den energi, der benyttes til henholdsvis køling og ventilation af rummet.  

Som tabellen viser, vil der ved brug af højere effektivitet ikke kunne opnås meget lavere 
temperaturer, men til gengæld vil energiforbruget fortsat stige frem til kølefladens max 
effekt på -25 kW. Årsagen til at der er foretaget undersøgelser for køleeffekter på 
henholdsvis - 25 og -40 kW var for at se, hvilken indflydelse disse effekter ville have på 
henholdsvis temperaturerne i lokalet samt på energiforbruget. Men som Tabel 11 viser, så 
kommer der ikke de store variationer i resultaterne efter en max effekt på -14 kW. 

Uanset hvilken effekt der benyttes, så vil auditoriet ikke komme til at efterleve kravene om 
en max operativtemperatur på 26°C, når auditoriet er udsat for sin spidsbelastning. 
Forholdet mellem den maksimale operative temperatur i auditorium 49 og anlæggets 
maximale køleeffekt er vist i Figur 21. 
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Figur 21 Temperaturvariationer i  forhold ti l  anlæggets maksimale køleeffekt  

4.3.2 Køleanlægget i forhold til personbelastning 

Selvom ovenstående viser, at der er behov for køling, så er det dog sjældent, at et lokale 
vil være udsat for sin spidsbelastning. Derfor undersøges den maksimale tilladte 
personbelastning af auditoriet, hvis køleanlægget med sin maksimale effekt på -14 kW, 
skal kunne efterleve kravene om en max operativtemperatur på 26°C. Resultaterne kan 
ses i Tabel 12. 
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Tabel 12 Overholdelse af temperaturkrav med henblik på personbelastning – Auditorium 49 

Køling power -14 kW - Overholdelse af temperatur krav 

Person-
belastning 

Operative 
temperatur 

(max) 

Inde lufts 
temperatur 

Energiforbrug - 
venti lation 

Energiforbrug - 
køling 

Energiforbrug - 
opvarmning 

[%] [°C] [°C] [kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] 

100 28,38 27,8 -14029,58 -860,64 2092,21 

90 27,85 27,26 -12827,89 -743,09 2470,01 

80 27,33 26,72 -11608,48 -596,46 2871,43 

70 26,87 26,26 -10361,19 -473,73 3299,59 

60 26,44 26,24 -9095,53 -384,96 3747,13 

50 26,15 26,19 -7827,47 -305,21 4234,17 

40 26,03 26,28 -6495,07 -232,97 4700,95 

30 26,00 26,11 -5309,4 -179,45 5302,44 

20 26,00 26,15 -4974,39 -127,04 6584,73 

10 26,03 26,03 -4676,47 -81,65 7983,74 

Middelværdi 26,71 26,50 -8.720,55 -398,52 4.328,64 

 

Tabellen viser, at færre studerende medfører mindre energiforbrug til ventilation samt 
køling pga. deres mindre CO2 udledning og varmetilføjelse. Til gengæld betyder et 
faldende personantal et stigende behov for opvarmningen, da den gratisvarme, som 
personerne og deres computere bidrager med, minimeres i takt med faldende 
personbelastning. 

For bedre at illustrerer forholdet mellem energiforbruget til køling og 
temperaturpåvirkningen af personbelastningen af auditoriet er Figur 22 lavet. 
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Figur 22 Operativtemperatur og energiforbrug ti l  køling ift.  personbelastningen – Auditorium 49 

Som Figur 22 viser, så falder forbruget af køling og temperaturene i lokalet i takt med at 
personbelastningen falder.  

Skæringen mellem den maksimale operative temperatur og energiforbruget til køling sker 
ved en personbelastning på 70 %. Det er på det sted, hvor temperaturkravene ifølge 
DS/EN 15251 lige er overskredet.  

Ifølge standarten er det tilladt at overstige makstemperaturen i 5 % af brugstiden. Denne 
grænse er præcis opnået, når lokalet har en personbelastning på 60 %, hvilket fremgår af 
Figur 23. 
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Figur 23 Procentdel af brugstiden, hvor den operative temperatur er over 26°C ved en 
personbelastning på 60 % ved mekaniskkøling 

Det betyder derfor, at hvis tilfredsstillende temperatur skal opnås i auditoriet, må lokalet 
ikke være mere end 60 % fyldt, hvilket svare til 60 studerende, ved benyttelse af køling. 
Et max antal på 60 pers. anses for usandsynligt, da mange af DTU’s kurser er større end 
dette.  

4.3.3 Mekanisk køling kombineret med naturlig ventilation 

Da den mekaniske køling ikke kunne efterleve kravene ved personbelastninger over 60 %, 
ønskes det undersøgt, om naturlig ventilation kunne være en mulighed hertil. Andre 
løsningsforslag kunne også være mulige, som minimering af vinduesarealet eller øge 
tagets udhæng. Men da renoveringsprojektet udelukkende tager udgangspunkt i 
bygningens nuværende arkitektur, vil ovennævnte løsningsmuligheder ikke blive 
undersøgt. 

Den naturlige ventilation anses muligt at implementere i auditorium 49, eftersom 
eksisterende vinduer udskiftes med mere energivenlige vinduer. På nuværende tidspunkt, 
er vinduerne fastepartier, og kan derved ikke åbnes. I BSim beregningerne er det derfor 
antaget, at de eksisterende vinduer erstattes med vinduer, som er 1,5m brede, 1,7m høje 
og med åbningsmuligheder. Alt i alt vil der være ni vinduer, som placeres ved siden af 
hinanden, præcis som de eksisterende.  

I stedet for at have en fast afskærmning som i dag, er der i BSim valgt at benyttet 
udvendige rullegardiner (screens), som vil kører ned alt efter behov. Billeder af 
eksisterende afskærmning og det påtænkte nye er vist i Figur 24 
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Eksisterende solafskærmning i byg. 303 

 
Påtænkt solafskærmningsløsning 
(kvalitetsmarkiser, 2014) 

Figur 24 I l lustration af eksisterende solafskærmningsløsning på bygning 303 og den påtænkte 
løsning ved brug af screens 

Resultatet for kombination af naturlig ventilation og mekanisk køling i auditorium 49 
fremgår af Tabel 13. 
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Tabel 13 Resultater for kombination af naturl igventi lation med mekaniskkøling i forhold ti l  
personbelastningen i auditorium 49. 

Køling power -14 kW - Brug af naturligvent. 

Person-
belastning 

Operative 
temperatur 

(max) - 
kombineret 

vent. 

Inde lufts 
temperatur 

Energiforbrug 
- venti lation 
kombineret 

vent. 

Energiforbrug 
- køling 

kombineret 
vent. 

Energiforbrug 
- opvarmning 
kombineret 

vent. 

[%] [°C] [°C] [kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] 

100 27,84 27,3 -10455,39 -397,78 2189,3 

90 27,49 26,94 -9608,17 -341,92 2633,62 

80 27,15 26,59 -8779,18 -296,62 3128,32 

70 26,81 26,29 -8021,42 -265,7 3589,68 

60 26,46 26,39 -7250,58 -233,22 4030,6 

50 26,20 26,28 -6467,95 -198,97 4499,17 

40 26,02 25,95 -5629,26 -163,99 4946,64 

30 26,00 26,09 -4876,81 -121,56 5497,86 

20 26,00 26,22 -4740,29 -66,02 6689,07 

10 26,00 26,12 -4576,56 -34,39 7991,02 

Middelværdi 26,60 26,42 -7.040,56 -212,02 4.519,53 

 

Generelt for ovenstående resultater kan siges, at forholdet mellem den faldende 
personbelastning og energiforbruget, er den samme som ved brugen af mekanisk køling. 
Ved sammenligning af resultater i Tabel 13 med resultaterne for kun mekanisk køling – 
Tabel 12 – fremgår det tydligt, at bedre resultater opnås ved brug af hybrid ventilation. 
Til hurtig illustrering heraf er Tabel 14 lavet, hvor middelværdierne for resultaterne af de 
to ventilationsmetoder er angivet. 
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Tabel 14 Sammenligning af middelværdierne ved brug af kun mekanisk køling eller hybrid venti lation 

 Operative 
temperatur 

(max) 

Indelufts 
temperatur 

Energiforbrug 
– venti lation 

Energiforbrug 
– køling 

Energiforbrug 
– opvarmning 

 [°C] [°C] [kWh/år] [kWh/år] [kWh/år] 

Mekanisk køling 26,71 26,50 -8.720,55 -398,52 4.328,64 

Hybrid 
ventilation 

26,60 26,42 -7.040,56 -212,02 4.519,53 

 

Som Tabel 14 viser, så opnås en gennemsnitlig lavere operativtemperatur i auditoriet på 
0,11°C ved hybrid ventilation mens forbruget til ventilation og køling af lokalet minimeres 
med henholdsvis 1.680 og 186,50 kWh. Opvarmningsforbruget er dog øget med 190,89 
kWh. Det lavere energiforbrug til ventilation og køling skyldes, at ved hybrid ventilation 
ventileres og køles rummet gratis gennem vinduernes åbninger. Den øget mængde 
energi, som forbruges til opvarmning af lokalet sker fordi, at varmen ikke bliver 
genanvendt i ventilationsanlægget men bliver sendt ud gennem vinduerne. 

For bedre at se forskellen mellem de enkelte parameter ved de to ventilationsformer er 
Figur 25 og Figur 27 lavet. 

 
Figur 25 Temperaturfordeling i auditorium 49 for de to venti lationsmetoder i  forhold ti l  
personbelastningen 

Figur 25 viser, at lavere temperaturer opnås i auditoriet, når kombineret ventilation 
benyttes indtil personbelastningen er nede omkring 70 %. Herfra ligger temperaturerne i 
lokalet meget ens.  
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Selvom en personbelastning på 100 % giver temperaturer på knapt 28°C, så holdes 
kravet om max 5 % afvigelse fra 26°C i brugstiden. Dette kan ses i Figur 26. 

 

 
Figur 26 Procentdel af brugstiden, hvor den operative temperatur er over 26°C ved en 
personbelastning på 100 % ved kombineret venti lation 

Med hensyn til energiforbruget, så forbruges der generelt set langt mindre energi, når 
der benyttes hybrid ventilation. For ventilering af auditoriet er det først ved en 
personbelastning omkring 15-20 % at energiforbrugene ligge på samme niveau, mens 
energien benyttet til køling af auditoriet, uanset personbelastningen, vil ligge lavere ved 
den kombineret ventilationsløsning. Se Figur 27. Årsagen er, at vinduerne i BSim er sat til 
at åbne før den mekaniske køling aktiveres for at spare mest mulig på energien. 

Til gengæld, som det fremgår af Figur 27, så forbruges lidt mere energi på opvarmningen 
af auditoriet når en kombineret ventilation bruges. Det forekommer specielt ved 
personbelastninger > 15 %, hvilket skyldes, at vinduerne i denne periode vil være mere 
åbne, end ved en lille personbelastning, og derved er varme genvendingen ikke lige så 
stor.  
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Figur 27 Forskelle på energiforbruget ved brug af enten hybrid- eller mekanisk venti lation af 
auditorium 49 i forhold ti l  personbelastningen 

På baggrund af resultaterne ses hybrid ventilation som en klar fordel for 
renoveringsprojektet, da auditorierne med sikkerhed vil blive hårdere belastet end 20 %, 
hvor energiforbrugene for de to ventilationsformer var meget ens. 

Da renoveringsprojektet sker på baggrund af indeklimaforbedringer, ønskes auditoriets 
CO2 koncentration ligeledes undersøgt. Dette er gjort for situationen med hybrid 
ventilation og ved en personbelastning på 100 %. Spidsbelastningen er valgt, da nogle af 
DTU kurserne er af sådan størrelse, og hvis denne belastning kan efterleve kravene på 
max 1000 ppm, så vil lavere personbelastninger også kunne. Resultaterne fremgår af 
Figur 28. 
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Figur 28 CO2 niveauets procentfordeling over auditoriets brugstid ved en personbelastning på 100 % 
og ved brug af hybrid venti lation 

Som Figur 28 viser, så vil der på intet tidspunkt i løbet at brugstiden forekomme en CO2 

koncentration på over 1000 ppm. Derved kan det siges, at både temperaturerne og CO2 

koncentration i auditorium 49 lever op til standarterne beskrevet i DS/EN 15251 (Dansk 
Standart, 2007), så længe der benyttes en kombineret ventilationsløsning. 

4.4  AE/QA samarbejde i masterprojektet – test af 
løsningsforslaget 

Sideløbende med analysen af renoveringsprojektet for bygning 303, har undertegnede  
påtaget sig rollen som AE som forslået i nærværende projekt. Dermed kunne det 
undersøges, hvordan denne rolle opleves under virkelighedslignende forhold. Der har her 
været indgået et samarbejde med en bachelorstuderende, Theis Andersson, som skulle 
udarbejde sit bachelorprojekt. For at undgå misforståelser så er det relevant at nævne, at 
Theis gennemførte sine beregninger udelukkende med henblik på vurdering af 
designforslagenes indvirkning på indeklimaet, mens mine beregninger, fra forrige afsnit, 
er udarbejdet for et endeligt design af auditorium 49 for yderligere optimering af 
auditoriets ventilations- og køleprincipper, samt til kvalitetssikring af det fremtidige 
indeklima. 

Theis’ bacheloropgave havde til formål at demonstrere den automatisering der foregår 
mellem BIMs (Bygnings Informations Modellering) beskrivelser og beregningsværktøjer 
for eksempelvis energiforbruget af en bygning. Til dette formål havde han behov for en 
case og her kunne vores opgaver mødes. 
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Den sideløbende AE opgave har gået ud på, at Theis fik udleveret de første udkast til re-
designet af bygning 303, hvorefter han skulle foretage ingeniørberegninger af 
indeklimaet. Til dette formål valgte han at beskrive bygningen i BIM program Revit og 
benytte programmet Ecotect til beregning af indeklimaforholdet for de respektive 
designs.  

De resultater, undertegnede bad Theis om at undersøge, var som følger: 

 

1. Dagslysfactor  
a. Mængden af dagslys i arbejdshøjde (0,85m) og i øjenhøjde (1,1 m)  

 
2. Temperatur 

a. Antal over- og undertemperatur for de enkelte måneder over et helt år 
b. Temperaturvariation for den varmeste og koldeste dag 
c. Temperatur for opstartsdagen efter sommerferieren  
d. Temperatur for opstartsdagen efter vinteren 

3. Ventilation 
a. Timeantallet ventilationssystemet er i brug for et helt år 
b. Mængde energi der bruges til at ventilere rummene med 
c. Mængde energi der benyttes til køling 
d. CO2 niveauet i lokalerne 

 
4. Opvarmning/køling 

a. Fordelingen af behovet for opvarmning/køling i brugstiden for et helt år 
b. Mængde energi der er behov for til opvarmning 

 

Valget af disse resultatundersøgelser skyldes ønsket om at sikre, at brugerne af lokalerne 
ville opnå den rette komfort. Derfor syntes det vigtigt at se på, om den rette 
dagslysmænge ville forekomme omkring arbejdspladserne, om temperaturerne 
overholdes – specielt når lokalerne ikke havde været i brug gennem en længere periode 
(ferier) – samt om luftkvaliteten i de respektive auditorier kunne overholde kravene. 
Ligeledes syntes det vigtigt at undersøge, om der ville være variationer i auditoriernes 
energiforbrug, og hvad disse variationer skyldes. 

En fuld IDP, hvor alle 7 faser bliver afprøvet, har selvfølgelig ikke været muligt, til dels på 
grund af Theis’ korte tid til at udføre sit bachelorprojekt, men ligeledes fordi projektet 
ikke har kunnet føres til ende med en overdragelse af den færdigrenoverede bygning. 
Derfor har samarbejdet med Theis været koncentreret omkring de to første faser i 
processen, hvor der har været fokus på bygherrens/brugernes ønsker for bygningen samt 
indeklimaberegninger for forskellige designforslag og deres indflydelse herpå. 
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I løbet af testprojektet blev det tydeliggjort, at ikke alle ovenstående resultater var mulige 
at opnå i Ecotect. Fx var det ikke muligt at få oplyst, hvilke tidsrum ventilationsanlægget 
kørte og hvor stor en andel af tiden, det kørte på max kapacitet. Ligeledes var det ikke 
muligt at foretage opvarmningsberegninger ved brug af radiatorer, da programmet 
benytter ventilationssystemet til dette. CO2 niveauets fordeling i løbet af dagen var ej 
heller muligt, da ventilationsanlægget ikke kunne styres efter CO2 niveauet, men kun efter 
temperaturer. 

Foruden specifikationer af ønskede slutresultater, blev samtlige forudsætninger for 
auditorierne ligeledes beskrevet for ham. Her refereres til, at bygningen skulle renoveres 
efter 2010 kravene og dermed at indeklimaet skulle opfylde standarterne for klasse II 
beskrevet i DS/EN 15251 (Dansk Standart, 2007). 

I løbet af Theis’ arbejdsproces, foretog undertegnet kvalitetssikring af hans resultater, ved 
at gennemtjekke indtastninger i Ecotect, samt de løbende opnåede resultater. Dette blev 
gjort for at forhindre så mange fejl som muligt senere i forløbet og for at sikre, at alle 
ønskelige resultater blev opnået. 

Til bestemmelse af indeklimaet i bygning 303 blev det valgt at arbejde med auditorium 
47, som ligger i midten af bygningen og ingen vinduer har samt auditorium 49 som er et 
hjørneauditorium, og som er lidt større end 47. Placering af rummene er vist i Figur 29. 

For auditorium 49 er der 
foretaget 2 forskellige 
beregninger. 1) beregning hvor 
auditoriet er opbygget som ét 
lokale med forelæsningsplads 
bagerst i lokalet og 
gruppearbejdsplads tættest på 
foyeren – benævnt R1 i resultatet. 
2) hvor auditoriets funktioner er 
delt i to via en glasvæg mellem 
gruppearbejdspladserne og 
forelæsningspladserne – benævnt 
R2.  De to forskellige 
rumopbygninger (R1 og R2) kan 
ses i Figur 30 og Figur 31. 

 
Figur 29  Auditorium placering i bygning 303 – Auditorium 
47 markeret med rød firkant, auditorium 49 med grøn 
firkant 
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Figur 30 Auditorium 49 som et stort lokale – R1 
(Andersen, 2013) 

 
Figur 31 Auditorium 49 med glasvæg ti l  
adskil lelse af rummets funktioner – R2 
(Andersen, 2013) 

Ligeledes er resultaterne udelukkende gennemført for en totalrenovering af bygningen. 
De opnåede resultater kan ses i Appendiks G, hvor kommentar knyttet dertil ligeledes 
kan findes. 

4.4.1 Delkonklusion og diskussion af Ecotect og AE/QA 
samarbejdet 

Generelt kan det siges, at Ecotect ved brug i IDP primært vil være fordelagtigt i 
designfasen, hvor programmet kan komme med hurtige overslagsresultater af 
designændringernes påvirkning af indeklimaet. Til mere specifik dokumentation af 
indeklimaforholdene synes programmet ikke at være optimalt, da det har begrænsninger 
ved bl.a. ventilationsstyringer og CO2 koncentrationsberegninger. Til mere detaljeret 
indeklimadokumentation vil programmet BSim være at foretrække, grundet dets flere 
muligheder, men kompleksiteten af programmet er også større. Indeklimaresultater fra 
nævnte program kan ses i afsnit 4.3 på side 55.  

Igennem samarbejdet har løbende dialog og kommunikation med Theis bevirkede, at 
ventilationssystemets driftstid blev mindsket og dermed minimerede energiforbruget 
hertil. Havde samarbejdet med Theis fortsat lidt længere, havde fejl og uklarheder 
vedrørende nogle af resultaterne kunnet udbedres. Der refereres her til den større 
mængde dagslys, som forekommer i gruppearbejdsområdet, når glasvæggen er opsat, 
lave temperaturer uden for brugstiden og brugen af ventilationsanlægget i månederne 
juli og august til trodsfor ventilationsanlægget er sat ud af drift i denne periode. 
Yderligere optimeringsmuligheder i form af ventilationssystemets sætpunkttemperaturer 
kunne ligeledes havde været undersøgt, hvilket kunne havde resulteret i lavere 
energiforbrug og dermed færre driftsomkostninger. Grundet de tidsmæssige 
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begrænsninger for Theis bacheloropgave, var videre forbedringer af projektet ikke 
muligt. 

Gennem testprojektet var der en klarhed over, hvad hinanden havde foretaget sig, 
samtidig med at der var en gensidig deling af ekspertise, som førte til relative få til-
rettelser af projektet. Samarbejdet har også vist, at et integreret samarbejde giver større 
forståelse for hinandens arbejde og tankegang, end ved separat arbejde. Derfor har dette 
sideløbende projekt bidraget med en øget forståelse for vigtigheden af en IDP, da det 
tætte samarbejde bidrog med en gensidige kendskab til hinandens arbejdsgang, som 
netop var med til hurtig fejlfinding i de udarbejdede resultater. Der er derfor ingen tvivl 
om, at havde samarbejdet fortsat, havde bedre og mere korrekte resultater været opnået, 
hvilket ligeledes anses for muligt for byggeprojekter i erhvervslivet. 

Ud fra opnået erfaringer af det korte testprojekt anses AE/QA og IDP for at være et 
vigtige ”nøgleelement” i fremtidens byggeri, hvis ønsket om bedre og billigere 
bygninger skal kunne efterleves i fremtiden. Samarbejdet med Theis har vist, at til trods 
for forskelligheder, var det muligt at indgå et samarbejde som forstærkede 
kommunikationen blandt os med resultater, hvor kun yderligere småjusteringer ønskes 
foretaget. Dette sideløbende projekt er evidens for, at tæt samarbejde blandt de 
medvirkende i et projekt kan være med til at minimere til-rettelserne, som kan være 
yderst kostlige i et byggeprojekt, både hvad angår mandetimer, samt hvis fejlene 
opdages for sent i byggeprocessen. Sene fejlfindinger kan i værste tilfælde medvirker til 
forsinkelser eller øget driftsomkostninger til bygningen. 

Når det så er sagt, så er det ligeledes vigtigt at pointere, at ved indgåelse af integreret 
samarbejde (AE) og IDP, synes det vigtigt, at alle parter er indforstået med dette 
samarbejde. Sker det ikke, vil det rette udbytte ikke kunne opnås og en IDP kan dermed 
blive anset som en forhindring frem for en fordel og mulighed for byggeprojektet. 
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5  Konklusion og diskussion 

Brugen af en IDP var ønsket undersøgt på grund af fremtidens stigende krav til byggeriet, 
hvor en integreret design proces anses for at kunne forbedre et byggeprojekt og dermed 
det endelige resultat. Forbedringerne, som IDP menes at kunne føre med sig; er en mere 
optimeret bygning, lavere energiforbrug samt færre komplikationer end ved brug af en 
traditionel design proces.  

Til udbygning af denne påstand blev renoveringsprojektet på DTU’s bygningen 303 
udvalgt som case, da projektet netop var påbegyndt samtidig med specialets opstart. 
Tidsmæssigt passede dette godt sammen, da renoveringsprojektet ville kunne følges 
med henblik på de tre første faser i en IDP og dermed passede ind til specialets 
afgrænsning. 

Hovedformålet med at følge renoveringsprojektet var at finde svar på, hvorvidt der i 
renoveringsprojekt blev benyttet en IDP, samt hvordan sammenspillet og 
kommunikationen mellem ingeniørerne og arkitekterne var. 

Organisationsproblematikken 

Gennem deltagelse og analysering af bruger- og driftsmøderne i designfasen blev det 
klargjort, at en total IDP ikke var tilfældet for renoveringsprojektet, men mindre dele af 
arbejdsmetoden var at finde. Her refereres til brugen af brugergruppen, hvor ønsker og 
forhåbninger til den renoveret bygning blev udgangspunktet for byggeprogrammet og 
ligeså for driftsmøder. 

En årsag til den sparsommelige brug af IDP kan skyldes brugen af ydelsesbeskrivelsen. 
Dokumentet giver en generel forskrift for, hvorledes projekter skal udføres og hvilke 
opgaver henholdsvis arkitekter og ingeniører skal påtage sig. Ydelsesbeskrivelsens 
arbejdsmetoder viser sig derfor at være i strid med de værdier og visioner, som en IDP 
står for, da ydelsesbeskrivelsen på intet tidspunkt ligger op til videns- og erfaringsdeling, 
som en IDP gør.  

Men til trods for brugen af ydelsesbeskrivelsen, blev særskilte møder afholdt, hvor 
ingeniørerne og arkitekterne i fællesskab gennemgik opståede problematikker, som kom 
løbende med projektet6. Men den mere betydningsfulde kommunikation og 
gennemgang af projektets udformning, var ikke at finde. Her tænkes specielt på 
vidensdeling omkring designforslagenes påvirkning af indeklimaet, energiforbruget samt 
af de tekniske installationer. 

                                            
6 Møder vedrørende løsningsforslag af kuldebroerne omkring soklen, muligheden for erstatning af eksisterende 
installationsvægge med glasvægge samt vindfang ved indgangspartierne. 
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En mulig konsekvens heraf bliver, at når ingeniørerne først i projekteringsfasen får 
kendskab til det endelige design kan de tage stilling til, hvorledes ventilationen skal løses 
i bygningen. Det kan påvirke arkitekternes arbejde i form af designændringer, hvis der er 
opstået pladsmangel til installationerne. Den nævnte problemstilling havde ikke været 
tilfældes ved brug af IDP, da denne problematik allerede i begyndelsen af projektet 
havde været diskuteret og løst.  

Løsningsforslag ti l  organisationsproblematikken 

Den sparsommelige brug af IDP skyldes måske ikke alene brugen af ydelsesbeskrivelsen, 
men også ingeniørens og arkitekterne sparsommelige kendskab til IDP. Da IDP blev 
nævnt for dem i forbindelse med dette kandidatspeciale, synes ingen af dem at have hørt 
om denne arbejdsform. Løsningsforslaget kan være brugen af en Architectural Engineer 
(AE), da vedkommen gennem sin uddannelse er blevet trænet i at benytte IDP i 
forskellige projekter, og derved har øget kendskab til dets fordele. En AE vil ligeledes 
kunne fungere som mellemledet, der binder projektet bedre sammen og letter på 
samarbejdet blandt aktørerne. Derved undgås miskommunikation og bedre resultater kan 
opnås. Erfaringer viser, at byggeprojekter opført med brug af IDP vil resultere i bygninger 
med lavere energiforbrug samt driftsomkostninger (Gramkow, u.å.). 

En person med en AE baggrund, vil ligeledes kunne foretage kvalitetssikring (Quality 
Assurance (QA)) af projektet fra start til slut, og dermed bidrage til et mere problemfrit 
byggeri. Det vil i sidste ende kunne medføre en økonomisk gevinst for bygherreren 
grundet færre og sene designændringer, som kan være kostlige, men også indbringe 
muligheden for færre driftsomkostninger til bygningen, på grund af de løbende foretaget 
designoptimeringer.  

Vurdering af AE profilen 

For at sætte denne profession i perspektiv, blev en AEs arbejdsprofil testet, som et 
sideløbende projekt til dette speciale. Testen blev udført med en bachelorstuderende, 
som skulle udarbejde sit bachelorprojekt. Han fik rollen som rådgivende ingeniør, hvor 
han skulle udarbejde indeklimasimuleringer for udvalgte designforslag af bygning 303, 
mens undertegnet påtog sig rollen som AE. For at give testen så virkelighedsnær karakter 
som mulig, blev der benyttet designforslag, som arkitekten havde udarbejdet på 
renoveringsprojektet.  

Testforløbets indgåede samarbejde var som følge, at undertegnede opstillede 
resultatønsker til den bachelorstuderende for ønskede indeklimasimuleringer til analyse af 
designforslagenes påvirkning af indeklimaet. 

Betydningen af samarbejdet kom til udtryk i, at løbende kontrol og kvalitetssikring af den 
bachelorstuderendes arbejde medførte hurtige rettelser af småfejl og misforståelser, som 
sikrede mere korrekte resultater, end hvis kvalitetssikring ikke havde været udført.  
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Fordelene ved brug af en AE og dermed arbejdsmetoderne for en IDP fremgik klart i 
testforløbet, da det tætte samarbejde medvirkede til en klarhed over, hvad hinanden 
foretog sig og derved lettede processen i at finde fejl i hinandens arbejde. Det skete 
udelukkende fordi begge parter var beviste om, hvor langt hinanden var i deres arbejde, 
og hvad der blev arbejdet på. Det blev også klargjort, at ønsket om et integreret 
samarbejde skal gælde begge veje. Det har stor betydning for udbyttet af et projekt, hvor 
godt kommunikationen mellem de enkelte parter fungerer, og dermed hvordan det 
endelige resultat bliver. Jo mere de medvirkende er indstillet på et sådan samarbejde og 
vidensdeling, jo nemmere bliver det og desto bedre bliver det endelige resultat.  

Udførelsesmetodens og brugerprofilens påvirkning af energiforbruget  

Men godt samarbejde kan ikke indfri gode energibesparelser alene. Det handler i lige så 
stor en grad om måden arbejdet udføres på. Ved brug af konsekvensanalyser, blev det i 
rapporten vist, at hvis mærkbare energibesparelser for en bygningsrenovering ønskes 
opnået, er en totalrenovering nødvendig, da småoptimeringer i form af forbedringer af 
de tekniske installationer ikke kan medvirke til lige så store besparelser. Når det er sagt, 
så må det også pointeres, at de besparelser der blev opnået ved dette projekt, ikke 
nødvendigvis vil være det samme for andre renoveringsprojekter, da bygningens før 
tilstand har stor betydning for det endelige udbytte.  

Det kan dog diskuteres, hvor virkelighedsnære resultaterne fra Be10 er. Tillæggene som 
er i energiberegningerne, benyttes kun til fastlæggelse af bygningens klassificering i 
forhold til energiklasserne, og ikke til mindskning af energiforbruget. Derudover giver 
Be10 kun fingerpeg om, hvilket energiforbrug bygherre kan regne med, at bygningen vil 
have efter udførte forbedringstiltag, da forbruget er beregnet efter ideelle forhold, hvor 
alle tekniske installationer kører optimalt og at rumtemperaturerne er 20°C. Så ønskes 
højere rumtemperatuer koster det i øget energiforbrug. Det samme gør sig gældende for 
brugsmønstrene og udnyttelsesgraden af bygningen, da der i Be10 er regnet med en 
mønsterbruger, som sørger for at slukke lyset, når personen forlader bygningen og ikke 
piller ved termostaterne. Brugsmønstret har derfor stor betydning for bygningers 
energiforbrug, hvilket også kom til udtryk gennem konsekvensanalyserne for brugen og 
udnyttelsesgraden. Her viste det viste sig, at jo flere personer der opholdte sig i 
bygningen, jo større blev behovet for ventilation, desto større blev energiforbruget. Det 
er derfor vigtigt at gøre sig tanker omkring, hvordan en bygning ønskes brugt i fremtiden, 
da dette vil have konsekvenser for det endelige energiforbrug. 

Indeklima  

For optimering og kvalitetssikring af indeklimaet og ventilationsstrategien i auditorium 49, 
viste det sig, at benyttelse af hybrid ventilation vil bidrage med lavere energiforbrug og 
bedre komfort, end hvis kun mekanisk køling blev brugt. Det understreger vigtigheden i 
at tænke alle designmuligheder igennem, da et optimeret design vil resultere i bedre 
komfortløsninger og lavere driftsomkostninger. 
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5.1  Perspektivering 

Generelt set er det svært at sige, om en IDP vil kunne lette på byggebranchens 
fremtidige udfordringer i Danmark, da det ikke har været muligt at følge et projekt fra 
opstartsfasen til overdragelse, samt at der kun har været taget udgangspunkt i en case, 
hvor kun tre ud af syv faser, har været analyseret. Men der er ingen tvivl om, at ud fra 
valgte case, vil metoderne beskrevet i IDP kunne bidrage med positive forbedringer, 
hvilket også gør sig gældende ved brug af AE til udførelse af QA. Men da ikke alle i 
byggebranchen har det store kendskab til hverken IDP eller AE, kunne en mulighed være 
at optimere ydelsesbeskrivelsen. Beskrivelsen skulle forbedres så IDP metoden og AE 
profilen blev indskrevet deri, for at sikre, at en bredere del af byggebranchen blev 
informeret omkring brugen deraf og deres fordele. 

Ligeledes anses det nødvendigt at tage fat i de byggeprojekter, hvor IDP har været 
benyttet. Resultaterne af projekterne skal analyseres for at opnå mere viden omkring, 
hvad der virker og hvilke dele af et projekt, der var særlige vanskelige. De 
kritiske/vanskelige aspekter af projekterne skal behandles, der skal læres af dem og findes 
løsninger på, hvorledes disse dele kan udbedres, så den integreret design proces kan 
forstærkes yderligere og optimeres til kommende projekter. 

På DTU findes der en uddannelse, som understøtter arbejdsprofilen Architectural 
Engineering, betegnet Bygningsdesign. Gennem uddannelsen bliver den studerende 
undervist i den ingeniørmæssige faglige viden, idéudvikling, grafisk kommunikation 
gennem blandt andet 3D-modellering samt arbejdsmetoder, der understøtter og indgår i 
en IDP. Den studerende bliver ligeledes undervist i arkitekturhistorie, og får derved en 
forståelse for, hvordan arkitekter tænker, og hvilke værdier de arbejder efter. En 
optimering af uddannelsen kunne ske i form af QA undervisning, da dette vil forstærke 
uddannelsen og dermed den studerendes arbejdsprofil ved indtrædelse i erhvervslivet. 
Desuden vil mere integreret samarbejde med studerende fra andre linjer være en fordel, 
så de studerende tidligt i deres uddannelse lærer, hvordan det er at samarbejde med 
forskellige arbejdsprofiler. 

Så for at sprede budskabet og kvaliteterne bag en IDP findes det nødvendigt, at dem der 
går forrest i byggeprojekter, som arkitekter og ingeniører, at de alle bliver undervist så 
meget som muligt i denne arbejdsform og dens metoder. Det skal gøre dem fortrolige 
med den, samt øge bevidstheden omkring, hvilke muligheder og fordele den kan 
indbringe. Det samme gør sig gældende for implementering af mere og bredere brug af 
integreret samarbejde under uddannelsen, så arbejdsprofilerne lærer, hvordan man 
samarbejder på tværs af faggrupper, og hvordan man deler viden og erfaringer. 

Men det er klart, at fordi der tages udgangspunkt i et enkelt case, hvor viden omkring IDP 
ikke synes eksisterende, er det ikke ensbetydende med, at alle ingeniører og arkitekter 
ikke har noget kendskab dertil. Men det bevidner desværre, at budskabet omkring de 



 76 

arbejdsmetoder, der er tilgængelige på marked, ikke bliver udnyttet til dets fulde 
potentiale. 

Så hvis fremtidens byggerier skal kunne efterleve de skærpede krav og forventninger, så 
skal der gøres noget nu. Formålet med dette speciale har ikke været at komme med et 
endegyldigt svar på, hvordan fremtidens udfordringer skal løses. Det har været at 
undersøge, om brugen af en mulig løsning som allerede findes, om den blev brugt, og 
hvilke andre tiltag der kunne implementeres for yderligere optimering deraf. 

Men helt præcist hvor de(n) rigtige løsninger findes, er meget svært at spå om. Men en 
ting er sikkert, det handler om at få de nuværende ingeniører og arkitekter ud af deres 
daglige rutiner, få gjort en indsats i at introducere mere optimale arbejdsmetoder for 
dem og nok vigtigst af alt, få præget de fremtidige ingeniører og arkitekter allerede 
under deres uddannelse til at komme ud over de traditionelle stepper, da de skal være 
med til at sikre og efterleve kravene til fremtidens byggerier.   
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Appendiks A 

Referater for bruger- samt driftsmøderne 

1.1   B1 – Koblingsmøde 

En generel opsummering og visualisering af bygning 303 blev fremlagt, hvorved det blev 
bestemt, at renoveringen skal ske i samme omfang som bygning 421. Ligeledes blev det 
diskuteret, hvordan det vil se ud for antallet af studerende i fremtiden, da der ved dette 
års studieoptag, blev optaget 10-15 flere set i forhold til de foregående år. Dette er af 
stor relevans for renoveringen af lokalerne, da lokalerne skal udformes til de rette 
aktiviteter og studieantal i fremtiden. 

Afslutningsvis blev der uddelt interview skemaer, hvorpå brugergruppen blev opdelt i 
mindre grupper, hver de skulle interviewe hinanden omkring deres nuværende oplevelser 
af bygning 303, hvad fungerer og hvad gør ikke samt hvilke elementer de synes, der 
mangler for, at bygningen kan være fremtidssikret. 

Arkitekterne og ingeniørerne var ikke en del af denne gruppedeling, det var kun IT-
folkene, CAS, de studerende og forelæserne. 

Arkitekterne skulle til næste møde komme med rumskitser udarbejdet på baggrund af de 
interviews, der blev foretaget på B1. 

6.1.1 B1 i forhold til visionen 

Koblingsmødet stemte godt overens med visioner. Der blev skabt en god dialog mellem 
brugergruppen og arkitekterne, og brugergruppen var særdeles aktive ved interviewsene.  

6.2  B2 – Analysemøde 

Til start var der en opsamling fra forrige møde, hvor generelle ønsker for bygning 303 
blev gennemgået, med fokus på lokalernes muligheder for fleksibilitet og alsidighed for 
fremtiden. 

Herudover blev arkitekternes brugsanalyse for bygningen fremlagt for konkretisering af 
bygningens svagheder og hvilke optimerings muligheder der er ved rokade af nogle af 
bygningens aktiviteter til nærliggende bygninger. Det vil betyde, at fx printer rum, der er 
tilgængelige i bygning 303 på nuværende tidspunkt, ville blive nedlagt, hvorved pladsen 
skulle udnyttes bedre til undervisning.  

Hernæst blev arkitekternes rumskitser fremlagt for brugergruppen, hvorefter de blev sat i 
smågrupper for at diskutere skitserne og dernæst komme med deres forslag og rettelser 
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dertil. Nogle af de rumskitser, som brugergruppen skulle kommentere på, er vist 
nedenfor. 

 
Figur 32 Skitseringer på hjørneauditorier (t i l  venstre), Databar ( i  midten) og auditorier lokaliseret 
midt i  bygningen (t i l  højre) (Andersen, 2013) 

Arkitekterne og ingeniørerne var ej heller en del af diskussionsgrupperne denne gang. 
Ved næste møde skulle de tilrettede skitser så fremlægges og yderligere kommenteres 
på. 

6.2.1 B2 i forhold til visionen 

Mødet stemte fint overens med planen. Men ud fra samtale med arkitekterne omkring 
planen, var opfattelsen ikke, at brugerne også skulle komme med fortolkning af lokalerne, 
men derimod at arkitekternes skitser skulle diskuteres, så der ved mødet kunne foretages 
en form for udvælgelse af nogle af skitserne, som arkitekterne kunne arbejde videre med 
til næste møde. 

6.3   1. Driftsmøde 

Til driftsmøde var bygherre, ingeniører og arkitekter enige om, at renoveringen af 
bygning 303 skulle ske ordentligt og rigtigt fra start af. Derfor startede mødet med 1 års 
rapporten fra bygning 421, hvor problematikker og positive meninger omkring bygningen 
blev fremlagt. Det gjordes med hensigt på at lære af de fejl, som blev gjort ved 
renoveringen af 421, samt opnå større kendskab til, hvad brugerne af de renoverede 
lokaler, synes om forbedringerne. 

Til mødet blev der snakket om omfanget af renoveringen af bygning 303, hvorefter 
gennemgang af de respektive personers tanker og ønsker med renoveringen pågik. 
Ønsker omfattede fx sammenkoblingen af evakueringsudstyr i form af varslingsanlæg, 
panik lys og lyd mfl. samt mere plads til ventilationssystemet set i forhold til det 
eksisterende system. 
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6.3.1 Driftsmødet i forhold til vision 

Da der ikke var forelagt visioner for dette møde, er det ikke muligt at foretage denne 
sammenligning. Der kan dog kommes med den kommentar, at det var tydeligt at mærke, 
at det var førstegang arkitekter og ingeniørerne snakkede sammen, og at ingeniørerne på 
intet tidspunkt havde fået noget at vide omkring de designforslag, som der arbejdes på 
ved brugermøderne.  

Dette gav sig til udtryk ved, at mange af de tanker og overvejelser, som 
ventilationsingeniøren havde med placeringen af armaturer og aggregater, ikke var i 
overensstemmelse med de tanker arkitekterne havde. Som eksempel kan gives, at 
arkitekterne ønskede at nedlægge nogle af de eksisterende vægge mellem databar og 
foyer til fordel for mere integreret rum og sammenhørighed. Dette kan blive problematisk 
i form af, at de eksisterende vægge er installationsvægge, hvilke vil betyde, at disse skal 
flyttes til anden placering, hvis åbningen skal være mulig. Foruden dette så 
printerrummene, som arkitekterne havde tænkt sig at inddrage til undervisningslokalerne, 
havde ventilationsingeniøren tænkt sig at benytte til de kommende ventilationssystemer. 
Derved stemmer de to faggruppers tanker og visioner for bygningen ikke overens og kan 
komme i karambolage med hinanden.  

6.4   B3 – Idemøde  

Mødet omhandlede primært snakken omkring de tidligere omtalte rokader af nogle af 
kurserne til de omkringliggende bygninger, for at skabe mere fleksibilitet efter 
renoveringen. Dette faldt ikke i god jord hos mange af forelæserne, og derved blev 
løsningen, at lokale 42 i fremtiden skal blive som tidligere, mens nabo lokalet skal være 
mere alsidigt. Resten af mødet gik på at brugergruppen skulle diskutere de rumskitser, 
som arkitekterne havde revurderet på baggrund af forrige mødes kommentar. Det betød 
derfor, at introduktionen til rumskemaer ikke skete. 

Det var tydligt at se, at det ingeniøren kommenterede på ved driftsmødet, omkring mulig 
problematik ved nedrivning af eksisterende indervægge grundet installationer, havde 
arkitekten ikke taget til sig. De udarbejdede rumskitser var fortsat tegnet uden 
indervægge ved nogle af rummene 

6.4.1 B3 i forhold til visionen 

Planen for dette møde blev ikke overholdt til fulde, da rumskemaerne ikke blev 
introduceret som planlagt. På nuværende tidspunkt, var gruppen bagud med et ellers 
meget vigtigt element, da skemaerne skulle være behjælpelig med at give arkitekterne 
de sidste input til designet af bygningen, som skulle være fastlagt om to møder. 
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6.5   2. Driftsmøde 

Mødets hovedformål var at få skabt en oversigt over, hvad CAS faggruppe havde af 
ønsker og ideer til bygningens kommende ventilationsanlæg og CTS arbejde. Dette blev 
gjort på baggrund af en brainstorming, hvor ingeniørerne og faggruppen blev opdelt i 
deres respektive områder, hvor ideer og ønsker blev fremlagt. På mødet kom det også på 
tale, at nødvendigheden for at få et tredje møde nok vil være der, da faggruppen gerne 
vil have indsigt i, hvilke løsninger arkitekterne og ingeniørerne vil komme frem til på 
baggrund af deres ønsker. 

Det blev ligeledes klargjort, at renoveringen af 303 vil blive foretaget i etaper, hvilket  
betyder, at facaden vil blive renoveret på et senere tidspunkt. Det kan på daværende 
tidspunkt få konsekvenser for indeklimaet i bygningen, da de designet systemer til 
bygningen ikke længere vil passe dertil. Ventilationsanlægget vil være designet for stort, 
hvilket også gør sig gældende for de nye radiatorer. 

6.6   B4 – Skitsemøde 

Det oprindelige mødet skulle afholdes d. 25. oktober, men blev udsat til d. 08. oktober, 
hvor B5, egentligt skulle være afholdt. Til mødet blev de sidste udarbejdet skitser 
foreslået for brugergruppen, hvorefter en endelig beslutning skulle tages for 
opbygningen af auditorium 42+43 samt databarerne 46-48. Total enighed forekom dog 
ikke for lokalerne 42+43, grundet forskellige ønsker i forhold til brugerne og de faktiske 
og fremtidige behov. Endelig afklaring skule gerne forekomme til næste møde. 
Vigtigheden for disse to auditorier var blot, at lokalerne tilsammen i fremtiden skal kunne 
rumme 350 studerende. 

For databarerne blev der opnået enighed, hvilket har betydet, at det store datalokale (47) 
vil være præget af niveauopdeling, som traditionelle auditorier mens de tilstødende 
lokaler (46 og 48), vil have en opbygning med plant gulv.  

Brugergruppen fik som opgave til næste gang at tage stilling til de udleveret skitser for 
hjørneauditorierne til gennemgang og diskussion ved B5. 

6.6.1 B4 i forhold til visionen 

Visionen stemte ej heller overens her, da det på nuværende tidspunkt var antaget, at 
rumløsninger for de fleste auditorier skulle havde været på plads. Kun løsninger 
vedrørende databarerne var fastlagt. Derudover blev møde også rykket datomæssigt, 
samtidig med et sjette møde er planlagt med afholdelse i begyndelsen af december. 
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6.7  B5 – Godkendelsesmøde  

Skitser vedrørende hjørneauditorierne blev gennemgået og diskuteret. Ud fra den 
samlede kapacitet, som bygningen efter renoveringen skal rumme, er de fire 
hjørneauditorier kalkuleret til, at tre af dem skal kunne rumme mindst 100 studerende 
mens det sidste minimum 75. 

Til trods for den lille tilslutning til mødet, lykkedes det ikke at nå til enighed, omkring de 
fire hjørneauditoriers fremtidige udformning, samtidig med at diskussioner og valg af 
foyerens kommende layout ej heller blev foretaget. Det skyldes den øget brug af tid ved 
diskussionen vedrørende hjørneauditorierne. Arkitekternes forslag til dens udformning 
blev dog hurtig fremlagt. 

6.7.1 B5 i forhold til visionen 

Visionerne for mødet var oprindeligt, at en endelig diskussion af hele bygningens 
fremtidige opbygning skulle pågå, og de sidste til-rettelser til designet kunne indbringes. 
Men da mængden af tiden til de øvrige møder ikke havde været tilstrækkeligt, 
forekommer der endnu et møde d. 9. december, hvor de endelige beslutninger skal 
tages, inden at byggeprogrammet har sin opstart. 

Så generelt for dette møde kan siges, at det falder helt uden for arkitekternes egentlige 
visioner. 

6.8   B6 – Ekstra møde 

Mødet startede med gennemgang af B5, hvor ønsket for B6 var at fremkomme med 
endelige beslutninger vedrørende hjørneauditorierne, samt med en beskrivelse af, hvilke 
tanker og ideer arkitekterne havde for foyeren. 

Mødet endte med, at hjørneauditorierne mod SØ og SV blev fastlagt, mens der fortsat 
var uenigheder vedrørende dem som vender NØ og NV. Hvad angår foyeren, så kom 
arkitekterne med deres tanker og forslag, og dem blev der ikke kommenteret så meget 
på. For brugergruppen var det bare vigtigt, at funktionerne i foyeren ville blive alsidige, 
så de studerende kan bruge den som arbejds- og afslapningsområde. Derfor blev alle 
enige om, at møblerne skal designes rigtigt, og derfor vil der blive lavet testmøbler, som 
udvalgte personer skal komme og afprøve, kommentere på og herefter tilrettes og 
klargøres til anden testrunde deraf. Denne proces vil foregå i starten af februar 2014 

Generelt for renoveringsprojektet vil der foreligge et byggeprogram til godkendelse midt 
januar 2014, hvorefter yderligere tegningsmateriale kan udarbejdes og det endelige 
projekt kan ligge færdigt efter sommerferien 2014. Herefter starter den endelige 
detaljering af projektet, som anses for at være færdigt i starten af 2015, hvorefter 
renoveringen kan have sin opstart.  
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Appendiks B 

Fasebeskrivelse samt kommentar på forskelle og ligheder mellem 
arbejdsmetoderne IDP og ydelsesbeskrivelsen 

 

Integreret design   Ydelsesbeskrivelsen 

 

1. fase 

  

 

Idéoplæg: konkrete analyser af 
bl.a. jordbundsforhold, forurening 

Byggeprogram: Faktiske 
bestemmelser og krav til 
bygningen – termisk, atmosfærisk, 
lyd og akustik, optisk indeklima, 
bæredygtighed, certificering 
m.m.     

Indledende fase: hovedformålet 
for bygningen bestemmes - ønske, 
visioner og mål for bygningen  

Sammenligning af faserne i ydelsesbeskrivelsen og IDP er i tæt overensstemmelser 
med hinanden.  
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2. + 3. Fase 

  

 

Fordelene ved IDP – kun ét valg skal træffes, da installationerne er tilpasset det 
enkelte design. Klienten skal derved ikke tage stilling til flere ting. Samtidig er 
arbejdet i ydelsesbeskrivelsen meget løst. 

 

Skitsefasen: ”ud af boksen” 
tænkning, innovative design 
forslag. Analysere muligheder og 
begrænsninger. Alle aktørers 
færdigheder og viden inddrages. 
Foretrukne designkoncept 
udvælges. 

Designudvikling: Bedste 
designforslag udvælges til 
godkendelse. Foretrukne elementer 
(installationer m.fl.) er optimeret 
mest muligt. 

 

Dispositionsforslag: Omhandler 
arkitektoniske idé, forslag til 
materialer. Omfatter kun 
konstruktions- og 
installationsprincipper – intet fastlagt. 

Projektforslag: Klient træffer 
beslutning ang. æstetik, funktioner 
og tekniske løsninger. 

Arkitektens + ingeniørens 
arbejde: Kun udarbejdelse af 
principskitser og 
overslagsberegninger. Intet konkret. 
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4. fase 

 

 

 

 

Byggeriets dokumentation: 
Endelige beregninger 
(dokumentation) og 
specifikationer på bygningen. 
Endelige dokumentation = 
reelle energiforbrug (energi 
klasse), specifikationer for 
ventilationsanlæggets 
dimensioner og design samt det 
statiske system  

Fagprojekt: Beskrivelse af 
endeligt projekt – arkitektur, 
konstruktion + installationer. 

Hovedprojekt: Endelig 
afklaring – byggetilladelsens 
betingelser, udbud, 
kontrahering og udførelse 

Ydelsesbeskrivelsen har i disse faser ikke samme omfang som IDP. Arkitektens og 
ingeniørens arbejde i ydelsesbeskrivelsen, vil allerede havde været overstået i 
”Designudviklingen” ved en integreret design proces, da der på dette tidspunkt 
er taget højde for optimeringen af systemerne. Samtidig er rollerne meget 
opdelt. Intet samarbejde 

Arkitektens + ingeniørens 
arbejde: udarbejde endelige 
tegningsmateriale, tilbudslister og 
arbejdsbeskrivelser 
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5. fase 

 

 

 

Tilbud, byggeri og drift: 
Entreprenører er valgt. Øget 
opmærksomhed på etableringen af 
anlæg, testprøvninger foretages.  

 

Projektopfølgning: Dette sker i 
udførelsen. Rådgiver følger op på 
eventuelle supplerende projektering 
udført af leverandører. 

Udførelsen: Byggeleder udvælges, 
som arbejder med bl.a. 
byggepladsplanen, 
arbejdsmiljøkoordinering og fagtilsyn 

Sammenligningen mellem disse faser fra yderlsesbeskrivelsen og IDP er 
lidt mere kompleks, da måden de udføres på og deres indhold, er 

meget forskellige fra hinanden. Ydelsesbeskrivelsen er dog mere vag og 
beskriver udelukkende aktørers arbejde og ikke selve 

udførelsesprocessen ved byggeriet, som guiden for IDP har fokus på 

. 
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6. fase 

  

 

7. fase 

  

 

 

 

Bygningsdrift: Overgangsfasen 
– aktører har ansvaret for, at 
bygningen er korrekt overdraget  

Denne fase er afhængig af 
færdiggørelsen og 
dokumentationen af 
idriftsættelsen, som fandt sted i 
slutningen af byggeriet. 

Driftsfasen: Rådgiver – yde 
assistance, om nødvendigt, ved 
ibrugtagning samt driften af bygningen 

Drifts- og vedligeholdelsesplan 
udleveres. Omhandler mulig 
optimering af systemet. Beskriver 
ligeledes eftersynsrutiner samt 
opstillede krav til klienten så garantien 
kan opretholdes. 

Ydelserne for begge arbejdsmetoder er meget lig hinanden. 

Tiden efter ibrugtagning: Råd og 
vejledning til effektiv vedligeholdelse, 
målinger og kontrol samt evaluering af 
bygningens generelle ydeevne. Alt 
sammen for at optimere bygningens 
drift og økonomi 

  

–   

Opfølgning på bygningen i dens levetid er kun beskrevet i en IDP. Opfølgning på 
et byggeri er dog beskrevet i ydelsesprocesses, under driften, men opfølgning 
forekommer blot i det første og femte år, hvor der er gennemgang. Herefter 
afsluttes samarbejdet mellem klienten og aktørerne. 
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Appendiks C 

Ventilationsdata 

 
Figur 33 Luftmængde – Eksisterende forhold (Jørgensen, 2013) 
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Figur 34 Luftmængde – Nye anlæg (Jørgensen, 2013) 
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Appendiks D 

Resultater fra Exhaustos Quick Select program 

 

 
Figur 35 SEL-værdi og temperaturvirkningsgrad for venti lationsanlægget i  foyeren 
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Figur 36 SEL-værdi og temperaturvirkningsgrad for venti lationsanlægget i  auditorierne 
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Appendiks E 

Indtastninger i Be10 

- Eksisterende forhold 
 

 

303-eksisterende 

Bygningen 

Bygningstype Andet 

Rotation 0,0 deg 

Opvarmet 
bruttoareal 2534,0 m² 

Areal eksisterende / 
anden anvendelse 0,0 m² 

Varmekapacitet 100,0 Wh/K m² 

Normal brugstid 45 timer/uge 

Brugstid, start - slut, 
kl 8 - 17 

Beregningsbetingelser 

Beregningsbetingelser BR: Aktuelle forhold 

Tillæg til 
energirammen 98,6 kWh/m² år 

Varmeforsyning og køling 

Grundvarmeforsyning Fjernvarme 

Elradiatorer Nej 

Brændeovne, 
gasstrålevarmere etc. Nej 

Solvarmeanlæg Nej 

Varmepumper Nej 

Solceller Nej 

Vindmøller Nej 
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Mekanisk køling Nej 

 

Rumtemperaturer, setpunkter 

Opvarmning 20,0 °C 

Ønsket 23,0 °C 

Naturlig ventilation 24,0 °C 

Mekanisk køling 25,0 °C 

Opvarmning lager 15,0 °C 

Dimensionerende temperaturer 

Rumtemp. 20,0 °C 

Udetemp. -12,0 °C 

Rumtemp. lager 15,0 °C 

 

Ydervægge, tage og gulve 

Bygningsdel Areal (m²) U (W/m²K) b Dim.Inde (C) Dim.Ude (C) 

Tag 3052,0 0,25 1,000   

Facade ØV 312,0 1,37 1,000   

Facade NS 607,0 1,40 1,000   

Ialt 3971,0 - - - - 

 

Fundamenter mv. 

Bygningsdel l (m) Tab (W/mK) b Dim.Inde (C) Dim.Ude (C) 

Fundament 221,0 0,70 1,300 30 10 

Vinduer og døre 374,0 0,17 1,000   

 0,0 0,00 0,000   

Ialt 595,0 - - - - 
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Vinduer og yderdøre 

Bygnings
del 

Ant
al 

Orie
nt 

Hæld
n. 

Are
al 
(m²) 

U 
(W/m²
K) 

b Ff 
(-) 

g (-
) 

Skygg
er 

Fc 
(-) 

Dim.In
de (C) 

Dim.U
de (C) 

Vinduer Ø 1 ø 90,0 155,
7 2,90 1,00

0 
0,9
0 

0,7
5 

Vindu
er 

1,0
0   

Vinduer V 1 v 90,0 155,
7 2,90 1,00

0 
0,9
0 

0,7
5 

Vindu
er 

1,0
0   

Vinduer N 1 n 90,0 38,2 2,90 1,00
0 

0,9
0 

0,7
5 

Vindu
er 

1,0
0   

Vinduer S 1 s 90,0 38,2 2,90 1,00
0 

0,9
0 

0,7
5 

Vindu
er 

1,0
0   

Døre Ø 1 ø 90,0 65,3 2,90 1,00
0 

0,9
0 

0,7
5  

1,0
0   

Døre V 1 v 90,0 65,3 2,90 1,00
0 

0,9
0 

0,7
5  

1,0
0   

 0  0,0 0,0 0,00 0,00
0 

0,0
0 

0,0
0  

0,0
0   

Ialt 6 - - 518,
4 - - - - - - - - 

 

Skygger 

Beskrivelse Horisont (°) Udhæng (°) Venstre (°) Højre (°) Vindueshul (%) 

Vinduer 0 0 0 0 3 

 

Ventilation 

Zone Areal 
(m²) 

Fo, 
- 

qm 
(l/s 
m²), 
Vint
er 

n 
vgv 
(-) 

ti 
(°C
) 

El-
V
F 

qn 
(l/s 
m²), 
Vint
er 

qi,n 
(l/s 
m²), 
Vint
er 

SEL 
(kJ/m
³) 

qm,s 
(l/s 
m²), 
Somm
er 

qn,s 
(l/s 
m²), 
Somm
er 

qm,
n 
(l/s 
m²), 
Nat 

qn,
n 
(l/s 
m²)
, 
Nat 

Auditori
er 

1413,
0 

0,4
5 

11,2
0 

0,5
5 

18,
0 

Ne
j 0,40 0,40 3,5 11,20 0,40 0,00 0,4

0 

Foyer 1121,
0 

0,5
5 4,50 0,5

5 
18,
0 

Ne
j 0,40 0,40 3,5 4,50 0,40 0,00 0,4

0 
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Internt varmetilskud 

Zone Areal (m²) Personer (W/m²) App. (W/m²) App,nat (W/m²) 

Personer 2534 25,0 5,0 0,0 

 

Belysning 

Zone Areal 
(m²) 

Almen 
(W/m²
) 

Almen 
(W/m²
) 

Belys
. 
(lux) 

DF 
(%) 

Styrin
g (U, 
M, A, 
K) 

Fo 
(-) 

Arb. 
(W/m²
) 

Andet 
(W/m²
) 

Stand-
by 
(W/m²
) 

Nat 
(W/m²
) 

Auditorie
r 

1413,
0 1,0 10,0 500 2,0

0 K 0,9
0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Foyer 1121,
0 1,0 10,0 500 2,0

0 K 0,9
0 1,0 0,0 0,0 0,0 

 

Andet elforbrug 

Udebelysning 0,0 W 

Særligt apperatur, 
brugstid 0,0 W 

Særligt apperatur, 
altid i brug 0,0 W 

 

Parkeringskældre mv. 

Zone Areal 
(m²) 

Almen 
(W/m²) 

Almen 
(W/m²) 

Belys. 
(lux) 

DF 
(%) 

Styring 
(U, M, 
A, K) 

Fo 
(-) 

Arb. 
(W/m²) 

Andet 
(W/m²) 

Stand-
by 
(W/m²) 

Nat 
(W/m²) 

 

Mekanisk køling 

Beskrivelse Mekanisk køling 

Andel af etageareal 0 

El-behov 0,00 kWh-el/kWh-køl 

Varme-behov 0,00 kWh-varme/kWh-køl 

Belastningsfaktor 0 

Varmekap. faseskift 
(køling) 0 Wh/m² 
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Forøgelsesfaktor 0,00 

 

Varmefordelingsanlæg 

Opbygning og temperaturer 

Fremløbstemperatur 70,0 °C  

Returløbstemperatur 50,0 °C  

Anlægstype 2-streng Anlægstype 

Pumper 

Pumpetype Beskrivelse Antal Pnom Fp 

Varmerør 

Rørstrækninger i fremløb og returløb l (m) Tab (W/mK) b Udekomp (J/N) Afb. sommer (J/N) 

 1,0 0,00 1,000 N N 

 

Varmt brugsvand 

Beskrivelse Varmt brugsvand 

Varmtvandsforbrug, 
gennemsnit for 
bygningen 

100,0 liter/år pr. m²-etageareal 

Varmt brugsvand 
temperatur 55,0 °C 

 

Vandvarmere 

Elvandvarmer 

Beskrivelse Elvandvarmer 

Andel af VBV i 
separate el-
vandvarmere 

0,0 

Varmetab fra 
varmtvandsbeholder 0,0 W/K 

Temperaturfaktor 
for opstillingsrum 1,00 
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Gasvandvarmer 

Beskrivelse Gasvandvarmer 

Andel af VBV i 
separate 
gasvandvarmere 

0,0 

Varmetab fra 
varmtvandsbeholder 0,0 W/K 

Virkningsgrad 0,5 

Pilotflamme 50,0 W 

Temperaturfaktor 
for opstillingsrum 1,00 

 

Fjernvarmeveksler 

Beskrivelse Ny fjernvarmeveksler 

Nominel effekt 0,0 kW 

Varmetab 0,0 W/K 

VBV opvarmning 
gennem veksler Nej 

Vekslertemperatur, 
min 0,0 °C 

Temperaturfaktor 
for opstillingsrum 0,00 

Automatik, stand-by 0,0 W 
 

 

- Totalrenovering 

 

303-total 

Bygningen 

Bygningstype Andet 

Rotation 0,0 deg 

Opvarmet 
bruttoareal 2578,0 m² 
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Areal eksisterende / 
anden anvendelse 0,0 m² 

Varmekapacitet 100,0 Wh/K m² 

Normal brugstid 45 timer/uge 

Brugstid, start - slut, 
kl 8 - 17 

Beregningsbetingelser 

Beregningsbetingelser BR: Aktuelle forhold 

Tillæg til 
energirammen 39,2 kWh/m² år 

Varmeforsyning og køling 

Grundvarmeforsyning Fjernvarme 

Elradiatorer Nej 

Brændeovne, 
gasstrålevarmere etc. Nej 

Solvarmeanlæg Nej 

Varmepumper Nej 

Solceller Nej 

Vindmøller Nej 

Mekanisk køling Ja 

 

Dimensionerende temperaturer 

Rumtemp. 20,0 °C 

Udetemp. -12,0 °C 

Rumtemp. lager 15,0 °C 

 

Ydervægge, tage og gulve 

Bygningsdel Areal (m²) U (W/m²K) b Dim.Inde (C) Dim.Ude (C) 

Tag 3052,0 0,15 1,000   

Facade ØV 312,0 0,25 1,000   
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Facade NS 599,0 0,06 1,000   

Ialt 3963,0 - - - - 

 

Fundamenter mv. 

Bygningsdel l (m) Tab (W/mK) b Dim.Inde (C) Dim.Ude (C) 

Fundament 221,0 0,70 1,300 30 10 

Vinduer og døre 398,0 0,04 1,000   

 0,0 0,00 0,000   

Ialt 619,0 - - - - 

 

Vinduer og yderdøre 

Bygnings
del 

Ant
al 

Orie
nt 

Hæld
n. 

Are
al 
(m²) 

U 
(W/m²
K) 

b Ff 
(-) 

g (-
) 

Skygg
er 

Fc 
(-) 

Dim.In
de (C) 

Dim.U
de (C) 

Vinduer Ø 1 ø 90,0 155,
7 1,10 1,00

0 
0,9
0 

0,6
5 

Vindu
er 

1,0
0   

Vinduer V 1 v 90,0 155,
7 1,10 1,00

0 
0,9
0 

0,6
5 

Vindu
er 

1,0
0   

Vinduer N 1 n 90,0 38,2 1,10 1,00
0 

0,9
0 

0,6
5 

Vindu
er 

1,0
0   

Vinduer s 1 s 90,0 38,2 1,10 1,00
0 

0,9
0 

0,6
5 

Vindu
er 

1,0
0   

Døre Ø 1 ø 90,0 65,3 1,20 1,00
0 

0,9
0 

0,6
5  

1,0
0   

Døre V 1 v 90,0 65,3 1,20 1,00
0 

0,9
0 

0,6
5  

1,0
0   

Døre S 1 s 90,0 7,6 1,20 1,00
0 

0,9
0 

0,6
5  

1,0
0   

Ialt 7 - - 526,
0 - - - - - - - - 

 

Skygger 

Beskrivelse Horisont (°) Udhæng (°) Venstre (°) Højre (°) Vindueshul (%) 

Vinduer 0 0 0 0 3 
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Ventilation 

Zone Areal 
(m²) 

Fo, 
- 

qm 
(l/s 
m²), 
Vint
er 

n 
vgv 
(-) 

ti 
(°C
) 

El-
V
F 

qn 
(l/s 
m²), 
Vint
er 

qi,n 
(l/s 
m²), 
Vint
er 

SEL 
(kJ/m
³) 

qm,s 
(l/s 
m²), 
Somm
er 

qn,s 
(l/s 
m²), 
Somm
er 

qm,
n 
(l/s 
m²), 
Nat 

qn,
n 
(l/s 
m²)
, 
Nat 

Auditori
er 

1457,
0 

0,4
5 

10,9
0 

0,7
2 

18,
0 

Ne
j 0,33 0,33 2,1 10,90 0,33 0,00 0,3

3 

Foyer 1121,
0 

0,5
5 4,50 0,7

9 
18,
0 

Ne
j 0,27 0,30 1,2 4,50 0,27 0,00 0,3

0 

 

Internt varmetilskud 

Zone Areal (m²) Personer (W/m²) App. (W/m²) App,nat (W/m²) 

Personer 2578 25,0 5,0 0,0 

 

Belysning 

Zone Areal 
(m²) 

Almen 
(W/m²
) 

Almen 
(W/m²
) 

Belys
. 
(lux) 

DF 
(%) 

Styrin
g (U, 
M, A, 
K) 

Fo 
(-) 

Arb. 
(W/m²
) 

Andet 
(W/m²
) 

Stand-
by 
(W/m²
) 

Nat 
(W/m²
) 

Auditorie
r 

1457,
0 1,0 5,0 500 2,0

0 K 0,8
0 1,0 0,0 0,0 0,0 

Foyer 1121,
0 1,0 5,0 500 2,0

0 K 0,8
0 1,0 0,0 0,0 0,0 

 

Andet elforbrug 

Udebelysning 0,0 W 

Særligt apperatur, 
brugstid 0,0 W 

Særligt apperatur, 
altid i brug 0,0 W 

 

Parkeringskældre mv. 

Zone Areal 
(m²) 

Almen 
(W/m²) 

Almen 
(W/m²) 

Belys. 
(lux) 

DF 
(%) 

Styring 
(U, M, 
A, K) 

Fo 
(-) 

Arb. 
(W/m²) 

Andet 
(W/m²) 

Stand-
by 
(W/m²) 

Nat 
(W/m²) 
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Mekanisk køling 

Beskrivelse Mekanisk køling 

Andel af etageareal 0,6 

El-behov 0,33 kWh-el/kWh-køl 

Varme-behov 0,00 kWh-varme/kWh-køl 

Belastningsfaktor 10 

Varmekap. faseskift 
(køling) 0 Wh/m² 

Forøgelsesfaktor 1,20 

Dokumentation  
 

Varmefordelingsanlæg 

Opbygning og temperaturer 

Fremløbstemperatur 70,0 °C  

Returløbstemperatur 50,0 °C  

Anlægstype 2-streng Anlægstype 

Pumper 

Pumpetype Beskrivelse Antal Pnom Fp 

Varmerør 

Rørstrækninger i fremløb og returløb l (m) Tab (W/mK) b Udekomp (J/N) Afb. sommer (J/N) 

 1,0 0,00 1,000 N N 

 

Varmt brugsvand 

Beskrivelse Varmt brugsvand 

Varmtvandsforbrug, 
gennemsnit for 
bygningen 

100,0 liter/år pr. m²-etageareal 

Varmt brugsvand 
temperatur 55,0 °C 
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Vandvarmere 

Elvandvarmer 

Beskrivelse Elvandvarmer 

Andel af VBV i 
separate el-
vandvarmere 

0,0 

Varmetab fra 
varmtvandsbeholder 0,0 W/K 

Temperaturfaktor 
for opstillingsrum 1,00 

Gasvandvarmer 

Beskrivelse Gasvandvarmer 

Andel af VBV i 
separate 
gasvandvarmere 

0,0 

Varmetab fra 
varmtvandsbeholder 0,0 W/K 

Virkningsgrad 0,5 

Pilotflamme 50,0 W 

Temperaturfaktor 
for opstillingsrum 1,00 

 

Fjernvarmeveksler 

Beskrivelse Ny fjernvarmeveksler 

Nominel effekt 0,0 kW 

Varmetab 0,0 W/K 

VBV opvarmning 
gennem veksler Nej 

Vekslertemperatur, 
min 0,0 °C 

Temperaturfaktor 
for opstillingsrum 0,00 

Automatik, stand-by 0,0 W 
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Nøgletal fra Be10 

- Eksisterende forhold  

Model: 303-eksisterende SBi Beregningskerne 6, 12, 6, 23 

Be10 nøgletal: 303-eksisterende 

Transmissionstab, W/m² 

Klimaskærm ekskl. vinduer og døre 17,7 

Energiramme BR 2010, kWh/m² år 

Energiramme BR 2010, uden tillæg 72,0 

Tillæg for særlige betingelser 98,6 

Samlet energiramme 170,6 

Samlet energibehov 281,2 

Energiramme lavenergibyggeri 2015, kWh/m² år 

Energiramme lavenergibyggeri 2015, uden tillæg 41,4 

Tillæg for særlige betingelser 98,6 

Samlet energiramme 140,0 

Samlet energibehov 250,7 

Energiramme Byggeri 2020, kWh/m² år 

Energiramme Byggeri 2020, uden tillæg 25,0 

Tillæg for særlige betingelser 98,6 

Samlet energiramme 123,6 

Samlet energibehov 188,6 

Bidrag til energibehovet, kWh/m² år 

Varme 152,7 

El til bygningsdrift 45,0 

Overtemperatur i rum 15,9 
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Netto behov, kWh/m² år 

Rumopvarmning 152,7 

Varmt brugsvand 5,3 

Køling 0,0 

Udvalgte elbehov, kWh/m² år 

Belysning 13,0 

Opvarmning af rum 0,0 

Opvarmning af varmt brugsvand 0,0 

Varmepumpe 0,0 

Ventilatorer 32,1 

Pumper 0,0 

Køling 0,0 

Varmetab fra installationer, kWh/m² år 

Rumopvarmning 0,0 

Varmt brugsvand 0,0 

Ydelse fra særlige kilder, kWh/m² år 

Solvarme 0,0 

Varmepumpe 0,0 

Solceller 0,0 

Vindmøller 0,0 

Samlet elbehov, kWh/m² år 

Elbehov 56,8 
 

 



 107 

- Totalrenovering 

Model: 303-2 SBi Beregningskerne 6, 12, 6, 23 

Be10 nøgletal: 303-total 

Transmissionstab, W/m² 

Klimaskærm ekskl. vinduer og døre 5,5 

Energiramme BR 2010, kWh/m² år 

Energiramme BR 2010, uden tillæg 71,9 

Tillæg for særlige betingelser 39,2 

Samlet energiramme 111,1 

Samlet energibehov 156,4 

Energiramme lavenergibyggeri 2015, kWh/m² år 

Energiramme lavenergibyggeri 2015, uden tillæg 41,4 

Tillæg for særlige betingelser 39,2 

Samlet energiramme 80,6 

Samlet energibehov 148,0 

Energiramme Byggeri 2020, kWh/m² år 

Energiramme Byggeri 2020, uden tillæg 25,0 

Tillæg for særlige betingelser 39,2 

Samlet energiramme 64,2 

Samlet energibehov 107,6 

Bidrag til energibehovet, kWh/m² år 

Varme 41,9 

El til bygningsdrift 45,8 

Overtemperatur i rum 0,0 

Netto behov, kWh/m² år 
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Rumopvarmning 41,9 

Varmt brugsvand 5,3 

Køling 53,3 

Udvalgte elbehov, kWh/m² år 

Belysning 8,0 

Opvarmning af rum 0,0 

Opvarmning af varmt brugsvand 0,0 

Varmepumpe 0,0 

Ventilatorer 16,7 

Pumper 0,0 

Køling 21,1 

Varmetab fra installationer, kWh/m² år 

Rumopvarmning 0,0 

Varmt brugsvand 0,0 

Ydelse fra særlige kilder, kWh/m² år 

Solvarme 0,0 

Varmepumpe 0,0 

Solceller 0,0 

Vindmøller 0,0 

Samlet elbehov, kWh/m² år 

Elbehov 57,5 
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Appendiks F  

Indtastninger i BSim 

 
Tabel 15 Konstruktionsopbygning  

Konstruktions 
type 

Opbygning 

Ydervægge 

S = Teglsten 0,115m, isolering 
0,15m, teglsten 0,115m  

U-værdi = 0,23 W/m2K 

V = Teglsten 0,115m, isolering 
0,65m, teglsten 0,115m  

U-værdi = 0,06 W/m2K 

Indervægge 

N = Teglsten 0,115m, hulrum 0,8m, 
teglsten 0,115m  

U-værdi = 1,7 W/m2K 

Ø = Teglsten 0,115m, teglsten 
0,115m  

U-værdi = 1,7 W/m2K 

Gulv 
Beton 0,2m 

U-værdi = 2,7 W/m2K 

Vinduer 
Rude opbygning 6-15Ar-SLwE4, træramme 0,05m 

U-value 1,2 W/m2K 

Tag 
Tagpap, isolering 0,23m, krydsfiner 0,02 

U-værdi = 0,15 W/m2K 

 

Tabel 16 Oversigt over benyttede systemer og indtastningerne  

System Settings Time control 

Mennesker 100 personer (som udgangspunkt, 
variationer heraf forekommer) 

Frokostpause 12-13  

Uger: 1-3; 5-15; 17-26; 36-41; 43-52 

Dage: Mandag-fredag 

Timer: 9-17 (8-17) 

Belysning Task light = 0  kW, general light = 0.2 kW 

Lux = 500, Fluorescent   

Control = continuous 

Samme kontrolform som benyttet i 
systemet ”Mennesker” 

Udstyr 27 W pr. person Samme kontrolform som benyttet i 
systemet ”Mennesker” 

Infi ltration Når der er mennesker 0.3 /h Samme kontrolform som benyttet i 
systemet ”Mennesker” 

Resterende af tiden 53% De resterende uger, dage og timer, 
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som ikke er angivet for når der er 
mennesker  

Opvarmning Max power = 80 kW, Factor 1, Set point = 
215°C, Design temp -125°C, Te temp = 
175°C 

Opvarmningsperioden undtagen i 
ugerne 4, 16, 42 og 53 hvor der er 
ferie  

Venti lation Inlet: Flow = 0.3, Pressure = 100, Eff = 0.7 

Outlet: Flow = 0.2, Pressure = 100, Eff = 
0.75 

Heat recovery: Max. Varme = 0,72 

Cooling coil:  Max power = -14 kW, suf. 
Temp = 5°C 

VAV: VAV max = 3, Min inlet = 16, Max inlet 
= 24, Set indoor = 20, Set cooling = 26, Set 
CO2 = 1000 ppm. 

Uger: 1-3; 5-15; 17-26; 36-41; 43-52 

Dage: Mandag- fredag 

Timer: 06-18 

Naturl ig vent. Sencor zone: Current 

Natural vent: single sided one level = 
automatics 

Control: set point = 23°C, CO2 set point = 
800 ppm 

 

Måneder: maj-september 

Dage: mandag-fredag 

Timer: 07-18 

Solafskærmning SolarShading: Type = screen, Shading 
coeff. = 0,5, Max sun = 125 W/m2, Max wind 
= 20 m/s, refl. = 0,5 Position = external 

SolarCtrl:  Shading coeff. = 0,5, Max sun = 
125 W/m2, Delta sun = 50 W/m2, Temp. Max 
= 24°C, Sun limt. = 0,2 kW, Sf4 shading = 
0,05, Control = continuous 

Uger: alle 

Dage: alle 

Timer: 08-19 
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Appendiks G 

Resultater af AE/QA samarbejdet udarbejdet i Ecotect 

 

Dagslysresultater 

Grundet auditorium 47s placering, forekommer der intet dagslys i dette lokale. Derved er 
nedenstående resultater kun gældende for auditorium 49 med renoveringsforslagene R1 
samt R2. 

På grund af auditoriets skrånende layout, se Figur 37, har det i Ecotect ikke været muligt 
at foretage en 
dagslysfactorberegning for hele 
rummet. Derfor blev det valgt, at 
dagslysberegningerne skulle 
foretages for den laveste samt 
højeste del af lokalet. Valget skyldes 
et ønske om at undersøge, hvilken 
forskel det gør for de studerende, 
dagslysmæssigt, hvis de sidder 
forrest eller bagerst i lokalet. Den 

røde firkant i Figur 37 indikerer vinduernes placering i rummet.  

For renoveringsforslag R1 af auditorium 49, vil dagslysfordelingen i den forreste og 
bagerste del af lokalet være som angivet i Figur 38. 

 
Figur 38 Dagslysforholdene for auditorium 49 R1 forrest (venstre bil lede) samt bagerst (højre bil lede) 
i  lokalet 

 
Figur 37 Auditorium 49s grundopbygning 
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Som det fremgår af Figur 38, vil der være langt bedre dagslysforhold bagerst i lokalet, 
hvilket skyldes den tættere placering på vinduerne. Til gengæld optræder der samme 
mængde dagslys ved den modstående væg, uanset om de studerende sidder forrest eller 
bagerst i auditoriet. Belysningsniveauet i disse områder ligger mellem 0 og 100 lux. 

Hvad angår fordelingen af dagslyset ved andet renoveringsforslag, se Figur 39. 

 
Figur 39 Dagslysforholdene for auditorium 49 R2 forrest (venstre bil lede) samt bagerst (højre bil lede) 
i  lokalet 

Forrest i lokalet er dagslysfordelingen på samme niveau som ved R1, mens der bagerst i 
lokalet vil være en markant forbedring. Dagslyset vil ved forslag R2 trænge længere ind i 
rummet, hvilket bevirker, at et stort område af den bagerste del af arbejdspladserne vil 
opnå 350 lux som minimum. Igen vil der ved den forreste del af arbejdsområdets pladser, 
omkring den modstående væg af hvor vinduerne er placeret, forekomme en 

belysningsstyrke på omkring 50-100 lux. 

Sammenlignes dagslysforholdene for R1 og R2, forekommer der bedre resultater for R2 i 
gruppearbejdsområdet, hvilket kan skyldes, at den opsatte glasvæg er med til at 
reflektere lyset, og derved opnås højere lux værdier. 

Foretages en sammenligning af dagslysets fordeling for de to renoveringsforslag med 
standarten DS/EN 15251, så forekommer der ikke tilstrækkeligt med dagslys i nogle af 
tilfældene. Ifølge standarten skal der ved studierelaterede arbejdsplader opnås en 
belysningsstyrke på 500 lux, hvilket betyder, at der skal suppleres med kunstigbelysning, 
specielt i forelæsningsområderne oppe foran. 
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Resultaterne for temperaturerne i auditorium 47 og 49  

Kravene omkring temperaturerne i begge auditorier er sat i programmet til at ligge 
mellem 20-26°C. Dette svarer til overholdelse af klasse II i DS/EN 15251 (Dansk Standart, 
2007). 

For at sikre, at ventilationssystemet ville kunne opretholde de rette temperaturer efter 
sommer- og vinterferien, hvor systemet har været inaktivt, er der set på, om ovenstående 
temperaturkrav ville kunne overholdes ved opstart efter sommerferien d. 3. september 
samt efter vinterferien d. 9. februar. 

 
Figur 40 Temperaturfordeling ved første ibrugtagning af auditorium 47 efter ferier 

Som det fremgår af Figur 40, er temperaturerne for auditorium 47 ikke helt optimale. Ved 
opstart efter vinterferien (9. februar) forekommer der ikke temperatur under 20°C på 
noget tidspunkt, ej heller ved ibrugtagningen kl. 8, hvilket er positivt. Ses der på 
situationen efter sommerferien, overholdes temperaturerne dog ikke helt, da 
minimumstemperaturen i brugstiden ligger lige over 21°C, hvor kravet var på 23°C når 
det er uden for fyrringssæsonen. En årsag til dette kan skyldes, at der i Ecotect kun kan 
defineres to set punkttemperaturer, som skal være dimensionerende inde og ude for 
opvarmningssæsonen. Disse set punkttemperaturer er i Ecotect sat til henholdsvis 20°C 
og 26°C (minimums- og maksimumstemperatur inde og ude for opvarmningssæsonen).   
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Figur 41 Temperaturfordeling ved første ibrugtagning af auditorium 49 efter ferier – R1 

For første renoveringsforslag af auditorium 49, hvor lokalet er samlet, forekommer der 
ingen problemer med temperaturerne, hverken efter sommer- eller vinterferien. I begge 
tilfælde holdes temperaturerne inden for det ønskede temperaturspænd, som det ses af 
Figur 41 

For andet renoveringsforslag, hvor lokalet er opdelt i to via en glasvæg, er der ingen 
problemer med temperaturerne i forelæsningsdelen, mens tilfældet er et andet for 
gruppearbejdsområdet efter sommerferien. Som det kan ses af Figur 42 kommer 
temperaturerne op på de ønskede 23°C om formiddagen ved opstart efter sommerferien, 
men efter kl. 10 begynder temperaturen at dale for til sidst at ramme 20°C. 
Temperaturerne ligger derfor ikke på det ønskede minimumsniveau for en 
sommersituation.  

En årsag til at temperaturniveauet efter sommerferien ligger højere for 
forelæsningsområdet sammenlignet med gruppearbejdsområdet, kan skyldes den højere 
personbelastning. I forelæsningsområdet er der knapt 4 gange så mange studerende på 
et areal der kun er 63 % større end gruppearbejdsområdet. Det betyder, at 
varmebelastningen for forelæsningsområdet er langt større end det er i 
gruppearbejdsområdet, hvilket giver udslag i temperaturniveauet i de to rum. 

Desuden virker det mærkeligt, at temperaturerne begynder at dale for de to 
arbejdsområder omkring middag/eftermiddag, når auditoriet er SV vendt. Det var 
forventet, at solen ville havde medvirket til temperaturstigninger i stedet for, på grund af 
dens position, lokalets orientering og det store vinduesparti (1,7 m x 14 m).  

Generelt for temperaturerne i begge auditorier uden for brugstiden i vintersituationen, 
synes de at ligge meget lavt. Enten ligger de lige over eller lige under 0°C. En egentlig 
årsag hertil synes ikke at være fundet. 
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Figur 42 Temperaturfordeling ved første ibrugtagning af auditorium 49 efter ferier – R2 
forelæsningsområde (øverst) og gruppearbejdsområdet (nederst)  

 

Ventilationsresultater 

CO2 beregninger 

Til trods for at Ecotect ikke kunne frembringe resultater for CO2 niveauet i auditorierne, 
foretog Theis håndberegninger heraf efter beregningsmetoden beskrevet i litteraturen 
Petersen, 2005. Beregningerne er udarbejdet efter værste tilfælde, hvilket betyder, at 
auditorierne vil være i brug i alle timerne fra 8-17 med en times frokost mellem 12 og 13, 
hvor alle forlader lokalerne. Årsagen til valget skyldes, at det var ønsket undersøgt, om 
auditorierne kunne overholde kravene til maksimalt 1.000 ppm ved sine 
spidsbelastninger. (Petersen, 2005) 

CO2 koncentrationens i de respektive auditorier fremgår af Figur 43. 
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Figur 43 CO2 niveauet over en hel dag for de respektive auditorier  

Som CO2 koncentrationen giver udtryk for, så er det hårdest belastede tilfælde det første 
renoveringsforslag af auditorium 49. Grunden til dette er, at lokalet indeholder flest 
studerende pr. m2, mens forholdet mellem de studerende og auditoriernes areal for de 
resterende tilfælde ligger noget lavere og tættere på hinanden, hvilket Figur 43 også 
giver udtryk for. 

Figur 43 viser også, at det har stor betydning for CO2 koncentrationen i rummet, at de 
studerende forlader lokalerne i frokostpausen mellem 12 og 13, da koncentrationen 
falder til omkring 400 ppm. CO2 niveauet for samtlige beregninger overskrider på intet 
tidspunkt grænsen på 1.000 ppm. 

 

Resultater for opvarmnings- og kølebehovet i auditorierne  

Behovet for køling i auditorium 47 er minimal, specielt fordi lokalet anses for lukket i 
månederne juli-august grundet sommerferie. Det eneste tidspunkt, hvor der vil være 
behov for en smule køling er i juni måned. 

Det største opvarmningsbehov forekommer i februar måned, da der i januar måned ligger 
en uges vinterferie. Derfor er brugstiden af lokalet større i februar end i januar. 
Fordelingen af opvarmnings- og kølingsbehovene for auditorium 47 over et år ses i Figur 
44. 
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Figur 44 Opvarmnings- og kølebehovet for auditorium 47 

Til trods for at ventilationsanlægget i Ecotect er sat til at være inaktiv i månederne juli-
august, fremkommer der alligevel forbrug til opvarmning i disse måneder. Præcis samme 
fænomen forekommer for resultaterne for auditorium 49, hvor ventilationsanlægget er i 
brug for andet renoveringsforslag. Se Figur 46 og Figur 47. Hvorledes dette kan ske vides 
ikke, da ventilationsanlægget i disse måneder synes slukket i Ecotect.  

 

 

Figur 45 Opvarmnings- og kølebehovet for auditorium 49 første renoveringsfors lag – R1 

Behovet for opvarmning er ligeledes størst i februar måned for auditorium 49 R1. 
Sammenlignes forbruget til opvarmning i auditorium 49 R1 med 47, så er forbruget i 49 
noget større. En årsag til dette er, at auditorium 47 ligger i mellem to andre auditorier og 
dermed kun har en ydervæg mens auditorium 49 har to ydervægge plus et stort 
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vinduesparti. Dermed har auditorium 49 et større varmetab end 47 og dermed bliver 
behovet for opvarmning større. Ligeledes er indervæggene for auditorium 47 anset som 
adiabatiske, hvilke bevirker, at Ecotect ikke medregner varmetransport mellem auditorium 
47 og de omsluttende lokaler. 

Hvad angår køling af 49 R1, er forbruget ligeledes større end for 47. En grund til dette er 
det større personantal, og at lokalet som tidligere nævnt, har vestvendte vinduer, hvilket 
bevirker et større varmetilskud. En anden måde dette også kommer til udtryk på, er ved 
at sammenligne Figur 40 og Figur 41, som viser temperaturfordelingen efter 
sommerferien. Her er temperaturerne også højere for auditorium 49 end de er for 47. 

 

 
Figur 46 Opvarmnings- og kølebehovet for auditorium 49 andet renoveringsforslag – R2 
forelæsningsområde 
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Figur 47 Opvarmnings- og kølebehovet for auditorium 49 andet renoveringsforslag – R2 
gruppearbejdsområde 

For andet renoveringsforslag af auditorium 49, R2, er forbruget til opvarmning af 
forelæsningsområdet større end det er for gruppearbejdsområdet, som det ses af Figur 
46 og Figur 47. En mulig grund hertil skyldes det mindre areal og volumen, som 
gruppeafdelingen har sammenlignet med forelæsningsområdet. 
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