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1 Introduktion 
Nærværende rapport er udarbejdet af Viegand Maagøe for Bygningsstyrelsen (BYGST) i forbindelse 

med etableringen af 5.000 m² nye laboratoriebygninger på RUC. 

Rapporten omhandler optimering af ”procesenergi” i forbindelse med planlægning, etablering og 

drift af de nye laboratorier, det vil sige hvordan det sikres at apparater og processer på de kom-

mende laboratorier etableres med minimalt energiforbrug til følge og hvordan det sikres at labora-

torierne i mange år fremover stadig kan drives med minimalt energiforbrug til proces til følge. 

Projektet har karakter af at være et pilotprojekt på procesenergiområdet for BYGST og har som 

sådan – udover at realisere energibesparelser for ”procesenergi” – også haft til formål at opnå me-

todemæssige erfaringer med ”procesenergi” til gavn for fremtidigt laboratoriebyggeri. 

Pilotprojektet er gennemført i perioden efteråret 2010 til efteråret 2012 af Viegand Maagøe i sam-

arbejde med byggeriets øvrige partner: 

 Arkitektfirmaet Henning Larsen 

 Ingeniørfirmaet Orbicon 

 Ingeniørfirmaet Alectia 

 Projektledelse hos BYGST 

 Brugergruppe på RUC 

 Flere leverandører 

De i rapporten beskrevne resultater, besparelser og erfaringer skal ses som opnået i bredt samar-

bejde mellem ovenstående parter med Viegand Maagøe som facilitator. 

 

1.1 Sammenfatning af realiserede besparelser 

Det er samlet godtgjort, at det forventede fremtidige energiforbrug på RUCs nye laboratorier ville 

have været af størrelsesordenen 7-800.000 kWh elektricitet om året og 6-700.000 kWh fjernvarme 

om året – samlet set en driftsomkostning til energi af størrelsesordenen 1,6 mio. kr/år. 

Af elektricitetsforbruget er langt størstedelen – 80% - procesrelateret, enten i form af direkte el-

forbrug i apparater eller i form af ekstra elforbrug til ventilation (stinkskabe). Varmeforbruget er 

udelukkende bygningsrelateret, men en del af varmeforbruget – skønnet til 50% - må alligevel 

relateres til procesområdet da procesmæssig ventilation (udsugning) medfører et tab af rumvarme. 

I forhold til dette forbrug er der gennem det ekstraordinære fokus på energiforhold i projekterings-

fasen lykkedes at realisere energi-/driftsbesparelser af størrelsesordnen kr. 400.000 om året sva-

rende til 25% af det ellers forventede energiforbrug. 

Energibesparelsen er realiseret uden mérinvesteringer, da besparelserne dels er opnået gennem 

reduktion af antal stinkskabe, dels har medført at for eksempel trykluftinstallationen er blevet min-

dre end først planlagt. 

Besparelserne er således først og fremmest opnået på følgende områder: 

 Stinkskabe 
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Der er gjort en ekstraordinær indsats ift. at minimere antal stinkskabe og antal kvadratme-

ter ”lugeåbning” ift. de oprindelige planer (programfasen) for laboratorierne. 

 

Dette er gjort i tæt dialog med brugergruppen og ved tidligt i planlægningsfasen at godtgø-

re hvilke fremtidige energiomkostninger (el og varme) der er forbundet med drift af et stort 

antal stinkskabe.  

 

Det vurderes at fokus på stinkskabe har sparet et elektricitetsforbrug af størrelsesordenen 

100.000 kWh/år og et varmeforbrug af størrelsesordenen 200.000 kWh/år svarende til en 

driftsbesparelse på 300.000 kr./år foruden der er sparet investeringsomkostninger til stink-

skabe og dertilhørende installationer. 

 

 HVAC-løsninger 

 

Der er gjort ekstraordinær indsats ift. at planlægge og projektere HVAC-anlæg til et absolut 

laveste energiforbrug. Dette er dels sket ved at analysere samtidighedsforhold på laborato-

rierne i detaljer og ud fra dette designe til et luftskifte, der er betydeligt lavere end oprinde-

ligt planlagt (programfasen), dels ved at udarbejde et anlægsdesign med en ”nødventila-

tor”-funktion, der i korte spidsbelastningsperioder 2 gange om året kan øge kapaciteten 

med let forringet virkningsgrad. 

 

Det forventes således, at HVAC-anlæg størstedelen (85%) af året vil kunne drives med en 

SEL-værdi på 0,75 kJ/m³ mod normalt 1,8 kJ/m³ (krav i BR10), hvilket sikrer betydelige 

energibesparelser. 

  

Desuden er væskekoblede batterier til varmegenvinding projekteret med ekstraordinær høj 

virkningsgrad af størrelsesordenen 70%. Dette er betydeligt højere end normalt (55%). 

 

Samlet er der på ventilationsanlæg opnået en elbesparelse af størrelsesordenen 100.000 

kWh/år og på varmeforbrug ca. 80.000 kWh/år – samlet et en driftsbesparelse af størrel-

sesordenen 200.000 kr./år. 

 

 Forsyningskrav 

 

Det er generelt erfaret, at bruger-/apparatkrav til trykluftanlæg og proceskøling medfører et 

stort energiforbrug. Således har det været et designkrav, at trykluftanlæg udlægges til 10 

bar forsyningstryk medens proceskøleanlæg udlægges til 1°C forsyningstemperatur.  

 

Begge forhold øger energiforbrug i forsyningsanlæg betydeligt i forhold til normal standard, 

og det er ved detajlgennemgang af projektgrundlag samt ved dialog med leverandører af 

nyt laboratorieudstyr (autoklaver m.m.) fundet muligt at lempe forsyningskravene til disse 

anlæg betydeligt - både mht. mængde og kvalitet (uddybes i rapporten). 

 

Det vurderes, at elforbruget til hhv. trykluftsanlæg og proceskøling med disse ændringer er 

reduceret med af størrelsesordenen 30% af det ellers forventede forbrug svarende til 70-

80.000 kWh/år eller en driftsbesparelse omkring 125.000 kr. per år. 

Ovennævnte driftsbesparelser anses for typisk ift. hvad der kan opnås af energibesparelser ved at 

fokusere på procesenergi ved planlægning af nye laboratorier, men det skal understreges, at en 

fastholdelse af besparelserne mange år fremover er betinget af flere forhold, herunder: 
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 At der i indreguleringsfasen udover normal indregulering også laves en energimæssig opti-

mering af driftsparamenter (tryk og temperaturer) 

 

 At der i laboratoriet etableres en god rutine ift. at udfordre leverandørkrav til kølevand og 

trykluftforsyning når der indkøbes nyt udstyr eller planlægges nye forsøgsrækker 

 

 At der gennem etablering af energinøgletal og energiledelsesrutiner løbende (månedligt) 

følges op på brugeradfærd og energiforbrug i laboratoriet 

Det skal bemærkes at automatik-løsninger ligeledes må anses for særdeles vigtige ift. at sikre at 

anlæg drives efter intentionen – specielt for stinkskabsområdet, der samlet set tegner sig for op i 

mod halvdelen af det kommende laboratoriums energiforbrug. 

 

1.2 Sammenfatning af metodemæssige erfaringer ved nybygning 

Det er i projektet opnået en række væsentlige metodemæssige erfaringer relateret til procesener-

giområdet ved planlægning og design af nye laboratoriebygninger: 

 Brugerkrav 

 

Der kan opnås væsentlige besparelser i procesenergiforbrug ved rettidigt (tidligt i planlæg-

ning), systematisk og vedvarende at udfordre og analysere krav fra brugere og leverandø-

rer af procesudstyr. 

 

Der er en tendens til at vælge sikre og konservative løsninger, der øger procesenergiforbru-

get unødigt, og det vurderes i mange tilfælde at være uden ekstra investeringsomkostnin-

ger at planlægge procesudstyr og tilhørende forsyningsanlæg energibevidst. 

 

Den metodemæssige angrebsvinkel (”Løgdiagrammet”) må anses som oplagt at indarbejde 

som generel metode i BYGSTs laboratorieprojekter. 

 

 Idriftssættelse/”commissioning” 

 

Der er i projektet lagt speciel vægt på at definere og eksemplificere energispareaktiviteter 

relateret til ibrugtagning og senere drift af de kommende laboratorier. 

 

I og med planlægningen af et byggeri af denne karakter langt hen i udførelsesfasen – og til 

dels også i driftsfasen – sker på et usikkert datagrundlag er det vigtigt at etablere procedu-

rer for dels at sikre at proces- og forsyningsanlæg indreguleres energimæssigt optimalt, 

dels at sikre at de mange ændringer der komme i laboratoriets mangeårige drift håndteres 

med fokus på energieffektivitet. 

 

Det vurderes at nærværende projekt med sit fokus på ”energimæssig commissioning” rent 

metodemæssigt har bidraget med væsentlige nye ideer til hvordan tilsvarende byggerier 

skal inddrage energiaspekter ved planlægning, ibrugtagning og senere drift af proces- og 

forsyningsanlæg. 

 

 Organisering 
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BYGSTs organisering af det aktuelle projekt (projektleder, brugergruppe, rådgiver for byg-

geprogram, udførende rådgiver, commissioning-rådgiver, separat energirådgiver m.m.) må 

anses for normal for denne type af projekter, men har potentielle barriere ift. at sikre ener-

gimæssigt set optimale løsninger på procesenergiområdet. 

 

Det har således været svært at godtgøre hvem der har det endelige ansvar for at opgøre 

byggeriets designgrundlag på procesenergiområdet (eksempelvis tryk- og temperaturkrav 

m.m.), og uden rettidigt indgreb var flere af de kommende forsyningssystemer på RUCs la-

boratorium blevet udlagt til driftsparametre, der ikke senere kunne muliggøre energioptimal 

drift af forsyningsanlæg for køling og trykluft. 

 

 Projektfaser 

 

Det er af afgørende betydning at energigranskningsindsatsen iværksættes gennem de tidli-

ge projektfaser. 

 

Arbejdet med BAT (”Best Available Technology”), udfordring af brugerkrav til byggeri m.m. 

er i sig selv ikke omfattende, men har en vis ”modningstid” i forhold til at nå frem til kon-

klusioner og ændringer i projektgrundlaget. 

 

Samtidigt er det erfaret, at væsentlige indkøb af procesudstyr ligger sent i projektforløbet, 

hvilket nødvendiggør at energigranskningen skal være til stede i alle faser af planlægning, 

opførsel og idriftsættelse af et laboratoriebyggeri. 

Det anbefales på baggrund af ovenstående erfaringer at BYGST viderefører den metode der er an-

vendt og videreudviklet i nærværende projekt til øvrige, fremtidige laboratorieprojekter (renove-

ring og nybygning) med specielt fokus på: 

 At beskrive en klar rolle- og ansvarsfordeling ift. procesenergiforbrug mellem samtlige de 

projektparter der typisk vil være involveret fra de tidlige planlægningsfaser til egentlig drift 

af byggeriet, dvs. projektejer, lejer, rådgivere, brugergruppe m.m. 

 At der udarbejdes en egentlig ydelsesbeskrivelse for ”energigranskning” ift. procesenergi-

forbrug så vidt at rollen som ”energigransker” kan skæres skarpt i forhold til projektets øv-

rige parter og evt. udbydes som separat ydelse på bekostning af en bæredygtighedsindsats 

hos byggeriets øvrige parter (reduceret honorar til rådgivning). 

 At videreudvikle modellen for ”energimæssig commissioning” ift. at sikre en energimæssig 

korrekt indregulering af proces- og forsyningsanlæg og viderebringe erfaringer med ener-

gimæssigt vigtige driftsparametre til en egentlig ”driftsstyring”/energiledelse i det nye labo-

ratorier – det vil være af afgørende betydning for energiforbruget at der gennem laboratori-

ets levetid er et vedvarende fokus på at optimere sådanne parametre såvel som bruger-

gruppens adfærd. 

Det skal afslutningsvis bemærkes, at det på basis af de erfaringer der er opnået i projektet kan 

anbefales, at øvrige laboratorier under BYGST sætter fokus på adfærd, forsyningskrav og energile-

delse – det vurderes således, at der kan høstes mange besparelser på dette område uden at der 

skal gøres væsentlige investeringer. 

Viegand Maagøe 

København 
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2 Metode 
De første større pilotprojekter om ”energibevidst projektering” blev igangsat af Foreningen af Råd-

givende Ingeniører (F.R.I) og Energistyrelsen i midten af 1990’erne og førte frem til et egentlig 

rammeprogram for dette område gennemført af F.R.I  fra 1999 og frem /1/. Hovedfokus på disse 

aktiviteter var erhvervslivet og herunder energiforbrug relateret til procesenergi. 

Der blev i disse projekter sat stærk fokus på metodemæssig udvikling, dels ved at introducere be-

grebet ”energigranskning”, dels ved at analysere hvordan energiforhold kan sættes i fokus ved 

forskellige udbudsformer (fagentrepriser, totalenterpriser osv.). 

De metodemæssige begreber fra F.R.Is rammeprogram er senere videreudviklet af Viegand 

Maagøe for Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) /2/, der siden 2006 har haft massivt 

fokus på at reducere energiforbruget i irsk erhvervsliv, herunder specielt fokus på at introducere 

en bedre energimæssig designpraksis i de omfattende erhvervsbyggerier, der fandt sted i Irland op 

gennem 1990’erne og frem til slutningen af 00’erne. Dette har senest ført frem til at Irish Standard 

/3/ har besluttet at udarbejde en regulær designstandard for energiforhold i erhvervsbyggeri og 

fremover vil håndhæve anvendelsen af denne ved nybyggerier og renoveringer. 

Et væsentligt resultat af disse arbejder har været udviklingen af ”løgdiagrammet”, der tager sigte 

på at foretage en bred optimering af procesenergiforbruget – det vil sige bredere end det fokus der 

normalt er på at optimere effektiviteten af kedelanlæg og øvrige forsyningsanlæg. Talrige cases 

har sidenhen demonstreret denne metodes styrke på procesenergiområdet, se /4/ og /5/. 

 

2.1 Løgdiagrammet 

Den tekniske angrebsvinkel til optimering af procesenergiområdet betegnes ofte ”løgdiagrammet”, 

se figur 1 nedenfor. 

 

Figur 1. ”Løgdiagram” for energieffektivisering af industrielle processer /2/. 
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Løgdiagrammet tager sigte på systematisk at vurdere alle elementer i et givet anlægs eller en gi-

ven proces behov for energi: 

 ”Behov” 

 

Kan den grundlæggende årsag til et givet energiforbrug til en proces reduceres eller opnås 

på en mindre energikrævende måde? 

 

Kan der for eksempel anvendes en mindre fin vandkvalitet til givne formål eller kan behovet 

for luftskifte i et rentrums-område reduceres ved hjælp af særlige løsninger? 

 

 ”Proces” 

 

Kan det givne behov imødekommes med en mere energieffektiv proces end oprindeligt 

planlagt? 

 

Kan sterilisering af udstyr for eksempel ske på en mere energieffektiv måde end ved traditi-

onel dampsterilisering (evt. eldreven) – for eksempel ved bestråling, en kemisk proces eller 

andet? 

 

 ”Anlæg” 

 

Kan procesanlægget - givet fastlagt behov og fastlagt proces – vælges i en mere effektiv 

udgave? 

 

For eksempel kan varmtvandsautoklavering være mere effektiv end dampautoklavering da 

varmen i det varme vand kan genvindes til næste sterilisering. 

 

 ”Kontrol” 

 

Kan kontrolsystemet for det pågældende anlæg baseres på mere præcise og avancerede 

styringsalgoritmer? 

 

For procesenergianlæg kan der for eksempel ofte spares energi ved anvendelse af ”predicti-

ve control”, hvor udsving i procesparametre forudses og anlægget reguleres til at minimere 

disse og de relaterede energispild? 

 

 ”Drift og vedligehold” 

 

Kan det energiforbrugende anlæg drives og vedligeholdes mere energieffektivt?  

 

Kan der for eksempel etableres energimålere der viser om energiforbrugende udstyr grad-

vist bruger mere energiforbrug pga. tilsmudsning af varmevekslere m.m.? 

 

 ”God husholdning” 

 

Er der i alle dele af organisationen omkring det pågældende, energiforbrugende anlæg be-

vidsthed om de spild og tab der kan ske i driften af dette. 

 

Sker der i en given driftsorganisation for eksempel en uddannelse af operatører omkring 

energirigtig drift af energiforbrugende procesudstyr. 
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Spørgsmål af ovennævnte karakter kan i mange situationer forekomme ”akademiske” eller forbun-

det med stort besvær at afklare – men det er erfaringen, at der på alle niveauer af ”løget” kan op-

nås besparelser, hvis de rette personer involveres i arbejdet. 

”Løgdiagrammet” tager således i vid udstrækning udgangspunkt i at leverandører og brugere skal 

udfordres i designprocessen – det er ikke alene ”teknisk afdeling”, som kan gøres ansvarlige for 

energiforbruget i et kommende (eller eksisterende) byggeri. 

 

2.2 Betydning af brugerkrav 

En vigtig årsag til at den ovenfor beskrevne metode kan have stor betydning for procesenergifor-

bruget er, at energiforbruget i mange af de forsyningsanlæg der leverer energi til processer og 

apparater stiger i trejde potens med bruger- og leverandørkrav, som illustreret for et ventilations-

anlæg i figur 2 nedenfor. 
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26%

 

Figur 2.Eksempel på luftskiftes betydning for optagen ventilatoreffekt (kW). 

Figur 2 viser fordelingen af tryktab på komponenter i et ventilationsanlæg /6/ og illustrerer, at et 

konkret ventilationsanlæg sparer 26% af elforbruget, hvis luftskiftet reduceres fra 10.000 

m3/timer til 9.000 m3/time (10% reduceret luftskifte). 

Samme principielle forhold gælder andre typer af energiforbrugende anlæg: 

 Energiforbrug til fremstilling af ilt, rent vand og ren trykluft stiger betydeligt med renheds-

krav – under tiden må langt mere energikrævende og investeringstunge processer tages i 

brug for at levere sådanne hjælpefunktioner af en ønsket høj kvalitet. 
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 Elforbrug relateret til fremstilling af trykluft ved højt tryk stiger eksponentielt med trykkra-

vet – en reduktion fra 9 til 6 bar kan således spare mere end 40% af elforbruget til den 

kompressor der producerer trykluft. 

Det er ikke altid muligt at ændre vigtige bruger- og leverandørkrav, men det er erfaringen at så-

danne kan være ubegrundede eller traditionsbundne og at selv små ændringer giver store bespa-

relser uden nogen eller uden væsentlige investeringer. 

 

2.3 Barrierer mod energibevidste løsninger 

Der er gennem mange års arbejde på området med at projektere procesenergi energibevidst ople-

vet væsentlige barrierer mod at opnå de ønskede effektive løsninger, først og fremmest: 

 Manglende data 

 

Der haves i de tidlige planlægningsfaser ikke klarhed over det kommende byggeris energi-

forbrug og motivationen ift. at optimere kan derfor være begrænset. 

 

Et hovedproblem kan direkte være at datagrundlaget – herunder bruger- og leverandørkrav 

- ofte er begrænset selv sent i projekteringsforløbet, hvilket nødvendiggør konservativ pro-

jektering (og ikke mindst overdimensionering). 

 

 Manglende viden om muligheder for energioptimering. 

 

Traditionelt er byggeprojekter styret og gennemført af arkitekter og bygningsingeniører, der 

som regel har relativt begrænset indsigt i procesenergiforhold og de muligheder der vil væ-

re for at gøre noget ved dette (”løgdiagrammet”) – typisk er energirammen i fokus. 

 

Det er normalt forekommende at ”brugergrupper” selv forestår specifikationen af procesud-

styr som input til et udførende rådgivende firma – men også langt ind i brugergruppen kan 

der være manglende viden om hvilke konsekvenser specifikke krav (for eksempel også fra 

leverandører af udstyr) kan have for det senere energiforbrug i driftsfasen. 

 

 Uklare ansvarsforhold/rollefordeling 

 

Det er i et byggeprojekt typisk uklart hvem der har ansvar for energieffektivitet – i hvert 

fald når det kommer til procesenergiområdet.  

 

Typisk vil brugergruppen forvente at rådgivergruppen ”ved alt” om energiforhold i byggeriet 

– hvor rådgivergruppen typisk vil henholde sig til at de projekterer det som brugergruppen 

ønsker. 

 

 Leverandørers manglende samarbejdsvillighed 

 

Leverandører kan typisk være konservative og stille standardkrav til hvordan energiforsy-

ningen skal være for et typisk apparat. 

 

Standardkrav kan være betinget af garantiforhold – eller at en proces/et apparat er frem-

stillet i udlandet og at det er vanskeligt at opnå yderligere information om hvad der betinger 

et givet forsyningskrav. 
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Det skal dog her tilføjes at BYGST har meget positive erfaringer med at samarbejde med 

udenlandske leverandører på stinkskabsområdet. 

 

 Tids- og budgetpres 

 

Som regel gennemføres byggeprojekter med et betydeligt tids- og budgetpres, hvilket ikke 

levner plads til mere avancerede eller gennemarbejdede løsninger – på trods af at fokus på 

procesenergi typisk vil kræve lave ekstraomkostninger eller direkte mindre investeringer. 

Konsekvensen af disse barrierer er selvfølgelig ineffektive løsninger, men også at designgruppen 

ofte arbejder sig gennem detajl- og udbudsprojekt uden af have et klart billede af et byggeris 

kommende energiregning og hvilke forhold der betinger denne. 

 

2.4 ”Energigranskning” 

Den metode der specielt er fremhævet og udviklet i Energistyrelsens og SEAIs programmer – og 

som er også er anvendt i BYGSTs pilotprojekt på RUC – består i at lade en ekstern part ”energi-

granske” de energimæssige forhold relateret til procesenergi som illustreret i figur 3 nedenfor. 

 

 

Figur 3. Projektorganisation med ”energigransker” (projektet var indledningsvist forankret hos UBST). 

”Energigranskning”  er ikke – som det ellers kan tolkes af figuren – en passiv kvalitetssikring af de 

energimæssige forhold beskrevet af andre, men en opsøgende og tværfaglig rolle (”terrier”) der 

rettidigt identificerer hvilke energiforhold i et byggeri der er væsentlig, hvad der betinger disse og 

hvad der skal gøres ved dem. 

Som sådan angriber ”energigranskeren” således de central barrierer ift. at sikre energirigtige løs-

ninger, det vil sige etablerer et datagrundlag (rettidigt), udfordrer bruger- og leverandørkrav, iden-

tificerer mere energioptimale løsninger m.m. 

Nedenstående figur 4 viser således hovedaktiviteterne i energigranskerens arbejde. 
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Figur 4. Hovedaktiviteter ved for ekstern ”energigransker” i byggeprojekt. 

Der er erfaringsmæssigt en række vigtige forudsætninger for at denne model lykkes: 

 Energigranskningen skal igangsættes tidligt planlægningsfasen, da udfordring af væsentlige 

designparametre og bruger-/leverandørkrav erfaringsmæssigt er en tidskrævende proces af 

bringe til ende. 

 
 Overdragelse af energigranskerens forbedringsforslag og designændringer til rådgivende in-

geniører m.fl. skal ske ved at projektejeren/brugergruppen stiller krav om nye løsninger – 

en ekstern gransker står erfaringsmæssigt ”svagt” i projektorganisationen. 

 
 Energigranskeren skal være opsøgende og evne at fremstille konsekvensberegninger og 

principper på et ofte uklart og usikkert teknisk grundlag – ”speak with data” og opstilling af 

regulære beslutningsgrundlag er helt afgørende for at trænge igennem med forbedringsfor-

slag. 

Der gives sidst i nærværende rapport en række supplerende og nye metodemæssige erfaringer 

med ”energigransker”-rollen baseret på pilotprojektet for BYGST. 
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3 Energiforbrug og indsatsområder 
Kortlægningen af energiforbruget i de kommende nye laboratoriebygninger har dels taget ud-

gangspunkt i de projektmaterialer der er stillet til rådighed af BYGST, dels er kortlægningen sket 

via deltagelse i møder i projektorganisationen. 

Desuden er der gennemført en kortlægning af energiforhold i de eksisterende laboratorier i byg-

ning 15, 16, 17 og 18 på RUC. 

 

3.1 Energiforbrug i eksisterende bygninger 15, 16, 17 og 18 

Da der er tale om et nyt byggeri er det vanskeligt at definere en egentlig ”baseline” for energifor-

bruget, da der ikke kan etableres et præcist og detaljeret designgrundlag. En egentlig baseline 

kræver meget detaljeret information omkring alle former for installationer såvel som at de kom-

mende laboratoriers brugsmønstre skal være præcist beskrevet. 

Det nærmeste man kommer en beskrivelse af et udgangspunkt for energiforbruget er at betragte 

de nuværende laboratoriefaciliteter på RUC, som ”minder om” de fremtidige laboratorier i størrelse 

og til dels også i bestykning af laboratorieudstyr, stinkskabe, klimarum osv.  

For bygningerne 15, 16, 17 og 18 kendes tal for varme- og elforbrug som de er opgjort ved senest 

tilgængelige data fra separate målere. 

Energiopgørelser Dagligt forbrug Tilsvarende årligt forbrug 

 

Elforbrug 

 

  

Bygning 15 850 kWh 310.000 kWh 

Bygning 17 600 kWh 220.000 kWh 

 

Varmeforbrug 

 

  

Bygning 15 1.230 kWh 449.000 kWh 

Bygning 16/17/18 2.170 kWh 790.000 kWh 

Tabel 1: Energiforbrugsdata for eksisterende RUC laboratorier 

Det skal bemærkes, at varmeforbrugstallene er midlet over en sæson, så der er taget højde for 

udeforhold i tallene (graddagekorrektion).  

Der er i 2011 installeret separate bimålere for elforbruget på de to bygninger i tabellen, og dermed 

findes opsamlede energiforbrugsdata for hver dag, se figur 5 nedenfor. 
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Figur 5: Elforbrug per døgn for bygning 15 (øverst) og bygning 17 (nederst) 

Der er flere interessante ting at bemærke ved disse figurer: 

 Der er generelt et meget højt elforbrug per dag. 

 

 Det er bemærkelsesværdigt, at elforbruget ikke falder mere end tilfældet er i nattetimer og 

weekender. Dette tyder på, at brugeradfærden omkring nedlukning af energiforbrugende 

udstyr (primært stinkskabe) ikke er optimal og at dette område skal være et stort fokusom-

råde i projektet. Driftsoptimering bliver således en nøgleparameter, og derfor er det vigtigt 

at designet af bygningen i så vidt mulig udstrækning tillader dette. 

 

 Hvad er energipeak for bygning 17 i starten af november? Det kunne være udtryk for høj 

samtidighed i brug af stinkskabe i forbindelse med eksamensperiode.  

 

Ved flere rundgange i de eksisterende forhold er det kvantitativt observeret, at stinkskabe er den 

største energiforbrugende teknologi på laboratorierne – og at de eksisterende forhold ikke er ener-

gioptimerede:  

 I mange af stinkskabene er det ikke muligt at lukke lågerne pga. permanente forsøgsopstil-

linger fylder skabene helt ud 

 

 Mange af stinkskabene bliver anvendt til kemikalieopbevaring og kan derfor ikke slukkes af 

sikkerhedsgrunde 
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 Stinkskabene er ikke alle udstyret med automatisk lågesænkning, PIR følere og andet sty-

ring, der må betragtes som gængs teknologi ved indkøb af nye stinkskabe 

 

På baggrund af denne opgørelse samt viden om energiforhold i laboratorier generelt, stod det tid-

ligt i projekteringen klart, at stinkskabe og ventilation bliver et absolut nøglepunkt i optimering af 

procesenergiforholdene for den nye laboratoriebygning. 

Samtidig er det tydeligt, at for bygningen kan blive så energirigtig som muligt skal der være fokus 

på både design- og driftsfaserne, herunder at ”adfærdsforhold” vil være et betydeligt fokuspunkt 

ift. at sikre energioptimal drift. 

 

3.2 ”Procesenergi” 

Ift. at definere hvad procesenergi omfatter er det væsentligt at skelne mellem hvad der er direkte 

energiforbrug i apparater og udstyr, og hvad der er ”afledt” energiforbrug i forsyningsanlæg m.m. 

som drives for at levere eller fjerne energi til/fra procesudstyret. 

Således er for eksempel en meget stor del af energiforbruget til ventilationsanlæg på laboratorier 

direkte relateret til procesudstyr der frigiver varme der skal fjernes. 

Tilsvarende er energiforbrug til kølevand og trykluft først og fremmest procesrelateret – for køle-

vand både proces- og bygningskøling, da behovet for at køle luft i lokaler er stort med den varme-

udvikling der er fra apparater og procesudstyr. 

Samlet er det ved gennemgangene konstateret at langt størstedelen - for ikke at sige 100% - af 

procesenergiforbruget er elforbrug. Således er også dampforsyning til inaktivering og autoklavering 

eldrevet. 

Udstyr der er kategoriseret som procesudstyr ved ovennævnte gennemgange omfatter HPLC ana-

lyseapparater, autoklaver, NMR scanner, LAF bænke og centrifuger samt hjælpeudstyr såsom -80 

C frysere, køle- og varmeskabe, køle- og trykluftanlæg samt vaccumanlæg. 

 

3.3 Samlet energiforbrug i de kommende laboratorier 

På styregruppemødet i Januar 2012 blev det forventede fremtidige energiforbrug til de kommende 

laboratorier præsenteret og drøftet, se figur 6 nedenfor. 
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SAMLET El Fjernvarme

Energi [kWh/år] 700-800.000          600-700.000 

Omkostning [kr/år] 1.200.000 400.000 

CO2 belastning [t CO2/år] 400              60     

Elfordeling

 

Figur 6: Energiopgørelse for de nye RUC laboratorier - Januar 2012 

Ventilation dækker i denne sammenhæng primært laboratorieafsnittene, dvs. FBU labs med stink-

skabe, kemikalieskabe, sugekasser og lignende samt undervisningslokaler. Men også ventilering af 

kontor- og gangarealer er dækket ind under kategorien. Områderne mellem bygningerne forsynes 

med naturlig ventilation og er derfor ikke inkluderet i opgørelsen. 

Der anvendes ikke varme til varmt brugsvand i nævneværdig grad, da der ikke bliver omklæd-

ningsfaciliteter i de nye laboratoriebygninger. På baggrund af energikortlægningen i Januar blev 

der samtidig dannet enighed om, hvilke aktiviteter der skal arbejdes videre med: 

Al fjernvarmen afsættes i centralvarmeanlæg til kontorer og ventilationsanlæg til opvarmning af 

indblæsningsluft i vinterperioden. 

 

3.4 Indsatsområder 

På baggrund af energikortlægningen i Januar 2012 blev det besluttet hvilke aktiviteter der skulle 

arbejdes videre med jf. figur 7 nedenfor. 
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Figur 7: Prioritering af indsatsområder ved energigranskning af nye laboratorier 

Analysen af disse områder er i alle tilfælde sket i tæt samarbejde mellem rådgivergruppen, bru-

gergruppen, projektets repræsentanter fra BYGST samt energigranskningsteamet. 
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4 Fase 1 – Kortlægning af indsatsområder 
Gennem fase 1 har Viegand Maagøe deltaget i omtrent 10 brugergruppemøder og work-shops med 

det formål at granske energibehovet og relevante indsatsområder for at optimere procesenergifor-

bruget. 

Nedenfor gennemgås de vigtigste indledende overvejelser relateret til de forskellige indsatsområ-

der. 

 

4.1 Stinkskabe 

Da ventilation - og især stinkskabe - hurtigt blev kvantificeret som den mest signifikante energifor-

bruger, blev hovedparten af drøftelserne fokuseret herpå. Derfor udarbejdede Viegand Maagøe en 

opgørelse over ventilationsbehov på bygningsniveau som gengivet i tabel 2 nedenfor. 
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BEREGNINGER FORETAGET VED 1,0 I SAMTIDIGHED

Afsnit C Afsnit B Afsnit A

Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3 Scenarie 4 Scenarie 1 Scenarie 2 Scenarie 3

LABORATORIER

Stinkskabe

Front stinkskabe [m] 33,1 33,1 33,1 33,1 12,8 12,8 12,8 12,8 5,6 5,6 5,6

Lufthastighed [m/s] 0,5 0,5 0,35 0,35 0,5 0,5 0,35 0,35 0,5 0,5 0,35

Lågehøjde [m] 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Luftskifte [m3/hr] 59580 29790 41706 20853 23040 11520 16128 8064 10080 5040 7056

1,5 m kemikalieskabe 

Antal 26 26 26 26 11 11 11 11 5 5 5

Luftskifte [m3/hr/stk] 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

Luftskifte [m3/hr] 5200 5200 5200 5200 2200 2200 2200 2200 1000 1000 1000

LAF bænke

Antal (1,5m bredde) 0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 5

LAF luftskifte [m3/hr] 0 0 0 0 1000 1000 1000 1000 2500 2500 2500

HPLC skabe

Antal 2 2 2 2 3 3 3 3 0 0 0

Luftskifte [m3/hr/stk] 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

Luftskifte [m3/hr] 600 600 600 600 900 900 900 900 0 0 0

Punktsug og sugekasser

Antal 20 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20

Luftskifte [m3/hr/stk] 150 200 150 200 150 200 150 200 150 200 150

Luftskifte [m3/hr] 3000 5000 3000 5000 3000 5000 3000 5000 3000 5000 3000

Volumen

Areal [m2] 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

Højde [m] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Volumen [m3] 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

Grundlast alle labs

Luftskifte [1/hr] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Luftskifte [m3/hr] 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

ANDRE OMRÅDER

Kontorer + fællesomr [m2] 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291

Ekstra + birum [m2] 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Fordeling [m2] 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674 674

Højde [m] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Volumen [m3] 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568 3568

Luftskifte [1/hr] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Luftskifte [m3/hr] 10704 10704 10704 10704 10704 10704 10704 10704 10704 10704 10704

TOTAL

Luftskifte [m3/hr] 83584 55794 65710 46857 45344 35824 38432 32368 31784 28744 28760

Volumen 5068 5068 5068 5068 5068 5068 5068 5068 5068 5068 5068

Luftskifte [1/hr] 16,5 11,0 13,0 9,2 8,9 7,1 7,6 6,4 6,3 5,7 5,7

SEL [J/m3] 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700

Effekt [kW] 39,5 26,3 31,0 22,1 21,4 16,9 18,1 15,3 15,0 13,6 13,6

Energipris [DKK/kWh] 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Omkostning [DKK/hr] 59,2 39,5 46,5 33,2 32,1 25,4 27,2 22,9 22,5 20,4 20,4 

Tabel 2: Ventilationsoversigt nye laboratorier - Januar 2012 

De fire scenarier (variation af lugehøjde og lufthastighed) gengivet i tabel 2 viser de samlede ener-

giforbrug til stinkskabe ved forskellige type og konfiguration af stinkskabe. 

På baggrund af analyserne har RUC besluttet at indkøbe stinkskabe med 0,5 m lågehøjde og 0,5 

m/s som lufthastighed – dvs. scenarie 2. 

Tabellen i tabel 2 viser øvrigt tydeligt, at Bygning C (”Kemibygningen”) står for hovedparten af 

ventilationen, og dermed også bliver den mest energitunge bygning af de tre. 

Orbicon har gennem projektforløbet sidenhen løbende opdateret regnearket og anvendt dette som 

dimensioneringsgrundlag for ventilationsanlæg i de tre bygninger.  

I relation til ventilation er der følgende brugerrelaterede faktorer, der har stor indflydelse på ener-

giomkostningerne og som er drøftet under møderækken: 

1. Behov for antal stinkskabe for at kunne imødekomme kravene til forskning og uddannelse. 
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Dette er især relevant for kemibygningen. Efter arket er udarbejdet er der gennem 3-4 run-

der diskuteret – både internt i RUC og i projektgruppen – hvor mange stinkskabe, der reelt 

er behov for. Efterhånden er antallet reduceret til 33 løbende meter front, hvilket er om-

trent 60-70 % af de ellers planlagte forhold.  

 

2. Luftflowet igennem lågeåbningen 

 

Dette luftflow er en afgørende faktor for energiforbruget, idet alle stinkskabe traditionelt in-

dreguleres til en hastighed på 0,5 m/s. Stinkskabe kan derefter nedjusteres til en luftha-

stighed på 0,3 m/s under driften – hvis arbejdsmiljøet tillader det.  

 

I kemibygningen arbejdes der dog så meget med kræftfremkaldende stoffer (de såkaldte 

paragraf 17 stoffer), at det er usandsynligt disse stoffer logistisk kan bibeholdes i separate 

områder/stinkskabe, og derfor må alle stinkskabe indreguleres til 0,5 m/s luftflow i lågeåb-

ningen.  

 

3. Samtidighedsfaktor 

 

Samtidighedsfaktoren hvormed stinkskabene anvendes har betydning for energiforbruget 

ifm driften af laboratorierne og dimensionering af ventilationsanlæggene i teknikrummene.  

 

På baggrund af det relativt meget lavere antal stinkskabe mener brugerne, at en samtidig-

hedsfaktor på 1,0 er nødvendig at indarbejde i dimensioneringsgrundlaget for valg af ag-

gregatstørrelse i ventilationsanlæggene.  

 

4. Det blev besluttet at installere kemikalieskabe i umiddelbar nærhed af alle stinkskabe, med 

den begrundelse at disse skal anvendes frem for stinkskabe til opbevaring, som dermed kan 

lukkes helt ned. Kemikalieskabe drives med luftmængder omkring 150-200 m3/hr i døgn-

drift. 

 

5. Der er optalt behov for 5 LAF bænke. Disse kan fås i forskellige størrelser (bredde) og ty-

per, der således også er toneangivende for hvilken luftmængde de skal operere ved. 

 

I den sammenhæng har arbejdet med udfordring af antal stinkskabe haft tve-ægget formål, da det 

dels minimerer energiforbruget i stand-by perioder, såsom nattetimer, weekender og ferieperioder.  

Samtidig har energigranskerrollen været anvendt for at få arkitekter, rådgivere, bygherre og bru-

gere til at mødes i forhold til projektøkonomi, indretning og funktionalitet af laboratorierne. 

Samlet vurderes ovennævnte tiltag at have reduceret energibehovet til stinkskabe med af størrel-

sesordenen 25-30% i forhold til udgangspunktet (traditionelle stinkskabe svarende til scenarie 1). 

 

4.2 Ventilation 

Ventilationsanlæg står samlet set for det største energiforbrug, dels mht. elektricitet, dels mht. 

rumvarme og flere tiltag skal vurderes ift. at sikre minimalt energiforbrug til disse anlæg. 

 Anlægget skal som helhed sikres overordnet god SEL-værdi, som minimum i overensstem-

melse med kravene i byggeprogrammet eller om muligt bedre. Dette kræver en teknisk 

gennemgang af komponenter og kanaler for vurdering af trykfald samt ventilator- og mo-

torvirkningsgrad. 
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 Separering af afkastluft skal fastsættes, fx omkring kemikalieskabe der skal suge luft i 

døgndrift. Friskluftforsyningen tænkes samlet i et hovedanlæg for hver bygning for at undgå 

for lave driftspunkter uden for anvendelsestiden. 

 

 Optimeret brug af varmegenvinding skal evalueres, herunder anvendelsen af varmepumpe-

teknologi mellem indsug og afkast.  

 

 Overvågning af ventilationsanlæg skal sikre at meget skiftende behov for luftskifter på 

grund af den skiftende brug af stinkskabe kan registreres. 

 

Automatik til stinkskabe skal sikre mulighed for ændringer i driften og løbende alarmovervågning 

samt overholde de rette trykforhold i rummene. 

 

4.3 Vacuum 

Der er tidligere i projektet påregnet investering i et centralt vacuum anlæg. Denne beslutning blev 

dog ændret på baggrund af rundgang i de eksisterende laboratorier.  

 

Behovet for vacuum er relateret til relativt få stykker laboratorieudstyr (ca. 5), og forsynes i dag af 

små decentrale vacuumpumper tilknyttet det enkelte udstyr. Dette har den fordel, at pumperne 

kan slukkes helt efter behovet på den enkelte maskine, hvorimod et centralt anlæg skal operere i 

døgndrift for at kunne imødekomme opstart af udstyr – det tager tid at tømme et centralt distribu-

tionsanlæg for luft.  

 

Da de decentrale anlæg er meget små, typisk 1 kW motor, er energigevinsten ved centrale anlæg 

derfor tvivlsom, og står som minimum ikke mål med en større investering i et centralt anlæg og 

distribution. 

 

4.4 Procesvandskøling 

Proceskølevandet er nødvendigt som kølemiddel til enkelte af forsøgsopstillingerne, deriblandt små 

rotationsfordampere til stinkskabene.  

 

Følgende indsatsområder har været drøftet: 

 Det er nok ikke nødvendigt med meget lav forsyningstemperatur, hvilket bør undersøges ift. 

enkelte køleforbrugere, herunder hvad leverandører af udstyr stiller af krav til kølevands-

temperatur. 

  

 Anvendelse af frikøling hvor muligt skal gennemføres: 

 

o Afkøling med friskluft af fryserdepot, som har stor varmebelastning fra -80 C fryserne. 

Dette foregår i kælderen af bygning B, og det har været drøftet, at der her ikke kan 

føres kanaler direkte til det fri – men der er mulighed for at hive friskluft direkte fra 

hovedanlæggets indsugningskanal i teknikrum umiddelbart ved siden af fryserdepo-

tet. Samtidig kan afkast fra fryserdepot afleveres til hovedanlæggets kanal før var-

megenvinding i samme teknikrum. 

 

o Afkøling af klimarum, når dette er muligt – hvilket både afhænger af udeforhold samt 

temperatur setpunkt i klimarummene. 
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o Bemærk af frem- og returtemperatur i proceskølevandssystemet er helt afgørende for 

om frikøleanlæg i praksis vil have nogen gevinst – jo højere temperatursæt desto 

større besparelser opnås der med frikøling 

 

 Optimeret mekanisk køling – anlægget skal designes til optimeret drift ved forskellige be-

lastninger (køleeffekt) og udeforhold (kondenseringstemperatur) 

 

 COP skal måles kontinuerligt og monitoreres af det tekniske personale på RUC 

 

Styringsparametre for switch mellem frikøling og mekanisk køling skal fastsættes. 

 

4.5 Apparater og udstyr 

Det har i fase 1 været uvist i hvor stort omfang, der skal indkøbes nye apparater og i hvilket om-

fang der flyttes apparater fra eksisterende lokaler.  

 

Dette skal kortlægges i fase 2, så der kan udarbejdes en præcis liste af apparater, hvor der opstil-

les kravsspecifikationer. 

 

Der skal herunder særlig fokus på indkøb af stinkskabe, LAF bænke og autoklave. Kravsspecifikati-

oner til indkøb af nye apparater skal udfordre leverandører med hensyn til: 

 

o Egetforbrug under drift skal være lavt og oplyses af leverandør 

 

o Forbrug og kvalitet af eksterne forsyninger som luft og køl skal være lavt og oplyses 

af leverandør 

 

o Nedluk skal være muligt med afbrydelse af alle forsyninger 

 

o Stand-by forbrug skal være lavt og der skal være klare instruktioner for brug og ned-

lukning af apparatur skal gives 

 

Specielt eksterne forsyninger er fundet væsentlige i denne sammenhæng, da enkelte apparater 

kan stille krav der har betydning for driftsmønstret for større energiforbrugende forsyningsanlæg. 

 

4.6 Andre forsyningsanlæg 

Følgende øvrige forsyningsanlæg har været i fokus i fase 1: 

 Trykluft 

o Behovet for trykluftmængder og trykniveau skal granskes 

 

o Der skal sættes kravsspecifikation på kompressorvirkningsgrad til leverandøren 

 

o Varmegenvinding fra trykluftkompressor skal implementeres i projekteringen hvis det 

vurderes økonomisk fordelagtigt for RUC 

 

 Centralvarme anlæg skal dimensioneres korrekt og distribution skal forsynes med teknisk 

isolering 

 

 Forsyning af rene gasser skal granskes 
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Groft regnet stiger elforbruget til et trykluftanlæg med godt 10% for hver ekstra bar der kræves i 

forsyningstryk. 

 

4.7 Visualisering af energiforbrug 

Brugerne ønsker en god og overskuelig visualisering af energiforbrug og trends for at kunne arbej-

de med og følge op på adfærdsmønstre af brugerne, der udgøres af undervisere, elever, forskere 

og projektstuderende.  

 

Samtidig ønsker det tekniske personale, at kunne overvåge energieffektiviteten af forsyningerne, 

fx COP på køleanlæg og SEL for ventilationen. Begge disse overvejelser indgår efter Viegand 

Maagøes synspunkt i et effektivt energiledelsessystem, men målerstruktur og dataopsamling skal 

tænkes ind i designet for at det kan blive retvisende og effektivt. 

 

Flere af brugerne har på indledende work-shops, møder og ved rundgange/telefonsamtaler tilken-

degivet, at de anser optimering af driften som afgørende for at opnå energibesparelser. Udover 

den rette teknik til at imødekomme driftsoptimering skal implementeres, som beskrevet foroven, 

skal der også implementeres anvendelige og synlige værktøjer for hvordan udviklingen i energifor-

bruget skal følges.  

Undervejs i forløbet har det været drøftet på skitseplan, hvorledes sådan et energiledelsesværktøj 

kan opbygges – så det dels viser forbruget på en attraktiv måde og dels giver indikationer om, 

hvor der skal sættes ind for at imødekomme et eventuelt stigende forbrug.  

 

4.8 Spydspidsprojekt 

I mange projekter, således også dette, er bygherre og brugere adskilt organisatorisk, hvor investe-

ring og drift håndteres uafhængigt. Dermed er det nødvendigt at adskille økonomien i disse poster. 

Et af knudepunkterne i energirigtigt design af nye bygninger er netop en klar identificering af hvor 

energikravene opstår og hvilke succeskriterier de skal opfylde:  

 

 

Figur 8: Krav til energirigtigt design 

Det er i dette projekt allerede erfaret, at hensyn til disse kriterier kan være konfliktfyldt og peger i 

modstridende retninger ved valg af teknologi. Eksempelvis har det været drøftet, hvorvidt solceller 

i sig selv er rentable og dermed evt. belaster projektøkonomien på den korte bane mere end den 

gavner driftsøkonomien på den lange bane. 
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Dette er en særdeles væsentlig diskussion i projekter af denne karakter – kan det bedst betale sig 

at købe relativt ”dyre” solceller med lang tilbagebetalingstid eller skal pengene hellere bruges på at 

investere i forbedringer af de meget energiforbrugende ventilationsanlæg, hvilket typisk har kort 

tilbagebetalingstid. 

De rådgivende ingeniører har tidligt i processen givet en bruttoliste af muligheder for spydspids-

projekter, der omhandler alternative energikilder eller bidrage til særligt energirigtigt design af 

laboratoriebygningerne og deres installationer. 

Det overordnede mål er beskrevet i byggeprogrammet som 20% af laboratoriernes energiforbrug 

skal forsynes via alternative energikilder. Denne målsætning vurderes som meget ambitiøs, og vil 

utvivlsomt være bundet til store investeringskrav.  

Nedenfor er vist en gennemgang af alle de alternative energikilder, der er tilgængelige i Danmark, 

og deres relation til projektet såvel som RUC betragtet som helhed. 

Kilde  Karakteristika Nyt laboratorie RUC  

Solceller  Anvendelig på tagflader af husholdninger, 

kontorer og andre byggerier 

Tilbagebetalingstid stadig høj (8-12 år), 

men der sker p.t. meget på markedet 

Foreløbig 75 m2 

medtaget i projekt 

Kunne være interessant 

som spydspidsprojekt på 

RUC’s åbne arealer 

Solvarme  Behov for varme og varmt brugsvand i 

sommerperiode  

Ikke aktuelt Kunne være interessant i 

bygninger med badefacili-

teter 

Grundvands-køling  Store energibehov – typisk svære at indre-

gulere samt vanskelig at opretholde god 

energieffektivitet 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt 

Biomasse  Store forbrugere, langt fra fjernvarme – 

kræver også særlige modtageforhold, ke-

del, skorsten osv. 

Ikke aktuelt Kunne være interessant, 

men kræver omgåelse af 

aftagepligt af fjernvarme 

– evt dialog med lokal 

forsyningsselskab 

Biogas  Tæt på landbrug og spildevandsrensning – 

kræver også særlige sikkerhedsforanstalt-

ninger, kedel, skorsten osv. 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt  

Vind Store anlæg  Ikke aktuelt Vindmølle andel kunne 

være metode til indkøb af 

grøn strøm 

Andre  Bølgekraft 

Vandkraft 

Tidevand 

Geotermi 

Ikke aktuelt Ikke aktuelt  
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Lys (RUC udviklingsprojekt) 

Tabel 3: Oversigt over alternative energikilder i relation til RUC 

 

Det er ikke inden for projektets rammer fundet svar på hvor ”bæredygtighedspenge” anvendes 

mest effektivt – men fokus har fra energigranskningsteamets side generelt været på de relativt 

traditionelle energispareløsninger inden for proces, ventilations- og forsyningsanlæg. 

 

4.9 Fleksibilitet 

Det er et overordnet krav i Byggeprogrammet, at laboratorierne skal bygges med fleksibilitet for 

øje. Dette gælder først og fremmest i anvendelsen af faciliteterne, så fremtidige omstruktureringer 

på RUC kan imødekommes og nye forsknings- og undervisningsmønstre kan implementeres uden 

større ombygninger. Dette sætter visse krav til dels funktionalitet og indretning af laboratorier, 

fællesarealer og kontorer, men også fleksibilitet i energiforsyningen og udstyr.  

Energigranskningsteamet har deltaget i følgende overvejelser herom: 

 Ventilation: Der etableres skakter i alle tre bygninger, der kan modstå en væsentlig udvi-

delse af ventilationsrelateret udstyr, herunder også øget antal af stinkskabe, for bygning A 

og B. For disse bygninger er laboratorierne i nuværende form ikke nær så bestykket som 

bygning C, der til gengæld ikke overdimensioneres væsentligt med hensyn til skakter. Det 

regnes for usandsynligt, at bygning C bliver væsentligt tungere ventilationsmæssigt end 

nuværende design – bl.a. fordi dette vil kræve inddragelse af kontorarealer. Kontorer forbe-

redes arkitektonisk ikke til tunge laboratorier, men kun implementering af lette forsøgsop-

stillinger. Der er opstillet krav om, at alle laboratorier forberedes til GMO klasse 1, hvilket 

ventilationen forberedes til. 

 

 Køling: Dimensionering af køleanlæg foretages på baggrund af den fulde ventilationsmæng-

de og maksimal behov for køling i klimarum. Det bør overvejes at forberede installationer til 

kaskadedrift med flere kompressorer i tilfælde af væsentligt forøget behov. 

 

 Forsyninger af rene gasser, proceskølevand, trykluft med mere fremføres til alle laboratorier 

– det bør overvejes at sektionere distributionen af disse i passende områder med ventilar-

rangementer. Dermed kan områder, der ikke anvender disse forsyninger lukkes ned – med 

mindre distributionstab til følge. 

 

Fleksibilitet har også været et gennemgående tema i de efterfølgende projektfaser. 
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5 Fase 2 – Detailprojekt og udbud 
Energigranskningsindsatsen har i fase 2 handlet om mere tekniske analyser og planlægning af 

hvordan energioptimering i driften kan komme i fokus. 

Det overordnede formål med Fase 2 har været at få konkretiseret de mange drøftede ideer – pri-

mært på ventilationsområdet – og inkluderet disse i den endelige projektering og udbudsmateria-

let, hvilket har omfattet: 

 Granskning af detailprojektering med rådgivere og arkitekter 

 Tekniske input til kravspecifikation som grundlag til udarbejdelse af udbudsmateriale 

 Gennemgang af udbudsmaterialer inden offentliggørelse 

 Afrapportering og oplæg til videre arbejde med drift 

 

Følgende fokusområder var identificeret efter den indledende granskning af brugerkrav og energi-

behov i fase 1. 

Emne Formål 

Ventilation  Gennemgang af ventilationsprincipper 

 Optimering af anlæg og komponenter 

 Styring af aggregater 

 Styring af behov på rum- og udstyrsniveau (stinkskab) 

Køling  Anvendelse af frikøling 

 COP for mekanisk køling 

 Type og placering af kondensator 

Apparater  Listning af nyindkøb af apparater (indkøbskrav), fx autoklave, LAF bænke, HPLC, scannere, suge-

kasser m.m. 

 Detaljeret gennemgang af energiforbrug, ekstern forsyning og varmebelastning 

Commission  Dannelse af commission gruppe 

 Principper for implementering af energirigtige tiltag i udbudsmateriale 

Styregruppe  Opfølgning på helhedsplan for implementering af grøn teknologi på RUC 

Tabel 4: Møderække for opstart af Fase 2 

Nedenfor gennemgås de væsentligste af disse områder, mens der i bilag A er vedlagt en kort af-

rapportering af de emner der er drøftet ved granskning af udbudsmateriale på udvalgte områder.  

Det skal bemærkes, at granskningen af udbudsmaterialerne blev udført relativt tidligt i udbudsfor-

løbet, hvorfor materialet på mange punkter ikke var færdigt (hvilket har medført mange kommen-

tarer om mangler angående energimæssige forhold). 

 

5.1 Ventilation 

Udover minimering af behovet for luftskifte i de kommende laboratorier har det været af afgørende 

betydning af optimere effektiviteten af de kommende ventilationsanlæg, specifikt SEL-værdien og 

varmegenvindingsvirkningsgrad. 

Luftskifte 

Det har i denne sammenhæng været et afgørende forhold at behovet for luftskifte trods stigende 

samtidighedsfaktor (med færre antal stinkskabe) fortsat vurderes at variere en del i og med bru-

gen af laboratorierne varierer meget over året som illustreret i figur 9 nedenfor. 
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Specielt er det i brugergruppen anført at der typisk er et meget stort ventilationsbehov i 2 korte 

undervisningsperioder om året. 

 

Figur 9. Samlet behov for luftskifte med angivelse af min/max-drift for HVAC. 

Figur 9 viser det principielle forhold at et givet ventilationsanlæg udlagt til et max-luftskifte kun 

ordentligt kan nedregulere til et min-luftskifte, hvilket kan ligge betydeligt over det egentlige luft-

skiftebehov (den fuldt optrukne kurve med ”peaks”) – og dermed give et betydeligt overforbrug af 

energi. 

Dette vil i udstrakt grad kunne udgøre et problem på RUC, hvor laboratorierne typisk har en meget 

høj spidsbelastning i de 2 årlige undervisningsperioder. 

For at sikre at der størstedelen af året kan ventileres med et lavt luftskifte er det valgt at projekte-

re et ventilationsanlæg med ”nødventilator” som illustreret i figur 10 nedenfor. 

Nødventilator

VSD

Enhed til normal drift

Afkast

 

Figur 10. Ventilationskoncept med ”booster” 
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Principskitsen viser, at ventilationsanlægget i korte perioder med stort udsugningsbehov kan skifte 

til ”by-pass”, hvor en ekstra kraftig ”nødventilator” sørger for et tilstrækkeligt stort luftskifte i labo-

ratoriet. Denne vil være stoppet resten af året. 

På denne måde opnås det at ventilationsanlægget det meste af året kører med en meget lave SEL-

værdi mod at der i kort perioder køres med en højere værdi.  

Det er således beregnet, at ventilationsanlægget i normal drift opnår en SEL-værdi på 0,75 kJ/m³, 

hvilket er mere end en halvering end kravene i BR10 (1,8 kJ/m³). 

Det er af projektgruppen godtgjort at ovenstående samlet set medfører en stor energibesparelse 

(både el og varme) ift. et traditionelt opbygget ventilationsanlæg. 

Et andet afgørende krav er at der i projektet er specificeret at tryktabet i kanaler maksimalt må 

være 0,5 Pa/m, hvilket er betydeligt lavere end normalt skrappe krav (1,0 Pa/m). 

Det er ift. disse krav og det valgte anlægsdesign helt afgørende at der i projektet stilles krav om at 

hele hovedkanalsystemet tæthedsprøves samt at 20% af fordelingskanalerne ligeledes trykprøves i 

udførelsesfasen. 

Varmegenvindingsgrad 

Projektgruppen har haft stor fokus på at sikre at der opnås en maksimal varmegenvindingsgrad på 

ventilationsanlæg. 

Hvor der normalt opnås en varmegenvindingsgrad for væskekoblede batterier af størrelsesordenen 

50-55% og undertiden 60% arbejdes der i RUC-projektet med følgende usædvanligt høje virk-

ningsgrader (væskekoblede batterier): 

 Anlæg A 69 %  

 Anlæg B 74 %  

 Anlæg C 73 %  

 

Der opnås store besparelser i varmeforbruget med disse krav, men det har været et tilbageven-

dende diskussionspunkt i projektet om visse leverandører vil afstå at give tilbud med sådanne 

krav. Konsensus i projektgruppen har dog været at alle leverandører har haft mulighed for at kon-

takte de nødvendige underleverandører ift. at indarbejde udstyr der kan opnå disse krav. 

 

Granskning af udbudsmaterialer 

Der er gentagne gange i udbudsforløbet sket en energimæssig granskning af projektmateriale, se 

eksempel i bilag A. 

Der er i disse granskninger fundet og rette mange forhold relateret til energiforhold, men det er 

vanskeligt at godtgøre hvorvidt disse ændringer var blevet fundet i normale projektgranskninger 

eller skal tages til indtægt for energigranskningen. Dog er væsentlige forhold rettet: 

- Der stilles nu krav om anvendelse af bedre elmotorer (IE3) 

- Der angives yderligere komponentspecifikke krav til maksimalt trykfald 

- Der indarbejdes flere energimålere (el, varme, køl) 

Samlet vurderes det at tiltagene på ventilationsområdet har medført at ventilationsanlægs samlede 

elforbrug er reduceret op mod 25% eller svarende til 100.000 kWh/år. 

For varmeforbruget er besparelsen af størrelsesordnen 10% eller ca. 70.000 kWh/år. 
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5.2 Køleanlæg 

Der planlægges til laboratoriebygningerne hhv. et proceskøleanlæg og et køleanlæg til køling af 

ventilationsluft. 

Traditionelt udlægges køleanlæg ift. ”worst-case” temperaturkrav for de processer og anlæg der 

skal køles, hvilket er illustreret nedenfor. 

 

Figur 11. Eksempel på afdækning af temperaturkrav til køleanlæg. 

Risikoen i designprocessen er, at enkeltapparater eller processer med stramme temperaturkrav 

bliver bestemmende for hele kølesystemets design, hvilket kan betyde ekstra energiforbrug til at 

drive anlægget. 

I figur 11 ovenfor er det således illustreret, at ”proces 2” bliver bestemmende for kølesystemets 

fremløbstemperatur, hvor det erfaringsmæssigt medfører et ekstra elforbrug på 3% for hver grad 

fremløbstemperaturen sænkes.  

I figur 11 bliver ”proces 2” således årsagen til at køleanlægget skal drives med en 9°C lavere frem-

løbstemperatur, hvorved elforbruget stiger med 27%. God designpraksis vil være at afdække årsa-

gen til at der kræves 1°C kølevand samt om man i samarbejde med leverandør eller brugergruppe 

kan flytte dette designkrav.  

Det skal understreges, at lavere fremløbstemperatur af kølevand har 2 andre uheldige konsekven-

ser: 

1. Køleanlæggets kapacitet reduceres, hvilket kan kræve at der skal installeres ekstra kapaci-

tet, altså investeres ekstra penge 

2. Værdien af evt. frikøling, altså luftkølere, der etableres for at udnytte ”billig” udeluft til kø-

ling i kolde periode mere eller mindre forsvinder 

En korrekt optimering af kølesystemer i designfasen er derfor afgørende ift. at sikre driftsøkonomi-

ske løsninger. 

Granskning af udbudsmaterialer 

Der er ved energigranskning af udbudsmaterialer fundet følgende observationspunkter ift. at opnå 

en energimæssig optimal drift af de fremtidige køleanlæg på laboratorierne: 
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- Proceskøleanlæg er udlagt til 1/6°C fremløbs- og returtemperatur. Det er klimarum, der har 

været dimensionerende for fremløbstemperaturen. 

 

Det er gennem møder i projektgruppen afklaret, at disse kun er i drift i en mindre del af 

brugstiden og at proceskøleanlægget derfor skal udformes til at køre ved temperatursæt på 

7/12°C, hvilket skønsmæssigt sparer 15% af elforbruget. 

 

Desuden muliggør dette højere temperatursæt at den planlagte frikøling rent faktisk kan 

virke, hvilket sparer en betydeligt større del af elforbruget – måske op mod 30% (afhænger 

af konkret driftsmønster over året). 

 

Den løbende optimering af driftsmønster bliver et vigtigt punkt i laboratoriets ”energiledel-

se” – se afsnit om dette senere i rapporten. 

 

- Ventilationskøleanlægget er udlagt til 7/12°C fremløbs- og returtemperatur, hvilket er rela-

tivt lave og derfor mere energikrævende temperaturer. 

 

Det er gennem møder i projektgruppen afklaret, at ventilationskøleanlægget kan køre ved 

temperatursæt på 10/14°C en stor del af året, hvilket skal søges udnyttet i den løbende 

drift af anlægget. 

 

- Der er i udbudsmaterialet ikke stillet krav til delta-T mellem fordamper og kølevand – det 

bør sikres at fordampertemperatur følger med op når ølevandstemperaturen holdes på et 

højere niveau 

- Ingen krav til delta-T mellem kondensatortemperatur og udeluft – det bør sikres at konden-

satortemperaturen holdes så lav som mulig, da dette øger COP for anlægget 

- Der er ikke installeret ”COP-måling” (samtidig måling af leveret køleydelse divideret med el-

forbrug til kompressorer, pumper og blæsere), altså en værdi for køleanlæggets samlede 

godhed – jo højere COP desto mere effektivt er anlægget i sin drift. 

 

En overvågning af COP vil på RUC være afgørende ift. hele tiden at sikre at fremløbstempe-

ratur holdes så høj som mulig (COP stiger med højere fremløbstemperatur) såvel som at 

frikølingsaggregat udnyttes optimalt. 

 

- Der er ikke angivet effektivitetskrav for de blæsere der anvendes i kondensatorer – det bør 

sikres at kondensatorer og frikølere vælges med blæsere med en høj effektivitet. 

 

- Der er uklarhed om valg af kølemiddel i begge køleanlæg – der bør stilles krav om at kom-

pressoraggregats COP skal oplyses og at valg af kølemiddel skal ske ift. at optimere anlæg-

gets samlede virkningsgrad. 

Det er gennem samarbejdet i projektgruppen opnået god fokus på disse forhold og det vurderes 

samlet at elforbruget i de etablerede køleanlæg kan holdes af størrelsesordenen 30-40% lavere 

end hvad der typisk opnås i tilsvarende projekter, svarende til 50.000 kWh/år eller en driftsbespa-

relse omkring kr. 75.000 kr./år. 
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5.3 Trykluftanlæg 

Sikring af energieffektivitet i trykluftanlæg rummer nogle af de samme aspekter som for køleanlæg 

– desto højere tryk der kræves desto mere elektricitet bruger kompressoren der producerer tryk-

luften.  

Derfor er det vigtigt at vurdere de trykkrav de enkelte trykluftforbrugere har og udfordre de de-

signkrav der er bestemmende for udformningen af det samlede trykluftanlæg.  

Det er erfaringen at krav til tryklufttryk ofte kan udfordres og generelt skal man søge at minimere 

behovet for trykluft, da dette alt andet lige anses for den mest ineffektive energiforsyningsform der 

kan vælges – af størrelsesordnen 7% af det forbrugte elektricitet til kompressoren omsættes til 

nyttigt arbejde i systemet – resten ender som spildvarme. 

Eksempler på forbrug der kan søges omlagt er generelt: 

- Aktuatorer – der kan i mange tilfælde etableres eldrevne aktuatorer i stedet for trykluft-

drevne aktuatorer 

- Ejectorer – for eksempel til fremstilling af vacuum – er særdeles energikrævende 

- Renblæsning – kan i mange tilfælde erstattes med traditionelle blæsere , der har en meget 

højere virkningsgrad end trykluft 

Udover udfordring af trykkrav og brugen af trykluft kan det i mange tilfælde også drøftes hvilken 

kvalitet af trykluft der er nødvendig – skal det være oliefri og steril trykluft eller er det kun enkelte 

anvendelser der behøver sådan ”fin” trykluft. 

Det skal endelig bemærkes at trykluftanlæg er notorisk kendt for at have 30-40% lækager, hvilket 

fører til et stort unødigt elforbrug. I praksis skal man således regne med at trykluftanlæg samlet 

set som energibærer har en virkningsgrad af størrelsesordnen 3-5%, resten ender som tab. 

Granskning af udbudsmaterialer 

Der er ved granskning af udbudsmaterialer fundet at de planlagte trykluftanlæg på flere punkter er 

udlagt uhensigtsmæssigt: 

- Der er dimensioneret et tryklufttryk på 10 bar, hvilket er særdeles højt set i forhold til nor-

mal industristandard (7 bar) og medfører et ekstra elforbrug af størrelsesordenen 30-40%. 

 

Der er henvist til at flere typer udstyr stiller krav om et forsyningstryk på 10 bar. 

 

- Der er designet et kompressoranlæg med kapacitet på 1500 l/min, hvilket forekommer 

udokumenteret og højt i forhold til de anvendelsesformål der er på tale. 

 

- Der er ikke stillet effektivitetskrav på pumper (olie/vandkøling) på trykluftanlæg 

 

- Der er ikke planlagt energimålere – hverken på luftforbrug eller på elforbrug til kompresso-

rer, hvilket vanskeliggør opfølgning på drift og energiforbrug 

Energigranskningsteamet har på baggrund af disse observationer analyseret hvilke af de planlagte 

komponenter på laboratoriet der vil være udslagsgivende for designkrav. Der har herunder været 

dialog med flere leverandører om hvorvidt deres standard forsyningskrav kan fraviges eller om-

lægges. 
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Dette har i visse henseender været en teknisk vanskelig dialog – således er der i denne dialog for 

eksempel modtaget en specifikation for tryklufttilslutning som gengivet i figur 12 nedenfor – en 

tekst, der stort set er umulig af decifrere selv for erfarne teknikere. 

 

Figur 12. Specifikation af trykluft for laboratoriekomponent. 

Resultatet af disse drøftelser er endt i: 

- At trykluftanlægget er udlagt til at levere trykluft ved 6 bar – den ”kritiske” komponent i 

forsyningsdesignet (autoklave) er godtgjort at kunne drives ved lavere tryk. Dette vil også 

reducere energitab via lækager betydeligt. 

 

- At anlægget dimensioneres til at levere 500 l/min mod ellers 1500 l/min – en reduktion af 

kompressorstørrelse med 66%!, hvilket vil reducere tomgangsforbrug betydeligt. 

 

- At røranlæg er om-designet til at kunne drives ved 8 bare. Dette har krævet 10-15 ekstra 

ingeniørtimer og lidt ekstra røromkostninger, men set ift. 30-40% lavere driftsomkostninger 

og en betydeligt mindre kompressor er dette givet godt ud. 

Det vurderes, at den samlede driftsbesparelse på trykluftsanlæg vil være af størrelsesordnen 50% 

af det ellers planlagte elforbrug eller svarende til 24.000 kWh/år eller ca. 35.000 kr./år. 

5.4 Procesudstyr generelt 

Det er efteråret 2012 ikke endeligt afklaret hvilke apparater der overflyttes til eller nyindkøbes til 

de kommende laboratorier. 

Der er gennem energigranskningen dog indsamlet typiske data i forhold til groft at kvalificere 

energiforbruget til procesudstyr yderligere ift. den indledende kortlægning, hvor 44% af elforbru-

get er godtgjort at være forårsaget direkte af procesudstyr (jf. afsnit 3.3). 

Figur 13 nedenfor viser således en forventet fordeling af 50% af elforbruget (44% + trykluft) på de 

kommende laboratorier. 
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Figur 13. Forventet elforbrug til apparater (august 2012). 

Der er jf. opgørelsen flere væsentlige områder at fokusere på i de kommende indkøb til laboratori-

et: 

- -80°C-frysere udgør et væsentligt forbrug, hvor der hos Københavns Universitet er erfaring 

med at der er stor forskel i energiforbrug på forskellige frysere 

- HPLC-apparater udgør et stort energiforbrug – specielt Novo Nordisk har erfaring med at 

stille energimæssige krav ved indkøb af sådant udstyr 

- Varmeskabe udgør et stort forbrug – det er pt. ikke afdækket hvilke muligheder der er for 

at energieffektivisere disse ved indkøb 

Det forhold at apparater ikke er endeligt kendt ved afslutning af energigranskningsprojektet er et 

generelt problem for procesenergiområdet: 

Det er vanskeligt at projektere energieffektive laboratorier når specifikke designkrav 

ikke kendes før godt henne i realiseringsfasen af et byggeri. 

 Resultatet vil umiddelbart være at der projekteres ”worst-case” scenarier med stort 

forbrug af energi til forsyningsanlæg. 

Løsningen vil være at projektere laboratorier og forsyningsanlæg med stort fleksibili-

tet energimæssigt – altså med mulighed for at justere driftsparametre inden for vide 

grænser ift. at opnå energioptimal drift under alle fremtidige forhold. 

Der er i bilag B foretaget en gennemgang af alternative autoklaveløsninger. 
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6 Fase 3 – “Commissioning” og drift 
Det er erfaringen, at der i udførelses-, indkørings- og driftsfasen kan ske flere ting der influerer 

negativt på en bygnings samlede energieffektivitet i levetiden: 

 Energiforbrugende processer og forsyningsanlæg indreguleres ikke korrekt efter foreskriften 

 Energioptimeringsmuligheder søges ikke udnyttet under indkøringen 

 Brugerkrav kan have flyttet sig siden planlægningsfasen 

 Operatøradfærd er ikke energimæssigt korrekt 

 Automatik, CTS- og BMS-systemer har fejlfunktioner 

 Manglende energimålere vanskeliggør energistyring 

 Vedligehold af energiforbrugende komponenter er ikke velplanlagt 

 M.m. 

 

I det følgende uddybes disse forhold i forhold til de anlæg og installationer der planlægges på de 

nye laboratorier. 

 

6.1 Bruger- og leverandørkrav 

Det er erfaringen, at der omkring udbudstidspunktet kan være manglende afklaring af bruger- og 

leverandørkrav, hvilke i væsentligt omfang vil kunne påvirke energiomkostninger for et nyt byggeri 

og dets processer og installationer.  

Det kan skyldes manglende viden eller at energiforbrugende apparater indkøbes så sent at forsy-

ningskrav ikke er specificeret ved udbudstidspunktet for forsyningsanlæg m.m. 

Det anbefales at brugergruppen før indreguleringen af forsyningsanlæg m.m. samles for en gen-

nemgang og præcisering af de brugerkrav der har ligget til grund for udarbejdelse af udbudsmate-

rialet og for en gennemgang af udstyr, der er kommet til siden projekteringen er afsluttet. 

Dette skal ske i samarbejde med en energispecialist for at sikre en konsekvensvurdering i forhold 

til de fremtidige driftsomkostninger samt en fastlæggelse af hvordan eventuelle ændringer bringes 

videre. 

 

6.2 Indregulering 

Krav til indregulering af energiforbrugende anlæg er velbeskrevet i udbudsmaterialer og generelle 

projektbeskrivelser. 

Det bør under indreguleringen sikres at også emnet ”energioptimering” er på agendaen. Med dette 

skal forstås at flere af forsyningsanlæggene (køling og trykluft) er dimensioneret til relativt energi-

krævende brugerkrav (koldt kølevand, højt trykluftstryk) og i praksis kan ændres til en langt mere 

energieffektiv drift (øge temperatur af kølevand, sænke trykluftstryk): 

 Proceskøl er udlagt til 1/6°C som beskrevet ovenfor, men med mulighed for ændringer. Det 

skal sikres at fordampertemperatur ”følger med op” i takt med at kølevandstemperatur 

øges.  
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Evt. årsager til at kølevandstemperatur ikke kan øges skal afdækkes og udfordres – hvis for 

eksempel autoklave kræver 1°C kølevand kan dette være et ikke strengt nødvendigt krav 

fra leverandørens side. 

 

Det skal også sikres at kondensatortryk er ”flydende” og følger omgivelsestemperatur. 

 

Et højere temperatursæt er afgørende for at udnytte det planlagte frikøleanlæg, der ellers 

ikke vil have nogen praktisk værdi. 

 

 Rumkøling er udlagt til 7/12°C 

 

Samme øvelse som for proceskøl skal gennemføres. 

 

 Trykluft er udlagt til 6 bar. 

 

Trykket skal under indregulering reduceres så meget som muligt og eventuelt kritiske kom-

ponenter skal revurderes i dialog med leverandører – trykkrav kan være bestemt af simple 

ventilløsninger der kan ændres i samarbejde med leverandører. 

 

 Varmeanlæg 

 

Det forventes at disse er relativt enkelt opbygget – dog skal det sikres at afkøling af fjern-

varme er tilstrækkelig god således eventuel bod for ringe afkøling ikke skal betales. 

 

 Ventilation 

 

Det skal sikres at virkningsgrad af varmegenvindingsanlæg er som planlagt. Ligeledes skal 

det sikres at ”nødventilator”-funktionen virker efter hensigten og at den automatik der skal 

switche mellem forskellige driftsformer virker efter hensigten. Det skal også sikres at de 

planlagte lave SEL-værdier opnås i praktisk drift. 

Der forestår således en vigtig øvelse i at ændre driftsparametre for flere anlæg i en energieffektiv 

retning, herunder at identificere hvilke komponenter/apparater/køleflader m.m. der sætter be-

grænsninger og hvad der kan gøres for at overkomme disse til gavn for det samlede systems 

energieffektivitet. 

Det skal defineres hvordan et sådant arbejde gennemføres – leverandører kan ikke gøre det alene 

og det vil kræve en vis involvering af dels en energispecialist, dels en brugergruppe. 

En vigtigt punkt er for de enkelte anlæg desuden at vurdere reguleringsbånd – kan energieffektivi-

tet opnås i alle driftssituationer, er for eksempel spjældindstillinger i acceptabel position i normal 

drift m.m. 

Bemærk at flere af ovenstående aktiviteter kræver en tilstedeværelse af såvel leverandører, CTS-

folk og brugere såvel som dialog med leverandører af procesudstyr – det kræver en grundig plan-

lægning af arbejdet for at opnå de ønskede resultater. 

 

6.3 Skriftlige materialer 

Det skal sikres, at følgende materialer er tilgængelige for brugere og ejer af bygningen efter indkø-

ring, optimering og aflevering af denne og dens anlæg: 
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- Endelig dokumentation af brugerkrav og beregningsgrundlag for dimensionering og drift af 

energiforbrugende anlæg (ventilation, køl, trykluft, vandbehandling m.m.) 

 

- Vedligeholdsplan for energiforbrugende anlæg inkl. ovenstående observationspunkter 

 

- Plan for kalibrering af målepunkter 

 

Det skal ligeledes sikres at materialer indreguleringen af anlæg rapporteres og opbevares. 

 

6.4 Brugeradfærd 

De daglige brugere af installationerne på de kommende laboratorier har gennem deres adfærd stor 

betydning for om bygningens energieffektivitet opretholdes over en længere tidshorisont. Selv for 

godt indregulerede anlæg og bygninger med god automatik sker der fejl og uhensigtsmæssigheder 

der øger energiforbruget unødigt. 

Der er ift. denne problemstilling 2 væsentlige aktionspunkter: 

 ”Operatører” skal gennem uddannelse sikres viden om hvilke energimæssige konsekvenser 

forkert adfærd kan have, herunder hvilke specifikke risici der er for at ting går galt på det 

konkrete laboratorium. Leverandører spiller en vigtig rolle i denne uddannelse. 

 

 Der skal på laboratoriet etableres en ”energiledelses-kultur”, hvor det gennem opfølgning 

på udvalgte nøgletal sikres at alle væsentlige anlæg opretholder en tilstrækkelig høj energi-

effektivt. 

Ift. disse forhold forventes der at være følgende observationspunkter ift. operatører og brugerad-

færd på laboratoriet: 

 Brug af stinkskabe og dettes betydning for samlede luftskifter i HVAC-anlæg 

 

Der er tale om en bygning med store årlige variation i stinkskabsbelastning og tilsvarende 

stor variation i belastning af HVAC. Automatik skal sikre at luftskifter hele tiden justeres ift. 

behov, men det kan ikke udelukkes at der på sigt forekommer manuelle handlinger der 

ødelægger effektiviteten. 

 

Et ønsket nøgletal på dette punkt er ”totalt udsuget luftmængde fra stinkskabe”  - der bør 

etableres en flowmåler som f.eks. ugevis kan vise samlet udsuget luftmængde fra stinkska-

be (m³). 

 

 Set-punkter kølevandstemperaturer 

 

I spidsbelastningsperiode er der risiko for at kølevandstemperatur til rumkøling må sænkes 

(såfremt energioptimering fastlægger en kølevandstemperatur på 10-11°C). Det samme 

gælder i princippet for proceskølevand. Det bør sikres at køleanlæggenes COP løbende må-

les således at eventuelle ændringer i temperatursæt  og dermed stigning i elforbrug kan 

identificeres. 

 

 Set-punkt trykluftanlæg 

 

Trykluftanlæggets leverede tryk skal monitoreres. 
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 Brug af frysere 

 

De planlagte -80°C-frysere er meget energikrævende og skal bruges med omtanke. Brugs-

mønstret er ikke klarlagt, men det er på andre laboratorier observeret at mange frysere kan 

være halvtomme og kunne ompakkes så enkelte kunne slukkes. Samlet elforbrug til frysere 

bør derfor monitoreres. 

 

 Brug af autoklave 

 

Også brug af autoklave skal være et observationspunkt – er fyldningen af denne ved brug 

tilstrækkelig høj, bruges autokalven for ofte, er der forskellige programmer, hvordan er 

standbyforbrug m.m. 

 

Evt. kan autoklaveleverandør stille krav om lav temperatur af proceskølevand for at opnå 

lav cyklustid på autoklave – det bør afklares om dette er nødvendigt aht. dimensioneringen 

af det samlede kølevandssystem. 

 

 Punktudsugninger 

 

Der anvendes flere steder på laboratoriet punktudsug og der vil over en årrække være skif-

tende behov og placeringer af disse. Det bør sikres at operatører bruger punktudsug korrekt 

og lukker disse uden for brugsperioden. 

 

 Nyt udstyr 

 

Der vil over årerne løbende komme nyt udstyr, apparater og installationer med betydning 

for energiforbruget – adfærd omkring indkøb, installation og indkøring af dette bør sikre 

energieffektiv drift, for eksempel udfordre leverandørkrav til kølevandstemperaturer og 

tryklufttryk osv. 

 

Det skal drøftes med brugergruppen på RUC om ovenstående observationspunkter er fyldestgøren-

de og herunder defineres fokuspunkter til et simpelt energiledelsessystem. 

 

6.5 Vedligehold 

Følgende forhold skal have fokus ift. vedligehold af energiforbrugende anlæg: 

 Jævnlig lækagemåling på trykluftsystem samt jævnlig måling af kompressors elforbrug 

uden for arbejdstid (er tomgangsforbrug ensbetydende med lækager?) 

 

 Måling af virkningsgrad på varmegenvindingsaggregater på ventilationsanlæg – det er erfa-

ringen af virkningsgraden kan skride over årerne. 

 

En evt. måling af dette kan finde sted – alternativt må der gennem omhyggelig analyse af 

luftskifte, rumvarmebehov og graddage godtgøres om varmegenvindingen fungerer efter 

hensigten. 

 

 Temperatursæt fordamper/kondensator på begge køleanlæg skal jævnligt vurderes – til-

smudsning og ophobning af luft m.m. kan medføre skred i disse værdier. 
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Det skal afklares hvordan dette evt. registreres på CTS-anlægget – ofte leveres mindre kø-

leanlæg uden elektronisk registrering af tryk i fordamper og kondensatorer og betydelige 

skred sked over tid med væsentligt øget elforbrug til følge. 

 

 SEL-værdi skal måles jævnligt for alle større ventilatorer. 

 

 Temperatursæt i varmeanlæg ift. afkøling skal måles ift. at minimere evt. strafbetaling for 

fjernvarme. 

 

6.6 Energimålere 

Der skal på baggrund af ovenstående installeres følgende energimålere for at kunne monitorere 

procesenergiforbruget: 

 HVAC 

o Elmålere på større ventilatorer 

o Flowmåler på central udsugning ift. at kontrollere samlet luftskifte og specielt bruger-

adfærd omkring stinkskabe 

o SEL-værdi registreres på enkelte hovedventilatorer (> 5 KW) 

o Varme-/køleeffekt på større flader 

 

 Rumkøl 

o Elforbrug til kompressor skal måles 

 

 Proceskøl 

o On-line COP-værdi skal måles for at sikre optimal samkøring af frikøler og kompres-

soranlæg. Dette indebærer måling af temperatursæt og flow på kølevandskreds (pas 

på med eksakte målepunkter) samt samhørende måling af elforbrug til kompressor, 

pumpe og frikøler. 

  

 Trykluft 

o Der skal installeres elmåler 

 

 Bygninger 

o Rumvarme 

o Samlet elforbrug 

o Samlet kølebehov 

o Elforbrug til frysere 

 

 Procesudstyr 

o Elforbrug autoklave (hvis elopvarmet?) 

 

 Øvrigt 

o Vandmålere (forskellige kvaliteter?) 

o Brugsvand 

Der skal i forbindelse med tilsyn sikres at diverse temperatur målere m.m. ikke droppes for at spa-

re penge – for eksempel bør temperaturlogger være monteret flere steder i kølesystemer for lø-

bende at kunne evaluere drift. Det er erfaringen af totalentrepriser kan medføre skrabede løsninger 

ift. etablering og tilslutning af målepunkter til CTS m.m. 
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6.7 Energiledelse/energistyring 

Det anbefales at brugergruppen indfører simple ledelsesrutiner i henhold til principperne i den nye 

globale energiledelsesstandard ISO50001. 

Arbejdet skal organiseres omkring en mindre ”energigruppe” og have fokus på følgende hoved-

punkter gennem for eksempel kvartalsvise møder: 

 Evaluering af nøgletal for energiforbrug på hovedområder 

o Herunder vigtige driftsparametre som indirekte har indflydelse på energiforbrug 

 

 Evaluering af brugeradfærd og fokuspunkter i opretholdelse af energieffektiv drift 

o Herunder behov for adfærdskampagner 

 

 Drøftelse af kommende ændringer i laboratoriebrug, nye opstillinger og nyindkøbt apparatur 

ift. energiforbrug/krav 

o Det skal specielt sikres at nyt apparatur indkøbes med minimale krav til tryklufttryk 

samt proceskøletemperatur 

o Det skal desuden sikres at nyt apparatur indkøbes med minimale standby-

energiforbrug, herunder at leverandøren giver intruktioner om hvilket procedurer der 

anvendes for nedluk af udstyr 

 

 Årlig opdatering af kort handlingsplan for energiforbedringsprojekter 

 

”Energigruppen” skal have forankring i laboratoriets ledelse og have deltagelse af en repræsentant 

for teknisk afdeling såvel som fra brugergruppen. 
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7 Metodemæssige erfaringer 
Det må samlet set konkluderes, at der kan realiseres store energibesparelser ved energibevidst 

projektering af procesenergi i nye laboratoriebygninger. 

Besparelsespotentialerne kan dels findes ved at udfordre bruger- og leverandørkrav til byggeriet i 

forhold til ønskede funktioner og kapaciteter, dels ved at sikre at forsyningsanlæg tilknyttet pro-

cesudstyr udlægges og drives optimalt under de meget skiftende forhold laboratorier bruges under. 

 

Energigranskning 

Som sådan er ekstern ”energigranskning” i forhold til en traditionelt opsat projektorganisation så-

ledes en effektiv måde at opnå energibesparelser på procesenergiområdet - betinget af at der hos 

energigranskeren er erfaring med procesenergi, brugerkrav og forsyningsanlæg såvel som forståel-

se af at en udadvendt og opsøgende rolle er afgørende for at opnå indflydelse på projektet gennem 

dettes meget forskelligartede faser og komplekse projektorganisation. 

Det har rent metodemæssigt været en udfordring, at et egentligt ansvar for procesenergiforhold i 

RUC-projektet har været svært at placere – brugergruppen skal tidligt i et forløb som det aktuelle 

projekt være klædt på til drøftelser af procesenergiforhold og gennem dette have forståelse af 

hvorledes brugergruppens ønsker til byggeriet har indflydelse på det fremtidige energiforbrug. 

I projektet hos RUC har dette til dels været kompliceret af at BYGST er bygningsejer og RUC er 

lejer – det anbefales at BYGST fremadrettet beskriver en klar rolle- og ansvarsfordeling ift. proces-

energi ved planlægning af nye/renoverede laboratorier. 

Det anbefales ligeledes at BYSGT udarbejder faste procedurer for energigranskning af laboratorie-

byggerier – det er samlet set få procedurer og tjekpunkter der skal formuleres for at håndtere de 

procesenergimæssige forhold der er bearbejdet i nærværende projekt. De gennemgåede forhold 

vurderes i vid udstrækning at være repræsentative for andre laboratorieprojekter. Det anbefales at 

”løgdiagrammet” udgør en metodemæssig hjørnesten i et sådant arbejde. 

Det skal bemærkes, at der gennem detajlgranskning af udbudsmaterialer er fundet mange mangler 

og uklarheder i tekniske beskrivelser – det har flere gange været konstateret, at der af energi-

granskningsteamet er udført granskning af ikke-færdigt projektmateriale. Det skal metodemæssigt 

præciseres på hvilket tidspunkt en sådan detajlgranskning skal gennemføres. 

 

Tekniske energisparepotentialer 

Der er i projektet på RUC ift. det forventede energiforbrug ved et ”normalt” laboratoriedesign lyk-

kedes at opnå besparelser af størrelsesordenen 30%. 

Langt størstedelen af den opnåede energibesparelse angår ændringer af brugerkrav for stinkskabe 

og design af et ekstraordinært effektivt ventilationssystem. 

Herudover er der opnået væsentlige besparelser på trykluft- og køleanlæg – først og fremmest ved 

at udfordre leverandørkrav og apparaters krav om forsyninger. 
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Ift. at indkøbe ”energibesparende procesudstyr” vurderes mulighederne generelt at være afgræn-

set til få typer af udstyr, for eksempel -80°C-udstyr, VFI-kolonner m.m.  

For meget andet udstyr vil kun forsyningskrav og ”kvalitet” af forsyninger (køl, trykluft, gasser, 

vand) være mulige at udfordre og selve apparatets funktion/design vil være låst. 

Det er dog en væsentlig metodemæssig anbefaling, at BYGST fremadrettet arbejder indgående 

med generiske krav til indkøbsområdet ift. procesenergi: 

- At sikre at energiforbrug i forskellige apparattilstande (drift, standby m.m.) oplyses for alle 

apparater før købskontrakt indgås 

 

- At sikre at der ud fra et forventet brugsmønster sker en levetidsberegning af energiomkost-

ninger inkl. forsyningsanlæg inden udstyr ordres 

 

- At sikre at leverandører oplyser om standby-drift og muligheder for sluk af udstyr, herunder 

garantere funktionalitet af udstyr ved daglig ON/OFF-brug 

Der er i regi af Energistyrelsen arbejdet med sådanne indkøbskrav for medicoteknisk udstyr til 

hospitaler /og mange af disse principper vurderes umiddelbart at kunne finde anvendelse i labora-

torieprojekter også. 

 

Adfærd og ”commissioning” 

Det er endelig vigtigt at understrege, at en vis del af det i nærværende projekt opnåede besparel-

sespotentiale er adfærdsrelateret og vil gå tabt såfremt der ikke hos RUC dels sker en korrekt ind-

køring og optimering af de nye anlæg, dels ikke er en løbende opfølgning på adfærd i brugen af 

laboratoriet. 

Der er i projektet arbejdet med et nyt begreb i form af ”energimæssig comissioning” og det vurde-

res at dette metodemæssigt er et helt centralt begreb ikke kun for laboratorier, men også for en 

lang række af byggerier. Der er i udførelses- og idriftssættelsesfasen for byggerier et tab af viden 

ved overdragelse af projektet til udførende og senere brugere, og det er ift. bæredygtigheds-

spørgsmål centralt, at der er fokus på at realisere de forventede besparelser gennem disse projekt-

faser også. Det anbefales at BYGST arbejder videre med dette begreb – evt. med i et bredere 

samarbejde med andre af byggeriets parter og ikke kun med fokus på laboratorier. 
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8 Relevante materialer 
Der har i regi af Energistyrelsen (og tidligere Go’Energi) været fokus på procesenergiforbruget på 

hospitaler og laboratorier i perioden 2010-2012. 

En række af de materialer der er udarbejdet dér vurderes at være direkte relevante ift. at minime-

re procesenergiforbruget på laboratorier i drift. 

Det gælder for eksempel vejledningen om energiledelse, der baseret på standarden ISO50001 de-

finere de væsentligste forhold man skal arbejde med i den løbende drift. 

 

Figur 14. Energistyrelsens/Go’Energis vejledning om energiledelse /8/. 

Go’Energi har også udarbejdet en vejledning om hvordan standby-forbrug kan kortlægges og bear-

bejdes ift. at minimere procesenergiforbruget. 
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Figur 15. Energistyrelsens/Go’Energis vejledning om standbyforbrug /9/. 

 

Ligeledes er der udarbejdet materialer til gennemførsel af adfærdskampagner på hospitaler og la-

boratorier. 

 

Figur 16. Energistyrelsens/Go’Energis materialer til adfærdskampagner /10/ 

Endeligt er der i regi af Energistyrelsen foråret 2013 lanceret en vejledning om indkøb af medico-

tekisk udstyr på hospitaler – vejledningen vurderes også at være relevante for laboratorier. 
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Figur 17. Energistyrelsens indkøbvejledning for medicoteknisk udstyr /7/. 

Endelig har Energistyrelsen/Go’Energi på en række områder (ventilation, køling, varmeanlæg, be-

lysning, maskiner m.m.) udarbejdet krav/specifikationer for energibevidst planlægning og projek-

tering ved nyanlæg. 
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Figur 18. Krav/spec for energibevidst etablering af ventilationsanlæg /11/ 

Disse vejledninger udgives foråret 2013 af Energistyrelsen i en mere hospitalsorienteret udgave. 
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Bilag A Granskning af detajlprojekt 
Udbudsmaterialet blev stillet til rådighed for granskning den 29. juni 2012, i den form det forelå på 

Byggeweb. Granskning er foretaget på baggrund af det oploadede materiale og med udgangspunkt 

i de driftsovervejelser og brugerbehov som er nævnt på møder frem til dato.  

Granskningen omfatter de opstillede krav til komponenter og de valgte systemløsninger. Hvor det 

har været muligt er der ved granskningen taget udgangspunkt i opfyldelse af GoEnergis kravsspe-

cifikationer.  

Projektets største fokusområder har været granskning af ventilationsprojektet. Køling er på grund 

af ferie endnu ikke gransket.  

Projektmaterialet består af følgende dokumenter: 

- RUC BSB Byggesagsbeskrivelsen 

- RUC-E03-ARB-01 VVSarbejder 

- RUC-E03-ARB-02 Ventilation 

- RUC-E03-ARB-03 Køleanlæg 

- RUC-E03-ARB-04 Teknisk isolering 

Til projektet hører endvidere en installationsbeskrivelse men denne foreligger endnu ikke.  

Det har generelt vanskelig gjort granskningen at udbudsmaterialet endnu ikke er færdigt herunder 

at der endnu ikke er udarbejdet diagrammer for Ventilation og køling (med luftmængdeangivelse) 

Overordnede kommentarer til projektmaterialet 

Helt overordnet viser granskningen, at der er væsentlige energiforbedringer som kan implemente-

res i projektet. Det gælder at en række ”standardkrav” med fordel kan erstattes af mere ambitiøse 

krav.  

Desuden viser granskningen at der på enkelte områder er gået på kompromis med den mest ener-

gieffektive løsning for at opnå andre fordele – f.eks. arkitektonisk.  Denne afvejning er foretaget 

med ”åbne øjne”.  Det gælder således valget af ventilationsløsning i ”skårene” hvor der er valgt 

mekanisk ventilation med mekanisk køling i stedet for den mere oplagte hybrid ventilationsløsning.  

Projekt materialet mangler helt generelt beskrivelser af hvordan bygningerne tænkes opvarmet og 

ventileret herunder hvordan de er tænkt driftede under forskellige årstider.  

Det undrer at det har været muligt at gennemføre projektet indenfor energirammen 2015 uden at 

det har været nødvendigt at opstille særlige krav til f.eks. rørisolering. Vi har ikke haft BSIM be-

regningen til rådighed og har derfor ikke haft mulighed for at kontrollere om de anførte isolerings-

tykkelser svarer til det udgangspunkt som er benyttet i forbindelse med beregningen af energi-

rammen.  

Granskningen har omfattet følgende dokumenter med henblik på at sikre energikravene.  

- RUC BSB Byggesagsbeskrivelsen 

- RUC-E03-ARB-01 VVSarbejder 

- RUC-E03-ARB-02 Ventilation 

- RUC-E03-ARB-03 Køleanlæg 
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- RUC-E03-ARB-04 Teknisk isolering 

NB: CTS – udbudsmaterialet er ikke færdiggjort endnu og er derfor ikke gransket.  

VVS arbejder med tilhørende tegninger 

Projektmaterialet bør sikre at det er muligt at vurdere varmeforbruget i udvalgte delområder af 

bygningen. Det kan ikke pt. konstateres, da der ikke er anført målere på tegningerne.  

Drifttemperaturen for varmeanlægget bør være så lav som muligt. Det fremgår ikke hvilket tempe-

ratursæt anlægget er udlagt for.  

Vandinstallationerne bør forsynes med ”vandstop” i relevant omfang.  

Ventilation med tilhørende tegninger  

Det største fokus er lagt på granskning af ventilationsprojektet hvor der også forventes at være 

den største effekt af granskningen.  

Behovsanalysen er behandlet og gransket i fase 1 og der ikke gransket i denne fase.   

Det store fokus på ventilation undervejs i projekteringen har sat tydeligt præg på ventilationspro-

jektet.  

Det vigtigste resultat af granskning er. 

 Den vedtagne hensigt om at bygge lav-energi ventilationsanlæg er tydelig i udbudsmateria-

let 

 Krav om tidlig kontrol sikrer at de rigtige specificerede energirigtige komponenter leveres 

 Hovedparten af energiparametre er målbare (SFP og trykfald), og kan kontrolleres ved 

commissioning 

 Motorer skal specificeres som IE2 eller bedre 

 Kravet om at bruge kammerventilatorer mener vi er begrænsende snarere end skærpende 

for et lavt energiforbrug 

 Kravet til tryktab på 0,5 Pa pr meter i kanaler vil sikre et lav energiforbrug, men vi frygter 

at dette ikke vil blive overholdt i de tynde fordelingskanaler, og foreslår et særligt fokus på 

dette i forbindelse med commissioning 

 Der mangler beskrivelse af hvordan særlig ventilator til service og drift med lave luftmæng-

der skal implementeres 

 Der mangler beskrivelse af hvordan eventuelle zone-varmeflader skal implementeres ener-

girigtigt 

 Der mangler beskrivelse af hvordan flow og trykstyring af hovedanlæg skal implementeres 

 Der mangler beskrivelser af forventede setpunkter for temperaturer og luftfugtighed, og en 

energimæssig vurdering af designkriterier for varme og køleflader er derfor ikke mulig. 

 Der mangler beskrivelse af hvordan de særlig kombinerede varme/køle-flader skal imple-

menteres 

 Der mangler beskrivelse af hvordan behovsstyring implementeres i både rum, hovedanlæg 

og i forhold til stinkskabe 

 Der mangler beskrivelser af energimåling på varme, køling og el til de enkelte anlæg 

 Der savnes en overordnet funktionsbeskrivelse for systemet og et overordnet diagram for 

anlægsopbygning mangler pt. Samspillet med CTS er ikke tydeliggjort, og der mangler også 

en indledende kortfattet redegørelse for anlæggenes ydelse og forventede driftsform 

 Der mangler beskrivelse af hvordan commisioning skal gennemføres, hvornår og hvordan 

målinger skal foretages. 
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 Der mangler detaljeret beskrivelse af krav til den dokumentation som skal afleveres, og til 

det undervisningsmateriale som skal bruges ved instruktion 

 Vi mener at oplægget til undervisning/instruktion er utilstrækkeligt 

 Mekanisk ventilation hænger tæt sammen med naturlig ventilation. Det bør sikres at byg-

ningen er tæt – dvs. at entreprenøren udfører blowerdoor test både undervejs og ved af-

slutning af projektet. Testen bør stilles til rådighed og der bør kræves fornyet test på entre-

prenørens regning indtil testen viser at bygningen er tæt. (det hører måske til under en an-

den entreprise)  

 

Flere af ovennævnte punkter kan eventuelt henføres til enten udbud for CTS eller beskrivelse af 

krav til commissioning, men nævnes her for ikke at blive glemt. 

 

Køling med tilhørende tegninger  

Granskning er ikke gennemført på grund af ufærdige materialer. 

Teknisk isolering med tilhørende tegninger 

Arbejdsbeskrivelsen for teknisk isolering indeholder kun standardkrav. Beskrivelsen er meget ge-

nerel. Der savnes en stillingtagen til isolering i forbindelse med de særlige tekniske installationer 

som autoklaver.  

Helt overordnet kan det undre, at projektmaterialets beskrivelser næsten udelukkende er baseret 

på standardkrav. Det kan undre da der er tale om en lavenergibygning klasse 2015. Hvordan hæn-

ger disse krav sammen med 2015 kravene? Rådgiver bør sikre af de forudsætninger, som er an-

vendt i forbindelse med BSIM berenginger og BE10 beregninger er overført til projektet således at 

det færdige projekt lever op til 2015 lavenergikravet.  
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Anneks. Granskning af ARB 01VVS arbejder med tilhørende tegninger 

Notatet indeholder kommentarer til konkrete dele af beskrivelse. den relaterer sig til den beskrivel-

se som forelå den 29. juni 2012.  

Punkt 2.9. undersøgelser 

”lavtemperatur varme” bør erstattes med en præcisering af hvilket konkret temperatursæt radiato-

rerne skal udlægges for  

Punkt 4 bygningsdelsbeskrivelse 

Alle målere skal kunne aflæses manuelt 

Det er ikke muligt at konstatere om delforbrugsmålere da tegningerne endnu ikke angiver disse.  

Punkt 4.2  

Vandinstallationerne bør forsynes med ”vand stop”, til sikring imod vandskader.  

Toiletter skal være af 2 skyls vandsparetype 

-310.0506 Trykluft 

Der skal opstilles krav til trykluftanlægget som sikrer, at det kan drives energirigtigt. Der er pt ikke 

defineres krav til trykluftanlægget.  

Det anbefales at GoEnergis tjekliste og kravsspecifikation vedrørende trykluft anvendes som ud-

gangspunkt for specifikation af kravene.  

-315.0620 Blandeanlæg køl 

4.9 materialer og produkter. Henvisning angående pumper bør være til Bygningsreglementet.  

315.0721 Energimålere 

RUCs ( BYGST) målerstrategi bør integreres i projektet.  
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Anneks. Granskning af ARB 02 Ventilation med tilhørende tegninger 

 

ARB 02 Ventilation, indledende gransk-

ning 
    

Indeks Emne Detaljer Kommentarer 

2.15.1  Indregulering… Generelt Måling af specifikt 

elforbrug 

Det er godt at der er fokus på 

SFP. Målemetode bør dog spe-

cificeres meget nøje. Her tæn-

kes især på driftspunkter (til-

stand), og selve målemetoden. 

2.16  Brugerinstruktion: 2 kur-

ser a 2 timer, 

+specialværktøjer 

for lidt hvis det omfat-

ter energirigtig drift 

Omfanget af brugerinstruktion 

bør klarlægges. Der bør være 

instruktion af brugere i energi-

rigig adfærd, og der bør være 

instruktion af driftpersonalet i 

drift af alle de tekniske instal-

lationer. Tilbuddet bør indehol-

de en plan for hvordan  entre-

prenøren vil levere driftinstruk-

tion. Tilbuddet bør inkludere 

driftsupport i den /de første år 

af bygningens drifttid. 

2.2 Teknisk isolering kanaler, rør, spjæld, 

ventiler, pumper 

Skønnes godt dækket i teknisk 

isolering. 

2.7.5 D&V-dokumentation: Tek-

nisk afleveringsspecifikati-

on 

Varme og køleflader Specificer at der i videst muligt 

omfang afleveres målebla-

de/data som vedrører de aktu-

elt afleverede køle/varme-

flader 

2.7.5  D&V-dokumentation: Tek-

nisk afleveringsspecifikati-

on 

Motorer Samtlige mærkeplade-data for 

motorer skal afleveres, inklusiv 

dokumentation for IE-klasse 

2.7.5  D&V-dokumentation: Tek-

nisk afleveringsspecifikati-

on 

Ventilatorer Specificer at der i videst muligt 

omfang afleveres målebla-

de/data som vedrører de aktu-

elt afleverede ventilatorer 

(blæsere) 
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2.8.2 Arbejdets planlægning: 

Arbejdsdokumenter, 15 

dage før start 

SFP Hvis man kræver en forlods 

aflevering af SFP kan dette kun 

blive estimerede/beregnede 

værdier. Det bør beskrives i 

detaljer hvordan en sådan be-

regning skal foretages, fx 

estimerede tryktab, flow, virk-

ningsgrader for motorer, venti-

latorer og frkvensomformere i 

de estimerede arbejdspunkter. 

Disse beregninger kan på in-

gen måde erstatte SFP målin-

ger under aflevering. 

3.1.4  Generelle spec., Generelt: 

ID-kodesystem 

TAG-numre på an-

lægsdele 

Tag-nummerering skal kræves 

for alle styrede komponenter. 

Tagnummer bør findes på sty-

rekablet til komponenten, ale-

ne eller endnu bedre også. 

Opmærkning af kanaler og rør 

bør indeholde retningsangivel-

se og tekst/farvebeskrivelse af 

medium. 

3.1.5  Generelle spec., Generelt: 

Udveksling af data 

PI-diagrammer? Der mangler generelt både PI-

diagrammer og mere tilgænge-

lige principdiagrammer. Disse 

er yhyre vigtige for en entydig 

kommunikation til alle interes-

senter, ikke mindst i tilbudsfa-

sen, inklusive CTS-

entreprenører. Der skal udar-

bejdes en kortfattet (gerne 

skema) opsummering af alle 

nøgledata for anlæggene, 

d.v.s. luftmængder, tryk, set-

punkter, min/maks. 

3.3.1  Generelle spec., Projekte-

ring: Generelt, middelluft-

hastigheder 

Behovsanalyse Det skal overvejes hvordan 

behovsanalysen (metode og 

resultater) kan indgå integre-

ret i den endelige ventilations-

dokumentation. Dette er uhyre 

vigtigt for vedvarende opfølg-

ning i den senere driftsfase. 



Viegand Maagøe  |  Energibevidst projektering af nye laboratorier på RUC  |  56 

 

3.3.1  Generelle spec., Projekte-

ring: Generelt, støj 

Krav Dette skønnes dækket. 

3.5.1  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Generelt, 

godkendelse af dok. 

Aggregater, nødvent., 

VAV-spjæld, Lyd-

dæmpere 

Det er godt at alle vigtige 

komponenter kræves tjekket 

og godkendt i god tid. 

3.5.2.10.1-

4 

 Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Varme-

genvinding 

virkningsgrader og 

tryktab 

Vi mener at kravet til virk-

ningsgrader kan skærpes. Brug 

fx Go'Energi krav-specifikation. 

Det bør endvidere præciseres 

om det er simpel temperatur-

virkningsgrad der kræves, eller 

om der er indregnet kondense-

ring. 

3.5.2.11  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Kanaler 

0,5 Pa/m Det er godt at der stilles så 

skrappe krav til kanaltryktab, 

men er det realistisk at dette 

kan holdes i de vidt forgrenede 

mindre kanaler? 

3.5.2.12.1-

6 

 Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Spjæld 

trykfald Der kan stilles krav til tryktab i 

100% åben stilling. 

3.5.2.16  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Termo-

metre, …. 

vel-bestykket Det er godt at anlæggene er 

vel bestykkede med instru-

menter, men der mangler an-

givelse af om de samme må-

linger også føres til CTS. 

3.5.2.16  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Termo-

metre, …. 

Justering Det bør anføres at instrumen-

ter skal være kalibrerede, og 

hvordan dette skal ske. Vedli-

geholdelsesplan bør også fore-

ligge for dette. Afvigelse fra 

målinger til CTS bør også be-

skrives. 

3.5.2.16  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Termo-

metre, …. 

CTS-transmittere Der mangler generelt PI-

diagrammer med præcis angi-

velse af CTS transmittere, 

samt beskrivelser af regule-

ringsmetoder/algoritmer, be-

skrivelse af setpunkter, etc. 

etc. 

3.5.2.2  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Aggrega-

ter 

lufthastighed på face-

areal: 2,5 m/s 

Kan dette krav evt. skærpes? 
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3.5.2.3  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Aggrega-

ter, ventilatorer 

spareventilator / 

kammerventilator 

Det er godt med krav om spa-

reventilator, men vi mener at 

det specifikke krav om kam-

merventilator vil begrænse 

mulighederne for valg af blæ-

sere med optimal virknings-

grad. Både trad. centrifugal-

blæsere og især nyere aksial-

blæsere kan levere samme og 

bedre ydelse under de rigtige 

forhold 

3.5.2.3  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Aggrega-

ter, ventilatorer, målere 

Volumenstrømmåler Det er godt at anlæggene er 

vel bestykkede med instru-

menter, men der mangler an-

givelse af om de samme må-

linger også føres til CTS. 

3.5.2.3  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Aggrega-

ter, ventilatorer, SFP og 

volumenstrømme 

Virkningsgrader/SFP Det skønnes umiddelbart at 

der er sammenhæng mellem 

krav til virkningsgrader, SFP, 

tryk og de volumenstrømme 

som angives 

3.5.2.3  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Aggrega-

ter, ventilatorer, kanaltryk 

150 Pa Det er godt at der specificeres 

et lavt kanaltryk (som dog bør 

anføres med fortegn) 

3.5.2.4  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Luftind-

tag og -afkast 

Tryktab Det er godt at SFP skal sikre 

lave tab i alle komponenter, 

men ekstra komponentspeci-

fikke trykfaldskrav kan gøre 

det endnu bedre 

3.5.2.5  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Filtre 

CTS-interface, og D&V Der skal kræves D&V-matriale 

for filtre, og det skal sikres at 

CTS alarmerer ved maks. tryk. 

3.5.2.5  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Filtre 

tryktabsgrænser Det er godt at der er defineret 

tryktabsgrænser. Grænsevær-

dierne skønnes OK, men en 

skærpelse af maks. grænse vil 

være en forbedring. Er der 

overvejet trykstyring af ho-

vedkanaltrykket? 

3.5.2.6  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Varme-

flader for vand 

trykfald og temperatu-

rer 

Det er godt at der er defineret 

tryktabsgrænser og 

frem/retur-temp.grænser. 

Grænseværdierne skønnes OK 



Viegand Maagøe  |  Energibevidst projektering af nye laboratorier på RUC  |  58 

 

3.5.2.6  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Varme-

flader for vand 

luftmængde 12.000 Den anførte volumenstrøm 

forstås ikke umiddelbart? 

3.5.2.6  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Varme-

flader for vand 

kombiflader Kan der evt. anføres en ener-

gibesparelse ved denne type 

kombi-køle/varme-flade. 

3.5.2.7  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: El-

varmeflader 

findes det? Det skal anføres om der findes 

el-varme-flader som zonevar-

me, og disse skal begrundes, 

og aller helst undgås. 

3.5.2.8  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Kølefla-

der 

trykfald og temperatu-

rer 

Det er godt at der er defineret 

tryktabsgrænser og 

frem/retur-temp.grænser. 

Grænseværdierne skønnes OK 

3.5.2.9  Generelle spec., Materia-

ler og produkter: Befugte-

re 

Er der krav? Det undrer at der ikke findes 

krav til mindste luftfugtighed. 

Eventuel befugtning bør foregå 

i zoner hvor det er nødvendigt, 

og ikke fra hovedanlægget. 

3.6.1.1 Udførelse: Elmotorer   Der skal spcificeres IE2 som 

minimum, og helst IE3 

3.6.1.2 Udførelse: Frekvensom-

formere 

  Krav til frekvensomformere, 

deres installation og drifts-

punkt bør specificeres. Fre-

kvensomformer, motor og ven-

tilator skal sammensættes så-

ledes at alle arbejder i optimalt 

driftspunkt i den del af driftsti-

den som beskriver det største 

energiforbrug. 

3.6.1.3 Udførelse: El-tracing   Brug af el-tracing skal beskri-

ves og begrundes. Det er vig-

tigt at styring af eltracing er 

overvåget fra CTS så der ikke 

varmes unødigt. 

3.6.1.5 Udførelse: Målere   Der skal kræves måling af alle 

enrgistrømme som tilføres 

ventilationsanlæg, både el, 

varme og køl. Målingerne ska 

være individuelle for hvert an-

læg, og opsamles på CTS 

3.6.7.3 Udførelse: Tæthed klasse A Vi finder dette krav godt. 
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3.6.8 Udførelse: Tæthedsprøv-

ning 

krydskontaminering Tæthedsprøvning bør foretages 

100% alle steder hvor ind- og 

udsugningskanaler befinder sig  

i samme aflukkede rum, og 

hvor man samtidig skal undgå 

krydskontaminering. D.v.s 

skakter og lukkede hængelof-

ter. Vedrørende krydskontami-

nering bør der kræves en risi-

kovurdering 

4. Bygningsdelsbeskrivelser Generelt, oversigts-

tegninger, etc. 

Der mangler generelt både PI-

diagrammer og mere tilgænge-

lige principdiagrammer. Disse 

er yhyre vigtige for en entydig 

kommunikation til alle interes-

senter, ikke mindst i tilbudsfa-

sen, inklusive CTS-

entreprenører. Der skal udar-

bejdes en kortfattet (gerne 

skema) opsummering af alle 

nøgledata for anlæggene, 

d.v.s. luftmængder, tryk, set-

punkter, min/maks. 

4. Bygningsdelsbeskrivelser Generelt, dokumenter Det er generelt vanskeligt at 

læse kravene på en sammen-

hængende og forståelig måde. 

Der mangler oversigt, og der 

er alt for mange henvisninger 

til andre dokumenter. 

4.1 Bygningsdelsbeskrivelser: 

Kanaler /fordelingsanlæg: 

Orientering 

lavenergisystem Det er forbilledligt at der sat-

ses på lavenergisystem. Det 

skal sikres at det afleverede 

system er et lavenergisystem. 

4.9 Bygningsdelsbeskrivelser: 

Armaturer…, Projektering 

40%-100% span passer 40%-100% med det 

ønskede krav til indeklimaet 

Bilag 1 Udbudskontrolplan energitjek som sær-

skildt punkt 

Der mangler tjek af energifor-

hold som et særskildt punkt. 

Der mangler i det hele taget en 

klar, kortfattet og entydig plan 

for hvad der skal tjekkes, 

hvordan og til hvilke værdier. 

  Ikke synligt i udleveret 

dokumentation 

  Integreret vgv-modul 
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  Ikke synligt i udleveret 

dokumentation 

  Lav-drifts-ventilator er en god 

ide, men ses ikke i matrialet 

  Ikke synligt i udleveret 

dokumentation 

  Behovsstyring med PIR 

  Ikke synligt i udleveret 

dokumentation 

  Adfærds-afhængig styring af 

stinksskabe, fordi over-night 

skal styres manuelt 

  Ikke synligt i udleveret 

dokumentation 

  PIR-styring af afspærrings-

spjæld mod syd. CTS skal have 

mugligheder for manuelt sik-

kert (-energi) styring 
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Anneks. Granskning af ARB 04 teknisk isolering med tilhørende tegninger 

Det fremgår ikke i hvilken grad de stillede krav svarer til det som har været forudsat i forbindelse 

med beregning af energiramme BE10 og BSIM beregningerne.  Det undrer, at ”lavenergiklasse 

2015 kan opnås med ”standardkrav”.  
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Bilag B Vidensindsamling om autoklaver 
Specifikt for RUC – kontakt: Annette Christensen – acis@ruc.dk 

 Hvilke brugerkrav har RUC?  

 Hvad er brugsmønstret på RUC? 

 Er der nogen erfaringer med energiforbruget på autoklaverne?  

 Har de brug for de store maskiner eller kan der bruges flere mindre?  

 Vil der være en fordel i at anvende mindre maskiner?  

 

Humlen i autoklaven er at damp kommer ind alle vegne og dermed kan desinficere uden at efterla-

de andet end vand. Hvis det skal være hyper sterilt kan rendamp anvendes. Derudover anvender 

nogle autoklaver samtidig køling.  

 På hvilke måder kan dampen leveres? 

 Hvor højt er energiforbruget i anvendelse? 

 Findes der tal for energiforbruget for forskellige typer cyklus? 

 Hvor højt er standby forbruget?  

 Til hvilket formål anvendes køling og hvordan leveres denne? 

 Hvordan styres maskinerne?  

 Kan de tåle at stå ubrugte hen? 

 

DS/EN standard: 

 Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Dampsterilisation - Del 1: Krav til udvikling, vali-

dering og rutinekontrol af en sterilisationsproces for medicinsk udstyr 

 Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Dampsterilisation - Del 2: Vejledning i anvendelse 

af ISO 17665-1 

http://webshop.ds.dk/search.aspx?searchstring=17665 

 

Typer: 

 Med og uden vacuum – pre & post vacuum 

 Gennemgangsautoklaver 

 Højtryksautoklave (specielt) 

 

Egenskaber ved autoklave: 

 Vandforbrug  

o Kan fungere uden tilslutning af vand – påfyldes manuelt. 

o Kan tilsluttes direkte vandforsyning – demineraliseret vand. 

 Hastighed af cyklus 

 Automatik 

o Automatisk – mulighed for at programmere cyklus. 

o Semi-automatisk – med timer 

o Umiddelbart ser det ud som om at alle autoklaver har indbyggede cyklus. Dvs. sættes 

i gang som en vaskemaskine. Hvad standbyforbruget er efter endt cyklus, ved jeg 

ikke.  

 Størrelse af kammer 

o Små: 5-60l (estimat) 

o Medium: 60-150l (estimat) 

o Store:150-3000l+ (estimat - 1300l er væg størrelse) 

 Energiforbrug:  

http://webshop.ds.dk/search.aspx?searchstring=17665
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o Standby – der kan holdes på varmen når den ikke er i brug. Det afhænger af kappen 

omkring kammeret. 

o Tænd og sluk. Nogle modeller har kun energiforbrug når de er i gang.  

o Generelt er der ikke oplyst energiforbrug på nettet. Hvis man er heldig er der en var-

mekapacitetsangivelse. 

 

Samtale med Knud Jensen, Buch & Holm, tlf. 44 54 00 34: 

Valget af autoklave er meget individuelt og det hele afhænger af kundens behov. 

 

Vi skal vide hvilke elementer de autoklaverer, hvor ofte det gøres og i hvilke mængder. Samtidig 

skal vi vide hvor stor driftsikkerhed de forlanger.  

 

Generelt kunne kan fortælle at de små autoklaver ofte kondenserer dampen tilbage i reservoir og 

genbruger denne, hvor de store leder dampen væk – enten ved 120-130C hvor der tilsættes køle-

vand eller gennem en spiral, der kondenserer dampen. 

 

Dampen er altid demineraliseret vand for at undgå kalk. Der kan sagtens tilsluttes ekstern damp, 

hvis der findes en lokal dampgenerator.  

 

Ved køling kan cyklustiden nedsættes fra 1-2 timer til 45 min.  

 

 

Samtale med Vivi Brammer, Holm & Halby tlf. 43269405: 

Om man vælger en eller to er et spørgsmål om sårbarhed overfor driftsforstyrrelser. Autoklaver er 

meget vedligeholdskrævende, så hvis der ikke må ske driftsforstyrrelser anbefaler de at man har 

to stk. Selvfølgelig skal man også være opmærksom på om de elementer man har, kan være i 

mindre autoklaver. 

 

De har tre typer 

 B – basismodel til instrumenter, sakse og knive, kan bruges med flasker, men man skal væ-

re forsigtig. 

 E – er god hvis man arbejder med væsker. Til E modeller kan tilkøbes kølemoduler. Så der 

kan køres med lukkede emner. Kølemodulerne sørger for en hurtigere nedkøling, så man 

ikke risikerer efterkogning og samtidig forkortes proces tiden.  

 X – til alt – Der er en ekstern dampgenerator, hvilket betyder at der ikke er vand i kamme-

ret. Der anvendes vacuum for at sikre dokumenteret sterile forhold. Kan også fås med kø-

lemodul. Se billede på næste side. 

 

De oplyser ikke vandforbrug, med mindre jeg har en helt specifik størrelse, da det varierer utroligt 

meget. Der kan kun bruges demineraliseret vand til processen.  

 

De små autoklaver skal manuelt fyldes med vand. Det er først ved 65l man kan få auto-fill. Som 

eksempel bruger en lille autoklave på 23l volumen, 2,5l demineraliseret vand per påfyldning. 45l = 

4l. 

 

Der kan tilsluttes ekstern damp, men igen vil de anbefale demineraliseret vand. Ellers kører syste-

merne på el. 

 

Kølemoduler kan også tilsluttes eksternt. Der kan bruges hanevand, men man anbefaler en softe-

ner pga. kalken. Man kan også tilslutte kølevand fra et anlæg.  

 

Automatik. Der er altid manuel start pga. sikkerhed. Man slukker for dem, når de ikke kører. 

Delayed start – kan lade sig gøre. Dørene kan ikke åbnes i brug. Åbnes først ved 80 grader.  

 

Softwaren har 4 brugertyper. På den måde har eks. studerende begrænset adgang til systemet.  
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På energiforbruget er ikke opgivet per cyklus, der opgives kun varmekapacitet.  På de store (280-

590l) bruges 18 kW. De små 45l: 3,6 kW, medium 160l: 9,0 kW. Afhængig af type varierer tallene 

lidt.   

 

 
 

Små autoklaver 

 

Sterilisation - Metoder og kontrol - Jytte Hansen 

Kilde: http://www.valitech.dk/files/doc/SterilisationmetodeogkontrolTB-2005-15-1228.pdf 

Autoklavetyper 

Små autoklaver, dvs. autoklaver med et rumindhold på op til 60 l, kan inddeles i tre forskellige 

typer (DS/EN 13060. Små damp-autoklaver. 2004.), som hver har deres fordele og ulemper. Det 

gælder om at vælge den der passer til det behov klinikken har. 

Type N-autoklave 

Den billigste type er en type N-autoklave. Den er ikke forsynet med en vakuumpumpe. Den tilledte 

damp skal fortrænge den tilstedeværende luftmængde i autoklaven. Dette kan kun lade sig gøre 

hvis der ikke er områder hvor luften kan blive fanget, som fx i hulrum. Derfor kan type N-

autoklaver kun anbefales til massive instrumenter som ikke er indpakkede. 

Type B-autoklaver 

De noget dyrere autoklaver med vakuumpumpe betegnes type B-autoklaver. Vakuumpumpen an-

vendes til at evakuere autoklavekammeret før dampen tilledes. Vakuumpumpen kan også anven-

des til at tørre lasten efter endt autoklavering. Denne type autoklave kan i princippet anvendes til 

alle typer instrumenter i klinikken og til såvel indpakkede som uindpakkede instrumenter. Hvis der 

http://www.valitech.dk/files/doc/SterilisationmetodeogkontrolTB-2005-15-1228.pdf
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anvendes kassetter, skal disse være beregnet til autoklavering. Lukkede kassetter må ikke anven-

des da dampen ikke kan trænge ind i disse.  

En sammenligning af effektiviteten af en type B- og en type N-autoklave er foretaget af Andersen 

et al. (3). Heri vises at alle sporeprøver placeret i en type B-autoklave bliver dræbt i en autoklave-

ringsproces, mens et varierende antal overlever i type N-autoklaver. 

Type S-autoklaver 

Den sidste type af autoklaver er de såkaldte type S-autoklaver. De er konstrueret til helt specielle 

formål, oftest til autoklavering af hånd- og vinkelstykker og turbiner. De kan således være frem-

stillet med specielle studse, hvorpå hånd og vinkelstykkerne kan placeres og damp efterfølgende 

kan trykkes ind igennem. De må kun anvendes til de formål som de er beregnet til. Oftest tillader 

de pga. deres konstruktion og virkemåde ikke at indpakkede instrumenter kan steriliseres i dem. 

Det betyder at instrumenterne, så snart autoklaven åbnes, ikke længere kan anses for at være 

sterile. 

Valg af autoklave 

Når der skal købes ny autoklave, bør vælges en vakuumautoklave (type B-autoklave), også selv 

om klinikken anvender en type S-autoklave til hånd- og vinkelstykker. Kun i en type B-autoklave 

sikres effektiv luftfjernelse fra indpakkede instrumenter og instrumenter med hulrum. 

Konklusion 

Det er vigtigt at fastslå at en autoklave er et udstyr der kræver en del bevågenhed og omtanke i 

brug for at fungere korrekt. Det er ikke tilstrækkeligt blot at tænde på en knap og så overlade re-

sten til maskinen. Autoklavering er en vanskelig proces med mange fejlmuligheder hvorfor omhyg-

gelig kontrol er påkrævet. 

Det kan måske virke overvældende med al den kontrol som foreslås ovenfor, men bliver den lagt 

ind i faste rammer, kan den gennemføres uden alt for stort besvær for klinikken. Selv om nye au-

toklaver er forsynet med megen automatisk overvågning, kan den eksterne kontrol ikke undværes. 

Eksempler på mindre autoklaver 

 
Kilde: 

http://www.dentsupport.dk/sterilen/dac-autoklaver/dac-autoklave-universal.html 

http://www.dentsupport.dk/sterilen/dac-autoklaver/dac-autoklave-universal.html


Viegand Maagøe  |  Energibevidst projektering af nye laboratorier på RUC  |  66 

 

 

Kilde: 

http://www.tuttnauer.com/products/medical-autoclaves 

 

Medium størrelse autoklaver 

 

Eksempler på medium størrelse autoklaver 

 

http://www.tuttnauer.com/products/medical-autoclaves
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Kilde: 

http://www.tuttnauer.com/products/medical-autoclaves 

Store autoklaver 

 

Eksempler på store autoklaver 

 

 

Kilde: 

http://www.tuttnauer.com/products/medical-autoclaves
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http://www.tuttnauer.com/products/medical-autoclaves 

Særlig type: PlazMax 

 

http://www.tuttnauer.com/products/medical-autoclaves/hospital-cssd/plazmax 

Bruger ikke vand eller damp. Kun vacuum. Til varmefølsomme emner. 

Forhandlere og producenter 

 

Dansk Autoklave & Vaske Teknik 

 HAMO/Amsonic 

 MMM 

 Getinge 

 SBM 

 BMT 

 WE Jensen 

 Wilson 

 Dent & Hellyer 

 ALA 

 Systec 

 Tuttnauer - www.tuttnauer.com – store autoklaver til hospital og laboratorier 

 Hirayama HMC 

 Ken 

 Lancer 

 Tomy  

 Drayton Castle 

 BHT 

 Steris 

 

Kilde: http://www.davt.eu/ 

autoklaver.dk 

http://www.tuttnauer.com/products/medical-autoclaves
http://www.tuttnauer.com/products/medical-autoclaves/hospital-cssd/plazmax
http://www.tuttnauer.com/
http://www.davt.eu/
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 Systec 

http://www.holm-halby.dk/Holm-Halby-Website/Produkter/Autoklaver 

 

 

Buch & Holm 

 MMM 

 BMT 

 Tuttnauer 

 Selecta 

 Wolf 

 Certoclav 

Autoklaver leveres i voluminer fra 2 - 3000 liter 

 

Ligeledes tilbyder vi højtryksautoklaver og reaktorer i størrelser fra 10 ml til 200 liter og til tryk fra 

12 – 350 bar fra firmaet Büchi Glass Uster. 

 

http://www.buch-holm.dk/da-DK/Produkter/Autoklaver.aspx 

 

Artikler 

Autoklave efter hospitalsstandard 

Når nu den gode, gamle autoklave har virket upåklageligt i tyve år, hvorfor i alverden 

skal vi så skifte den ud? 

Et sørgeligt syn: Mangel på vedligeholdelse, fx 

manglende rengøring af kammeret, kan gøre en 

autoklave ubrugelig i hygiejnisk forstand 

 

 

Det spørgsmål bliver direktør Steen Slot-Nielsen, 

Jydsk Dental Service, stadig præsenteret for, når 

han forsøger at interessere klinikkerne for nye skud 

på autoklave-stammen. 

 

- Der bliver heldigvis længere og længere mellem 

spørgsmålene, for svaret er egentlig ganske enkelt: 

Klinikkerne skal have en af de nye autoklaver, hvis de vil have sikkerhed for, at hygiejnen lever op 

til dagens standard. Samtidig har de nye autoklaver en lang række features, som gør dem langt 

mere præcise og brugervenlige for klinikassistenterne end gamle dages autoklaver, siger Steen 

Slot-Nielsen 

 

Kører stadig 

- Det er ganske rigtigt, at en 20-30 år gammel autoklave i mange tilfælde stadig fungerer. Fx er 

den gode, gamle Melag 23 formentlig stadig den mest udbredte. Og den var en rigtig god autokla-

ve dengang. 

 

- Problemet er, at de ældre autoklaver hører til klassifikationsgruppe N, og det betyder, at de fak-

tisk kun er godkendt til sterilisation af uindpakkede, massive instrumenter. Dermed lever de ikke 

op til nutidens realiteter hos tandlægerne. 

http://www.holm-halby.dk/Holm-Halby-Website/Produkter/Autoklaver
http://www.buch-holm.dk/da-DK/Produkter/Autoklaver.aspx
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- For mig er der ingen tvivl om, at klinikkerne bør op på klassifikationsgruppe B. Det vil sige en 

autoklave, der lever op til standard for hospitalsudstyr med de tilføjelser, der er specielle for den-

talt udstyr - bl.a. vedrørende betjening og mekanik. 

 

- Der er ingen direkte krav til tandlægen om at bruge B-autoklave, men det er klinikkens ansvar, 

at hygiejnen er forsvarlig og dermed, at autoklaven er godkendt til at sterilisere de emner, der 

lægges i den. Med en klasse S autoklave er det tandlægens ansvar, at autoklaven kun bruges til de 

instrumenter, den er godkendt til.  

 

- Med en klasse B autoklave kan man sterilisere alle typer instrumenter, tekstiler og lange slanger. 

Derfor anbefaler jeg altid klinikkerne at købe en B-autoklave. Heldigvis følger 80 - 90 % af klinik-

kerne vores opfordring. 

 

- Prisforskellen er heller ikke afskrækkende. Vælger man en klasse S autoklave koster den typisk 

30-40.000 kr., mens en moderne klasse B model ligger på 50-60.000 kr. Den ekstra udgift er vel 

ikke en for høj pris at betale for at få sikkerhed for hygiejnen, mener Steen Slot-Nielsen. 

 

I øvrigt kan JDS-direktøren oplyse, at vedligeholdelse af autoklaver er et kapitel for sig, og at man 

fra tid til anden ser temmelig forsømte eksemplarer. Det kan firmaet konstatere, når autoklaver 

ankommer til reparation. Det kan være et slemt syn med rust, alger og andet, som ikke hører 

hjemme i en autoklave. 

 

- En autoklave er et apparat, der fortjener tandlægens fulde bevågenhed. Heldigvis ser vi ikke de 

samme problemer med nye B-autoklaver, idet de kun bruger autoklavevandet én gang. Snavset 

når derfor ikke at sætte sig fast på instrumenter eller i autoklaven, fortæller Steen Slot-Nielsen 

Kilde: 

http://www.tandlaegebladet.dk/side.asp?aid=12109&p=12109&n=1,3,12,12103,12209&sw=&start

=&slut=&tema=12103&visside=100&uid=804328940&side=100&color= 

 

http://www.tandlaegebladet.dk/side.asp?aid=12109&p=12109&n=1,3,12,12103,12209&sw=&start=&slut=&tema=12103&visside=100&uid=804328940&side=100&color=
http://www.tandlaegebladet.dk/side.asp?aid=12109&p=12109&n=1,3,12,12103,12209&sw=&start=&slut=&tema=12103&visside=100&uid=804328940&side=100&color=

