
 

En del af 

23. marts 2018 
 

ERHVERVSBYGGERI I KØGE NORD SOM 0-ENERGIBYGGERI SVARENDE TIL EN 
PROSUMER LEVEL 1 

 
Det kan foreslås at satse på et totaløkonomisk optimeret byggeri, som etableres på basis af visionen om ”næsten 
0-energibyggeri” i EU’s bygningsdirektiv. I det følgende belyses kort muligheden for at opnå et egentligt 0-energi 
byggeri primært på basis af solenergi 
 
Som udgangspunkt anvendes lavenergiklasse 2020. Og der kan i den forbindelse tages udgangspunkt i det 
beregnede energiforbrug i eksempelprojekt fra publikationen ”Energi og Arkitektur”, hvor der er tale om 55 
kWh/m² år, hvor ca. det halve dækkes af solcellestrøm. 
 
Ses på tegningsmaterialer fra Reiulf Ramstad Arkitekter kan der regnes med at en gennemsnits bygning er 12 m 
bred og 60 m lang, svarende til et etageareal på 720 m2 eller for de 4 etager ovenover stueplanet 2880 m2. 
Regnes der samlet med 8 bygninger svarer dette til et samlet areal på 23.040 m2 eller inklusive stueareal meget 
tæt på 30.000 m2 bebygget areal. 
 
Ses på ovennævnte 2020 eksempelbyggeri kan der for et varmeforbrug på 55 kWh/m2, foreslås at dække det halve 
med solvarme fra bygningsindpassede solfangerpaneler fra den norske firma Aventa. Dette vil kræve installation 
af ca. 2000 m2 solfangerelementer på gavle og tagareal. 
Anvendes lavtemperaturdrift og varmepumpe installation med en årseffektfaktor på 4.0, vil det være nødvendigt 
med et elforbrug til varmepumpe driften på 7 kWh/m2 for at dække det resterende varmebehov. Dette kan 
udnytte et meget cost-effectiv grundvandssystem som samtidig kan bruges til køling. 
 
Det resterende driftselforbrug satses på at være 75% af reference elforbruget svarende til 24 kWh/m2 om året. 
Tillægges de 7 kWh/m2 om året til varmepumpen kommer vi op på 31 kWh/m2, der gerne skal modsvares af 
solstrømsproduktion fra bygningsindpassede solceller hvis der skal være tale om et 0-energi byggeri på årsbasis. 
Dette svarer med 30.000 m2 bebygget areal til 930.000 kWh om året. 
Tilgængelige overfladearealer der kan bruges til indpasning af solceller er 5.220 m2 for facader og gavlen når 50 % 
af disse arealer udgøres af vinduer. Dette betyder at der kan installeres 746 kWp solceller her, som med den 
lodrette montage som minimum forventes at kunne omsættes til 600 kWh pr kWp om året svarende til 447.600 
kWh elproduktion.  
For det tilgængelige tagareal der eksklusiv areal til solfangere vil være 3.760 m2 kan der placeres 537 kWp solceller, 
som her kan placeres med en årlig ydelse på 900 kWh /kWp, svarende til en elproduktion på 483.000 kWh. 
Samlet svarer solstrømsproduktionen til de nævnte 930.000 kWh, så det kan påvises at det er muligt at opfylde 
en 0-energi standard på årsbasis. 
 
Som samtidigt forsøg på at optimere driften, kan det anbefales at overveje anvendelse af Lindabs kombinerede 
varme/køle loftselementer ”Solus”, som udmærker sig ved meget lave driftstemperaturer, som vil passe godt til 
den nævnte varmepumpedrift. 
 
Opnås der samlet set et 0-energibyggeri kan det overvejes at lade løsningen indgå i en AktivHus mærkning, hvor 
det vedvarende energibidrag lever op til en såkaldt prosumer level 1 (www.activehouse.info). AktivHus 
mærkningen, som både ser på Komfort, Energi og Bæredygtighed, kan også kombineres med egentlige 
certificeringssystemer som DGNB. 
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