Hvad lærte vi af BOLIG+ konkurrencen

Indledning
Tilbage i 2005 fik en gruppe forskellige eksperter, som deltog i EnergyCamp 2005,
opgaven med at udvikle energirigtige bygninger til verdens voksende befolkning.
Lange debatter mundede ud i at forsøge med et 2025/2030 koncept for en bygning i
Danmark, som hurtigt fik navnet BOLIG+.
At 2025/2030 blev året fulgte af, at der forinden var indgået et politisk forlig, som
udlagde energikravene til nye bygninger således i forhold til energikravene vedtaget i
2006:
 2010 skal reduceres med 25 %
 2015 skal reduceres med 50 %
 2020 sigtes mod at reducere med 75 %
Den naturlige fortsættelse af dette vil være:
 2025 reduceres med 100 %
 2030 reduceres med 100 % inkl. det private forbrug af el
BOLIG+ styregruppen udskrev med økonomisk støtte fra Realdania, EUDP-programmet
og Elsparefonden derfor en konkurrence om et koncept og et konkret boligprojekt med 60
lejligheder, som skulle opfylde energikravene for 2030, som sammen med en række
andre krav til arkitektur, fleksibilitet, enkelhed og økonomi udgør BOLIG+ konceptet.
Herved forventede vi at have stillet så skrappe krav, at de 5 projektteams ville være
tvunget til at gennemtænke og nytænke hele byggeprocessen og dens delelementer for at
klare kravene. Og vi forventede, at dette ville medføre en række forslag til hvordan vi
med nutidens teknik faktisk kan opføre fremtidens boliger.
Vi fik 5 forslag, som hver især giver bud på fremtidens boliger. Lægger vi alle 5 projekter
sammen, så fik vi en lang række interessante bud på, hvordan man intelligent og ved at
optimere på alt kan opfylde selv meget skrappe krav.
Dette notat samler og videregiver de positive og negative erfaringer, som de fem
projektforslag har fremlagt i deres resultat af konkurrencen.
Søren Dyck-Madsen
Det Økologiske Råd
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BOLIG+ konkurrencen
BOLIG+ er et initiativ til at udvikle og realisere sunde og fleksible energineutrale boliger
af høj arkitektonisk kvalitet.
Konceptet er udviklet i BOLIG+ initiativgruppen, som et bredt, tværfagligt samarbejde
mellem en række af byggeriets aktører: Ingeniørforeningen IDA, Akademisk
Arkitektforening, Elsparefonden, Det Økologiske Råd, Statens Byggeforskningsinstitut
og Teknologisk Institut.
A. Initiativet sigtede på at gennemføre en projektkonkurrence med henblik på at opføre
et konkret BOLIG+ projekt som etageboligbebyggelse på havnefronten i Aalborg.
Projektet skal stimulere en kvalificeret, helhedsorienteret udviklingsproces i
byggeriet, hvor der optimeres på en række kvaliteter – projektets krav:
1. Energineutralitet på årsbasis inklusive elproduktion til et lavenergi privatforbrug
2. Intelligent og betjeningsvenlig bolig
3. Fleksibilitet i brug og over tid
4. Godt og sundt indeklima
5. Arkitektonisk kvalitet og tilpasning til lokal infrastruktur, klima og naturindhold
A. Hertil kommer, at projektet skulle fremvise enkle og robuste løsninger, som
økonomisk kunne realiseres
B. Initiativet ønskede endvidere at få udviklet koncepter til en BOLIG+ standard, her for
etageboliger.
BOLIG+ har i samarbejde med Aalborg Kommune og bygherren A. Enggaard A/S
udskrevet den første konkurrence for på denne måde at få byggebranchen til at arbejde
banebrydende og helhedsorienteret for at løse de globale klimaudfordringer.
Med konkurrencen er der stillet meget høje krav til branchen om udvikling af integreret
design for at fremme miljøoptimering af byggeriet og hermed højne byggeriets kvalitet
og byggesektorens konkurrenceevne nationalt og internationalt.
De fem projektforslag
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De arkitektoniske udtryk
De 5 projekter viser stor forskellighed i de arkitektoniske og tekniske principper og
udtryk, hvilket ikke mindst skyldes forskellig vægtning af konkurrencens krævende
parametre på miljø og økonomi.
Vinderforslaget (forslag 2) er en illustration af, hvor enkel løsningen af denne opgave kan
være.
På den måde tjener konkurrencen sit formål – ved at fremvise både de teknisk mere
avancerede løsninger og de løsninger, der baserer sig på optimering af forhåndenværende
viden og kendt teknologi.
Forskellene i den arkitektoniske tilgang i forslagene er slående.
I den ene ende har vi den relativt konservative arkitektoniske tilgang til
energineutraliteten (mest konsekvent i forslag 5, men også i forslag 4) hvor fornemmelser
indimellem vægtes over viden. I den anden ende har vi den energitekniske tilgang til
formulering af arkitekturen, der udtrykkes i forslag 3. Herimellem ligger forslag 2 og i
nogen grad forslag 1 som lader den arkitektoniske formgivning udvikle sig på bagrund af
tæt samarbejde med viden om fysikken.
Det er godt for effekten og læringen fra konkurrencen, at de fem projekter er så
forskellige. Der er således både gode og dårlige erfaringer at drage fra alle projekter. Og
for fortsættelsen af BOLIG+ konceptet er det vigtigt at arbejde med, hvordan de
forskellige tilgange evt. kan supplere hinanden.
Og det er vigtigt at arbejde med, hvor svaghederne og ”fejlene” i projekterne kan findes,
således at disse kan formidles og muligvis undgås i kommende projekter.
Energikoncepterne og de tekniske løsninger
Ved design af et energineutralt byggeri skal bygningens udformning og facader, tekniske
løsninger til opvarmning, ventilation, køling og belysning samt implementering af
vedvarende energikilder hver især leve op til høje funktionskrav. Og de skal spille
sammen, ikke blot med hinanden, men også med det omgivende energisystem.
Der er kun to af forslagene (forslag 2 og 3), som opfylder kriteriet om energineutralitet,
og begge forslag har overbevisende bud på sammenhængende energikoncepter.
De tekniske løsninger til opvarmning, ventilation, køling og belysning skal være i stand
til at tilvejebringe et acceptabelt indeklima. Samtidig skal de være en integreret del af
energikonceptet og kunne udnytte den vedvarende energiproduktion optimalt.
Nogle forslagsstillere har valgt at kombinere ventilation med luftopvarmning i et samlet
system (forslag 3 og 5), hvilket optimerer omkostningerne, men reducerer effektiviteten
af varmeproduktionen. I forslag 1, 2 og 4 er derimod valgt vandbåren opvarmning for at
optimere energiproduktionen og udnytte lavtemperaturenergi.
Forslag 1, 2 og 3 opererer med decentrale, mekaniske ventilationsanlæg for at reducere
elforbruget til transport af luft og få en meget effektiv behovsstyring.
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I disse meget velisolerede og tætte boliger er det vigtigt, at der er mulighed for udluftning
og køling af boligen i sommerperioden.
Alle forslag nævner dette og som løsning refererer de fleste forslag til muligheden for
supplerende tværventilation af lejlighederne i form af naturlig ventilation – dvs. ved at
åbne vinduerne. Kun forslag 3 har udviklet en egentlig strategi.
De fleste forslag opererer med solfangere til produktion af varmt brugsvand og solceller
til el-produktion. Forslag 2 og 3 kombinerer disse med en varmepumpeløsning, således at
både solfangerudbytte, solcelleeffektivitet og varmepumpeydelse forbedres,
Forslag 3 og 5 går et skridt videre og foreslår lagringsmulighed for el (henholdsvis batteri
og elektrolyse / brændselscelle) og varme (buffertank).
Herved fokuseres på optimering af samspillet (udveksling af el) med elforsyningen., idet
lagertankegangen betyder, at der er mulighed for primært at købe el, når prisen er lav
(overskud af el), og sælge el, når prisen er høj (underskud af el i nettet).
Lagringsmulighederne har dog ingen detaljeret beskrivelse og beskrives uden
nævneværdig skelen til omkostningerne.
De øvrige krav
Med hensyn til opfyldelsen af kravene om en intelligent og betjeningsvenlig bolig og et
godt og sundt indeklima ser alle forslag ganske fornuftige ud.
Dog kan forslag 1 fremhæves for udviklingen af et intelligent vægkoncept, forslag 2 for
et byggesystem, der sikrer god varme- og lydisolation mellem lejligheder, og forslag 3
for en hybrid ventilationsstrategi for køling af boliger i sommerperioden.

Aalborg Kommunes lokalplan 12-072 for konkurrenceområdet indgår som en betingelse
for konkurrenceforslagene.
Lokalplanen blev vedtaget i Aalborg Byråd i november 2006 og er altså udarbejdet, inden
byggefeltet blev udlagt til BOLIG+ formål. Det bærer lokalplanen præg af.
Nedenfor de lokalplanbestemmelser, der særligt har udfordret konkurrencedeltagerne:
Etager:
Bygningshøjde:
Bygningsprofil:
Byggefelt:
Etageareal:
Udseende:

10 etager ud mod fjorden og 3-6 etager mod nord
Maks. 38 meter mod fjorden, hhv. 12,8 – 23,6 meter mod nord
Forhus / Tårn maks. 10 etager. Baghus: 3 – 6 etager
21 x 21 m (syd) og 51 x 14 m (nord)
Maks. 7.000 m2
Arkitektonisk eksperimentarium
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Erfaringer fra BOLIG+ konkurrencen
På de følgende sider oplister vi en række erfaringer, som kan uddrages fra de fem
projektforslag. Forslagene omhandler både den arkitektoniske side af forslagene, men
fokuserer nok så meget på de tekniske løsninger til overholdelse af de skrappe krav om
energineutralitet. For at uddrage så megen viden fra projektforslagene som muligt,
beskrives både positive og negative erfaringer,
Kompakte bygningskroppe kan give dybe lejligheder
For boligbyggeri skal bygningens udformning være forholdsvis kompakt, meget
velisoleret og med høj tæthed for at minimere energiforbrug til opvarmning.
Det vil stort set kun være glasarealer i sydvendte facader, der bidrager til udnyttelse af
passiv solvarme, da der kun vil være egentligt opvarmningsbehov i de egentlige
vintermåneder. Alle de fem forslag omfatter en forholdsvis kompakt bygningskrop, er
velisolerede og konstrueret med henblik på at opnå høj tæthed og minimale kuldebroer.
Lokalplanens udformning ”krævede” dybe lejligheder. Men dette er ikke usædvanligt,
hvor f.eks. en attraktiv facadebeliggenhed mod kanalfront eller andet også vil resultere i
krav om dybe bygningskroppe for at maksimere antal lejligheder med kanaludsigt.
Dybe og kompakte bygningskroppe er ligeledes med til økonomisk at optimere et
byggeri, idet de dyre facader herved begrænses mest muligt i forhold til det billigere
indre volumen af boligerne.
Modsat giver dybe bygningskroppe en udfordring i forhold til lejlighedsudformning og
optimeringen af det indfald af dagslys, som giver et forbedret indeklima. Dybe
bygningskroppe medfører således et større behov for kunstlys, hvilket dog med moderne
LED belysning ikke kræver ret meget ekstra energi.
Arkitektonisk og indretningsmæssigt har de dybe boliger i BOLIG+ konkurrencen i flere
af projekterne voldt forslagsstillerne problemer og resulteret i enten forholdsvis
konventionelle løsninger eller vanskeligt møblerbare rum og lange ganglinier.
Ved store bygningskomplekser er den optimale kompakthed dog normalt ikke afgørende
for det totale energiforbrug. Her kan det fint lade sig gøre at bygge med mindre
bygningsdybde og derved opnå nogle fordele for boligerne, som kan opnå et bedre
indfald af dagslys. Dette er bare ikke konkretiseret i BOLIG+ forslagene, da lokalplanens
bestemmelser nødvendiggjorde dybe bygningskroppe.
 Der er behov for at arbejde nærmere med, at energi-, materiale- og
økonomikravene giver en tendens til dybe og kompakte bygninger, mens kravet
om bedre udnyttelse af dagslyset både af hensyn til indeklimaet og til et mindsket
behov for kunstlys peger på smallere bygningskroppe.
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BOLIG+ Forsøgsprojekt på markedsvilkår
Projekterne blev vurderet på deres økonomi i forhold til konkurrencens på forhånd
opstillede økonomiske ramme. På den baggrund kan det ses, at de fem teams har haft en
meget forskellig tilgang til overholdelse af det økonomiske aspekt.
BOLIG+ har ikke fået de helt store tilskud til gennemførelsen af projektet.
Gennemførelsen af projektkonkurrencen blev finansieret via bevillinger fra Realdania,
EUDP og Elsparefonden. Der er desuden midler til en vis ekstrabetaling for
ekstraordinær projektering og rådgivning, samt midler til gennemførelse af
dokumentation af bygningens faktiske formåen efter opførelse og ibrugtagning.
Selve byggeriet får ikke tilskud og skal således ”klare sig” på de alment gældende
betingelser for byggeri i Aalborg – svarende til landgennemsnittet minus 15 %.
Eneste ekstra har været den efterhånden almindelige totaløkonomi-beregning, hvor
forventede besparelser på løbende energikøb er blevet konverteret til en større byggesum.
Det betyder, at vi fra start af har bedt om et økonomisk realistisk projekt, som skulle
kunne opfylde en relativt stram økonomisk ramme. Herved vinder konceptet og
vinderprojektet på ikke efterfølgende at behøve at gennemgå en skrap økonomisk
slankekur for at kunne videreføres fra demonstrationsfase til faktisk markedsvilkår.
 Vinderprojektet viser, at det sandsynligvis kan lade sig gøre at opføre et
energineutralt BOLIG+ byggeri på en attraktiv grund i Aalborg / Nørresundby
inden for en sædvanlig byggeøkonomi.
BOLIG+ forslag kan sagtens overholde de forventede 2020 energikrav i
bygningsreglementet
Især forslag 2 og 3 har så lave energiforbrug som hhv. 13 kWh/m2 og 18 kWh/m2
beregnet efter beregningsprogrammet Be06 kun med solfangerne indregnet. For forslag 2
udgør solfangerne ca. en reduktion i totalt energiforbrug på 6 kWh/m2 pr år Den øvrige
vedvarende energiproduktion på bygningen i form af fortrinsvis solceller er ikke
medregnet i disse tal. Men også forslag 1, 4 og 5 overholder energikravene til
lavenergiklasse 1 kun med indregning af solfangerne på bygningen.
 Disse meget lave energiforbrug dokumenterer overbevisende, at den politiske
vedtagelse af et energikrav til nybyggeri i 2020, som er 75 % lavere end
energikravene i BR08, kan lade sig gøre uden at gøre byggeriet hverken urimeligt
dyrt eller kompliceret.
Behov for sydvendte bygningsflader til vedvarende energi
Vinderforslaget anvender kombinationen mellem solceller og solfangere, som en god
løsning for at skaffe plads nok til tilstrækkelig vedvarende energi produktion på høje
bygninger. Men løsningen er også dyrere end separate solfanger og solcelle-moduler.
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Af forslagene ses, at udfordringen med at skaffe tilstrækkeligt med anvendelige solvendte
bygningsflader, hvor aktiv solenergiteknologi kan etableres, faktisk var en af de største
udfordringer i Bolig+.
Vinderforslaget antydede endvidere muligheden for at anvende gaskomfurer i boligerne
og forslag 4 og 5 anvendte problematiske bygningsintegrerede vindturbiner, formentlig
også af pladshensyn.
 BOLIG+ viser, at fremskaffelse af tilstrækkelige sydvendte bygningsfacader kan
blive en af fremtidens store udfordringer ved etablering af energineutrale
bygninger
BOLIG+ med energineutralitet kræver meget velisolerede bygninger
Kun det vindende forslag 2 og forslag 3 overholder kravet om energineutralitet. De er
samtidig i særklasse de to forslag, som har de laveste energiforbrug beregnet efter Be06
på hhv. 13 og 18 kWh/m2.
 For at klare BOLIG+ kravet om energineutralitet er det nødvendigt at minimere
på alle energitab. Bygningens energitilførselskrav skal minimeres, før
bygningsintegreret produktion af vedvarende energi anvendes til at klare
restbehovet sammen med boligernes private behov for elektricitet
Ordentlig hybrid ventilation – mekanisk med varmegenvinding samt naturlig
For at sikre ventilation og dermed indeklima m.v. er det vigtigt, at der er god og
energibesparende ventilationsmulighed – vinter som sommer.
Alle forslag anvender mekanisk ventilation med varmegenvinding i vinterperioden –
heraf de fleste en lejlighedsbaseret ventilation med varmegenvinding. Løsningen er
formentlig lidt dyrere end en fælles løsning, men priserne er på vej ned, og løsningen
vinder på fleksibilitet og energieffektivitet.
De fleste forslag refererer til muligheden for supplerende tværventilation af lejlighederne
i form af naturlig ventilation - ved at åbne vinduerne. Dette udgør hovedventilation om
sommeren.
 God ventilation er nødvendig og vil fremover sandsynligvis basere sig på
individuelle ventilationsanlæg med varmegenvinding i hver bolig – suppleret med
naturlig ventilation til sommerbrug.
BOLIG+ forslag omfatter varmesystem
Den gældende trend i Europa er anvendelse af Passiv Hus standarden. Alle fem forslag
viser, at hvis man vil gøre det bedre end Passiv Hus standarden for at nå BOLIG+
standarden, så er man nødt til at arbejde med aktiv energiproduktion eller tilførsel til
opvarmning.
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De fleste forslag anvender gulvvarme med meget lav fremføringstemperatur – formentlig
især af komforthensyn, men også fordi denne varmetype kan produceres med meget lave
miljø- og klimaomkostninger. I nogle områder med fjernvarme med varmeoverskud kan
det ske med næsten neutral påvirkning af det samlede energisystem ved at anvende varme
fra returløbet på fjernvarmen.
 BOLIG+ konceptets krav kan ikke efterkommes umiddelbart med Passiv Hus
konceptet. For at overholde BOLIG+ energikravene må lavtemperatur
opvarmning udnyttes gennem et vandbåret system.
Varmt brugsvand anvender VE
Det varme brugsvand kan ikke nå den nødvendige temperatur på 55 grader ved
anvendelse af fjernvarmevand fra returløbet eller bygningens opvarmning, da denne ikke
når en tilstrækkelig temperatur.
Det varme brugsvand produceres således typisk ved anvendelse af solfangere i store dele
af året suppleret af varmepumpe – enten baseret på jordvarme, på solfangerne eller
baseret på at skulle ”løfte” temperaturen i fjernvarmevandet op til den nødvendige
temperatur.
Med et indbygget lille lager for det varme vand vil el-forbruget til varmepumpe kunne
styres, således at el fortrinsvis anvendes, når prisen er lav, og der er rigeligt med
vindkraft i el-nettet.
 BOLIG+ kan med fordel anvende varmepumper til at ”løfte” temperaturen fra
opvarmningen til brug for varmt vand – og styre el-forbruget efter prisen.
BOLIG+ kræver samlet optimering af alle installationer
Alle projekter indtænker anvendelse af optimale tekniske installationer med høj
virkningsgrad og/eller lavt energiforbrug. Pumper er fleksible, varmepumper effektive.
Forslag 2 anvender et ganske nyt princip, hvor solceller kombineres med de nye paneler,
som har solceller på den ene side og solfanger på den anden til både at køle solcellerne og
anvende den bortkølede solvarme i varmesystemet. Endvidere anvender varmepumper
solpanelerne som varmemedium og opnår derved en meget høj effektivitetsgrad.
 Konkurrencen viser, at det er nødvendigt at samtænke de forskellige tekniske
installationer i et etagebyggeri, således at kombinationen forstærker effektiviteten
af hver enkelt delkomponent.
BOLIG+ kan åbne op for mere dagslys i bygninger
Den meget flotte energieffektivitet i forslag 2 og 3 kan endvidere i store bygninger åbne
op for øget anvendelse af vinduer i ikke-solvendte retninger, som f.eks. mod nord.
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Det har ellers været god latin i mange år, at der skulle maksimal varme ind ad vinduerne.
Men med BOLIG+ er der faktisk ikke brug for ret mange vinduer mod syd for at få tilført
den nødvendige varme til store bygninger.
Der åbnes således op for en mere fleksibel anvendelse af vinduesåbninger med
højisolerede vinduer mod nord, for herved at få et kvalitetsmæssigt flot lys ind i
lejligheden, og herved anvende mere dagslys i stedet for kunstlys.
Små bygninger som enfamilieshuse og rækkehuse har dog fortsat et større varmetab pr.
m2, så de har stadig større brug for placering af vinduer mod syd.
 Når man anvender BOLIG+ standarden for en stor bygnings isolerende
klimaskærm og energisystem, så opstår muligheder for nytænkning af placering af
vinduesåbninger og rum i bygningen. Dermed opnås både bedre indeklima og boog arbejdskvalitet i disse bygninger – også for bygninger med en ikke-optimal
geografisk placering.
Samarbejdet mellem arkitekter og ingeniører er vigtigt
Konkurrencens forslag viser at der fortsat, trods megen snak om integreret design, er en
vis polarisering mellem arkitekter og ingeniører.
På en lang række punkter vidner projektforslagene om et godt samarbejde faggrupperne
imellem. Alligevel afsløres der en vis ’blindhed’ over for de tekniske realiteter i især tre
af forslagene (forslag 1, 4 og 5). Energineutraliteten, som var et afgørende dogme at
opfylde, er således langt fra opfyldt i disse forslag.
De to forslag, som opfylder kravet om energineutralitet, synes i højere grad at have afsøgt
de arkitektoniske muligheder for at arbejde med den arkitektoniske formgivning under
forudsætning af bygningens krævede energineutralitet.
 Samarbejdet mellem faggrupperne i et energineutralt BOLIG+ byggeri, og i
byggeriet generelt, både kan og skal forbedres. Der ses således behov for især at
opgradere arkitekterne på de energitekniske færdigheder, og for at opgradere
ingeniørerne på en grundlæggende arkitektonisk forståelse. Og der ses behov for
at inddrage andre faggrupper, såsom belysningsteknikere, materialeteknikere og
økonomifolk.
Præfabrikation klarer muligvis bedst energi og økonomi kravene
BOLIG+ konkurrencen efterlader et indtryk af, at en industrialiseret præfabrikation kan
gøres både energimæssigt bedre og økonomisk billigere end traditionelt byggeri på stedet.
Desværre var det ikke alle projekterne, som tog økonomi-kravet så alvorligt, som det
faktisk var ment. Og dermed har projektet ikke givet et fuldgyldigt grundlag for at
vurdere, om kravene om energineutrale bygninger vil føre til et skift fra traditionelt insitu byggeri over til en betydeligt mere industrialiseret produktionstype, hvor store
bygningselementer produceres under tag.

10

I hvert fald fremstår vinderprojektet, som anvender en præfabrikeret industriel proces,
som det byggeri, der bedst opfylder både krav til energineutralitet og til økonomien.
Projektteamet anfører desuden, at den industrielle proces omtrentligt halverer
materialespild i byggeprocessen, og halverer energiforbruget i opførelsen af byggeriet.
Modsat så er in-situ byggeriet præget af færre faste omkostninger, og er dermed mere
svingende i sin prissætning i forhold til konjunkturerne. I perioder med svag
byggeaktivitet vil in-situ byggeriet formentlig kunne levere byggerier til ekstraordinært
lave priser og dermed gøre livet svært for en industriel præfabrikation med større faste
omkostninger til permanent produktionsapparat.
 BOLIG+ konkurrencen efterlader behov for, at det traditionelle byggeri på stedet
dokumenterer, at det kan matche de potentialer i form af energibesparelser og
god totaløkonomi, som fremvises af vinderprojektet.
Forskelligt geografisk orienterede facader med forskelligt udtryk
På den fastlagte placering vil der være to dominerende facader mod sydøst og nordvest.
Dette giver meget forskellige muligheder for udnyttelse af solenergi og for anvendelse af
uderum mv. Især forslag 2 og til dels forslag 1 har udnyttet dette.
Den sydøstvendte facade giver mulighed for udnyttelse af solenergi, og begge forslag har
forsøgt at optimere dette ved at ‘sydvende’ dele af facaden og primært placere glasarealer
der. Den nordvestvendte facade derimod bør være mere lukket i sit udtryk, og glasandel
og placering bør primært være bestemt af behovet for dagslys og udsyn.
 BOLIG+ konceptet indebærer en vurdering af og hensyntagen til forskellighed af
facader alt efter, hvilken vej facaderne vender.
Lukkede altaner uden på den isolerede bygningskrop modvirker energikrav
Tre af projekterne (forslag 1, 4 og 5) arbejder med udvendige buffer-zoner i form af
oplukkelige lukkede altangange eller -elementer. Hvilket bl.a. betyder., at de overskrider
lokalplanens etagearealkrav ganske betydeligt, idet lukkede altaner skal medregnes i
bebyggelsesprocenten.
Dengang bygninger tabte en betydelig mængde energi gennem vinduer, døre og
ydervægge var det god latin at påsætte bufferzoner i form af lukkede altaner, som kunne
udnytte dette varmetab til at skabe en temperaturmæssig mellemzone.
En BOLIG+ bygning har imidlertid ikke mere et varmetab af betydning, hvorfor en
bufferzone ikke vil blive opvarmet af bygningens varmetab.
Eneste opvarmning af bufferzonen / den lukkede altan vil så komme fra solens stråler –
og dette vil ske på tidspunkter, hvor selve bygningskroppen bliver direkte opvarmet af
solindfald gennem vinduerne, såfremt bufferzonen ikke skygger for solens indfald.
Bufferzonen / den lukkede altan hjælper derfor ikke bygningen til at holde varmen.
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På dette tidspunkt vil solindfaldet modsat kunne give anledning til overophedning ved
gennem sit uafskærmede glasareal at ”fange” mere solindfald end der ville komme ind
gennem vinduerne i den isolerede bygningskrop.
Samtidig påvirker de lukkede altaner dagslysniveauet inde i lejligheden, både ved at
pålægge et ekstra lag glas og ved at forstærke effekten af de dybe lejligheder.
Konsekvensen af bufferzoner / lukkede altaner er således, at der er sandsynlighed for et
forøget energiforbrug til kunstig belysning i lejlighederne, såfremt disse altaner placeres
ud for vinduerne i den isolerede bygningskrop – og det er det normale i dag.
Desuden bruges lukkede altaner oftest forkert ved at døren til den opvarmede del af
bygningen står åben ud til den lukkede altan, når der er et varmebehov. Herved reduceres
den samlede bygnings energieffektivitet ganske meget.
Lukkede, men oplukkelige altaner har selvfølgelig stadig en kvalitet for lejligheden i
form af et fleksibelt areal, og kan have en arkitektonisk værdi. Men dette skal vejes op
mod det ekstra energiforbrug, tabet af dagslys i lejligheden, den øgede byggeomkostning
og at lukkede altaner nu medregnes i det bebyggede areal, og derfor fragår fra
rummeligheden i den egentlige lejlighed.
 Lukkede / oplukkelige altaner og altangange har ingen positiv, men formentlig en
lille negativ energieffekt i BOLIG+ konceptet. Skal de anvendes af rekreative
hensyn, så bør de placeres, så de ikke forringer dagslysindfaldet i selve
bygningen.
 BOLIG+ konkurrencen viste, at der er brug for en klarere information til
projekterende om bygningsreglementets krav om medregning af ”lukkede
altaner” i det bebyggede areal uanset, at glasset kan skydes til side.
BOLIG+ bygninger skal samarbejde med det omkransende energisystem
Det danske energisystem skal skifte fra anvendelse af fossile brændsler til anvendelse af
vedvarende energi.
Dette skift betyder, at den klassiske regulering af energisystemet ikke mere kan foretages
udelukkende i produktionsleddet. Forbrugsleddet må i stigende grad udvikles til at være
fleksibelt i energikravene i forhold til om der er rigelig energi til stede, eller om energien
er knap.
Konkurrencen lagde vægt på dette forhold i udskrivelsen af konkurrencebeskrivelsen.
Men overlod det til projekterne selv at beskrive, hvorledes projektet bidrog til øget
fleksibilitet. Alle projekterne har i større eller mindre grad inddraget fleksibilitet sammen
med kravene om anvendelighed og kvalitet af energien.
 Bygninger bruger en så stor del af den danske energi, at de må bidrage til
tilvejebringelse af fleksibilitet. BOLIG+ viste, at dette i høj grad er muligt også i
energineutrale bygninger.
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Indbygget belysning bliver LED
Skal boligerne udføres med indbygget belysning, så bliver det fremover LED-belysning.
Forslag 3 og forslag 5 beskriver dette i deres energikoncept for herved at reducere elforbruget til belysning i boligen.
LED belysning er under kraftig udvikling, og afgiver lys over hele spektret. Lyskvaliteten
er således højere end selv de bedste 5 pulvers lavenergipærer. LED belysningen er dog
meget retningsbestemt, hvilket kræver en del omtanke ved placering.
 Indbygget belysning i boligernes entre, køkken, gang, bad og opgang m.v. vil
blive LED belysning både på grund af god lyskvalitet, lavt energiforbrug og lav
uønsket varmeafgivelse.
Fleksibilitet i bygningens energibehov skal tilgodeses – men hvordan?
BOLIG+ konkurrencen opstillede i konkurrencebetingelserne en mulighed for, at
indbyggelse af fleksibilitet i bygningen kunne give fordele i det endelige energiregnskab.
Programmet krævede således at den energiproduktion, som bygningen eksporterede til
det omliggende energisystem, var af mindst samme kvalitet og anvendelighed, som den
energi, som bygningen havde behov for at importere.
Programmet åbnede endda op for, at hvis enten kvalitet eller anvendelighed af eksporteret
energi oversteg kvalitet og/eller anvendelighed af importeret energi, så kunne dette
medtages i energiberegningerne som et særligt plus. Det var op til projektteams selv at
dokumentere dette.
BOLIG+ konceptet kan typisk opfyldes ved at det lille varmebehov tilfredsstilles med
anvendelse af varmepumpe, som kan styres efter el-prisen og dermed medvirke til
stabilisering af et dansk energisystem med megen vindkraft. Eller der kan anvendes
fjernvarme, som endda kan tages fra returløbet og dermed stort set ikke belaste det
omliggende energisystem.
Eksporteres således solcelle-produceret el til det omliggende energisystem, så
sammenligningen mellem eksporteret energi og importeret energi viser et klart overskud
på både kvalitet og anvendelighed for den eksporterede energi i forhold til importeret
energi.
Dette bør belønnes i BOLIG+, idet det beregnes på den faktiske placering.
 Der ses behov for at videreudvikle på BOLIG+ konceptet, så indtænkning af
fleksibilitet i energiforbrug og -produktion under hensyn til funktionen af det
omliggende energisystem kan belønnes.
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Anvendelse af fjernvarme med lav primærenergifaktor bør ligestilles med
varmepumper
De fleste af projekterne anvender varmepumper i deres konceptbeskrivelse. Og de
anvender et vandbaseret opvarmningssystem, både af energimæssige og af
komfortmæssige hensyn.
Varmepumperne tilgodeses i det danske energisystem. Ganske vist ganges el-forbrug
med en faktor 2,5 for at kompensere for, at el-produktion i Danmark er betydeligt mere
CO2-belastende end varmeproduktion. Men til gengæld har varmepumper en effektivitet
på 350 – 400 %. Samlet set giver det en beregningsmæssig energifaktor for varmepumper
mellem 0,7 og 0,8.
Ligger bygningen i et område, der er forsynet med fjernvarme af en tilstrækkelig
bæredygtig kvalitet, dvs. med en primær energifaktor på under 0,7, så bør anvendelsen af
denne fjernvarme i det konkrete projekt ikke straffes ved at skulle indregne en
energifaktor på 1 frem til 2015 og herefter 0,8 som fastlagt i bygningsreglementet.
Anvendes tilmed fjernvarme taget fra returløbsledningen, hvor vandtemperaturen i dag
gerne ligger omkring 40 - 50 grader, så har en sænkning af denne returløbstemperatur
næsten ingen energimæssig påvirkning af fjernvarmesystemet.
 BOLIG+ konceptet bør som minimum sidestille anvendelse af lokal fjernvarme
med en tilstrækkelig kvalitet med anvendelse af varmepumper, således at denne
fjernvarme kan indregnes med samme energifaktor som de bedste varmepumper.
BOLIG+ kræver tætte bygninger
Alle forslagene peger på, at bygningstætheden skal forøges i forhold til gældende krav.
Det er simpelthen ikke muligt at optimere det nødvendige luftskifte og opnå en
tilfredsstillende varmegenvinding, hvis ikke bygningen er supertæt.
 BOLIG+ konceptet må overveje at stille eget krav om tæthed, som er betydeligt
skrappere end kravene i bygningsreglementet
BOLIG+ kræver intelligent styring i bygninger
Et af de 5 BOLIG+ dogmer er, at bygningen skal være fleksibel og betjeningsvenlig. Det
er ikke defineret, hvad dette betyder. Alle forslagene opererer med en intelligent
styringsplatform, som i praksis dog vil volde de fleste beboere problemer.
Spørgsmålet er derfor hvorledes en intelligent styring ser ud? Er det en højteknologisk
styring, hvor alt er forprogrammeret eller styrer automatisk efter måledata og hvor evt.
kontrol og overstyring sker ved brug af mobiltelefon? Eller er det en ”gammeldags”
anvendelse af en kombination af følere og manuel slukning ved stikkontakter, som de
fleste beboere ikke vil være fremmede over for?
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 BOLIG+ dogmet om intelligent styring åbner op for en nødvendig debat om, hvad
en intelligent styring er. Stillet på spidsen - er det så det ypperste ingeniøren kan
få til at fungere eller er det med udgangspunkt i beboernes teknologiske niveau?
Bygningsbaserede vindturbiner er ikke en god ide
To af projektforslagene (forslag 4 og 5) anvender bygningsplacerede mikrovindmøller til
produktion af strøm.
Flere studier påpeger, at effektiviteten af mikrovindmøller ofte er meget lavere end
angivet fra producenten på grund af vindskygge og turbulens ved bygninger, ligesom der
kan opstå støj- og vibrationsproblemer i bygningen.
Anvendelse af mikrovindmøller bryder endvidere kravet om, at den eksporterede strøm til
energisystemet skal have lige så god anvendelighed, som den importerede strøm.
Samtidig er produktionsomkostningerne betydeligt højere end på de store møller.
Den danske el-produktion indeholder allerede meget vindbaseret elektricitet. Og frem til
2020 forventes denne andel udbygget, så den udgør omkring 50 %.
Danmark vil derfor ganske hurtigt havne i en situation, hvor der er rigtig meget el til
rådighed, når vinden blæser meget. Så meget at vi dels må omdanne en del til varme i
varmepumper, dels må eksportere betydelige dele af denne strøm til bl.a. Norge for at
”oplagre” den i de norske vandreservoirer. I praksis ved at erstatte strømproduktion fra
norsk vandkraft, således at vandet rækker længere på tidspunkter uden overskydende
dansk vindstrøm. Samtidig producerer vindmøllerne også om natten, hvilket bl.a. kan
nyttiggøres til opladning af elbiler.
Den fluktuerende produktion af vind-el kan ganske vist nyttiggøres med de nævnte
virkemidler. Men når det drejer sig om elproduktion til stærkt forhøjede omkostninger, er
det langt at foretrække, at der produceres el, som supplerer el fra de store vindmøller. De
bygningsintegrerede vindturbiner producerer jo el nøjagtig samtidig med de store møller.
Modsat vil el fra solceller typisk supplere el fra vindmøller, idet de producerer om dagen
og også når det er vindstille
Bygningen importerer strøm, både når det blæser og når det ikke blæser. Dvs. at
bygningsintegrerede vindturbiner produceres og eksporterer el af en lavere kvalitet end
den el, der importeres til bygningen
 Bygningsintegrerede mikrovindturbiner er problematiske for BOLIG+ da de har
lav effektivitet og eksporterer el med en betydeligt ringere anvendelighed end den
el, som importeres.
Svaleskabe får måske renæssance
Med en ”opdeling” af bygningen i en højisoleret kerne med ikke-varmekrævende
funktioner uden på kernen bliver der mulighed for at gentænke gamle dyder. Flere af
forslagene har således indtænkt en moderne udformning af svaleskabet, som i store
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perioder af året kan sikre en tilbagevenden af boligens kølige rum, hvor temperaturen
afhængigt af årstiden ligger mellem køleskab og stuetemperatur.
 Anvendelse af svaleskabe kan både reducere behovet for køling via køleskab, og
samtidig tilføre bygningen en ekstra kvalitet, som faktisk er savnet af mange.
Varmtvands vaskemaskiner og opvaskemaskiner indtænkes
De typiske vaske- og opvaskemaskiner i dagens boliger anvender elektricitet til
opvarmning af vandet, som bruges til vask og opvask.
På trods af, at vaskepulverudviklingen går mod at kunne vaske ved stuetemperatur, så
skal det anvendte drikkevand alligevel opvarmes fra de typisk 5 – 8 grader i rørene i
jorden og op til de 20 grader.
Og opvaskemaskiner skal jo fortsat – efter den indledende skylning med koldt vand –
bruge varmt vand for at vaske porcelænet rent.
Vaske- og opvaskemaskiner, som anvender varmt vand til vask og opvask er for længst
opfundet – de er bare ikke efterspurgt i et omfang, som sikrer en konkurrencedygtig pris.
Ved at anvende maskiner med forsyning af varmt vand kan der i stedet for den
miljøbelastende el bruges varmt vand fra fjernvarme eller varmepumpe med meget lavere
energiforbrug og miljøbelastning til følge.
 Til at opfylde BOLIG+ konceptets krav om energineutralitet er sådanne maskiner
til varmt vand en billig måde at medvirke til at klare energikravene, hvorfor vi
forventer at efterspørgslen efter varmt vands baserede maskiner vil gøre
maskinerne billigere.
Der skal udvikles enkle arbejdsværktøjer for BOLIG+
Som i enhver anden banebrydende projektkonkurrence, så har BOLIG+ konkurrencen
medført, at samtlige teams har måttet bruge rigtig meget tid på en dybere detaljering af
især de energi- og indeklimamæssige løsninger. Samtidig blev der brugt meget tid på den
faktiske dokumentation af effekten af de valgte løsninger i forhold til overholdelse af
energineutralitetskravet. Dette ekstraarbejde, som gennemregning og udvikling af
innovative løsninger kræver, koster naturligvis også mere i projekteringsomkostning.
 Skal BOLIG+ konceptet fremover danne grundlag for en stribe energineutrale
bygninger, så bør tidsforbruget for konkurrencedeltagere nedbringes ved at
udarbejde bedre standarder for dokumentation af energiforbrug, som løbende i
processen kan give de projekterende delresultater og derved guide dem i deres
valg af løsninger. Og der bør afsættes mere økonomi til den ekstra
projekteringsindsats for at nå energieffektive bygninger efter BOLIG+
standarden.
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Energi til produktion af materialer, transport og opførelse inddrages ikke
BOLIG+ konceptet inddrager det private forbrug af elektricitet i boligerne som krav til
bygningens samlede energineutralitet. Men konceptet inddrager ikke den energi, der er
medgået til at fremstille og transportere bygningens materialer. Og indeholder heller ikke
den energi, som medgår under opførelsen af bygningen.
Denne undladelse er både en svaghed og en styrke i konceptet. En svaghed, fordi det
medgåede energiforbrug bliver stadigt vigtigere, når driften af bygningen bliver
energineutral. Men også en styrke, da en inddragelse af dette på nuværende tidspunkt
formentlig ville have gjort opgaven så kompliceret, at vi havde fået færre og mere
komplicerede bud på opgavens løsning.
Vinderforslaget anfører dog, at projektets anvendelse af industriel præfabrikation vil
medføre betydeligt mindre spild, samt betydeligt mindre energiforbrug ved produktion,
opførelse og efterfølgende udtørring af byggeriet end traditionelt udført in-situ byggeri.
 Kommende projekter for energineutrale bygninger må i stigende grad overveje i
energineutralitetsdefinitionen også at medtage energiforbruget til produktion af
materialer, transport af disse samt energi medgået i opførelsesfasen.
Ingen krav om redegørelse for levetider af materialer
Der er heller ingen krav om dokumentation for hverken tekniske eller fysiske levetider
for de anvendte materialer og konstruktioner.
Lange levetider og en fleksibel indretning, som smidiggør tilpasninger til modeluner og
forandret anvendelse af bygningen, er naturligvis også energibesparende.
Dette er ikke indtænkt i BOLIG+ konceptet, og derfor heller ikke berørt af forslagene.
 Kommende projekter for energineutrale boliger må overveje at inddrage krav til
levetider af anvendte materialer, beskrivelser af udskiftningsmuligheder og
muligheden for energi- og miljøvenlig vedligeholdelse til sikring af lang levetid.
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BILAG:
De fem projekt teams:
1. Projekt 1: Rambøll Danmark, Transform, COBE, Transsolar Stuttgart, PRO
TEC, Danfoss og Rockwool
2. Projekt 2: TEAM+ v/ Arkitema, Leif Hansen og Thornton Thomassetti,
Esbensen, Faktor3, DONG Energy og Boligforeningen Ringgården
3. Projekt 3: Arkitektfirmaet C.F. Møller, Moe & Brødsgaard, Vogt
Landschaftsarchitekten, Erik Juul, Cenergia, Scüco og Philips
4. Projekt 4: Lundgaard & Tranberg, Dominia og Danfoss Heating Pumps
5. Projekt 5: Vandkunsten, Wissenberg, Brian Edwards KA, Rockwool
International og Danfoss
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