
Er simple huse 
(der bruger byggetekniske virkemidler) 

  

bedre 
  

end komplekse huse ? 
(der bruger installationstekniske virkemidler) 

 

Eksempler fra den virkelige verden. 

 
AWE v. Sergio George Fox, CEng, MCIBSE. 

Onsdag den 5. maj 2016 ca. 17:00-17:20 

sergio@sergio.dk  Tlf. 27285400 

http://sergio@sergio.dk




Københavns Squash Klub 

Energibesparelsesprojekt af AWE v. Sergio Fox 

2012 - 2016 

• Opført i 1936 af Arkitekt Kai Fisker 

• 290 m2 grundplan 

• Lange driftstider, kl 6 - 23, også weekend 

• Varmeregning på 127.900 kr.  i 2011 

• Elregning på 63.200 kr. i 2011 

• I alt 191.000 kr./år eller ca 660 kr./m2/år 



“Stort” projekt 2011 
Standard ventilationsanlæg 



“Lille” projekt 2012-14 
Nyt varmesystem, mini-

ventilationsanlæg, isolering af ovenlys 



Energi-

regnskab 
Investering 

kr. 

2011 

kr./år 

2015 

kr./år 
Besparelse 

kr./år 

“Stort” 

projekt 
490.000 

tilbud 

190.000 
faktisk forbrug 

160.000 
anslået 

30.000 
-50 Va + 20 El 

“Lille” 

projekt 
380.000 

faktiske udgifter 

190.000 
faktisk forbrug 

63.000 
faktisk forbrug 

117.000 

El-

forbrug 
- 62.000 

faktisk forbrug 

27.000 
faktisk forbrug 

35.000 

Varme-

forbrug 
- 128.000 

faktisk forbrug 

46.000 
faktisk forbrug 

82.000 

Københavns Squash 

Klub 
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Landsarkiv, Odense 
AWE projekt 2010 for Bygningsstyrelsen 

Beregnet: Energiklasse: F 

Elbesparelser på 86.000 

kr./år. 

 

Målt: Energiklasse: B 

Faktisk elforbrug 44.000 

kr./år. 



Laboratorier, KU 
AWE projekt 2013 for Bygningsstyrelsen 



GÅ-HJEM-MØDE OM BYGNINGERS REELLE ENERGIFORBRUG TIL DRIFT 

Tid: Onsdag d. 4. maj 2016, kl. 15:30 til 8:00 

Sted: Ingeniørforeningen IDA, Kalvebod Brygge 31 – 33, 1560 København V 





Et simpelt 

hus? 
 

“Naturlig køling” 

 

Temperaturen 

udenfor ca. 40 

grader.  

 

Temperaturen 

indeni ca. 24 

grader. 



Et komplekst 

hus? 
 

“Mekanisk køling” 

 

Temperaturen 

udenfor ca. 40 

grader.  

 

Temperaturen 

indeni ca. 24 

grader. 



AWE / Sergio Fox ”Manifest 

”ihærdige insisteren 

på arkitekturens 

iboende mulighed 

for klimastyring og 

dermed 

overflødigheds-

gørelse af 

energikrævende 

teknik.” 



”Produktfælden” 
Pumper, ventilatorer, m.v. 



Eksempel på 

Energikrævende teknik … 
Aircondition, ventilationsanlæg m.v. 

 



Eksempel på 

Ikke-energikrævende teknik … 

Hygroskopiske byggematerialer… 

 



Rødovre Skating Arena 
Rødovre, DK 

 
KHR Arkitekter 



ET ”BIOMIMETISK HUS”? 

Rødovre Skøjtehal 

 

Træbeton er kun lidt 
hygroskopisk, men der er meget 
af det under taget. 

 

Træ er lavet af cellulose, og 
cellulose fungerer ligesom en 
svamp ved et fugtighedsniveau 
på 90%. Den suger fugten. 

 

Naturlov. 





Affugtnings-
systemvalg: 
 
Naturlig kontra mekanisk 

Konsekvenser?  

 

Anlægsbesparelse 

250.000 kr. 

 

Affugtnings-energibehov 
halveret. 

 

Honorarreduktion :) 



Eksempel på 

Energikrævende teknik … 
“Passivhaus” installationer m.v. 

 



Eksempel på 

Ikke-energikrævende teknik … 
Vinduer, skakter m.v. 













Danmark 1986 
Jeg var hard-core air-condition engineer da jeg kom til 

Danmark fra England i 1986. 

På min første danske byggesag spørger jeg, hvilket 

mekanisk ventilationssystem vi regner med at 

bruge? 

Svaret?: ”Hallo du, englænder! Vi er 

miljøbevidste her i Danmark, sådan 

noget pjat bruger vi ikke herovre!” 







Danske bygninger i  

1990erne blev påvirket af 

voksende kompleksitet på 

en bred front.  

 
 Der var meget lidt konsensus om emner 

som “best-practice”, “bench-marking”, 

“labelling”, energiklasser, certificering, 

CO2 kvoter m.v.. 







EU Directive 

 

“Energy Performance of 

Buildings” 
 

Ratificeret i december 2001 baseret på 

dansk energikonsulent “data”. 



“Calculations based on three and 

a half years of Energy Labelling of 

160.000 Danish houses show that 

Labelling cost 25 million Euro and 

described potential energy 

savings of 125 million Euro.” 
 

Uddrag fra beslutningsdokument bag EU-

bygningsdirektivet, 2001.  



“Rent teknisk er der ingen tvivl 

om, at man kan spare 22%, 

men derfra til at sige, at den 

her ordning kan få det 

potentiale igennem, er der et 

meget stort spring.” 
 

siger direktør Claus Bugge Garn, 

Rockwool Internatonal a/s  



14 / 03 Beretning om Energistyrelsens tilsyn med 

energikonsulenter og kontrol med energibesparende tilskud. 

Rigsrevisionens undersøgelse har vist: 
 

At Energistyrelsen ikke har sikret, at gebyrer under mærkningsordningerne opkræves i henhold til 

lovgrundlag mv. 

 

At Energistyrelsen først fra 2003 har sikret, at godkendelse af og kontrol med energimærkekonsulenter 

foregår tilfredsstillende, men at andelen af fejl i energimærkerne er høj. 

 

At Energistyrelsen ikke har sikret, at godkendelse af og kontrol med 

energiledelseskonsulenter foregår tilfredsstillende, og at andelen af fejl i 

energimærkerne er høj. 

 

At Energistyrelsen ikke har tilrettelagt forvaltningen af 

mærkningsordningerne effektivt. 
 

At Energistyrelsens kontrol af og tilsyn med udbetalinger under pensionistordningen ikke har været 

tilfredsstillende. 

 

At Økonomi- og Erhvervsministeriet nu har taget initiativer til at forbedre Energistyrelsens administration 

generelt og styrelsens tilsyn med mærkningsordningerne. Rigsrevisionen finder, at Økonomi- og 

Erhvervsministeriet i sit tilsyn med Energistyrelsen tidligere burde have sikret, at der blev gennemført 

forbedringer af Energistyrelsens administration. 



Danske bygninger i 2000er 

var ved at miste 

virkelighedsforbindelse. 

 

 Bygningernes installationsprojekter var 

fanget i en “virtual reality” verden af 

simuleringer og standarder. 





2010: Energiforbrug i bygninger er 

ikke faldet de sidste 20 år 







I 2010erne er der tegn på 

en reaktion mod 

ingeniørernes “beregnet 

virkelighed”: Greenwash. 

  
Nogle danske bygherre er ved at 

genindføre lidt “sund fornuft” i 

beslutningsprocessen. 





Konklusion? 



1980 
“Keep-it-simple” 

huse -og holdning - 

virker. 



1990 
“Beregning og 

simulering” virker 

ikke. 



2000 
“Lovgivning-og-

mærkning” gør det 

hele værre. 



2010 
“Anti-Greenwash” 

reaktion virker. 



Debat kommentar: 

 

“Keep it simple!” 

 

Drop energiberegninger.  

 

Brug kun faktiske 

energiforbrug. 



sergio@sergio.dk 

+45 27 28 54 00 

mailto:sergio@sergio.dk
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