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INDHOLD

Hvordan skaffer vi tilstrækkeligt energi til de aktiviteter, vi føler er nødvendige?  
Er det muligt at bevare den komfort, vi er vant til og samtidigt opføre os bæredygtigt?

Solceller kan være del af løsningen, og i dette magasin kommer vi rundt om energiforsyning fra solceller. 

Det er stadig et uløst problem, hvordan vi oplagrer produceret energi. Og skal solenergien hentes via 
store kollektive anlæg eller produceres på små lokale anlæg? Store anlæg f.eks. markanlæg kræver distri-
butionsnet, er pladskrævende og sjældent smukke, men kræver kun ét teknisk anlæg. Ved lokale anlæg 
har hver villa solceller, aggregat og styresystem. Hvad er mest bæredygtigt medtaget materialeforbrug, 
effektivitet, levetid, fleksibilitet og samlet økonomi? Findes en mellemvej, der giver fordele fra både store 
og små anlæg? Og kan bygningsfacader erstatte areal til markanlæg?

Du kan læse om energifællesskaber, muligheder og fleksibilitet, der opstår, når anlæg kobles sammen, og 
der anvendes smart teknologi. Og om en fremtid, hvor biler og huse lagrer og afgiver energi efter behov. 
Hvor udtjente fjernvarmerør er energilagre, og hvor vi for længst har vænnet os flydende energipriser.

Jeg har set flere solcelleløsninger, der ikke gør noget æstetisk godt for bygningen. Selv om levetiden er 
op mod 25 år, og de er rentable, fremmer udseendet ikke lysten til aktivt at indarbejde solceller. Der skal 
være flere elegante, æstetisk attraktive løsninger at vælge imellem. Bygningsdesignere, teknikere og pro-
ducenter må sammen finde funktionelle løsninger, der ikke medtages af nød, men tilfører byggeriet noget 
positivt – ud over energiproduktion.

Magasinet viser spændende og vellykkede integrerede solcelleløsninger fra ind- og udland. De er i stor 
stil opstået på grund af godt design, der bærer præg af tidligt samarbejde for at få teknik og arkitektur til 
at gå op i en højere enhed. 

Med EU’s direktiv om CO2-neutral energiforsyning står vi foran en revision af vores energisystemer frem 
mod ren vedvarende energi. Vi skal vælge de løsninger, der bedst støtter vores bæredygtige fremtid.

Det har været en fornøjelse at læse magasinets artikler og få State of the Art inden for bygningsintegre-
rede solceller og tilmed et kig ind i fremtiden. Heldigvis er vores komfort endnu ikke truet, og byrum 
behøver ikke skæmmes, hvis vi altså accelererer den tværfaglig udviklingsproces – lige nu! 

Rigtig god fornøjelse med læsningen
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AF CHARLES NIELSEN, DIREKTØR, INFRASTRUKTUR TREFOR

Clean Energy Package fra EU samt en fælles 

global indsats samlet i FNs klimamål. De 

fleste af  os ved det godt, men der skal mere 
til end at vedtage målsætninger og klimalov 
på politisk niveau. Nu er det vores, forbru-

gerens, tur: vi skal ALLE tænke og handle 
anderledes.

VI SKAL OMSTILLE OG BYGGE ET 
HELT NYT SAMFUND 
Første skridt er at erkende, at vanetænkning ikke 

duer fremover. 

I modsætning til tidligere skal energien nu 

høstes i naturen i form af  solenergi, vind-

energi eller som biomasse. I modsætning til 

tidligere er energien ikke længere kun central. 

Der dukker også energikilder op på folks 

private tage i form af  solceller, ligesom der 
ligger brugbar biomasse på bondens marker. 

Privatpersoner, som før var forbrugere, bliver 
nu selv producenter, og det skal vores sam-

fund kunne facilitere. 

Den næste erkendelse er, at langt det meste 

vedvarende energi bliver afleveret som el. Vi skal 

med andre ord elektrificere, biler bliver nu til 
elbiler og gasfyr bliver nu til eldrevne varme-

pumper. Og Hr og Fru Hansen holder styr 
på affaldssortering, skånevaskeprogrammer 
og bekæmper madspild ved apps på deres 
EL-opladede telefoner. Det betyder, at vores 
ledningsnet bliver udsat for et ekstra pres, 
og ikke kun det: Den elektricitet, nettet nu 
skal distribuere rundt i bygningerne, kommer 
fra flere forskellige kilder: de netop nyslåede 
private producenter og deres solceller. Denne 
ændring får indflydelse på, hvordan fremtidig 
byplanlægning struktureres, sådan at der tages 
højde for et hidtil uset højt forbrug af  el.

Den sidste erkendelse er, at vedvarende energi 

er afhængig af  naturens luner. Når vinden ikke 
blæser, bliver der ikke produceret vindenergi. 
Når solen ikke skinner, producerer solcellerne 
ikke solenergi. Derfor skal vi høste energien, 

når den er der, ligesom vi skal lagre den, når 
der er overproduktion, så vi har til de vind-

stille vinterdage. 

ET KIG IND I FREMTIDENS 
SAMFUND
Så vidt erkendelsen. Når vi omstiller hele 
samfundet, er der mange praktiske ting, der 
helt skal bruges anderledes. Vores huse, biler 
og øvrige massestrømme skal bruges som en 
del af  energi-systemet – og vores infrastruk-

tur skal kunne håndtere denne forvandling. 
Vi skal til at tænke større varmeflader 

i vores bygninger, og bruge disse som 
lavenergi-systemer. Her handler det om den 
kaffe, vi skulle brygge og den toast, vi ville 
riste. I fremtiden skal al energi samles op 

og anvendes. Solceller på tagene skal høste 
energi, og energien skal lagres i væggene eller 
i gulvene, så de fungerer som termiske batte-

rier. Husejeren: forbrugeren og producenten 
skal kunne bruge den energi, når han for 
eksempel bliver kaffetørstig eller toast-sulten. 
Dermed er energi gået fra at være en central 
ressource til at være en teknologi, som den 
almindelige dansker køber i et byggemarked, 
og kan tilslutte derhjemme.

Det stopper ikke her. Skal vi tro den første, 
spæde udsigt mod et grønnere samfund, så 
ser der ud til at være én ting, der bliver helt 
central i din husholdning: Din bil. Fremtidens 
bil er elektrisk og lader, når der er overskud 
af  elektricitet og kommer muligvis til at 
blive en backup til huset, når det mangler 
strøm. Bilen bliver med andre ord et lille 
kraftværk. Det påvirker hele den måde, vores 
samfund er tænkt på. I dag er tankstationer 

en integreret del af  både vores infrastruktur 
og af  vores erhvervsliv: Når vi tanker, kan 
vi også lige handle. El-bilen skal ikke tanke, 
den skal lades. Det betyder, at vi skal have 
rullet et netværk af  ladestationer ud for at 
facilitere omstillingen. Vi kender ikke den 

endelige løsning, men planlæggerne af  by 
og infrastruktur skal indtænke ladning i det 

offentlige rum, i udstykninger, i bygninger 
og på parkeringspladser. Vores nuværende 
definition af  ’privat transport’ og ’offentlig 
transport’ bliver udfordret, omstillingen 
inkluderer også koncepter som dele-biler og 

førerløse biler. Hvem kommer til eje og admi-
nistrere dem? Er det privatpersonen, eller er 
det et kommunalt eller statsligt ansvar? 

Vi kigger med andre ord ind i en fremtid, 
hvor både forbrugere og centrale instanser 
bliver aktører. Fremover skal vi sammen 
løfte vores energisystem videre fra et centralt 
system baseret på fossil energi til et meget 

mere kompliceret system baseret på et større 
antal kilder. 

VI KAN IKKE GØRE DET UDEN BIG 
DATA
Omstillingen kommer til at stille meget høje 
krav til vores infrastruktur. Det gælder først 
og fremmest vores el-net, fordi så meget af  
den grønne omstilling er el-krævende. Men 
det gælder også vores fjernvarmenet, som vi 
skal kunne aktivere på en helt ny måde. De 
tusindvis af  kilometer fjernvarmerør, vi i dag 
har i den danske undergrund, kan bruges 
til energi-lagring, hvor vi kan opbevare el i 
form af  varmt vand. En nærliggende tanke 
er at bruge de store damvarmelagre: en slags 
varmedunke, hvor lagret energi anvendes 
som backup til det nuværende system. Gas-
systemet er et fantastisk energi-lager. Her kan 

vi lagre el som syntetisk gas sammen med 
gassen fra biogas, baseret på forgasning af  
biomasse og affald. 

MEN – hvis vi skal have en chance for at 
navigere i alt dette, skal vi integrere for-
skellige kilder meningsfuldt med hinanden. 
Her kommer byplanlægningen og digitalise-

ringen ind som vigtige værktøjer. Det kan 
kort siges sådan: vi ikke kan omstille os til 

Al aktivitet forudsætter  
adgang til energi:  

Skal vi lave en kop kaffe?  
Riste et stykke toast? Afrime 

ruden, varme bilen op og ud på 
motorvejen mod kontoret?  

Det hele kræver energi 

Men hvilken energi, det kræver, er ved at æn-

dre sig, og det sætter vores fælles infrastruk-

tur under pres. Særligt i byerne, hvor den 
Internationale Organisation for Migration 
(IOM) estimerer, at 66 procent af  løsningen 
ikke ligger i noget, vi allerede kender. Den 

ligger i at tænke nyt, hvor forbrugeren er en 
vigtig aktør i samfundsændringen. 
Her er det, vi kender: 

Siden industrialiseringen har vi bygget hele 
vort moderne samfund op omkring kul, olie 
og gas – fossil energi. Fossil energi er billig, 
rigelig, transporterbar og har høj energitæt-
hed. Den er ’central’, hvilket betyder, at den 
kan distribueres ’top down’: fra boreplatform 
til benzintank eller fra kulmine via kraftværk 
til stikkontakt og termostat. Selvom den 
fossile energi i dag er udskældt, så har den 
tjent os godt. Rigelig adgang har muliggjort, 
at vi har kunnet brødføde mange, og at vi kan 

leve i byer med god tilgang af  energi, mad og 
vand. Selvom vi er ved at afskaffe den fossile 
energi, så er det ved dens hjælp, at vi har 
kunnet udvikle nye energiteknologier og lært 
at bruge dem.

Men der er ikke noget, der er gratis. Det 
er ved at gå op for os, at det er klimaet, der 
betaler for den komfort og udvikling, vi har 
nydt godt af. Nu skal vi altså af  med den 
fossile energi, og vænne os til at bruge noget 
andet. Ellers bliver prisen for høj!  Som sam-

fund har vi aftalt at reducere 70 procent af  
vores CO

2
 inden 2030 i forhold til 1990-ni-

veau. Dertil kommer snart en Klimalov, en 
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AF KNUD PEDERSEN, FORMAND, RADIUS ELNET OG IENERGI

ELMÅLER

et grønt samfund uden elektrificering, og vi 
kan ikke drive dette grønne samfund uden 
digitalisering. Her bliver det nærværende for 
os forbrugere: Det forudsætter nemlig, at vi 
deltager aktivt. Vi skal f.eks. have apps, hvor 
vi kan tidsindstille, hvornår elbilen skal lades, 
og hvornår kaffemaskinen skal tændes. Og 
den strøm, vi selv er begyndt at producere, 
skal vi også selv administrere, det gør vi via 
de digitale redskaber. Vi skal købe og sælge 
elektricitet til passende priser på forbruger-ni-

veau, til skiftende priser. Prissammensætnin-

gen er i opbrud: vi er vant til en fast pris på 
vores elektricitet, men nu bliver den variabel. 
Der kommer trængsel på el-nettet, og derfor 
bliver det dyrere at købe strøm i ’myldre-

tiden’ – men tilsvarende billigere udenom 
spidsbelastningerne. På den måde spreder 

vores kommende massive elforbrug ud over 
døgnets timer, og undgår at overbelaste 
elnettet. Det kræver en adfærdsændring: det 
er slut med frikadellestegning kl. 17-nul-dut 
og tøjvask kl. 18-nul-dut. Alle vores apparater 
kan ikke være aktive på samme tid mere. Det 
skal vi vænne os af  med, og vi i starter nu. 

Den gode nyhed er, at når man læser de 
målinger, som Gallup jævnligt foretager af  
danskernes indstilling til et grønt samfund, så 
er vi klar til denne helt enorme omvæltning. 
Vi er klar til at være ansvarlige – og til at vide-

regive ren luft, klart vand og sunde, naturlige 
afgrøder til vores børn og efterkommere. Vi 
er på vej til at opdage, hvordan vi praktisk 
gør det, selvom det ikke er let. 

Men vi starter i dag, lige her – lad os kom-

me i gang!
Grøn strøm  

er blevet billigere  
end sort strøm

Solceller og vindmøller er blevet den billigste 
måde at producere strøm på. Og forment-
lig vil produktionsomkostningerne falde 
yderligere. Samtidig er der også sket store 

fremskridt indenfor batteriteknologi. Denne 

udvikling er foregået samtidig med, at digita-

lisering vinder frem inden for alle områder. 
Disse teknologiske fremskridt medfører store 
ændringer i vores energisystemer og skaber 
reel mulighed for, at vi indenfor overskuelig 
fremtid kan skabe bæredygtige samfund, der 
udvikler sig uden negative effekter på klimaet.

I vores geografiske område har vi god 
adgang til vindressourcer, der kan levere 

store energimængder, især på havet omkring 
os. Selvom vi tidligere nok har tænkt, at 
Danmark primært er beriget med vind og ikke 
så meget med sol, så er virkeligheden nu, at 
mange større solcelleparker også er på vej. Nye 
bygningsmaterialer skaber endvidere udsigt 
til, at solceller fremover i vidt omfang også vil 
blive en integreret del af  vores bygningsmasse. 

Sol- og vindkraftteknologier kan producere 
lokalt, tæt på byområder. Men for større by 
koncentrationer som København vil der fort-
sat være behov for at hente energi længere 
væk fra, f.eks. fra store vindparker på havet. 
Den nye og mere effektive batteriteknologi 
kan udjævne de kortsigtede udsving i vind- og 
solkraft. Men batterierne kan ikke opbevare 
de store mængder overskudsenergi, som pro-

duceres om sommeren, og som skal lagres og 

bruges til at dække det større energiforbrug 
om vinteren.

I en årrække frem vil behovet for energi 
i Danmark og i særdeleshed opvarmnings-
behovet om vinteren blive understøttet af  
biomassebaseret kraftvarmeproduktion. En 
kraftig udbygning med sol- og vindkraft 
og udfasningen af  de fossile brændsler i 

elproduktionen skaber grundlaget for, at 
Danmark relativt hurtigt opnår en elproduk-

tion, som er klimaneutral. Øget elektrificering 
af  transport- og opvarmningssektorerne og 
af  fremstillingsvirksomhederne er blevet 
en omkostningseffektiv måde at reducere 
CO

2
 udledningen på. De faldende priser på 

batterier og masseproduktion af  elbiler gør 
elbilerne konkurrencedygtige med benzin- og 

dieselbiler. De faldende priser på vind- og 

03 B Æ R E D Y G T I G E  E N E R G I S Y S T E M E R
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Lokal produktion 

Elbil 

Ladestander

Fleksible aktiver

Prosumer

Varmepumpe

Lager

Kunde

Energifællesskab

ELDISTRIBUTIONSNETTET SKAL UDVIKLE EN  
PLATFORM, HVOR MERE UFORUDSIGELIGE KUNDER  
OG NYE AKTØRER I ENERGIMARKEDERNE  
SPILLER SAMMEN PÅ EN NY OG MERE INTELLIGENT MÅDE

Jeg kan som elkunde i dag se, at strømpri-
sen pr. kilowatttime er 2,53 kr. i aften mellem 
kl. 19 og 20, men falder til 1,75 kr. efter kl. 
22. Jeg kan derfor spare penge, hvis jeg kan 
reducere mit forbrug under spidsbelastningen 

af  elsystemet og flytte noget af  forbruget til 
lidt senere på aftenen. I den kommende tid 

vil vi se kommercielle aktører, elhandlere eller 
nye opstarts virksomheder m.m., som udvikler 
apps og tjenester, som kan hjælpe kunderne 
med at udnytte deres egen fleksibilitet eller 
udnytte deres egen private ’overskudskapaci-
tet’, så de spiller bedre sammen med energisty-

stemet og den grønne energiproduktion. Når 
vi skifter vores benzin- eller dieselbil ud med 
en elbil, bliver det tydeligt for os, at batteriet 
i bilen kan bruges til mere end blot at drive 
bilen. Vi kører normalt kun ganske få timer i 
løbet af  et døgn. I al den tid, hvor bilen ikke 
er i drift, kan batteriet stadig være virksomt og 
spille smart sammen med elsystemet.

FORBRUGERE OG DECENTRALE 
LØSNINGER I CENTRUM
Den teknologiske udvikling skaber nye 
muligheder for, at energiforbrugerne selv gør 
en forskel. Vi kan som forbrugere gøre det 
hver for sig. Vi kan spare på vores energi-
forbrug ved at isolere vores huse bedre. Vi 
kan omlægge forbruget ved at investere i 
varmepumper eller elbiler, men vi kan også 
etablere vores egen produktion i form af  
f.eks. solceller på taget. 

Alt dette kan vi også vælge at gøre i fæl-
lesskaber, hvilket vi i Danmark har historisk 
tradition for, f.eks. i form af  andelsselska-

ber, der driver elselskaber, eller vindmøl-
lelaug. Nye EU-regler introducerer begreber, 
som ’BorgerEnergifællesskaber’ og ’VE-Fæl-
lesskaber’, som sigter mod at fremme nogle 
af  de måder at organisere fælles løsninger, 
som vi har en lang dansk tradition for.

Aktive forbrugere og energifællesskaber 

kan blive en vigtig brik i den grønne omstil-
ling ud fra den tanke, at jo flere problemer, 
der løses lokalt, desto hurtigere og nemme-

re kan vi sikre overgangen til bæredygtige 
energisystemer. Det er derfor vigtigt, at ejerne 
af  energiinfrastrukturerne udvikler modeller, 
som tillader etablering af  lokale energifælles-

skaber, som i højere grad ønsker at tage hånd 
om forsyning af  egne energibehov.

Det nuværende elnet er allerede decen-

tralt fuldt udbygget og forsyner alle dele 

af  vores samfund. Vi kan som nævnt også 
måle, hvordan energien flyder til og fra de 
enkelte boliger, virksomheder og alle andre 
elproduktions- og -forbrugssteder. Det lokale 

eldistributionsnet skal servicere forbrugerne 
som hidtil, men også understøtte den aktive, 
individuelle ’prosumer’, dvs. elforbruger, der i 
perioder aftager strøm fra elnettet og i andre 
perioder afsætter overskydende produktion til 
nettet. Tilsvarende bør eldistributionsnettet 
kunne servicere behovene hos energifælles-
skaber, som indenfor et fællesskab ønsker at 
opnå det bedst mulige samspil mellem deres 

eget energiforbrug og en fælles energipro-

duktion. 

Sådanne ’BorgerEnergifællesskaber’ skal 
have adgang til at bruge det allerede etable-

rede lokale elnet og målerinfrastruktur til at 

transportere og måle, hvordan energi fra egne 

produktionsanlæg bruges i forsyningen af  

egne forbrugssteder. Rigtigt organiseret kan 

sådanne energifællesskaber fremme den grøn-

ne omstilling uden, at andre energiforbrugere, 
som står uden for fællesskabet, efterlades 
med en større regning for brug af  elnettet.

Eldistributionsselskaber har indført 
såkaldte tidsdifferentierede tariffer. F.eks. har 
Radius reduceret nettariffen i langt de fleste 
timer henover året, men forhøjet tariffen 
mellem kl. 17 og 20 om vinteren, hvor nettet 
er mest belastet. Tilsvarende er der brug for 
at sende prissignaler til ejere af  elprodukti-

onsanlæg eller batterier, som føder produk-

tion ind på det lokale net, og som i perioder 
kan aflaste nettet og i andre perioder belaste 
nettet. Når vi får udviklet de rigtige prissig-

naler, kan vi skabe positive incitamenter til, 
at BorgerEnergifællesskaber og VE-Fælles-
skaber bruger nettet bedst muligt, og dermed 
bidrager til reducerede omkostninger for os 

alle sammen.

Teknologien udvikler sig hastigt og skaber 
nye, grønne løsninger. Vi skal samtidig huske 
at udvikle vores virksomheder, vores mar-
kedspladser og hele den organisatoriske side 
af  energisamspillet. Her kan vi drage mange 
fordele af  vores historiske tradition for at 
finde løsninger i fællesskaber og på tværs af  
hidtidige organisatoriske strukturer.

solenergi gør eldrevne varmepumper konkur-
rencedygtige med gas- og oliefyr.

DET INTELLIGENTE SAMSPIL 
MELLEM FORBRUGERE, 
GRØN PRODUKTION OG 
INFRASTRUKTUR
Det vil være for dyrt at gå hele vejen mod en 
bæredygtig fremtid ved blot at opstille flere 
vindmøller, solceller og tilhørende netin-

frastruktur. Det ville kræve unødigt store 
investeringer i infrastruktur, som i en stor del 
af  tiden ikke bliver udnyttet særlig godt. 

Det intelligente og bæredygtige energisy-

stem handler om at skabe et bedre samspil 
mellem forskellige infrastruktursystemer og 

med store udsving i energiproduktion og 
energiforbrug. Samspillet mellem systemer-

ne er ’intelligent’ eller ’smart’, fordi vi kan 
nyttiggøre ledig kapacitet, som findes i mange 
forskellige dele af  vores infrastruktur: 

 » El-nettet har ledig kapacitet om natten, 

som kan bruges til at oplade batterier i 

biler, når de alligevel holder stille. Eller 
producere varme i fjernvarmesystemer, 
som har kapacitet til at lagre varmeener-
gien indtil den skal bruges næste dag

 » Naturgassystemet har ledig kapacitet 
både til sæsonlagring og transport af  energi 

fra vedvarende energikilder, f.eks. i form af  
biogas og på sigt i form af  brint.

 » Spildevandsanlæg kan udnytte slam til 
biogasproduktion. 

 » Vandsektoren kan bidrage til højere 
effektivitet i varmepumper og i det hele 
taget spille mere intelligent sammen med 

el-systemet.

 » I bymiljøet kan transportsystemer 
elektrificeres og udbygges i samspil med 
energisystemet. F.eks. kan omstilling til el 

busser optimeres, hvis ruteplanlægning, 
batterikapacitet og opladningsmønster 
optimeres i forhold til elsystemet.

Det intelligente og bæredygtige energisy-

stem er kendetegnet ved, at der ikke er en 
enkelt aktør, som har nøglen til samspillet 
mellem forbrugere og producenter. Der er 

behov for, at vi kan byde ind med løsninger 
fra mange forskellige vinkler. 

Det danske elsystem har allerede etableret 
den grundlæggende data- og målerinfrastruk-

tur, som er nødvendig for, at udsving i priser 
på produktion og transport af  elektricitet kan 

kommunikeres til markedsaktører og til alle 
elforbrugere. Alle tilslutninger til elnettet har 
fået installeret fjernaflæste målere, hvorfra 
forbrugs- og produktionsdata opsamles lø-

bende. Hermed er der via en central datahub 
adgang til timeopdelte priser samt forbrugs- 

og produktionsdata, og kunderne kan få langt 
mere præcise elregninger, der afspejler, om 
man bruger energisystemet, når der er knap-

hed på energi og kapacitet, eller omvendt kan 
flytte sit energibehov til tidspunkter, hvor der 
produceres meget vind- eller solenergi, og 
hvor der er tilstrækkelig kapacitet i nettet. 

Grøn strøm er blevet billigere end sort strøm...

Samspil mellem  
energisystem og  
forbrugere er 
under forandring
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EU-KOMMISSIONENS RAPPORT

MIDDELGRUNDENS VINDMØLLER

AF ERIK CHRISTIANSEN, DIREKTØR, EBO CONSULT A/S

borgerne, så vi i dag har et af  verdens mest 
effektive energiforsyningssystemer.

Derfor vil selve organiseringen af  lokale 
energifællesskaber i Danmark kunne ske efter 

organisationsmodeller, der allerede er kendte 
som f.eks. foreninger og andelsselskaber.

EU-reglerne fastsætter krav om energifæl-
lesskabernes stiftelse og virke, hvor følgende 
kriterier skal overholdes:

 » Åbenhed og frivillighed, hvilket betyder at 
borgere frit skal kunne vælge, om de vil 
deltage i selskabet; og når de deltager, at 
de frit skal kunne vælge at udtræde.

 » Uafhængighed gældende for VE-fællesskaber, 
hvilket formentlig betyder, at energifæl-
lesskabet skal være uden kontrol fra an-

dre end deltagerne i energifællesskabet.

 » Faktisk/reelt kontrolleres af  deltagerne i 

energifællesskabet.

 » Miljømæssige, økonomiske eller sociale fælles-

skabsfordele snarere end økonomisk fortjeneste, 
hvilket betyder, at energifællesskabets 
deltagere primært skal fokusere på fæl-

lesskabsfordelene fremfor egne fordele.

 » Beliggende i nærheden af  projekter for vedva-

rende energi, hvilket betyder, deltagerne 
i VE-projekter skal bo i nærheden af  
disse projekter.

Det forventes, at der ikke vil være proble-

mer med at inkorporere energifællesskaber i 

gængse danske selskabsformer.

Det, der bliver uhyre interessant, er den 
danske ’oversættelse’ af  EU-reglerne, hvor 
der eventuelt knyttes betingelser til nogle af  
selskabsformerne, som det kendes fra lov 
om fremme af  vedvarende energi. Det er 
erfaringerne med denne lov, at lovregulere-

de betingelser kan forhindre borgerdrevne 
initiativer. Hertil kommer de betingelser, som 
opstår ved administrativ praksis hos de rele-

vante myndigheder, der kan ses som barrierer 
for energifællesskabers muligheder for at 
organisere deres egen energiforsyning.

Under alle omstændigheder giver EU-reg-

lerne rettigheder for energifællesskaberne, som 
danske myndigheder ikke kan sidde overhørig.

HVAD KAN 
ENERGIFÆLLESSKABERNE?
Alle VE-fællesskaberne vil have ret til at pro-

ducere vedvarende energi f.eks. via solceller, 
herunder til eget forbrug, at lagre og at sælge 
deres overskydende produktion af  vedva-

rende elektricitet, herunder via VE-el-købs-
aftaler, el-leverandører og peer-to-peer-han-

delsordninger, samt at installere og drive 
el-lagringssystemer.

Denne rettighed gælder ikke kun beboere 
i parcelhuse men også beboere i etagebyg-

gerier. I begge tilfælde kan der etableres 

VE-fællesskaber efter EU-reglerne.

Derudover kan beboere, mindre virksom-

heder og kommuner danne et VE-fællesskab, 
der varetager produktion af  f.eks. elektri-
citet. Gennem fællesskabets drift kan der 
etableres finansielt grundlag for udvikling af  
fællesskabet samt drift, der bygger på lokale 
betingelser.

Der er nyskabelser om aggregatorers 

muligheder for at pulje VE-fællesskabers 
produktion, så der kan opnås den bedst 
mulige økonomi for producenterne. (En 

aggregator samler forbrugsenheder, som hver 
i især udgør en mindre volumen, til en større 
mængde elforbrug). 

Som et sidste eksempel på VE-området 

kan nævnes peer-to-peer-handel, som giver 
forbrugerne mulighed for at handle VE 
mellem hinanden. Et principielt eksempel 
kan være, at der mellem forbrugere på begge 
sider af  den dansk-tyske grænse skal kunne 

handles VE. En dansk elbilejer skal altså 
principielt kunne købe el af  en tysk ejer af  
et solcelleanlæg. Det forudsætter dog nok en 

højere grad af  EU-harmonisering af  afgifter 
m.m., end vi har i dag.

Ovenstående giver nye udfordringer til den 
måde vores el-system er opbygget på og den 
måde, som vores lovgivning er indrettet.

HVAD KAN BORGERENERGI- 
FÆLLESSKABERNE?
BorgerEnergifællesskaberne kan beskæftige 
sig med energiproduktion, herunder bl.a. 
fra vedvarende energikilder, distribution, 
levering, forbrug, aggregering, energilagring, 
energieffektivitetsydelser eller ydelser til 
opladning af  elektriske køretøjer. De kan 
også levere andre energiydelser til sine med-

Nye EU-regler åbner vejen, så der 
kan dannes lokale VE-fællesskaber 

eller BorgerEnergifællesskaber.  
I artiklen redegøres der kort 
for de nye regler, og hvilke 

muligheder og udfordringer det 
giver for den danske lovgivning på 

energiområdet

EU har under overskriften Clean Energy for 

all Europeans vedtaget væsentlige forandrin-

ger i EU-borgeres, mindre virksomheders 
og kommuners muligheder for at deltage i 
energiforsyningen. 

Målet med ændringerne er at facilitere 
omdannelsen fra fossile energikilder hen mod 
anvendelse af  mere ren energi. Målet er også 
at leve op til Paris-aftalens mål om at redu-

cere CO
2
 aftrykket, og at EU skal blive CO

2
 

neutral i 2050. Clean Energy for all Europeans 

er et skridt på vej til at implementere EU’s 
energistrategi, som blev vedtaget i 2015.

EU har udarbejdet en lovpakke bestående 
af  otte direktiver, som alle medlemslandene 
inden for et til to år fra midten af  2019 skal 
have implementeret i den nationale lovgiv-

ning. Ændringerne vil skabe betydelige forde-

le set fra et forbruger-, miljø- og økonomisk 
perspektiv. 

Med de nye EU-regler indføres to nye 
borgernære værktøjer:

 » BorgerEnergifællesskabet
 » VE-fællesskabet

For begge regelsæt gælder, at de omfatter 
alle borgere i EU, uanset om borgerne bor i 
byer, bynære områder eller land-/vandom-

råder.

Med den nye EU-lovgivning giver EU 
et pust til borgernes, virksomhedernes og 

kommunernes deltagelse i energiforsyningen 

over for sig selv, nabofællesskaber og lokalt 
forankrede energitiltag. 

ORGANISERING AF 
ENERGIFÆLLESSKABER
I Danmark har vi igennem årtier kendt til 
dannelsen af  energifællesskaber i form af  

lokale fjernvarmeselskaber, vindmøllelaug, 
solcellelaug og elforsyningsvirksomheder, der 
er demokratisk forbrugerstyrede. 

Middelgrundens vindmøller er et eksempel 
på borgeres samarbejde med en hovedstad 
om etablering af  vedvarende energi, fordi 
halvdelen af  møllerne er ejet af  ca. 8.600 
borgere, mens den anden halvdel ejes af  et 
offentligt ejet forsyningsselskab. 

Det må konstateres, at disse lokalt for-
ankrede energifællesskaber har vist sig uhyre 
effektive og sikret energiforsyningen af  

E N E R G I F Æ L L E S S K A B E R 
OG LOKAL ENERGIPRODUKTION04
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Partnerne i Avedøre Green City er: 
Avedøre Fjernevarme, Avedøre Bolig-
selskab, KAB, EBO Consult A/S  
(administrator for Avedøre Fjernvarme), 
Hvidovre Kommune, Hvidovre Gymna-
sium, Filmbyen og Avedøre Landsby

KØBENHAVNS SOLCELLELAUGS ANLÆG PÅ TAGE I NJALSGADE

AF ELSEBETH TERKELSEN, DIREKTØR OG ARKITEKT MAA, EUROPEAN GREEN CITIES

STORE HUS SET FRA VEST OG FRA GAVLEN, 
SOM KAN SES FRA S-TOGET

Avedøre Green City er et 
initiativ fra de tre almene 

boligorganisationer i Avedøre 
Stationsby. De har en fælles 

repræsentation i Avedøre 
 Fjernvarme, som er det lokale, 

kooperative fjernvarmeværk.  
På et bestyrelsesmøde fandt 

man ud af, at både fjernvarmen 
og bygningerne stod overfor en 

omfattende renovering.  
Det åbnede mulighed for at tænke 

i en større helhed, og ideen om 
Avedøre Green City blev født

AMBITIONEN FOR AVEDØRE 
GREEN CITY
Hvad er en grøn by? Den bredeste og mest 
vidtfavnende definition er FNs 17 ver-
densmål, som omfatter både de miljømæssi-
ge, sociale og økonomiske rammer for den 
menneskelige tilværelse. 

Verdensmålene afspejler den meget 

komplekse virkelighed, vi lever i. Vi kan ikke 
arbejde med at gøre byer og lokalsamfund 
bæredygtige uden at inddrage overvejelser 
om f.eks. ressourcer, sundhed eller ligestilling. 
Samtidig er opdelingen af  verdensmålene et 
godt greb for at gøre indsatsen håndterbar. 
Ved vurderingen verdensmålene i arbejdet med 
at udvikle Avedøre Green City blev det beslut-
tet, at f.eks. afskaffelse af  fattigdom (mål nr. 
1), stop sult (mål nr. 2), fred i verden og livet i 

havene (mål nr. 14 og 16) ligger ud over, hvad 
et renoveringsprojekt kan bære. De resterende 
13 verdensmål er efterfølgende blevet omsat til 
mere konkrete projekter og målsætninger i en 

manual, der følger Avedøre Green City i den 
videre proces, og som vi også kan bruge, når 
projektet skal dokumenteres.

Grundlæggende for grønne tanker er, at 
værdierne skabes i de indledende faser i et 
projekt. Men det er også den del af  et projekt 
– det er allersværest at skaffe finansiering. 
European Green Cities har i samarbejde med 
Ekolab har været fundraiser og ’ansøgnings-
snedkeri’ for Avedøre Green City og har 
bl.a. stået for at søge European Local Energy 

Assistance, der støtter store projekter i de 
indledende og svære faser.

SOLHUSET
Ideen til Avedøre Green City står på et spæn-

dende fundament. I 2008 blev det besluttet 
at etablere Danmarks højst beliggende sol-
varmeanlæg på taget af  Store Hus. Projektet 
var med til at løfte både stationsbyen og 
Store Hus fysisk og socialt, samt at forvand-

le det store hus til et Solhus. Realiseringen 

kunne kun gennemføres i kraft af  beboernes 
store engagement, og fordi beboerne ac-

cepterede selv at bidrage økonomisk, hvilket 
også var medvirkende til et vigtigt imageskift. 
Efterfølgende er der på sydgavlen tilføjet et 
solcelleanlæg, som kan ses fra S-toget, når 
man passerer Avedøre Station.

lemmer eller partshavere. Datterselskaber af  
virksomheder kan indgå i et BorgerEnergi-
fællesskab.

NY DANSK LOVGIVNING
Hidtil har det ikke i Danmark været muligt 
at producere til f.eks. specifikt forbrug 
udenfor matrikelgrænser. Det er sket 

ud fra mere overordnede og netbasere-

de betragtninger. Nu skal fokus ændres 

således, at borgerne, energifællesskaber og 
lokal energiproduktion kommer i centrum 

både som forbrugere og producenter. Det 

forudsætter nødvendige ændringer i dansk 
lovgivning.

FORANDRING OG FORANKRING
Når rammerne for energiproduktionen 

ændres så markant, må der også ske en foran-

dring af  rammerne for afgiftssystemet. Ikke 

mindst elforsyningsselskabernes tarifstrategi 

over for energifællesskaberne er et af  de 
omdrejningspunkter, hvor der kan opstå 
udfordringer for alle aktører.

Med de nye energifællesskaber er der 
kommet et redskab til lokal forankring af  

energiforsyningen, som i mange henseender 
er videregående end den, vi har i dag. Man 
kan vælge at se forankringen som et pro-

blem eller som en mulighed for at udvikle 
vores energisystem i et samarbejde med 
energifællesskaberne.

På længere sigt vil ændringerne kunne sikre 
en klimatilpasset, lokalt forankret og finansie-

ret energiforsyning. Denne udvikling er dog 
afhængig af  den måde, hvorpå direktiverne 
inkorporeres i dansk ret. 

KILDER:
L 158/125 Direktiv (EU) 2019/944 af  5. juni 2019 om 

fælles regler for det indre marked for elektricitet og om 

ændring af  direktiv 2012/27/EU.

L 328/82 Direktiv (EU) 2018/2001 af  11. december 

2018 om fremme af  anvendelsen af  energi fra vedvarende 

energikilder.

Lovbekendtgørelse nr. 356 af  4. april 2019 med senere 

ændring.

Se Clean Energy, European Commision

FO
TO

: A
N

N
E

T
TE M

IN
N

A
 LA

U
R

ITSEN

A V E D Ø R E  G R E E N  C I T Y

05

http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans
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Avedøre Boligselskab består af tre 
almene boligorganisationer, Avedøre Nord,  

Avedøre Syd og Solhuset.  
De tre boligorganisationer administrerer tilsammen  
omkring 2.500 boliger med i alt ca. 6.000 beboere.  

Bygningerne er opført i perioden fra 1972-78  
som elementbyggeri efter inspiration  

fra byplanen for Dubrovnik – med en bymur  
og lave bygninger indenfor bymuren.  

Solhuset er bygget efter inspiration fra La Cité Radieuse i 
Marseilles af arkitekten Le Corbusier.

SOLFANGERNE LØFTES PÅ PLADS PÅ TAGET AF STORE HUS

STORE HUS

DE 13 VERDENSMÅL, VI ARBEJDER MED I AVEDØRE GREEN CITY:

VM3, VM4, VM5, VM6, VM7, VM8, VM9, VM10, VM11, VM12, VM13, VM15 OG VM17

FRA TO TIL NI PROJEKTER
Avedøre Green City har organiseret sig 
ved en styregruppe, og efterhånden som 
styregruppen fik talt sig ind på mulighederne 
i Avedøre Fjernvarme og Avedøre Boligsel-
skab, åbenbarede der sig nye, relevante pro-

jekter, som også kunne bidrage til udviklingen 
af  Avedøre Green City. 

Det samlende udgangspunkt for alle 

aktiviteterne er renoveringen af  fjernvarme-

systemet og etablering af  lavtemperaturfjern-

varme. For at gennemføre renoveringen og 
sænke temperaturen, er det nødvendigt at 
installere ny varmeinstallation i alle bygning-

erne, og at isolere og etablere ventilation med 
varmegenindvinding.

Desuden er det vigtigt at koble de øvrige, 
fjernvarmebetjente bygninger i området til 
projektet – de kommunalt ejede bygninger, 
selvejende institutioner (Hvidovre Gymnasi-
um) og bygninger i de tilgrænsende områder, 
Filmbyen og Avedøre Landsby. Så Avedøre 
Green City er vokset fra to til ni projekter, 
fra renovering af  fjernvarmen og Avedøre 
Syd til også at omfatte Avedøre Nord, Store 
Hus, Avedøre Landsby, Filmbyen, De kom-

munale bygninger, Hvidovre Gymnasium, 
e-mobility og etablering af  et stort solener-

gianlæg. Det er en samlet investering på 61 
mio. EURO eller lige knap en halv milliard 
kroner.

ENERGIFÆLLESSKABET AVEDØRE 
GREEN CITY
Energifællesskabet Avedøre Green City 
er et nyt initiativ, et kooperativ som skal 
stå for etablering og drift af  det planlag-

te solenergianlæg i Avedøre Green City. I 
Avedøre ligger som nævnt Danmarks højst 
beliggende solvarmeanlæg. I Avedøre findes 
også Danmarks længste bygning, formet som 
en bymur, som i alt er 1.475 m lang. En stor 
del af  tagene vender mod syd og er således 

optimale for installering af  solceller eller 

solvarme anlæg. Desuden skal Store Hus have 
renoveret hele vest-facaden, hvor det også er 
muligt at etablere solceller eller solvarmean-

læg. Endelig er der arealer omkring Avedøre 
Stationsby, som evt. også kan inddrages. Så 
alt i alt er der et enormt potentiale for lokal 

produktion af  energi.

AVEDØRE GREEN CITY TAGER 
HUL PÅ FREMTIDEN
Avedøre Green City møder udfordringen fra 
FN om at nå så langt som muligt med de 17 
verdensmål. Det er et håb, at Avedøre Green 
City kan blive et spændende eksempel på en 
grøn bydel, når UIA, Union Internationale 
d’Architectes holder kongres i København 
i 2023 – hvor netop de 17 verdensmål er på 
programmet. 
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AF RACHEL MACINTYRE, ARKITEKT OG PROJEKTLEDER FOR SOLAR DISTRIKT NORDVEST

OVERBLIKSKORT – KORTLÆGNING

BESIGTIGELSE AF SOLCELLETAG

København vil være frontløbere i 
klimakampen og tager medansvar 

ved at vise, at det er muligt at 
reducere CO2-udledningen til nul.  

Københavns Klimaplans 
hovedindsatser er at nedbringe 
energiforbruget fra bygninger, 

at begrænse CO2udledning 
fra trafikken og at omstille 

energiforsyningen til CO2-neutrale 
kilder. I artiklen fokuseres særligt 

på solcellerne, som indgår i planen 
med et mål om 40 MW i 2025.  

Initiativerne i KBH 2025 Klimaplanen 
har indtil videre bidraget til, at CO2 
udledningen i perioden fra 2005 til 

2011 er blevet reduceret med 40 pct

SOLAR DISTRIKT NORDVEST
København har et stort potentiale for sol-
celler, og kommunen har derfor besluttet at 
igangsætte pilotprojektet Solar Distrikt Nord-

vest. Samtidig vil kommunen udarbejde en 
solcellestrategi i 2020. Målet for Solar Distrikt 
Nordvest er en installeret effekt på 5 MW 
frem mod 2025. Et andet mål er at fremme 
demonstrative og innovative bygningsintegre-

rede solcelleløsninger. I den forbindelse ses 
områdets eksisterende tage og evt. facader 
som et solpotentiale. Kommunen kan støtte 
de private ejendomme (privat udlejning, ejer- 
og andelsforeninger) med bygningsfornyel-
sesmidler. Samtidig udarbejdes en indsats for 

almene boligselskaber, SMV’er (Små-Mellem-

storeVirksomheder) og andre ejerforhold.

For at støtte klimaplanens målsætninger 
har Københavns Kommunes Bygnings-

fornyelsesenhed planlagt flere demonstra-

tionsprojekter med røde BIPV-løsninger 
(bygningsintegrerede solceller) i Nordvest.  
Nordvests mange store ejendomme er opført 
i perioden 1930-1950, og flere af  dem har 
et aktuelt renoveringsbehov. Ejendommene 
har typisk tegltage, i alt ca. 340.000m2. Disse 

tage giver kvarteret en hel særlig karakter. 
Men der er også mange eksisterende flade 
paptage, ca. 215.000m2, hvor etablering 
af  store solcelleanlæg er mulig, og hvor 
udskiftning af  tagkonstruktionen måske ikke 

engang er nødvendig. Desuden har der vist 
sig en konkret interesse fra lokale bygherrer, 
som gerne vil indgå i dialog og udvikle pro-

jektet, og derved evt. stille deres ejendomme 
til rådighed for afprøvning af  nye solcelle-

løsninger. Med andre ord udgør eksisteren-

de tage i Nordvest et stort potentiale for 
placering af  solceller.

Beregninger fra gennemførte forsøg med 
solcelleanlæg i Solar Distrikt Nordvest viser, 
at det er rentabelt at etablere anlæggene på 

tage, der alligevel skal udskiftes. Lovgivnin-

gen giver dog en række udfordringer, der 
viser at opsætning af  anlæg på eksisterende 
tage ikke er rentable i forbindelse med bolig-

ejendomme med tegltag, med mindre taget 
står overfor en udskiftning. Der er stadig 
muligheder for etablering af  solcelleanlæg på 
tage bl.a. i ejendomme med virksomheder 
og almene boliger. Integrerede anlæg er mest 

relevante ved udskiftning af  nedslidte tage 
samtidig med, at der udføres energirenoverin-

ger. Her kan solceller erstatte tagmaterialet og 

samtidig producere C0
2
 neutral energi. Andre 

barrierer for udnyttelse er: solcelleanlæggene 
skal være prismæssigt attraktive, de skal være 
æstetisk og arkitektonisk acceptable for både 

bygningsejere og kommunen, ligesom der 
mangler attraktive løsninger især i forbindelse 
med de røde tegltage. 

REALISERING AF 
SOLPOTENTIALET: DATA ER 
VIGTIGT! 
Som en del af  projektet er bygninger-

nes tagtyper, bevaringsværdi, ejerforhold, 
energimærkninger samt solpotentialet blevet 
kortlagt med henblik på at lokalisere de stør-
ste potentialer for etablering af  solcelleanlæg. 

Den største udfordring i kortlægningsproces- 
sen har været identificering af  de tage, der 
skal udskiftes indenfor de næste ca. fem år, 
hvor tilstanden er relevant i forhold til renta-

biliteten i implementeringen af  bygningsinte-

grerede PV-anlæg. 

MOBILISERING
Mobiliseringsindsatsen handler om at inddra-

ge lokale bygherrer og andre relevante aktører 
bl.a. solcelleleverandører gennem seminarer 
og derved skabe et netværk og interesse 
for etablering af  flere solcelleanlæg. Der er 
igangsat en række workshops og besigtigelser 
på etablerede BIPV-anlæg, ligesom der plan-

lægges en solcelle- og energisparekampagne 

i området. 

BARRIERER/UDFORDRINGER/
LÆRING
For kommunen er det i dag kun rentabelt 

at etablere solcelleanlæg, når der er tale om 
nybyggeri og ved større renoveringer. For 
også at gøre det økonomisk rentabelt for 
kommunerne at etablere solcelleanlæg på 

eksisterende ejendomme, der ikke gennemgår 
større renoveringer er der et ønske om, at 
udvikle et under-projekt vedr. etablering af  et 
energifællesskab i området. 

Planlovgivningen kan muliggøre, at der 
etableres solcelleanlæg på bygninger, men det 
er ikke muligt i kommuneplanen eller i lokal-

planer at stille krav om, at der skal etableres 
solceller. Hvis solceller ikke specifikt er nævnt 
i lokalplanen, kan det være en forhindring for 
etablering af  solceller på et senere tidspunkt. 

Københavns Kommune er meget tilbagehol-
dende med at give sådanne dispensationer.

Byfornyelsesindsatsen spiller en vigtig rolle 
ift. at sænke Københavns energiforbrug i den 
eksisterende bygningsmasse ved at forbedre 
bygningernes klimaskærme med respekt 

for de arkitektoniske værdier. I byforny-

elsessager er det klimaplanens mål, at alle 
ejendomme, der renoveres, skal opnå min. 
20 pct. energibesparelse. Begrænsningerne 
ved bygningsfornyelses ejendomme er, at de 
generelt har få kvadratmeter tage, og at de 
samtidig har høj bevaringsværdi, hvorfor det 
bliver nødvendigt at afveje æstetiske hensyn 

K Ø B E N H A V N S  K O M M U N E  
V I L  V Æ R E  C O

2
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NORDVEST SKAL VÆRE ET UDSTILLINGSVINDUE 
FOR BYGNINGSINTEGREREDE SOLCELLER  

I DEN EKSISTERENDE BY06
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FAKTA 
 » Område- og Bygningsfornyelse støtter renoveringer af  private ejendomme. Kom-

munen ønsker hermed at skubbe på den grønne omstilling inden for energireno- 
veringer i bevaringsværdige bygninger, så målet om CO

2
neutralitet i 2025 kan 

opnås. 

 » Røde tegltag udgør ca. 300.000 m2 i Nordvest og ca. 14.000.000 m² i hele Køben-

havn
 » Tagpaptage udgør ca. 217.000 m² i Nordvest og ca. 15.000.000 m² i hele Køben-

havn
 » Bygningsfornyelse har finansieret ca. 200 kW bygningsintegrerede solceller i 

området over de sidste 2-3 år 
 » Overborgmester Frank Jensen underskrev i sommeren 2018 en C40 deklaration, 

der lover: ”We pledge to enact regulations and/or planning policy to ensure new 
buildings operate at net zero carbon by 2030 and all buildings by 2050.” Det er 
endnu ikke defineret, hvordan net zero buildings præcist skal forstås i Køben-

havn, men af  deklarationen fremgår bl.a., at sådanne bygninger er forsynet med 
vedvarende energi 

 » Solar Distrikt NV vil indgå i en større energiomstillingsindsats, som blandt andet 
støttes af  Climate-KIC (EU projekt) og Grundejernes Investeringsfond

 » Bygningsfornyelsen støtter projekter fra ejendomsejere på baggrund af  en række 
kriterier, herunder hvorvidt ejendommen er beliggende i et udsat boligområde 
som Nordvest. Læs mere om ansøgning og særskilte puljer på København Kom-

munes hjemmeside – byfornyelse. For mere information, kontakt bygningsfor-
nyelsen på bygningsfornyelse@kk.dk

The Edge Amsterdam rummer  
hovedkontoret for Deloitte. Den 
store kontorbygning har modtaget 
den højeste BREAM-raiting for  
bæredygtighed, nogen bygning 
endnu har fået. Bygningen indehol-
der en lang række bæredygtige 
og teknologiske elementer som f.eks. 
passiv temperatur kontrol, energi-
effektivt design og masser af dags-
lys. Sydfacaden er en stor glasfacade 
med usynlige integrerede solceller.
Se plparchitecture.com

AF ELLIKA TAVERES-CACHAT, STEINAR GRYNNING, SINTEF COMMUNITY, TRONDHEIM, NORWAY
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overfor ønsket om at integrere solcelleanlæg. 
Derfor er det nødvendigt at inddrage andre 
typer af  ejerforhold end bygningsfornyelses 
ejendomme i projektet, hvis vi skal opnå målet 
om 5 MW. SMV’er er et godt sted at starte. 
Ifølge Tænketanken Concito og Det Økologi-
ske Råd tegner SMV´er sig for en tredjedel af  
erhvervslivets samlede energiforbrug, og virk-

somhederne bruger den producerede strøm 
om dagen. Derudover har disse industriejen-

domme typisk et større tag af  tagpap. Nogle 
argumenterer for, at der er for få ledige m2 i 

København til store solcelleanlæg, men med 

dette projekt undersøges potentialet for de 
store eksisterende tage over 500 m², fordi der 
her kan være positiv økonomi i at etablere et 
solcelleanlæg. 

Timingen af  demonstrationsprojekter er 

også en vigtig del af  læringsprocessen. Hvis 
der udvikles et nyt og acceptabelt solcelle- 
produkt til røde tegltage, skal timingen i 
forhold til udskiftning af  taget på den enkelte 
ejendom være helt rigtig, så det udviklede 
produkt kan afprøves på det nye tag. Et godt 
eksempel er Landsdommergården-projektet, 
hvor den lange udviklingsproces med ben-

spænd undervejs endte med, at det endelige 
resultat er blevet bedre end først forventet. 
Dette forårsaget af  at udviklingen af  solcel-
leløsninger til røde tegltage har udviklet sig 
meget over de sidste to år, og der er nu flere 
gode løsninger på markedet.

ENERGIFÆLLESSKABER EFTER 
DET NYE EU-DIREKTIV
Så længe matrikelgrænsen er styrende for 

energiforbrug og -produktion er der udfor-

dringer for kommunen med hensyn til at 
implementere klimaplanen. Byfornyelsen 
har derfor sat gang i et projekt, der er støttet 
af  Grundejernes Investeringsfond, hvor 
etableringen af  energifællesskaber på tværs af  
matrikelskel i hhv. Solar Distrikt Nordvest og 
Sydhavnen demonstreres og afprøves. Des-
uden vil der blive gennemført projekter, der 
kan give viden om mulighederne for lagring 
af  el i batterier og elbiler samt brug af  bl.a. 

varmepumper. 

OPSUMMERING
Fremtidens energisystem skal være fleksibelt. 
Vi skal ikke kun sætte vores lid til vindmøller, 
men må også implementere andre teknologier 

f.eks. solceller og varmepumper. Vi må afprø-

ve nye fleksible løsninger, såsom energifælles-
skaber, hvor barriererne ved matrikelgrænser 
nedbrydes. Hvor vindmøller ofte placeres 
udenfor byen, kan solceller integreres i byens 
tage og facader og producere energien lokalt, 
hvor den skal bruges og støtte op om CO

2
 

neutralitet i 2025. 
Der er lang vej endnu, før vi opnår 5 MW 

i Solar Distrikt Nordvest. Men der arbejdes 
på alle fronter, og vi søger fortsat at inddrage 
alle relevante aktører, så vi kan nå målet i 
fællesskab. Samtidig udvikles og demonstre-

res velintegrerede æstetiske BIPV-løsninger til 
Københavns eksisterende bygningsmasse. 

I Norge arbejder en stor gruppe 
forskere på at udvikle systemer, 

som muliggør samarbejde mellem 
energiproducerende bygninger i et 

lokalområde i en by.  
Dette arbejde åbner spændende 

perspektiver for vore byer, når 
erfaringerne kan udmøntes 
i praksis. I artiklen fortælles 
om forskningsprojektet, og 

samtidig gives en status på den 
aktuelle forskning, der også 

omfatter udvikling af avancerede 
solcellefacader og udvikling af et 

solar effiency index 

Historically, progressive building regulations 
have been a strong motivator and effective 
way to drive innovation in the construction 
sector. In Norway, as building codes  
concentrated on reducing energy use, the 
industry focused on developing design  
solutions that minimized heat loss from 
building envelope components – a crucial 
factor for energy use in cold Scandinavian 

climates. The result of  this can be seen in 
the growing amount of  insulation used in 
buildings, and the fact that three pane- 
windows have become the standard in new 
constructions. The effects of  stringent 
building regulations have had ramifications 

07 A D V A N C E D  S O L A R  F A C A D E S  
– A  K E Y  P I E C E  I N  T H E  P U Z Z L E  O F 
B U I L D I N G  S U S T A I N A B L E  C I T I E S

http://www.kk.dk/byfornyelse
mailto:bygningsfornyelse@kk.dk
http://plparchitecture.com/the-edge.html
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FIGURE 2: RESPONSIVE BUILDING ENVELOPES CAN BE AT THE CENTER OF THE PERFORMANCE 
OF A ZERO-EMISSION NEIGHBOURHOOD (ZEN) BY INFLUENCING THE ENERGY PERFORMANCE, 
USER COMFORT AND IMPROVE DEMAND SIDE MANAGEMENT [2]

FIGURE 1: THE DIFFERENT FUNC-
TIONALITIES THAT RESPONSIVE 
BUILDING ENVELOPES CAN  
TAKE ON IN RESPONSE TO THE 
FOUR MAIN TRIGGERS: CLIMA-
TIC, NEIGHBOURHOOD, ENERGY 
GRIDS, AND USERS [2].

beyond that of  the calculations performed 
by building engineers. In fact, they have 
arguably affected architecture in such a way 
that they have shaped a new architectural 
style. Take for example the first concept 
of  the passive house construction with its 
thick walls and small windows, which was 
presented as the archetype for buildings of  
the future and the solution to low energy 
constructions when it was introduced. In the 
excitement surrounding the passive house 
design, other important factors were dis- 
regarded, and this led to a subsequent period 
of  intense criticism of  that same design. The 
design has evolved and improved over the 
years, but the philosophy behind the passive 
house concept, although innovative, is a static 
design centered on energy and lower energy 
bills which may sometimes lead to a loss of  
comfort. 

RESPONSIVE BUILDING 
ENVELOPE (RBE) DESIGN
Responsive building envelope (RBE) design 
aims at reconciling sustainability and user 

comfort by shifting from a traditionally static 
façade design towards one with dynamic  
behaviour. This is particularly interesting  
given the large impact building envelopes 
have on comfort and energy use, and the 
potential they have to improve the overall 
performance of  new building or refurbish-

ment projects.

Facades, and specifically RBEs, can be de-

signed to promote interactions between users, 
technical installations, energy systems, 
and a range of  non-human centered triggers 
such as energy prices and climatic  
conditions. In practice, RBEs rely on 
integrated technologies that are designed to 
enable certain parts of  the building to  
repeatedly and reversibly tune their proper-
ties according to different control strategies  

and often integrate active or passive solar 
energy harvesting systems. They can, 
for example, take the form of  effective 
(dynamic) sun protection systems (with or 
without integrated solar panels), materials 
with dynamic properties such as phase 
change materials, hybrid ventilation systems 

in double skin facades connected to heat 
pumps or space conditioning units (HVAC 
– heating ventilation air conditioning) and 
ventilation heat recovery units etc. 

DEVELOPING ADVANCED SOLAR 
FACADES WITH INTEGRATED 
TECHNOLOGIES
The SINTEF-led research project SkinTech, 
which is funded by the Research Council 
of  Norway, with the industrial partners 
Saint-Gobain, NorDan, and Schüco Norway, 
has worked on the characterization of  
advanced solar facade solutions. Because a 
large portion of  RBEs interact with solar 
energy and because classic static metrics such 
as U-values and g-values fail to capture the 
full performance, a new indicator called the 
solar efficiency index [1] was to characterize 
how the design of  advanced solar facades 
with integrated technologies in the building 
envelop can positively affect the building’s 
load profile and energy use. This assessment 
is carried out both in absolute terms – i.e. 
how much solar energy is converted – and 
in term of  the usefulness of  the energy – i.e. 
concerning load matching and energy sharing 
issues. This work is still currently under 
development and also encompasses different 
types of  assessments which are being carried 
out in the International Energy Agency Solar 
Heating and Cooling Task 56. 

NEIGHBOURHOOD DESIGN
Additional work by SINTEF was carried out 
in collaboration with the Center for Zero 
Emission Research in Smart Cities (FME 
ZEN) and focused on developing better 
methods to characterize the performance and 
behavior of  advanced solar facades and RBEs. 
This is especially important and relevant in 
the perspective that the largest potential for 
RBEs is obtained when the concept is applied 
to neighbourhood design. This is because 
distributing energy flows is more efficient at 
aggregated levels using different forms of  
electrical and thermal storage. The variety of  
building typologies in a neighbourhood and  
resulting diversity of  energy usage patterns 
during the day can be exploited by diversify-

ing the functionalities, triggers and controls 
used in RBEs. Optimizing the energy demand 
patterns for multiple buildings connected in 

a neighbourhood provides more flexibility in 
terms of  architecture and urban planning than 
if  this is done for each building individually. 

Residential buildings can be used as solar- 

power plants when they are unoccupied 
during the day and provide electrical energy 
for offices and schools. Oppositely, in the 
evenings and afternoons, the heat gathered 
in nonresidential buildings can be utilized to 

reduce energy demand in the buildings that 
require it. This seemingly idealistic energy flow 
sharing model is, in fact, the core concept of  
how ’zero-emission’ neighbourhoods should try 
to function. The idea is that these neighbour-

hoods should not be a collection of  individual 
zero-emission buildings but of  buildings func-

tioning a mosaic of  prosumer-consumer 

 actors, which individually may not have a 
zero-emission balance but reach it as a group. 

However, planning and designing smart 
sustainable cities and neighbourhoods 
is not a trivial task and clear strategies 
interlinking sustainability awareness, urban 
growth and technological developments in 
urban planningbased on a strong presence 

of  ICT (information and communications 

technology) must be defined if  they are 
to succeed. For this reason,the Center for 
Zero Emission Research in Smart Cities 
(FME ZEN), is working with partners 
that cover the entire value chain of  the 
building industry, including representatives 
from municipal and regional governments, 
property owners, developers, consultants 
and architects, ICT companies, contractors, 
energy companies, manufacturers of  materials 
and products and governmental organizations 
to create new business models and define 

roles and services that address the lack of  
flexibility towards markets and catalyze the 
development of  innovation for a broader 
public use. Responsive building envelopes are 
the topic of  one of  the ZEN center’s work 
package (a group of  related tasks within a 
project), in which different types of  toolkits 
are being specifically developed to help 
architects and consultants understand, assess 
and design clusters of  buildings with RBEs 
to achieve the target of  zero (carbon) emis-
sion neighbourhoods. The ZEN center will 
be active until 2024, more information can be 
found about their work at fmezen.no. 

REFERENCESW: 
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Selkowitz, Responsive building envelope concepts in zero 
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AF SØREN NERSTING, 3XN ARCHITECTS

OLYMPISKE RINGE INTEGRERET I SOLCELLETAGET 
© 2019 INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) ADAM MØRK - ALL RIGHTS RESERVED
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sikrer det nye hovedsæde og det omgivende 
landskab samme omfang af  grønt rum i an-

lægget, samtidig med at det bebyggede areal 
mere end fordobles. Designet indarbejder 

natur og landskab og udnytter den smukke 

beliggenhed maksimalt, og beplantning i 
forskellige skalaer anvendes til at skabe stier 
og udsigtspunkter, samtidig med at den lokale 
biodiversitet bevares. Den beplantede sokkel 
glider diskret ind i landskabet og minimerer 

effekten af  bygningens fodaftryk på grunden.

Det organiske design genfindes i de øvre 
facaders dynamiske liner, som er inspireret af  
atleter i bevægelse og derved afspejler IOC 
som en sports-organisation. Den bølgende 
form giver bygningen et forskelligt udtryk 
fra alle sider. Den er beklædt med to lag glas, 
som både har en støjdæmpende og isolerende 
effekt. Aluminiumfinner sørger for naturlig 
solafskærmning og bidrager til bygningens 

samlede udtryk. Det var en udfordring at 
skabe så kompleks en løsning, hvor alle 
elementer er unikke og den mindste ændring 

i et element, havde vidtrækkende konsekven-

ser for hele bygningens form. For at løse 
opgaven skabte 3XN en parametrisk model 
af  facaden, der gjorde det muligt at håndtere 
de store mængder data og præcis definere 
målene på hvert enkelt element i facaden.

AMBITIØSE MÅL OG 
CERTIFICERINGER
Olympic House er designet ud fra IOC’s 
kerneværdier – bevægelse, gennemsigtighed, 
fleksibilitet, samarbejde og bæredygtighed. 
Og netop bæredygtighed har været helt 
centralt for designet og et klart signal fra IOC 

om, at de nærer et reelt ønske om at foregå med 
et godt eksempel. IOC satte sig fra start meget 

ambitiøse bæredygtighedsmål, for bygningen. 
De mål blev mere end indfriet og det nye 
hovedkvarter fik forud for åbningen i juni 
måned, papir på at være en af  verdens absolut 

mest bæredygtige bygninger. Olympic House 

har opnået den højeste certificering indenfor 
nogle af  de mest krævende bæredygtighedsstan-

darder både lokalt, i form af  Schweiz’ nationale 
standard for bæredygtigt byggeri (SNBS) og 
Minergie, og internationalt, gennem Leadership 
in Energy and Environmental Design (LEED), 
hvor bygningen har opnået den højeste score, 
LEED nogensinde har givet. 

BÆREDYGTIGHEDSELEMENTER
Certificeringerne er kommet i hus ved at ind-

tænke bæredygtighed i bygningens udform-

ning fra start. På denne vis er der opnået et 
resultat, hvor der hverken er gået på kompro-

mis med design eller funktionalitet. Olympic 

House er designet til at være bæredygtigt 
både i bygningsfasen og den daglige drift. Der 

er især lagt vægt på at minimere forbruget af  
energi og vand, reducere affaldsmængden og 

integrere byggeriet i landskabet. Bygningen 
benytter overvejende vedvarende energi, 
mens intelligente løsninger, varmegenindvin-

dingssystemer og en avanceret klimaskærm er 
medvirkende til at reducere energiforbruget. 
Olympic House forventes således at bruge ca. 
35% mindre energi end konventionelt nybyg-

geri. Vandbesparende sanitet og opsamling af  

regnvand reducerer bygningens vandforbrug 
markant, ligesom vand fra Geneve-søen 
bruges til at opvarme og afkøle bygningen via 
varmevekslere og varmepumper.

SOLCELLER PÅ TAGENE
På bygningens tag er installeret ca. 1000 m2 

solceller fordelt på ca. 600 paneler med en 
samlet energiproduktion modsvarende 60 
husstandes årlige el-forbrug. Elektriciteten 
fra panelerne anvendes til generel belysning, 
installationer og bygningsstyring og forventes 

I Olympic House har  
bæredygtighed i bred forstand 

været helt centralt for designet. 
Solcellerne indgår på lige 

fod med andre elementer i 
bygningsdesignet og danner 

en helhed. I artiklen beskrives 
baggrunden for projektet, hvilken 

kontekst huset ligger i, og hvordan 
parametriske designredskaber har 
været med til at styre et byggeris 

design fra start til slut 

IOC udskrev i 2013 en international arkitekt-
konkurrence om at designe organisationens 

nye hovedsæde. Konkurrencen forløb over 
flere stadier og var certificeret af  Interna-

tional Architects Association og bedømt 

af  en jury af  internationale arkitekter. 114 
af  verdens førende tegnestuer ansøgte om 
at deltage og blandt de mange ansøgere 
udvalgte juryen i første etape 12 tegnestuer, 
der i overensstemmelse med den olympiske 
ånd kom fra forskellige verdensdele. 3XN 
var ene om at repræsentere de nordiske lande 
i konkurrencen. I anden etape blev feltet 
yderligere indsnævret til tre forslag, og den 
internationale jury og IOC’s eksekutivkomité 
kårede i april 2014 3XN’s forslag til vinder. 
3XN gennemførte efterfølgende opgaven 
i samarbejde med det lokale arkitektfirma 
IttenBrechbühl.

Olympic House ligger i naturskønne 
omgivelser i Parc Louis Bourget i Lausanne 
i Schweiz, og integreringen i de historiske 
omgivelser i parken, som også rummer Le 
Château de Vidy, et palæ fra 1700-tallet, var 

et centralt aspekt af  byggeriet. Med sin place-

ring i et offentligt parkrum, der tiltrækker en 
mangfoldig skare af  besøgende, vil Olympic 
House udgøre et markant arkitektonisk var-
tegn for lokalområdet. Bredden af  Geneve-

søen er et fredet område, og derfor gik 3XN i 
samarbejde med IOC til opgaven med en klar 
intention om at opnå maksimal integration 

med de grønne omgivelser 
Resultatet er et arkitektonisk udtryk, der 

respekterer både palæets historie og parken, 
med en blød overgang mellem det grønne 
offentlige rum og Olympic House. Place-

ringen af  hovedsædet på østsiden af  parken 
medfører i kombination med den tætte 
skovbevoksning mod vest en nyfortolkning 
af  den klassiske symmetri med palæet og 

dets have som midteraksen. Ved at samle 
funktionerne af  de oprindelige bygninger 
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Design arkitekt: 3XN Architects
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Leverandør af solceller: Solstis SA
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DIAGRAMMET VISER DE BÆREDYGTIGHEDSELEMENTER, SOM INDGÅR I OLYMPIC HOUSE

FACADENS ALUMINIUMSPROFILER SØRGER FOR NATURLIG SOLAFSKÆRMNING
© 2019 INTERNATIONAL OLYMPIC COMMITTEE (IOC) ADAM MØRK - ALL RIGHTS RESERVED

at reducere bygningens forbrug af  strøm fra 
det offentlige net med 30% i forhold til en 
almindelig kontorbygning. Solcellerne var 
fra begyndelsen tænkt ind som en integreret 

del af  tagets design og er derfor udlagt så de 

følger og understreger hovedtagets dobbelt-
krumme form, og den gennemgående modu-

lering af  tagdækningen og facaderne. 

FRA DESIGN TIL FÆRDIG 
BYGNING
For at sikre at design-intentionerne blev 
respekteret i det færdige byggeri, samarbej-
dede 3XN gennem hele udførselsfasen tæt 
med både solcelleleverandør, tømrere og 
tagdækkere. Som det var tilfældet for facaden, 
var det ved hjælp af  parametriske designred-

skaber muligt løbende at justere solcellepro-

jektet ud fra input fra andre fag og tilpasse til 

endeligt valg af  produkt og fastgørelser. Den 

parametriske model muliggjorde desuden 

dataudtræk af  samlet areal og orientering af  

hvert enkelt panel og sikrede derved at den 
samlede effekt levede op til energiberegnin-

gen og alle certificeringskrav.
Ventilationsåbninger, tag-adgange og 

faldsikring m.m. er disponeret og indarbej-

det så de følger panelerne og derved synes 
mindst muligt. Tag-lemme er således udført 
i matchende farvetoner og ventilationsriste 
ligeledes specialfremstillet i samme farver og 
dimensioner som solcellepanelerne. Langs 
afgrænsningen af  taget og mod det centrale 

ovenlys blev der udført tilpassede blænd-pa-

neler der afslutter de rektangulære solcellers 

samlede figur mod tagformens organiske linjer.
På forespørgsel fra bygherren blev de 

olympiske ringe indarbejdet i installationen 

og udført på aktive solcellepaneler. 

BYGNINGER ER 
STORFORBRUGERE AF ENERGI I 
ANLÆGSFASEN
Der anvendes energi til udvinding og forar-
bejdning af  grundstoffer og til produktion 

og transport af  byggematerialer til byggeriet. 

Det er derfor energieffektivt, at huset bygges 
til at kunne holde længe og til at kunne skilles 
ad og genbruges i nye konstruktioner. Det 

er der heldigvis et stigende fokus på. Men i 
bygningens levetid anvendes der også store 
mængder af  energi til bygningens drift. Der-

for er det vigtigt at have fokus på, hvordan 
der kan spares på energien f.eks. gennem 

isolering og solafskærmning, men også på 
hvor energien kommer fra, og hvordan den 
produceres? 

BYGNINGER KAN PRODUCERE 
ENERGI
Bygninger til boliger forbruger el og varme, 
særligt om aftenen når beboerne er hjemme, 
mens andre bygninger f. eks. kontorer særligt 

om dagen producerer varme ved de aktivite-

ter, de rummer. Når solceller integreres i byg-

ninger kan løsninger ved smarte produktions 
teknologier i højere grad tænkes sammes, så 
bygningerne fungerer som små kraftværker, 
der producerer energi til byens infrastruktur.

BYGNINGER KAN VED DERES 
KONSTRUKTION LAGRE ENERGI
I energiberegningen for bygninger indgår 

også byggematerialernes evne til at akku-

mulere energi. Ved det rette materialevalg 

Den enkelte bygning i byen indgår 
i et komplekst sammenspil med 

andre bygninger, hvor byens 
komplekse input og output i form 

af aktivitet og forbrug, distribution 
og lagring spiller en altafgørende 

rolle for hele byens infrastruktur og 
balance. Muligheden for både at 

forbruge energi lokalt er til stede.
Her spiller solceller integreret i 

bygninger en vigtig rolle. Derfor 
retter vi i denne artikel blikket på 
designet af energiproduktion på 

bygningen. I artiklen illustreres 
forskellige former for integration 

både i den store og den lille skala. 
Vores bøn til arkitekterne er: Kom 
nu på banen, så vi kan få designet 

nogle smukke løsninger med 
solcelleintegration!
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for bygningens konstruktion kan dennes 

energitilførsel ved drift bespares. Tunge mate-

rialer som beton og andre materialer med en 

stor termisk masse kan lagre energi: varme, 
der er oplagret i kontorbygningens dæk og 

vægge, kan udnyttes over døgnet, således at 
varmeforbruget optimeres. Såfremt man ikke 
opnår den tilstrækkelige energibalance for 

bygningen, vil der være krav om energipro-

duktion på bygningen, typisk i form af  solcel-
ler. Andre former for lagring er bl.a. batterier, 
disse er stadig under udvikling. Forhåbentligt 
bliver der fundet endnu bedre løsninger på 
lagring af  strøm, så vores bygninger i langt 
højere grad end i dag kan lagre den selv-pro-

ducerede energi.

ARKITEKTERNE MÅ PÅ BANEN!
Arkitekterne har traditionelt designudspillet, 
når bygningens udtryk og materialer skal væl-
ges. Her har arkitekter traditionelt været tilba-

geholdne overfor at integrere solceller. Ofte 
betragtes solcellerne som et nødvendigt onde, 
der er beregnet på at få energirammen til at 

gå op. Derfor bliver solcellerne ofte placeret 
på taget i forsøg på at gemme dem væk. Hel-
digvis findes der efterhånden adskillige gode 

eksempler på solcelleløsninger, der er integre-

ret på tage og på facader. Disse kan inspirere 

til at tænke nyt og kreativt, når solceller skal 
integreres i vores byer og bygninger.

Fremover vil vi se en funktionel og 
æstetisk kamp om tagfladen: hvis vi skal løse 
klimaudfordringerne, skal tagene etableres 
som grønne tage. Men ventilationsanlæg og 
lignende anlæg har en tendens til at fylde 
stadigt mere, og de placeres ofte på tagene. 
Dette giver mindre plads til solcellerne og 
det grønne element. Fremover vil der være 
øgede energikrav til bygningerne. Altså må 
der tænkes kreativt, en af  mulighederne er at 
anvende facaderne til energiproduktion. Der-
for er det nødvendigt, at arkitekterne allerede 
tidligt i designfasen overvejer de æstetiske 
muligheder, som de bygningsintegrerede 
solcelleløsninger tilbyder.

En naturlig betænkelighed er solcellers 
levetider: såfremt solcellepanelet ikke lever 
op til samme holdbarhed, som de omgivende 
bygningsdeles materialer og konstruktioner i 

tag og facader, gør arkitekter skeptiske over-
for indbygning. 

Disse betænkeligheder kan arkitekter-
ne vende til en designtilgang, der anskuer 

solcellen som et teknologisk element og giver 
solcelleanlægget et selvstændigt udtryk på 
bygningen. En senere udskiftning eller repa-

ration af  anlægget er derved mulig. Bygnings-
integration kan alternativt ses som direkte 
indbygning eller et tydeligt arkitektonisk 

udtryk, se side 25. I Green Solution House i 
Rønne designet af  GXN er solcellerne brugt 
til at fremhæve tagformen og trække dagslyset 
ind i fællesrummet og samtidig skabe solaf-

skærmning, hvor det er nødvendigt. Derved 
opnås en oplagt mulighed for at nyde godt 
af  himlens farve og skiftende skyggespil ved 
skydække og denne herlighed bliver derved 
trukket ind i bygningen

En lignende situation ses i Industriens Hus 

i København, som er renoveret og ombygget 
af  arkitektfirmaet Transform. Her favner 
et meget stort atrium alle adgange til husets 
indre funktioner og er karakteriseret af  et 

storslået og samlende rum i flere etager i 
bygningens indre.

Byens store infrastrukturelle knudepunkt i 
Blackfriars i London er designet af  Pascall + 
Watson. Broen er overdækket med solcellepa-

neler udformet som en let og elegant stål- og 

glasstruktur. I designet er integreret nordvendt 

naturlig ventilation af  stationens platforme, 
ligesom dagslysmængden er optimeret, hvilket 
i sig selv er en energibesparelse.

Her opnås dels en fortællingen om, at dette 
sted er betydningsfuldt i byen, hvor kollektiv 
transport kan føre til andre steder i metro-

polen, dels at her produceres halvdelen af  
stationens energibehov.

I Tyskland går man anderledes radikalt til 

værk: her fra bydelsen Vauban i Freiburg, 
se side 26, hvor alle huse er opført som 
lavenergi bygninger, og hvor der overalt 
findes solcelleløsninger på tagene og som 
solafskærmning på facader. Og hvorfor ikke 
benytte et parkeringshus til energiforsyning? 
I Vauban får by og bydel gensidig glæde af  

solproduktionen, idet byens grid optager 
overskydende energi.

I et af  Amsterdams byudviklingsområder 
finder man disse eksperimenterende indivi-
duelle boliger i en rækkehusbebyggelse, hvor 
forskellige alternative energiløsninger er ind-

tænkt i designet. Huset her er opført under 
en transparent klimaskærm, som behændigt 
er forsynet med solceller i tag, der danner 
solafskærmning af  facaden.

Når facadefladen, som her i CIS i Nord-

havn, tegnet af  CF Møller, konsekvent ind-

drages i til energiproduktion, skabes en helt 
særlig harmoni. Skolens hele komposition og 
sammenhæng med havnemiljøet i Nordhavn 
skaleres ned i bygningens respektive funktio-

nelle bygningsvolumener. Samtidig er facaden 
dækket af  et gennemgående facadesystem af  

kvadratiske, farvede og vinklede solceller hhv. 
glasplader, opsat i et diskret montagesystem. 
Facaden modtager spejlinger og farve fra om-

givelserne, og har fået sin helt egen historie 
ved på en super enkel måde at anvende det 
samme design, hvad enten facaden modtager 
solenergi, eller den ikke gør det, som f.eks. 
mod nord. Det synes her som om, at solcel-
lerne som facade er trådt ind på et nyt niveau, 
hvor enkelhed, gentagelse og farve skaber 
stoflighed og karakter, nogle kvaliteter som 
man sjældent har set. Endvidere har designet 
af  facaden skånet tagfladen, som i dette tilfæl-
de bruges som uderum for skolens børn, og 
ikke til de evindelige tekniske ventilationsløs-
ninger, som plager mange bygninger.

Men alt behøver ikke at være store projek-

ter, særligt på by-inventar området er der sto-

re potentialer. Infrastrukturelle installationer, 
stoppesteder, belysning, baldakiner, overdæk-

kede cykelstativer etc. giver muligheder for 
både at skabe skyggefuldt ophold i byen og at 
producere energi til lokalt brug.

ER DER FREMTID I SOLCELLER?
Der er ingen tvivl om, at de seneste år har 
skabt en stor udvikling af  produkter til 
tagløsninger. Men der findes kun ganske få 
produkter og gode eksempler, hvor facade-

integrerede solceller virker overbevisende, en 
undtagelse er dog CIS. Man kan håbe på, at 
udviklingen af  montagesystemer, materialitet 
og farvespil vil accelerere yderligere og der-
med bringe nye og enkle løsninger frem.

Alternativet vil betyde, at markedet i lang 
tid vil opleve en fortsat tilbageholdenhed med 
at anvende solceller.
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AF JAKOB KLINT, KUBEN MANAGEMENT

LANDSDOMMERGÅRDEN MED DE NYE RØDE SOLCELLER  
FOTO: PETER BOEL

Solcelleanlægget er på 52,25 kWp og består af 190 solcellepaneler á 275 Wp. 
Det er indfarvet i rød/brun RAL 8015. 
Anlægget forventes at producere ca. 47.300 kWh på årsbasis, hvilket kan fortrænge 1/5 
af ejendommens samlede el-indkøb.

RØDE SOLCELLER INTEGRERET I TAGET 
FOTO: © SOLAR LIGHTNING ARKITEKT MARTIN DIETZ

KONKURRENCEN
Tre arkitektvirksomheder blev indbudt og 
indgik samarbejde med tre solcelleleverandø-

rer om udformning og etablering af  solcelle-

anlæg på A/B Landsdommergårdens tag. De 
tre teams var: 

 » Kant Arkitekter i samarbejde med 
Komproment

 » Henning Larsen Architects i samarbejde 
med Gaia Solar

 » Svendborg Architects i samarbejde med 
Solar Elements

Ud over et fokus på æstetik var udbuddet for-
muleret således, at bygherren fik størst mulig 
elproduktion i forhold til det tilgængelige 
tagareal og til den bedst mulige etablerings-

pris. Derudover beskrev udbudsmaterialet, at 
anlægget skulle udføres teknisk optimalt med 
deraf  mindst mulig vedligeholdelse, samt med 
størst mulig sikkerhed for opretholdelse af  de 
tilbudsfremlagte ydelser. Solcelleleverandørens 
kompetencer var derfor afgørende for at kunne 
levere et tilbud, der omfattede alle væsentlige 
parametre for et velfungerende solcelleanlæg.

Det var afgørende at få en god etablerings-
pris og et velegnet æstetisk bud på solceller 
integreret i tegltaget således, at løsningen 
efterfølgende kunne anvendes på andre ejen-

domme. En særlig udfordring ved løsninger 
på røde tage er, at røde solceller forventes at 
have en lidt lavere ydelse, da den røde farve 
vil filtrere lidt af  lyset fra.

Blandt de meget forskellige og gode forslag 
til bygningsintegration af  solceller på A/B 
Landsdommergårdens tag, blev det Henning 
Larsens Architects og Gaia Solars forslag, der 
blev bedømt til at være det bedste, og som 
derfor vandt konkurrencen. Deres løsning 
viste terrakottafarvede paneler lagt på klink 
for at illudere teglsten. Panelerne ville dog 
spænde over ca. tre teglstensskift med en 
bredde på ca. 70 cm, og skabte en flade, der 
ikke var helt plan. Resultatet af  konkurrencen 

blev afgjort og offentliggjort i december 2015 
ved et arrangement i Dansk Arkitekturcenter.

REALISERINGEN
Efter offentliggørelsen af  vinderprojektet 
var næste fase at realisere projektet, og det 
indebar en lang række udfordringer. Konkur-
rencen var planlagt således, at vinderprojektet 
skulle realiseres i forbindelse med den på det 

tidspunkt forestående tagrenovering, men så 
nemt gik det desværre ikke.

Allerede ved offentliggørelsen af  de tre 
konkurrenceforslag var der enighed om, 
at det ville være æstetisk bedst, hvis hele 

tagfladen kunne udgøres af  solcellepaneler. 
På den baggrund blev aftalen med Gaia Solar 
udvidet til et anlæg for hele tagfladen, hvilket 
også kompenserede for den faldende ydelse, 
som fulgte af  de terrakottafarvede paneler.

Baggrunden for at bedømmelsesudvalget 
lagde vægt på, at man skulle satse på hele 
flader, var netop, at det nok i realiteten er 
vanskeligt at få solcellerne til at ligne tegl. 
Men ved at udtage hele tagflader kommer 
forskellige tagflader til at referere til hinanden 
således, at de spiller sammen. At støde for-
skellige tagbelægninger mod hinanden vil ikke 
være optimalt.

Landsdommergården har i 
forbindelse med en renovering fået 

et nyt tag. En del af taget består 
af røde solceller, som udgør en 

samlet tagflade. I artiklen beskrives 
baggrunden for projektet, de gode 

intentioner, valget af løsning og 
afslutningsvis rejses spørgsmålet 

om solcellernes æstetik 

Tagene i eksisterende byområder udgør et 
stort potentiale for placering af  solceller, 
og solcellerne kan i stort omfang opsættes 

med en optimal hældning og orientering i 
forhold til solen. Men de røde tage er også 

meget synlige, og sorte solcellefelter på de 
tage er ikke altid acceptabelt. Derfor er der 

behov for at finde æstetisk og arkitektonisk 
brugbare solcelleløsninger til dem. 

Med det udgangspunkt blev der ud-

skrevet en konkurrence med midler fra 
Realdania og Københavns Kommunes 
Byfornyelsespulje, hvor tre arkitektfirma-

er blev spurgt, om de ville komme med 
forslag til bygningsindpasning af  solceller 

på ejendommen A/B Landsdommergården, 
som er beliggende i Københavns Nord-

vest-kvarter. 
Nordvest-kvarteret er forsøgsområde for 

solceller i Københavns Kommune. I de kom-

mende år skal mange gamle tage udskiftes, og 

tagflader, der vender mod syd, øst og vest kan 
erstattes med bygningsintegrerede solceller. 

Københavns Kommune anslår, at der i dag 
er opsat 500 kW solceller i området, men at 
kvarteret har et potentiale på 5 MW solceller 
frem mod 2023-2025. 

Landsdommergården er opført i 1938 
og er en del af  en stor karrébebyggelse. 
Karréen er typisk for Nordvest og området 
omkring Grundtvigs Kirke, som er domi-
neret af  store karré- og parkbebyggelser i 
gule sten med røde tegltage. Andelsbolig-

foreningen Landsdommergården rummer i 
alt 80 boliger og har et samlet boligareal på 
4.910 m2. 
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”Hotel Herman K er eksemplarisk for sin 
forvandling fra transformatorstation til 
hotel. Projektet er en meget vellykket 

renovering, hvor man som noget særligt 
har formået at bevare det oprindelige 
spændingsfyldte, rå og brutalistisk ar-

kitektoniske udtryk. Det vidner om arki-
tektonisk indlevelse, en forbilledlig byg-

geledelse og et fornemt samarbejde 
med hoteloperatøren. Respekt. Det er 

en overbevisende præstation.” 

GØSTA KNUDSEN, Formand for nominerings-
udvalg for RENOVER prisen. 

Se også Renover .dk

AF MORTEN KRISTENSEN, ARKITEKT, DANSK EJENDOMS MANAGEMENT

SET FRA TRANSFORMERRUM, PÅ DET INDSKUDTE DÆK.  
RUMMENE OMKRING DEN CENTRALE MONTAGEHAL  
BENYTTES TIL RESTAURANT

De bygninger, der vedligeholdes og bliver 
stående, og dermed også genbruges, har ofte 
en arkitektonisk forunderlighed, som skaber 
en forbindelse imellem bygning og menne-

ske. Skønhed og ægthed i arkitektur er nogle 
af  de stærkeste bånd til den menneskelige 

oplevelse. 
Med det tankesæt har vi som bygherre og 

arkitekt et ansvar, og vi er nødt til at reagere 
på det eskalerende, globale nødkald på bæ-

redygtighed og ansvarlighed for den verden, 
vi efterlader os. Dansk Ejendoms Manage-

ment har tiltro til, at der i den eksisterende 
bygningsmasse er et enormt bæredygtigt 

potentiale. Et potentiale til at identificere 
og revitalisere bygninger, der besidder den 
skønhed der skal til, for at vi som mennesker 
forundres over arkitekturen. 

Den skønhed og ægthed træder tydeligt 
frem i den eksisterende transformerstation 

på Bremerholm og derfor skal vi anerken-

de arbejdet fra de mennesker, der opførte 
den oprindelige bygning. Bygningen har så 
grundlæggende kvaliteter, at man i nutiden 
har haft lyst til at bevare den frem for at rive 
den ned. Og her er måske et vigtigt lærepunkt 
for bæredygtighed: at hvis man skal bygge, så 
gør det ordentligt og lav noget smukt, som 
fremtiden har lyst til at bevare.

Den gamle transformerstation er 

sprængsikkert in-situ støbt, specielt til det 
formål at huse de store transformere, som 
indtil 2013 forsynede København med strøm. 
Bygningen stod inden renoveringen i sin 
originale arkitektur med enorme haller til de 
store maskiner samt med en unik bronze-

facade. Det har været et omdrejningspunkt 
for projektet at underbygge den oprindelige 

historie i alle arkitektoniske detaljer, og gen-

fortælle sporene fra fortiden. 

Flere løsninger blev udviklet, og til sidst 
blev der skrevet kontrakt om leverance af  et 
anlæg, men anlægget blev aldrig leveret, så vi 
ved ikke, om det var en brugbar løsning. Gaia 
Solar gik konkurs, og A/B Landsdommergår-
den stod uden en leverandør af  deres anlæg. 
Dermed blev der behov for et nyt udbud.

Det nye udbud blev gennemført i foråret 
2018, og denne gang blev der kun inviteret 
leverandører/entreprenører af  solcelleanlæg. 
Årsagen til at gennemføre et nyt udbud var 
dels et krav for Københavns Kommune, da 
offentlige byfornyelsesmidler var involve-

ret, dels et ønske om at få tilbud fra mange 
leverandører for at få den bedste løsning til 
den bedste pris. Vurderingen var, at der siden 
konkurrencen var kommet flere nye solcelle-

produkter, der var velegnet til tegltage.
Valget faldt på et tilbud fra Solar Lightning, 

og der blev indgået kontrakt ultimo 2018 
om etablering af  et solcelleanlæg udført med 
røde paneler (standardpaneler) fra en italiensk 
leverandør. I juni 2019 var anlægget etableret 
og tilsluttet. 

BUSINESS CASEN
Ser vi bort fra, at anlægget ikke kom op i 
forbindelse med det øvrige tagarbejde, og 
at der dermed var omkostninger til stillads 
mm. igen, har solcelleanlægget kostet ca. 
1 mio. kr. inklusiv vekselretter, tilslutning, 
moms m.m. Dermed har anlægget kostet 
knap 20.000 kr./kWp. Fra den pris kan 
fratrækkes omkostninger til tegl, som er ca. 
500 kr. pr. m2 og som spares, da panelerne 

erstatter tegl. Merprisen for opsætning af  
solceller bliver dermed ca. 16.000 kr. pr. 
kWp inklusive moms. 

Et anlæg af  tilsvarende størrelse på et fladt 
tag koster ca. 12.000 kr. pr. kWp, så prisfor-
skellen er ikke stor. 

Egen forbrugsandel af  anlæggets produk-

tion af  el er 85%, de sidste 15% sendes ud på 
nettet og har kun en lille værdi for forenin-

gen. Tilbagebetalingstiden for anlægget er ca. 

10 år. 
I forbindelse med etableringen af  

anlægget har der været en omkostning til 
omlægning af  målere. Ejendommen har nu 
en hovedmåler til ejendommen og bimålere 
i hver bolig. 

Endelig har der været udgifter til omlæg-

ning af  hovedtavler i kælderen, nyt hoved-

stik og nye el-føringsveje i kælderen. Det 
er meget vanskeligt at sige noget generelt 
om de omkostninger, da det kan variere 
meget fra ejendom til ejendom. Eventuelle 
omkostninger til omlægning infrastrukturen 

for el er på mange måder en dark horse 
ved solcelleanlæg, da den såkaldte virtuelle 
afregning af  solcellestrøm aldrig er blevet til 
virkelighed. 

SOLCELLER I VORES BYER?
Ser vi ind i en virkelighed, hvor solceller 
integreret i bygninger bliver et kæmpe for-
retningsområde i Europa og USA? Måske – 
meget taler for det: 

 » Solcellerne kan i større grad end tidligere 
være en integreret del af  bygningers 

facader, tage, vinduer og solafskærm-

ning. Nye produkter er kommet på 

markedet, og arkitekter og bygningsejere 
kan ikke på samme måde som tidligere 

afvise solceller som et fremmedelement 
på bygninger. Så hvorfor ikke bruge den 
mulighed og i tilgift opnå energi?

 » Solceller er ikke længere noget der opta-

ger plads. Tværtimod – bygninger udgør 
et potentiale for placering af  solceller. 

 » Produkterne falder i pris og kan udføres 
i mange farver og med forskellige 
overflader uden større betydning for 
solcellernes produktivitet. 

 » Solcellernes udbredelse bliver understøt-
tet af  reguleringer og politiske mål om 

at nedbringe bygningers CO
2
-belastning 

og ikke mindst ønsket om zero energy 
buildings i EU.

 » Prosumer-bygningernes rolle som både 

aftager og producenter af  energi taler 

også i solcellernes favør. Det sikrer et 
mere robust energisystem for net-selska-

berne, og batterier understøtter en sådan 
udvikling, hvad enten de er i bygning-

erne eller i transportmidler omkring 

bygningerne. 

Med de ovenstående forhold er vejen måske 
ved at være banet for, at solceller kan udgøre 
et væsentligt bidrag til energiforsyningen i 
vores byer. Spørgsmålet i forbindelse med 
Landsdommergården er: om den løsning, der 
er gennemført på bygningen, er god nok? 
Kan det accepteres at tage ser sådan ud? 
Svaret er op til dig. 

“Genbrug er god brug”. 
Sådan lyder handleforskriften 

i en af fjernsynets populære 
børneprogrammer. Og det gælder 

også i forbindelse  
med byggeri. Det miljømæssige 

fodaftryk er ofte væsentligt mindre, 
end hvis man river ned og opfører 

nyt, og i stedet for kan bruge de 
materialer,  

som allerede er til stede 

HOTEL  HERMAN K
 - PERSPEKTIVER PÅ ARKITEKTONISK SKØNHED  
 OG BÆREDYGTIGHED I KØBENHAVNS TIDLIGERE 
TRANSFORMERSTATION
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Bygherre: Dansk Ejendoms Management A/S 

Arkitekt: Dansk Ejendoms Management A/S 

Installationsingeniør: Dansk Energi Management A/S 

Konstruktionsingeniør: AB Clausen A/S 

Indretning og inventar: Brøchner Hotels

AF BERITH MAVROMATIS OG INGE VESTERGAARD, ARKITEKTER OG BESTYRELSESMEDLEMMER I FBBB

DEN NYE GADEFACADE MED NYT  
INDGANGSPARTI OG ÅBNE LAMELFAG

VÆRELSE MED DE HVIDE MARMOR KUBER MOD 
DEN RÅ BETON. FOTO: BRØCHNER HOTELS

ORIGINAL, CENTRAL MONTAGEHAL  
MED 11 METER TIL LOFTET OG DE FEM METER HØJE PORTE,  

DER FØRTE IND TIL TRANSFORMERRUMMENE

DEL AF UDSTILLINGEN DEMO-SITE PÅ TEKNOLOGISK INSTITUT

I Danmark er ca. 2 % af el 
produktionen dækket af solstrøm, 
langt overvejende fra markanlæg. 

I byggeriet bruges solceller kun 
i meget begrænset omfang. Står 

man for at vælge, om man skal 
forsyne sin bygning  

med bygningsintegrerede solceller, 
vil anlæggets levetid altid  

være en afgørende parameter: 
Levetiden vurderes at være 

forholdsvis god.  
Der gives normalt garantier på 

20-25 år for solpanelerne, for nogle 
endog op til 50 år, og 10-15 år for 

de bagvedliggende omformere 

FBBB har været på tur til Demo-site på Tek-

nologisk Institut i Høje Taastrup for at finde 
frem til i hvor høj grad solcellers integration, 
æstetik og funktionalitet er forbedret siden 

vores sidste artikel i FBBB-magasinet Frem-

tidens klimaskærm nr. 2016/1. 

Demo-sitet er et af  resultaterne af  projek-

tet Ny BIPV Teknologi, der er støttet af  Ener-
giteknologisk Udviklings- og Demonstrati-
onsprogram (EUDP). Desuden har projektet 
modtaget støtte fra ForskVE og Nordic 
Innovation. Teknologisk Institut lægger areal 
til, Solarplan er koordinator for udstillingen, 
se mere på solarcity.dk.

På Demo-site vises eksempler på byg-

ningsintegrerede solcelleløsninger (BIPV= 

Building Integrated Photovoltaics) på tage 
og facader. Der præsenteres forskellige 

solcelleløsninger, som er afprøvede og som 
er fuldt tilgængelige på markedet. Der vises 
flere typer løsninger, både til tag og facade og 
i røde, blå og sorte nuancer. Solcellerne har 
dog overvejende stadig den udfordring, at 
de spejler, og de kan derved genere naboer. 
Ikke alle løsninger synes lige velegnede til at 
bygningsintegrere. De udstillede integrerede 

løsninger kræver, at de tænkes sammen med 
nye bygninger, eller som samlede løsninger 
for et nyt tag eller en ny facade. Der er stadig 

behov for at nytænke æstetiske løsninger ved 
renovering og ved løsninger, hvor mindre 
facadepartier kan anvendes til solceller.

meter høje porte ind til transformerrummene 
indrammer og genfortæller den skala rum-

mene oprindeligt besad. Efter en omfattende 

miljøsanering er portene nænsomt restaureret 
til sit oprindelige udtryk. 

Bygningens facade indeholdt oprindeligt 
en stor seks meter høj portåbning, skjult og 
maskeret bag de smukke bronzelameller. 

Denne åbning er genbrugt som indgangspar-

ti. Vinduer er skjult bag facaden, kun med få 
åbne søjler, hvor lameller er specialombygget 
og åbnet, så de hænger ud fra facaden. 

Projektets bagfacade og tagflade er udvidet 
til at indeholde op til fem fulde etager med 
hotelværelser og i gården er der lavet en 
tilbygning til hotellet med indeholdende 
hotelkøkken med en åben tagterrasse ovenpå. 
Byggeriet blev undervejs i projektet stillet 
overfor et myndighedskrav om selv at skulle 
kunne forsyne vand til et fuldt sprinklet hus. 
Dette resulterede i projektering og opfør-
sel af  64 m3 vandtank under tilbygning i 
gårdrum. Derudover er husets kælderplan 
sænket, og fundamenter er understøbt i hele 
bygningen. 

Projektet er bragt op til nutiden med 

skjulte installationer igennem hele huset, som 
omfatter fuldt sprinkleranlæg, ventilation, 
varme, køling, vand, pumper og solcelleanlæg. 
Projekteringen har krævet betydelig tværfaglig 
integration. 

Hoteller kan med fordel drage nytte af  

solenergi. Det høje energiforbrug i de produ-

cerende timer, gør det til en god forretning at 
installere et solcelleanlæg. Solcelleanlægget på 

Hotel Herman K er valgt således, at anlægget 
har minimal synlighed, som et traditionelt 
solcelleanlæg på taget, da det effektivt udnyt-
ter det tilgængelige areal. Energimærkemæs-

sigt er anlægget i teorien selvforsynende. I 
praksis dækker anlægget dog langt fra husets 
elforbrug, da der udover hoteldriften er krav 
om procesventilation til køkken. 

Den unikke skønhed i denne særegne 
arkitektur bærer tydeligt præg af, at byg-

ningen ikke oprindeligt er skabt til at huse 
mennesker. For at transformere bygningen til 

at indeholde en ny funktion som hotel, er der 
arbejdet med at mindske skalaen i de store 

transformerrum. Dette er gjort ved at ind-

føre indskudte dæk i de tre transformerrum, 
der omkranser den bevarede 11 meter høje 
centrale montagehal. De eksisterende fem 
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SOLARPOLARIS´ BUEDE SOLCELLELØSNING SOLAROPTI TEGLSTEN  
MED INTEGREREDE SOLCELLER

ENNOGIE OG SOLARELEMENTS PRODUKTER  
OPLAGT SOM HELTAGSLØSNINGER

HEM-CFR-MODUL KOMBINERET MED 
ROCKPANEL ANTRACIT

SOLARTAG MED DIAGONALSKIFER  
KOMBINERET MED SOLPANEL

KOMPROMENT FACADE- OG TAGSYSTEM MED  
INTEGREREDE SOLCELLER

SOLARELEMENTS GLAS MED TYNDFILMSOLCELLER 
MED TO SLAGS TRANSPARENS

delse i både nybygning, vedligehold og ved 
renovering. 

KONKLUSIONER OM SOLCELLERS 
BYGNINGSINTEGRATION?
Solcelleområdet er desværre ikke prioriteret 
særligt højt i dansk energiforskning, og reali-
seringen af  BIPV Demo-sitet er kun lykkedes 
ved samtænkning mellem flere projekter. 
Demo-site rummer en fantastisk mulighed 
for, at producenterne kan få deres produkter 
verificeret gennem test og måling eventuelt 
ved sammenlignelige målinger af  ydelse, 
styrke og tæthedsprøver, kortlægning af  tem-

peraturfordeling under drift og termisk ydelse 

for kombinerede el- og varmemoduler (PVT). 
Men Demo-site viser også, at der stadig er 
et stykke vej at tilbagelægge for producenter, 
leverandører og udviklere, før udbuddet af  
bygningsintegrerede solceller bliver æstetisk 
attraktive for arkitekterne. Der er stadig ud-

fordringer med flere af  produkterne. I flæng 
kan nævnes spejlinger, reflekser, det materi-
alemæssige samspil mellem tagmaterialet og 

solcellerne, samt ikke mindst spørgsmålet 
om hvordan produkterne ældes i relation til 
bygningens øvrige de materialer. 

Ligeledes er der usikkerhed om, hvordan 

forskellige produkters levetider i bygningens 
klimaskærm skal håndteres, f.eks. når to pro-

dukter på samme tag har forskellig levetid. Ved 
udskiftning af  integrerede solceller, bør dette 
kunne ske uden at hele taget/facaden skal invol-
veres. Dette stiller krav til monteringssystemer 
og detaljer omkring kanter og sammenbygning 

med andre tagelementer. Disse spørgsmål er 
essentielle at få afklaret på en forenklet måde. 

Endeligt er der stadig ikke så stort et 

udvalg af  facadeløsninger, som man kunne 
ønske. Især som facademateriale er der 
ønsker til f.eks. farvevariation og transparente 
overflader, der ikke kun virker teknologisk, 
men som også tilbyder mathed, stoflighed og 
struktur, sådan at solcellen ikke fremtræder 
kold og afvisende. 

Sidst men ikke mindst er der behov for til-
gængelige og sammenlignelige livscyklusana-

lyser for produkterne. Resultaterne af  Dansk 

Solenergis to opbygninger på demo-siten 

fremgår af  ´LCA-rapport, EUDP-projekt – 
Ny BIPV Teknologi´, udført af  Teknologisk 
Institut, februar 2019. Hvis en større national 
satsning blev gennemført kunne detaljerede 
LCA-analyser for forskellige solcellesystemer 
blive tilgængelige for brugerne.

Demo-site blev til i 2018 for en foreløbig 

periode af  tre år, men der er fortsat behov 
for udvikling af  demo-sitet. FBBB kan kun 
opfordre til, at denne periode forlænges, da 
det giver en rigtig god mulighed for at un-

dersøge, hvordan løsningerne virker og tager 
sig ud i praksis. FBBB opfordrer endvidere 
til, at der bliver lavet flere analyser af  effekt 
og parallelt udarbejdet LCA-analyser, så det 
bliver muligt for rådgivere og brugere at sam-

menligne produkterne, når der skal vælges 
bygningsintegrerede solceller i byggeriet.

TAGINTEGRATION 
Solarpolaris har udviklet et letvægtspanel, 
som kan integreres i tage med lav belastnings-
kapacitet. Det er bøjeligt og kan anvendes på 
buede overflader. 

Producenterne har også arbejdet med 
løsninger til røde tegltage, f.eks. er ZEP 
Nordic solcelletegl med tagintegrationsløs-
ningen GSE Integration fra Solaropti, hvor 
solcellen er monteret direkte på selve stenen. 
Løsningen findes i røde og sorte tegl. Set fra 
et arkitektonisk synpunkt bør dette produkt 
stadig udvikles, således at materialiteten på en 
eller anden måde signalerer enten tegl eller 

solcelle.

Andre produkter kræver, at hele taget er 
beklædt med solceller. Det gælder f.eks. En-

nogie, som både kan producere el og varme, 
og som består af  rammeløse tyndfilmmodu-

ler uden synlige celler og lodninger. Solrif  fra 

Solarelements er også en heltagsløsning, men 
kan også anvendes til en del af  et tag. Disse 
produkter består af  monokrystallinske solcel-

lemoduler indsat i rammer. Begge produkter 
har udfordringer med spejlinger og reflekser.

FACADE- OG TAGINTEGRATION
Et produkt, der ikke har samme udfordrin-

ger med reflekser og spejlinger, er de sorte 
solceller, som diagonalskifer fra Solartag har 
indbygget under matsort, hærdet glas, og 
som er opsat i kombination med tagpladerne 

Steno Protego fra Steni. 

Når vi i fremtiden skal hente en større del 
af  vores strøm fra solceller, er det nød-

vendigt også at tænke i facadeintegration! 
På Demo-site vises et mindre udvalg af  
facadeløsninger egnet til bygningsintegrering. 
Produktet HEM-CFR-moduler fra Dansk 
Solenergi fremtræder som lysegrå paneler, der 
kan monteres sammen med Rockpanel An-

tracit. Som tagflade og eventuel facadeflade 
virker begge produkter matte og matcher de 
sammenbyggede materialer med en arkitekto-

nisk vellykket integration. 
Komproment viser også løsninger på 

bygningsintegrerede solceller i en facade af  

naturskifer, keramisk skifer og teglklinker. 
Solcellerne er beskyttet af  mat satineret glas 

med en glansgrad under 10, som betyder, at 
genskin ikke vil genere naboer. Klinkerne 
findes både i røde og sorte. Den tydelige 
forskel i materialitet, farve, patinering mm. vil 
stille krav særlige til arkitekterne om at finde 
løsninger, hvor de to materialer kan indgå i et 
harmonisk og æstetisk samspil. Teglklinkerne 

vil kunne vinde ved en videreudvikling som 
tilfører dem en stoflighed og en mat reflek-

sion, som vil gøre deres materialitet mere 
tiltalende for sammenbygning på tagflader og 
bestemt også på facader.

Solarelement har opsat løsninger som 
facadepartier på lodret opstillede glasparti-

er i forskellige farver med integrerede a-Si 
tyndfilm. Produktet kan leveres som tolags 
eller trelags paneler med forskellige grader 

af  semi-transparens, jo mere transparens jo 
lavere energiproduktion. Glaspanelerne kan 
anvendes som ruder i ovenlys, overdæknin-

ger, curtain-wall facader, brystningspartier 
og i gulve. Men som andre glasmaterialer har 
elementerne en spejlende effekt. De findes i 
flere farver; grøn, gul, orange, rød, lilla, blå, grå, 
hvid og sort. De farvede glaspartier har samme 
ydelse som ikke farvede. Produktet med dets 
transparens og farver lover godt for facade- og 
tagløsninger i byggeriet. Det bliver spændende 
at se eksempler på produktets anvendelighed.

Angående betjeningen af  solanlæggene 
bemærkes, at det ikke kun er de bygnings-
konstruktive metoder der bør videreudvikles, 
men også de installationsmæssige forhold, 
hvor antal ledninger og omformere ikke 
synes hensigtsmæssige og enkle ved anven-



BLIV MEDLEM

Som medlem af Foreningen Bære-
dygtige Byer og Bygninger, bliver 
du del af en forening med en bred 
og tværfaglig medlemskare, der 
aktivt arbejder med udbredelse af 
bæredygtighed i byer og bygninger.

Som MEDLEM får du adgang til:

1. www.fbbb.dk/medlemservice
2. Vores månedlige medlemsser-

vice  
tilsendt på email

3. Rabat på FBBB-arrangementer
4. Særlige medlemstilbud
5. Projekter gratis i foreningens 

database:  
www.bæredygtigebygninger.dk.

ET FAGLIGT NETVÆRK

FBBB er en politisk og økonomisk  
uafhængig forening, som præger  
udviklingen ved at formidle viden  
om bæredygtige byer og bæredyg-
tigt byggeri

Foreningen er et fagligt netværk for  
alle som arbejder med bæredygtig-
hed eller som ønsker at dygtiggøre 
sig inden for dette felt.

Foreningen deltager i udviklingen af 
bæredygtige projekter.

Foreningen er høringspart og har 
på den måde indflydelse på plan-, 
miljø- og byggelovgivning.

Se foreningens database over bæredygtige bygninger i Danmark: B æ re d y g t i g e b y g n i n g e r. d k

Nærværende temamagasin fra Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger indgår som led i EUDP projektet, 
Ny BIPV Teknologi, koordineret af Cenergia og Solarplan, hvor der er udviklet og målt på nye typer farvede 
solcelle løsninger, i samspil med etableringen af et BIPV Demosite på Teknologisk Institut. Samtidig har man 
arbejdet med AktivHus-mærkningen og en online AktivHus overvågning for Copenhagen International School, 
som har udløst den internationale Active House Award i 2018 (se også: www.activehouseBIPV.com ). 
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