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Nulenergibyggerier på EUC Nordvest:
2010 Nulenergihus Elevprojekt 240 m2 3,4 mio. kr. kr. 14.166 / m2. 
2012 Robotcenter Erhvervsuddannelserne 200 m2 2,7 mio. kr. kr. 13.500 / m2. 
2014 Hybridt læringscenter EUD + GYM + VEU 1.400 m2 15,0 mio. kr. kr. 10.714 / m2. 
2015 Rotunden Kollegie (30 boliger) 960 m2 17,4 mio. kr. kr. 18.136 / m2. 
2016 Teknisk Gymnasium HTX 2.200 m2 22,4 mio. kr.  kr. 10.181 / m2. 

Alle priser er excl. moms.

Alle anlægsinvesteringer er medregnet (solceller, varmepumper og jordvarmeanlæg)



Referenceforbrug på EUC Nordvest (Grontmij – energimærkning 2012)

Opvarmning (fjernvarme) 104,44 KWh/m²/år
El til opvarmning (pumper og lys) 53,18 KWh/m²/år
I alt 157,62 KWh/m²/år

Derudover el til andet end opvarmning 34,53 KWh/m²/år

Samlet energiforbrug 192,15 KWh/m²/år

Pris for varme:   104,44 KWh * kr. 0,40 =    kr. 41,78 m²/år
Pris for el: (53,18 KWh + 34,53 KWh) * kr. 1,60 =  kr. 140,34 m²/år

Samlet energiomkostning pr. m²/år: =   kr. 182,12 m²/år



Solenergiindstråling i Danmark
Den årlige solindstråling i Danmark varierer normalt ikke 
mere end 10 % fra et gennemsnitstal (referenceåret), og 
udgør ca. 1000 kWh/m2/år for en vandret flade. 

Orienteres fladen mod syd med en hældning på 42° fås 
godt 1200 kWh/m2/år. På grund af Danmarks placering 
omkring 56° nordlig bredde er årstidsvariationen stor, 
mere end en faktor 10 fra bedste (juni) til ringeste 
(december) måned. 

I illustrationen ses den globale solindstråling for 
Danmark i kWh/m2/år baseret på målinger foretaget af 
Danmarks Meteorologiske Institut. 

Kilde: www.dmi.dk







Nulenergi?

Omkostningsmæssigt

Forbrugsmæssigt (Co2)



Solceller 

Luft til vand
Jord til vand
Luft til Luft



Nulenergihuset er 254 m2 og er udstyret med varmepumper og et 
solcelleanlæg på 6 kWp. Husets energiforbrug er anslået til 9.2 kWh/m2 pr. år. 
Al energiforbrug inklusive belysning og solcellernes produktion er inkluderet i 
dette overslag. Et almindeligt hus efter 2012-standarder har et anslået 
energiforbrug på ca. 36.6 kWh/m2. Forskellen er derfor 27,4 kWh/m2, hvilket 
betyder at der for 254 m2 er sparet 6960 kWh i EUC Nordvests Nulenergihus. Da 
hver kWh ca. giver en udledning på 0,55 kg CO2, giver det en CO2-besparelse på 
3828 kg. pr. år. Et almindeligt hus i samme størrelse bruger ca. 75 % mere 
energi.

http://www.passivhusnordvest.dk/nulenergihus-pa-skoleskemaet
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Første beboer flyttede ind i Juni 2015 

Siden da har huset produceret 29.505 kWh.
Varmepumperne har brugt 27.415 kWh.

2015 Rotunden (30 boliger) 960 m2/17,4 mio. kr./kr. 18.136 / m2. 

Eget køkken
Eget bad

Ikke tilkoblet fjernvarme

Rotunden 2014-2015



Teknisk Gymnasium 2015-2016







• Januar 2015 – Innovationscamp for alle daværende 
elever på Htx faciliteret af Innovation.Lab, Aarhus

• Januar 2015 – Brainstorming for alle medarbejdere –
igen faciliteret af Innovation.Lab

• Valg af bygherrerådgiver
• Februar 2015 til juni 2015 – arkitektkonkurrencer
• Kommunal forbehandling
• Juni 2015 – udvælgelse og nedsættelse af 

byggeudvalg
• August 2015 – Udbud
• Oktober 2015 – Licitation 2.200 m2 /22,4 mio. kr. / kr. 10.181 / m2. 

• December 2015 – byggestart
• Oktober 2016 – indflytning
• December 2016 - indvielse

Nulenergi Teknisk Gymnasium 2015-2016



• Teknisk meget avanceret
• Rådgivere traditionelle
• Leverandører usikre på virkemåde
• Aflevering vanskelig
• Efteruddannelse af personale
• Overvågning af drift

Nulenergi Teknisk Gymnasium 2015-2016













Opsummering

• Overvej nybygning i stedet for renovering
• Indtænk ny teknologi og egenproduktion af el
• Skab ejerskab til nulenergitanken 
• Vær vedholdende i forhold til rådgivere
• Hav respekt for indkøring 
• Uddan servicemedarbejdere
• Synliggør energiforbruget


