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Introduktion til NAVITAS Missionen, Visionen og NAVITAS i tal 

MISSIONEN

for Navitas er at skabe og fremme tekniske uddannelser og forskning & udvikling, 

innovation, iværksætteri og erhvervsudvikling regionalt og nationalt.

VISIONEN

for Navitas er at være et internationalt kraftcenter for uddannelse, forskning & 

udvikling, innovation og iværksætteri inden for energisektoren.

EKSPERIMENTELLE FACILITETER
Navitas er udstyret med topmoderne laboratoriefaciliteter og eksperimentelt udstyr.

Blandt andet er den sekskantede bygning opført som fuldskala energilaboratorium, hvor bærende 

konstruktioner, energistyringssystemer samt køle- og ventilationsanlæg er fuldt tilgængelig for forskere 

og studerende.

ENERGITEKNOLOGI
Navitas har mærket energiklasse 1 og opfylder principperne for integreret energidesign, samt 

projekteret og godkendt efter en VERY GOOD klassificering i BREEAM International Bespoke 2010 

systemet.



Bygherre (ejerkredsen)

Aarhus Universitet (AU) 
Aarhus Maskinmesterskole (AAMS) 
INCUBA 
Aarhus Kommune 

Totalentreprenør

PIHL (indtil konkurs august 2013) 
A. Enggaard A/S

Arkitekter

Kjaer & Richter A/S 
Christensen & Co arkitekter a/s 
Marianne Levisen Landskab Aps

Projekt perioden

Projektering        august 2010 – marts 2012
Byggefase            juni 2011 – februar 2014 
Afleveringsfase   marts 2014 – juni 2016
Afleveringsdato  26. juni 2014

Bruttoetageareal 38.300 m2

Parkering 24.500 m2

Aarhus Universitet 5.300 m2 undervisning
1.900 m2 laboratorier og værksteder
3.500 m2 administration

Aarhus Maskinmesterskole 2.300 m2 undervisning
1.800 m2 laboratorier og værksteder
1.500 m2 administration

INCUBA 5.000 m2 kontorudlejning
1.700 m2 administration og mødelokaler

Fælles faciliteter 3.500 m2 Kantine, café, fitness osv.

NOGLE AF DE TEKNISKE INSTALLATIONER
Solceller 1.200 paneler, peak effekt 280 kw
Ventilationsanlæg 53 stk
Elevatorer 7 + 2 handicaplifte
Rullefortov 2 stk
Håndvaske, berøringsfri blandingsbatterier 285 st.
Toiletter 185 stk
Rør, VVS og sprinkler 40 km
Radiatorer 1.500 stk
CTS punkter 15.500 stk
Svag- og stærkstrøms kabler 680 km
Belysningsarmaturer 3.000 stk
Mobiltelefoni-antenner 160 stk

Introduktion til NAVITAS Missionen, Visionen og NAVITAS i tal 



Commissioningprocessen Making Better Buildings / Making Buildings Better

Hvad fik ejerforeningen NAVITAS med Commissioning

Commissioning er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der fokuserer på totaløkonomi og installationernes 

samspil. Resultatet bliver en energioptimeret og velfungerende bygning, med tilfredse brugere og en mere kompetent og 

motiveret driftsorganisation.

Ifølge Ingeniøren den 24. april 2015, går danske bygningsejere glip af store energibesparelser, fordi de ikke stiller præcise

krav til, hvad bygninger skal kunne, når de er opført. 

En konservativ beregning som Ingeniøren har udarbejdet 

med hjælp fra Statens Bygge- forskningsinstitut viser, at 

danske erhvervsbygninger, opført i årene 2011 til 2014, vil 

kunne spare omkring 86.000 MWh årligt.

Dette energitab svarer til det samlede energiforbrug i knap 

4.400 husstande, eller det private forbrug minus transport 

i en by med godt 9.000 indbyggere.



Commissioningprocessen Making Better Buildings / Making Buildings Better

Hvad fik ejerforeningen NAVITAS med Commissioning

Commissioning er en proaktiv dialog- og kvalitetsstyringsproces, der fokuserer på totaløkonomi og installationernes 

samspil. Resultatet bliver en energioptimeret og velfungerende bygning, med tilfredse brugere og en mere kompetent og 

motiveret driftsorganisation.

Commissioningprocessen kører parallelt med byggesagen, og skaber sammenhæng mellem forskellige anlæg og 

entrepriser ved at involvere drift organisation, brugere, rådgivere, entreprenører og leverandører – og udnytte de 

ressourcer, der i forvejen er i byggeprocessen. Derudover er et væsentligt formål at håndtere grænsefladerne mellem de 

forskellige leverandører og entrepriser.

Making Better Buildings / Making Buildings Better



Commissioningprocessen Making Better Buildings / Making Buildings Better

Eksempler på nogle af de konstaterede fejl, efter aflevering (med commissioning)

Making Better Buildings / Making Buildings Better

· Aktuator og ventiler på varmeanlægget passer ikke teknisk sammen

62,50 % visning på CTS anlæg 100% åbning

31,25 % visning på CTS anlæg 100% åbning



Eksempler på nogle af de konstaterede fejl, efter aflevering (med commissioning)

Making Better Buildings / Making Buildings Better

· Aktuator og ventiler på varmeanlægget passer ikke teknisk sammen

· Varmeinstallationen var ikke rengjort inden idriftsætning

· CTS anlægget var ikke programmeret som beskrevet af ALECTIA

· Samtlige 53 ventilationsanlæg var ikke ordentlig indreguleret, og har alvorlige elektriske monteringsfejl

· Forkert udført isolering og beskyttelse af kondenserende rør

· DALI styringen virkede ikke optimalt, grundet forkert lux målinger

· ADK og AIA anlæg fungerede ikke, brugere kan ikke låse deres døre eller kommer til ulåste døre

· osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv. osv.

Flere af de tekniske anlæg er ikke brugervenlige for driftsorganisationen.

Commissioningprocessen Making Better Buildings / Making Buildings Better



BIG DATA I BYGNINGSDRIFTEN Fra traditionel trendkurver til BIG DATA

Teknisk installation af CTS anlægget

CTS Server

Honeywell SymmetrE R410.2

· Integreret OPC server

Honeywell SymmetrE understøtter
· Ethernet TCP/IP

· LON

· Dali

· BACnet / IP

· BACnet / MSTP

· Cbus

· Zwave

· KNX

· M-bus

· Modbus



BIG DATA I BYGNINGSDRIFTEN Fra traditionel trendkurver til BIG DATA

Brugervenlighed for Facility organisationen, Integration mellem de tekniske anlæg og bygningen som laboratorium

I byggeprogrammet blev der lagt vægt på, at bygningen i form af bygningsdele og installationer, skulle fungere som 

udviklingslaboratorie, der kunne tænkes ind i den daglige undervisning og forskning.

Det handler om tre vigtige elementer, som de forskellige entrepriser skulle indtænke:

Synlighed af og tilgængelighed til bærende konstruktioner, andre bygningskomponenter og tekniske 

installationer herunder føringsveje og teknikrum.

Ekstra målepunkter for registrering og logning af bygningens dynamisk og energibalancer i samspil med 

omgivelser og brugere.

Brugerfladen på bygningens CTS med udvidet visualisering og logning af drifttilstand med fokus på indeklima 

og energiforbrug.

OPCLE rocess ontrol
OPC betyder OLE Process Control, det indeholder et akronym inde i et akronym, idet OLE

står for Object Linking and Embedding. 

Udtrykket "Protokol" er misvisende. Dette er i virkeligheden en suite af protokoller, hvis formål er at skabe en grænseflade 

mellem industrielle enheder og Windows API grænsefladen.



BIG DATA I BYGNINGSDRIFTEN Fra traditionel trendkurver til BIG DATA

SymmetrE



BIG DATA I BYGNINGSDRIFTEN Fra traditionel trendkurver til BIG DATA

NEDAP

Windows Master

Johnson Køleanlæg

Esgraf ABA

Osv. osv.

SymmetrE



Prædiktiv styring & Demand Response Ikke bare en mulighed men en realitet

Hvad er prædiktiv styring (af lat. prædictus · ”som kan forudsiges”)
Jordens klima er under forandring, og om ganske få generationer vil der være godt 10 mia. mennesker på vores klode, som 

alle vil komme til at skulle bruge energi. Det bliver derfor stadig vigtigere at vi bruger energien smartere og mere 

samfundsmæssigt korrekt.

Konsekvenserne af tekniske anlæg som ikke spiller sammen, kan have en stor økonomis betydning for en bygning. Men 

hvad sker der når man ind tænker prædiktiv styring og tænker samfundsøkonomi med ind i billedet med Demand Response.

I et unikt samarbejde imellem NAVITAS, Aarhus Maskinmesterskole og AffaldVarme Aarhus vil sætte fokus på om prædiktiv

styring og Demand Response vil være fremtidens varmestyring af bygninger, ved at sætte både indeklima og 

samfundsmæssig energistyring i fokus.

Indenfor de næste par uger vil der blive implementeret prædiktiv styring af varmestyringen for i alt 39.705 m2, samt 

Demand Response opimod fjernvarmenettet hos AffaldVarme Aarhus, for at frigive kapacitet i spidsbelastningsperioderne 

ved at akkumulere varme i konstruktionen på NAVITAS.



Prædiktiv styring & Demand Response Ikke bare en mulighed men en realitet

Baggrund og beskrivelse for den prædiktiv styring

NAVITAS har i de foregående kolde perioder haft en del brugere som har haft oplevelsen af kolde lokaler i de tidlige 

morgentimer, dette selvom at temperaturen er oprethold ved samme konstante temperatur hele dagen. Forsøg med 

kuldenedfaldssikring har grundet både tekniske og mekaniske udfordringer vist sig ikke at være tilstrækkeligt for at 

brugerne oplever et optimalt indeklima.

Den prædiktive styring vil tilrette samtlige varme-

indstillinger i bygningen, beregnet ud fra tidligere 

resultater og/eller kommende vejrforhold. Yderligere 

vil AffaldVarme Aarhus kunne bestemme tidspunktet 

for hvornår den prædiktive styring skal starte og 

stoppe, ud fra spidsbelastningen på fjernvarme 

nettet, og brugerne i bygningen.



Prædiktiv styring & Demand Response Ikke bare en mulighed men en realitet

Baggrund og beskrivelse for den prædiktiv styring

Samarbejdspartnere, brugere og interesserede vil kunne følge projektforløbet 

med APP’en NAVITAS PHDR løbende under hele forløbet.



Prædiktiv styring & Demand Response Ikke bare en mulighed men en realitet

Baggrund og beskrivelse for den prædiktiv styring

Samarbejdspartnere, brugere og interesserede vil kunne følge projektforløbet 

med APP’en NAVITAS PHDR løbende under hele forløbet.

”BIGDATA, eller struktureret data giver ikke kun mulighed for energi-
optimering, men også optimering af indeklima, vagttjeneste, 

adgangssystemer, alarmsystemer, ja kun fantasien sætter grænser for de 

muligheder man har når man har styr på sine data, og når de tekniske anlæg 

begynder at spille sammen.”


