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Effektivisering af indeklima på Campus Bornholm 
 

For at sikre et godt og energi effektiv indeklima på Campus Bornholm M1 vil der fra uge 33 blive indført en 
ny adfærds og teknisk tilgang til håndtering af indeklimaet i vores unikke hus. 
Så fra at være passiv bruger af huset, vil man fremover aktivt kunne være med til at forbedre det termiske 
indeklima og samtidig være med til at spare lidt på energien. 
Huset vil derfor få 3 forskelle adfærds faser, som vil blive oplyst på husets info tavler. 
RØD/GUL/GRØN 
 
GUL ZONE 
Om vinteren i opvarmningssæsonen primært fra oktober til marts er huset i gul zone, der vil det være tilladt 
kortvarigt at lufte, hvis man føler at rummets odure er lidt kedelig, dog max 10-15 min. 
DEN DER ÅBNER ER OGSÅ ANSVARLIG FOR AT LUKKE. 
Håndtering af solafskærmning vil blive ændret, når vi er fri af COVID 19 således, at vi kan få passiv varme 
ind i huset når det er muligt. 
 
GRØN ZONE 
Både sensommer og forår hvor der ikke er fyringssæson vil huset være i grøn zone. Dvs. at man gerne må 
lufte ud hvis man vil have den friske luft ind. Det anbefales at vinduer vippes ud ved, at fører håndtag op i 
lodret position. 
MEGET VIGTIGT: ALLE VINDUER SKAL LUKKES AF BRUGERNE NÅR LOKALET FORLADES SIDST PÅ DAGEN. 
DET ER OG VIL IKKE BLIVE EN PEDEL OPGAVE. 
Solafskærmning holder 70 % af varme indstrålingen uden på facader med sol, så hold dem lukkede. 
 
RØD ZONE (AIRCONDITIONING) 
Når vejrliget om sommeren gør at temperatur i huset begynder at overskrider det ønskede, dette gælder 
især på 2 og 3 sal går husets driftstilstand over i rød zone. Dette for at opretholde en temperatur imellem 
23-25 grader.  Dvs., at man fortsat kan benytte sommerbeklædning uden at fryse. (Der vil være en 
indkørings fase på denne funktion, hvor jeg skal have teknik og ventilationsanlæg til at spille. Så tag en trøje 
med) 
ALLE VINDUER SKAL VÆRE LUKKEDE (DØREN I KØLESKABET SKAL VÆRE LUKKET) 
DØRE TIL UNDERVISNINGS LOKALER MM SKAL I DET OMFANG DET ER MULIGT HOLDES LUKKEDE; DA 

KULDEN ELLERS VIL TRÆKKE NED I BYGNINGEN OG GØRE DET KOLDT PÅ STORETORV 


