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I Mærsk Tårnet forsker førende videnskabsfolk indenfor om-
råder, som er afgørende for fremtidens behandling af kræft, 
demens, sukkersyge, hjertesygdomme og allergi. Mærsk Tårnet 
muliggør banebrydende forskning og er studiested for Køben-
havns Universitets sundhedsfaglige uddannelser. Fremtidens 
sundhedsvidenskabelige udfordringer kræver bæredygtige ram-
mer, som understøtter en bæredygtig udvikling   .

Bæredygtighed og særligt energieffektivitet har været en top prioritet    i 
udformningen af Mærsk Tårnet, som er bygget til at modstå fremtidens 
klimaforandringer. En lang række løsninger på bæredygtighedsudfor-
dringer er tænkt ind i design og konstruk tion af bygningen. Eksempel-
vis afledes regnvandet med henblik på maksimal udnyttelse og hensyn 
til de omkringliggende bygninger. 

Også energiforbrug og ventilationssystem er baseret på principper 
om bæredygtighed og energibesparelse, da sundhedsvidenskabe-
lig topforskning kræver avancerede faciliteter, som er energi- og 
ressourcekrævende   .

Sundhedsvidenskab i 
bære dygtige rammer



5

3

6

14

7

9

8

4

2

12

13

1

10

11



5

3

6

14

7

9

8

4

2

12

13

1

10

11

Bæredygtighed i Mærsk Tårnet  |  5

Fakta om Mærsk Tårnet

Regnvand opsamles til toiletskyl og vanding af parken 

Lokal afledning og nedsivning af regnvand – også ved 
ekstremregn 

Fjernkøl nedbringer det totale energiforbrug og CO2-
udledningen

Udvendige skodder reducerer opvarmningen fra solen med 
75 %

Solceller bidrager med energitilskud

Gennemført anvendelse af LED-belysning og lysstyring 
sænker elforbruget

Overvågning optimerer den daglige drift og holder 
energiforbruget nede

Automatisk lukning af luger i stinkskabe og 
sikkerhedsbænke i laboratorier nedsætter 
ventilationsbehovet 

Ringventilation sikrer mindst muligt elforbrug og skaber 
fleksible laboratorier

Energirigtige frysere baseret på henholdsvis vandkøling og 
cryo-teknologi sparer energi

Fleksibel indretning af laboratorie-etagerne giver mulighed 
for at tilpasse deres funktion til fremtidens behov

1. klasses cykeladgangs- og parkeringsforhold med 
bademuligheder understøtter mest mulig cyklisme

Campusparken er et grønt åndehul til glæde for bygningens 
brugere, det samlede Nørrebro og biodiversiteten i området

Grønne tage forsinker regnvandet og bidrager til 
biodiversitet
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Det kræver store mængder energi at bedrive forskning og 
undervisning i verdensklasse. Særligt laboratoriebygninger som 
Mærsk Tårnet har brug for meget energi til at holde forskningen 
kørende. Foruden laboratoriernes udstyr, frysere og ventilation 
kræver driften af bygningen også energi til belysning og køling. 
For at skabe så bæredygtig en bygning som muligt er der valgt 
en række løsninger, som sparer på energiforbruget og med sol-
celler produceres der også energi i begrænset omfang   .

Styring og overvågning
Mærsk Tårnet er en meget avanceret bygning med omfattende styring 
og overvågning af varme, ventilation, køling mm. Et stort antal målere 
giver mulighed for at overvåge el-, varme- og vandforbruget. Dermed 
har driftsfolkene mulighed for at drive bygningen optimalt.  

Varme
Mærsk Tårnet drager fordel af Københavns fjernvarmesystem og bliver 
herigennem forsynet med energieffektiv fjernvarme produceret på 
biobrændsler og fra affald bl.a. på det nye affaldsforbrændingsanlæg 
Skibakken på Amager. Kraftværkerne udnytter brændslet optimalt ved 
både at producere el og varme i samme proces. 

Energi
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Køling
Mærsk Tårnets store mængder udstyr og IT udvikler meget varme, og 
det kræver køling. Kølingen dækkes primært af fjernkøling, hvilket vil 
sige, at bygningen køles af havvand fra Øresund, som transporteres via 
store rør til Nørre Campus og Mærsk Tårnet  . Fjernkøling med havvand 
er en mere klimavenlig løsning end traditionel køling via store aircondi-
tionanlæg, som kræver store mængder    el. 

Belysning
Belysningen i Mærsk Tårnet består udelukkende af LED-pærer, som er 
den mest energieffektive lyskilde. Belysningen tilpasses automatisk efter 
mængden af dagslys så lyset dæmpes, når dagslyset dækker behovet.  
LED-pærernes lange holdbarhed sparer også tid for driftsfolkene.

Solceller
I forbindelse med opførelsen af Mærsk Tårnet er der opsat ca. 1.500 
m2 solceller på Panumbygningen. Solcellerne producerer 180 MWh 
årligt. Det dækker dog kun en lille del af Mærsk Tårnets elforbrug.

Solafskærmning
Moderne byggerier er meget velisolerede, også selvom facaden inde-
holder store glaspartier som i Mærsk Tårnet. En konsekvens er, at det 
ofte nødvendiggør energikrævende køling at sikre, at bygningerne ikke 
bliver for varme på grund af det store lys- og varmeindfald.

Kobberskodderne på Mærsk Tårnet fungerer som solafskærmning og 
sikrer, at opvarmningen fra solen reduceres med ca. 75 %. Dette sæn-
ker kølebehovet. I takt med solens gang lukkes og genåbnes skodderne 
automatisk. Skodderne er perforerede, så der fortsat er udsyn og lys-
indfald, selv når de er lukkede. Dermed reduceres behovet for kunstig 
belysning   .  
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Fakta om energi om Mærsk Tårnet

Det vurderes, at Mærsk Tårnet har et energiforbrug på to tredjedele 
af et gennemsnitligt laboratoriebyggeri i Danmark.

Ca. 40 % af energiforbruget er varme til laboratorierne pga. det 
store behov for ventilation. 

Den årlige energiproduktion fra solcellerne er ca. 180 MWh, hvilket 
svarer til omkring 45 husstandes elforbrug.

Skodderne i solafskærmningen reducerer det direkte solindfald med 
75 %.

Der er 976 bevægelige skodder i bygningen med hver to motorer.

Driftsmedarbejderne er omdrejningspunktet for den energirigtige drift
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Forskningsudstyr er ofte meget energikrævende, og arbejdet i 
laboratorierne er omdrejningspunktet for hovedparten af Mærsk 
Tårnets energiforbrug. Derfor er der gjort meget for at optimere 
netop laboratoriernes energiforbrug.

Optimeret forbrug
Laboratorieudstyrets energiforbrug er bl.a. optimeret via et såkaldt ’fry-
serhotel’ – specielt indrettede rum med vandkøling og energieffektive 
frysere. Derudover er der installeret stinkskabsstyring med automatisk 
lukning af stinkskabenes luger, når de ikke er i brug. Det betyder, at 
stinkskabene, som er en slags avancerede emhætter, automatisk går 
på standby, når de ikke anvendes. Derved mindskes energiforbruget 
betydeligt.

Fleksibilitet
Mærsk Tårnets laboratorier er indrettet, så de kan tilpasses fremtidens 
behov. Hver laboratorie-etage har således to flexzoner, som kan ombyg-
ges fra laboratorier til kontorer og omvendt. Ved at integrere dette 
i bygningen fra start er det muligt at håndtere eventuelle fremtidige 
ændringer i bygningens brug uden at skulle ændre på dens grundlæg-
gende struktur. 

Ventilation 
I laboratorierne stilles der store krav til arbejdsmiljø og sikkerhed. For-
søgsarbejdet foregår derfor i stinkskabe eller i sikkerhedsbænke hvor 
forsøgene foregår i en lukket bænk uden direkte menneskekontakt. 

Energi effektive  
laboratorier

Fo
to

: P
et

er
 J

ør
ge

ns
en

/ F
or

bo
 F

lo
or

in
g 

A
/S



12  |  Bæredygtighed i Mærsk Tårnet

Særligt stinkskabe og punktsug (udsugning) kræver meget ventilation, 
men al luften i laboratorierne udskiftes regelmæssigt for at skabe sikre 
arbejdsforhold. Det er en af de største kilder til energiforbrug i 
Mærsk Tårnet. Mærsk Tårnet er forsynet med et såkaldt ringventilati-
onsprincip som sammenkobler kanalsystemet for alle laboratorieom-
råder i ét samlet ventilationssystem. Systemet kan til enhver tid og i 
ethvert punkt holde de tryk, som kræves for at forsyne laboratorierne 
med luft og udsugning. De i alt 2 x 10 anlæg kobles af og på efter be-
hov, og kan køre tæt på deres optimale omdrejningstal, hvilket sparer 
energi. Lidt ligesom en bil, der kører længst på literen, hvis gearingen 
anvendes til at holde omdrejningstallet på motorens optimum.  

I et traditionelt ventilationssystem i bygninger af denne størrelse er 
man, selv ved små luftbehov, tvunget til at have flere ventilationsan-
læg i gang samtidigt, men med ringventilation kan man nøjes med at 
anvende et enkelt. På ringforbindelsen kan fx stinkskabe både kobles af 
og på uden at stoppe anlægget. Det sikrer fleksibiliteten ved fremtidige 
ændrede forskningsbehov: Der skal ikke bygges nye dyre ventilationska-
naler, da udstyr blot kobles af eller på det eksisterende ventilationsan-
læg  . Mærsk Tårnet er blandt de første laboratoriebygninger i Danmark, 
som anvender dette princip.

I den kolde tid er energiforbruget særlig stort til at opvarme den kølige, 
friske udeluft, som blæses ind via ventilationssystemet. Den varme, 
”brugte” luft, som ventileres ud, opvarmer den friske luft på vejen ud 
(varmeveksles), så der skal bruges mindre ny energi til opvarmning af 
udeluften. Mellem 65 % og 85 % af varmen i udsugningsluften hentes 
ud og bruges til opvarmning af den friske luft. 

Kælder og tag gemmer på store avancerede ventilationsanlæg
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Fakta om laboratorier og ventilation i Mærsk Tårnet

12 ud af de 15 etager i Mærsk Tårnet er laboratorie-etager 
dedikeret    til sundhedsvidenskabelig forskning.

Forskerne har adgang til 85 energieffektive ultra-
lavtemperatursfrysere (-86 grader), som køles med vand via 
fjernkøling samt til 15 cryo-frysere (-195 grader), som køles via 
flydende nitrogen.

Mærsk Tårnet har 90 stinkskabe og 115 sikkerhedsbænke i 
laboratorierne.

Hver etage er indrettet til 45-60 brugere, men bygningen kan 
rumme op til 75 personer pr. etage, hvis behovet ændrer sig.

Laboratorieventilationen er underlagt særlige sikkerhedskrav, da 
luften som suges ud fra laboratorierne ikke må forurene den friske 
luft, der suges ind i bygningen. Ventilationen varmeveksles med en 
varmegenvinding på 65 %.

De øvrige ventilationsanlæg i bygningen har en varmegenvinding på 
op til 85 % (roterende vekslere).

Trykket i ventilationskanalerne kan reduceres og dermed begrænses 
tryktabet. Det vurderes, at elforbruget kan reduceres med ca. 20 % 
sammenlignet med traditionelle ventilationsanlæg.

Ca. 40 % af energiforbruget er varme til laboratorierne pga. det 
store behov for ventilation.

Laboratorie-etagerne forsynes med ventilation fra 10 
ventilationsanlæg med en samlet kapacitet på 325.000 m3/time.

Af hensyn til fremtidige udvidelsesmuligheder er 
ventilationsanlægget dimensioneret med en overkapacitet på 20 %.
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Både for lidt og for meget vand er en voksende udfordring i 
København. Der er brug for at spare på grundvandet, som vi 
bruger til drikkevand. Samtidigt skal bygningerne være rustet til 
at håndtere ekstremregn, som København forventer at få langt 
flere tilfælde af i fremtiden.

Regnvand til toiletskyl sparer grundvand
Under jorden er der to store tanke, som opsamler regnvand fra tage og 
terræn. Vandet fra den ene tank anvendes til toiletskyl, mens den an-
den bruges til vanding af de grønne områder i Campusparken. Tankene 
vil kunne dække 4-6 boligers årlige vandforbrug, svarende til 200.000 
toiletskyl. Derved sparer man på det rene vand og udnytter regnvandet. 
Anvendelsen af regnvand til toiletskyl har også den fordel, at det ikke 
indeholder kalk, og det betyder mindre vedligehold af rør og toiletter. 

Sikring mod ekstremregn
Ekstremregn forventes med større hyppighed som følge af klimaæn-
dringerne, og det kan give oversvømmelser af kældre og lavtliggende 
områder, som København blandt andet oplevede det i 2011. Mærsk 
Tårnet er konstrueret med henblik på at sikre bygningerne mod over-
svømmelse. Der er bl.a. lavet vandopsamling, som sikrer forsinket, lokal 
nedsivning, så vandet ikke blot ledes videre ud i lokalområdet, hvor det 
kan give problemer for andre bygninger. 
 
Grønne tage
Foruden vandop samling har Mærsk Tårnet 5000 m2 grønne tage. Plante-
miljøerne på tagene sørger for forsinkelse af vandets vej til un dergrunden. 
Andre fordele er at det grønne tag isolerer mod kulde om vinteren og 
køler bygningen om sommeren, samt forlænger byggekonstruktionens 
levealder. Endelig bidrager planterne til øget biodiversitet i området.  

Regnvand
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Fakta om vand i Mærsk Tårnet

Tankene til opsamling af regnvand kan rumme henholdsvis 60.000 
liter og 50.000 liter vand.

Årligt forventes ca. 5 mio. liter regnvand at løbe igennem 
belægningen på forpladsen og det 650 m3 store nedsvingsanlæg 
under den for til sidst at ende i grundvandet. 

5000 m2 grønne tage bidrager til regnvandsforsinkelse, køling/
isolering af bygningen samt grønt bymiljø og øget biodiversitet. 
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Pladser og grønne områder giver mange gode udendørs opholdsmuligheder

Nedsivning af regnvand
Nedsivning og opsamling af regnvand er tænkt ind i udformningen af 
forpladsen. I mellemrummene mellem forpladsens fliser kan vandet 
således sive ned i et nedsivnings anlæg under jorden (kaldet en faskine). 
Faskinen er dimensioneret ud fra historiske data om nedbør de sidste 
100 år, med tillæg på grund af de forventede klimaændringer med 
øget regnfald i fremtiden. Herudover fungerer tre fordybninger på for-
pladsen som midlertidige opsamlingsreser voir af regnvand, når nedsiv-
ningen ikke kan følge med under kraftige regnskyl.
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Cyklisme er et omdrejningspunkt for transport i den bæredygti-
ge by og fordelene er mange. Cykler giver ingen luftforurening 
eller CO2-emissioner, er effektive og larmer ikke, og de optager 
langt mindre af den dyrebare plads i byen end bilerne – både 
på vejen og når de parkeres. Endelig styrker brugen af cykler 
sundheden – helt i tråd med forskningen på SUND. Derfor er der 
i Mærsk Tårnet skabt særligt attraktive cykelforhold for at frem-
me cyklismen mest muligt.
 
Cykelkælder med bad
Fra den cykelvenlige sti igennem de grønne områder mellem Mærsk 
Tårnets forplads og kantinebygningen ledes man ned i cykelkælderen 
med plads til 950 cykler. Her er der gode omklædnings- og badefa-
ciliteter til dem, som cykler langt og luftpumpe, hvis cyklen trænger. 
Cykelkælderen har direkte adgang til den centrale foyer, hvor de store 
vinduer mod cykelkælderen giver lys og sikrer et trygt rum. Fra Nørre 
Allé er der også skabt forbindelse til cykelkælderen via en rampe, som 
man kan følge hele vejen gennem cykelkælderen og ud til forpladsen 
på Blegdamsvej.
 
Rekreativ cykelparkering
Tæt ved indgangen mellem Mærsk Tårnet og Panum Bygningen er der 
skabt et bylandskab, som er attraktivt at stille sin cykel i. Her er der plads 
til 1.400 cykler. Cykelparkeringen er udformet så den kan anvendes som 
bænke, når der ikke er cykler. Dette skaber mulighed for anvendelse om 
aftenen, i weeken der og ferier, hvor der er færre cykler og mere ro. 

En bygning  
for cykler
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Grønne cykelveje
Igennem Campusparken ved Mærsk Tårnet er der yder ligere etableret 
to cykel- og gangstier mellem Nørre Allé og Blegdamsvej til brug for 
nærområdets beboere og andre besøgende. Her kan man krydse par-
ken – enten i terræn eller i højden – og begge steder nyde de grønne 
omgivelser og komme helt tæt på tårnet. Har man god tid kan man 
tage cykel- og gangstien ’Den gode omvej’, som slynger sig omkring 
Tårnet op i 1. sals højde, og nyde et kig udover Campusparken og de 
grønne tage. 

950 cykelparkeringspladser i kælderen

Grønne cykelruter slynger sig om bygningen
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Mærsk Tårnet er en bygning, som åbner sig ud mod offentlig-
heden og lokalområdet. Den åbne arkitektur er designet med 
henblik på at invitere besøgende indenfor og skabe en levende 
bygning med fællesskaber på tværs af forskere, studerende og 
gæster. Der er således fri adgang til de nederste to etager samt 
til den store kantine og caféen, som alle frit kan besøge. Det er 
også muligt for gæster at besøge toppen af bygningen, hvor 
udsigtspunktet på 15. etage tilbyder en spektakulær udsigt over 
København. Man kan bl.a. nyde synet af søerne, Indre Bys spir 
og tårne, samt se Øresundsbroen og Sundet.

Den gode omvej
Lidt mere jordnært finder man den 300 meter lange, svævende sti igen-
nem campusparken, som er designet med særligt henblik på at skabe 

Bidrag til byen
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den gode omvej for lokalområdets beboere og andre besøgende. Man 
kan via stien krydse parken og nyde det grønne og varierede byrum set 
fra oven, hvilket giver et nyt perspektiv på bydelen. 

Campusparken
Campusparken erstatter den tidligere parkeringsplads på grunden og 
giver dermed området et mærkbart æstetisk og grønt løft. 
Træer og planter i campusparken er valgt med afsæt i fremtidens klima-
forandringer. Det er derfor træer fra varmere himmelstrøg som Asien 
og Sydamerika og nogle fra vores egne og koldere egne.

Naturgræsser genetablerer områdets historiske tilknytning til Græs-
ningsfælleden og skaber sammen med en bred pallette af træsorter 
en række grønne naturrum, der fungerer som duftende og varierede 
opholdssteder, og som sikrer årstidsvariation. Den varierede beplant-
ning består af mange former for biotoper og økosystemer, hvilket 
skaber stor biodiversitet og gør campus parken til et godt opholdssted 
for dyreliv.

Plads til ophold og ro
Campusparken er åben for alle og tilbyder både udendørs studie- og 
opholdspladser for medarbejdere og studerende samt nye grønne na-
turoplevelser for alle besøgende. Der er naturlige nicher indrammet af 
træer og græsser, som indbyder til afslapning og en stille stund, mens 
bænkene giver plads til samtaler, gruppearbejde eller frokost i det grøn-
ne. De flotte udendørsarealer kan derfor danne ramme om forskellige 
aktiviteter og give et pusterum.

Pladser og grønne områder giver mange gode udendørs opholdsmuligheder
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Kantinen er åben for offentligheden
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Grøn Campus 
er Københavns Universitets mål og 
strategi for bæredygtighed   . www.groencampus.ku.dk

Mærsk Tårnet er opført med støtte fra A. P. Møller Fonden. 
Bygherre: Bygningsstyrelsen.  
Rådgivere: C. F. Møller, Rambøll og SLA.


