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Dansk betonelement
nytænker 60 år
gammel konstruktion
Med et langt større spænd,
bedre lydisolering og mindre
miljøbelastning har dansk
professor og virksomheden
Abeo nytænkt betondækket
og vinder dermed
Ingeniørens Globalpris 2014.
GLOBALPRISEN
Af Henrik N. Mortensen hnm@ing.dk

Praktisk talt bliver alt etagebyggeri
i Danmark samlet med betonelementer, hvis konstruktion ikke er
blevet nytænkt siden 1950’erne.
Nu har danske Abeo A/S sammen
med professor Kristian Hertz fra
DTU Byg fundet en måde at kombinere stærk beton med letbeton på,
der i tværsnit ligner betonbølger,
som er smeltet sammen. Teknologien kaldes SL-dækket og vinder
Ingeniørens Globalpris 2014.
Ifølge Kristian Hertz og Abeo giver det et betonelement, som opnår
op til 70 procent større spænd kontra traditionelle betondæk. Ideen til
de lette konstruktioner og dermed
SL-dækket kommer fra Romerriget.
Kristian Hertz, der er professor ved
Institut for Byggeri og Anlæg ved
DTU, forklarer:
»Romerne brugte lag af beton
med forskellig lethed i samme konstruktion. Det var her, jeg fik ideen
til at kombinere moderne stærk
beton med den lette, som det sker i
SL-dækket. Det giver et langt bedre
spænd, lavere vægt og en mindre
miljøbelastning i fremstillingen.
Noget, som moderne byggeri
efterspørger,« siger han.

Lægger man et traditionelt præfabrikeret betonelement på en vægt,
viser den 440 kg/m2, hvis det skal
opfylde kravene til lydisolering. SLdækket vejer tilsvarende 350 kg/m2.
Udlandet venter

Lige nu indgår SL-dækket i en række byggeprojekter rundt om i Danmark. Blandt andre det såkaldte
Innovest i Skjern, Gammel Hellerup Gymnasium og Krøyers Plads i
København. Fælles for alle byggerierne er, at de indeholder former
og konstruktioner, som kan være
svære at løse uden SL-dækket.
Hans Terney Rasmussen, der er
administrerende direktør i Abeo
A/S, mener, at SL-dækket foruden
vægten har nogle klare forcer:
»Vores nye dæk er langt mere
modstandsdygtige over for brand,
de er mere fleksible, og de reducerer støj. Og så gør den lettere vægt,
at der skal bruges mindre CO2 i
fremstillingen og fragten af elementerne.«
Kristian Hertz følger op:
»Jeg har forsket 30 år i at brandsikre byggeriet bedre, hvilket
SL-dækket gør fire gange så godt
som tidligere,« fortæller han og
fortsætter:
»Og besøger man Gammel Hellerup Gymnasium, kan man høre,
hvordan SL-dækket også virker støjdæmpende. I klasselokalerne er der
langt mindre refleksion af lyd, end
der er på gangene.« 

ENERGY FRAMES er udviklet og designet af Jakob Dydenborg og Svend Erik Dahl fra Art Andersen og har fået støtte fra
Energistyrelsen, Elforsk og Markedsmodningsfonden.

Slank solafskærmning skærer
50 pct. af bygningers energiforbrug
Danske Art Andersen har
udviklet systemet Energy
Frames, der med en slank
konstruktion kan afskærme
mod sol og isolere
vinduespartier. Systemet
vinder Ingeniørens
Bæredygtighedspris 2014.
BÆREDYGTIGHEDSPRISEN
Af Henrik N. Mortensen hnm@ing.dk

FORELØBIG ER ABEOBETONDÆKKENE blevet fremstillet på dansk jord hos Perstrup Beton
Industri på Djurs. Men folkene bag SL-dækket er
i gang med at lave markedsanalyser på udlandet.
Og der er både strategi og licensmodeller på plads.

Der kan være store penge at hente
på bygningers energiforbrug, hvis
man tænker i nye måder at afskærme sine vinduespartier på. Faktisk
kan den danske løsning Energy
Frames fra Art Andersen skære 50
procent af en bygnings samlede
energiforbrug – alene ved at skærme mod sol og isolere om natten.
Det viser beregninger fra Aalborg
Universitet.
Kjeld Johnsen er seniorforsker på

Aalborg Universitet og er tilknyttet Statens Byggeforskningsinstitut (SBi). Han har fulgt det danske
projekt tæt.
»Vi har rigtig meget byggeri i
Danmark med store glasområder.
Og det sluger en masse energi, som
den her løsning kommer med et
brugbart bud på, hvordan vi nedbringer. Især på isoleringsdelen har
Energy Frames sin force,« fortæller
Kjeld Johnson.
Renovering af bygninger

Han understreger, at der ligger
faktorer bag, som kan påvirke 50
procents reduktionen af en bygnings energiforbrug. Blandt andet
folks vaner i forhold til at skrue op
og ned for varmen. Men det er især
Energy Frames’ evne til at afskærme og isolere bygninger om natten,
der kan give de store gevinster.
»Samtidig kan systemet bruges
i stor stil til renovering af allerede
eksisterende bygninger. Derfor synes jeg som fagmand, at det er en

spændende løsning,« siger Kjeld
Johnson.
Selve konstruktionen består af en
karm, der er opbygget af 26 gange
41 mm aluprofiler. I hvert af karmens hjørner sidder gear til det
drivsystem, som trækker afskærmninger til og fra. Her er tale om et 5
watt, 03 amp drivsystem, der intelligent justerer behovet for afskærmning mod solen.
En række sensorer er samtidig
programmeret til ikke blot at holde
øje med sollys, men også medregne tidspunkt på dagen, og hvornår
afskærmningen kan køre for om
natten for at isolere og holde på varmen. Jørn Krab er direktør i Energy
Frames og fortæller videre om udviklingen af løsningen:
»Jeg ser Energy Frames som en
videreudbygning af selve vinduet,
der er en velkendt konstruktion.
Men strenge byggekrav betyder, at
vi skal have nedbragt det energiforbrug, som slipper ud ved vinduespartierne,« siger Jørn Krab. 
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ASBJØRN
LETH VONSILD,
forretningsudvikler, Danfoss.
Fagområde:
produktion.

FINN ALBRECHTSEN,
chef for
forskning og
udvikling, Dako.
Fagområde:
bioteknologi.

JAKOB
BARDRAM,
professor,
IT-Universitetet.
Fagområde: it.

KLAUS
SVENDSEN,
udviklingsdirektør,
Oticon Medical.
Fagområde:
medicoteknik.

LARS
THØGERSEN,
adm. direktør,
CPH Inventures.
Fagområde:
design.

LENE LANGE,
professor,
Aalborg Universitet.
Fagområde:
biotek.

LARS HEIN,
direktør, IPU.
Fagområde:
produktudvikling.

MARTIN
MANTHORPE,
direktør, NCC
Construction
Danmark.
Fagområde:
byggeri.

OLE WITTHØFT,
iværksætter,
SystemAudio.
Fagområder:
iværksætteri,
elektronik, lyd.

TINA MOE,
direktør for
procesdivision,
Alectia.
Fagområde:
proces.

TOM HERON,
direktør for
Teknik og Miljø,
Horsens Kommune. Fagområder: vand, miljø
og energi.

