
“Vi ønsker, at Bornholm skal være en bæredygtig 
og CO2-neutral ø inden 2025. For vi tror på, at 
en bæredygtig fremtid for vores ø går hånd i hånd 
med, hvordan vi bruger vores fælles ressourcer” 
 
Bornholms Regionskommune
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Bæredygtig campus nyder godt af 
Thermias vedvarende energi



Bornholm bliver en grøn ø
I 2008 besluttede Bornholms 
Regionskommune, at øen skulle 
blive 100 % bæredygtig og CO2-
neutral i 2025 ved kun at anvende 
vedvarende energi. Helt konkret 
betyder det, at bornholmerne har 
omlagt deres energisystemer til 
fossilfri energi ved at investere i 
vindmølleparker, solcellepaneler, 
varmepumper og biomasse. Her 
spiller lokalmiljøet en vigtig rolle 
for bornholmerne, som har en klar 
ambition om, at øens samlede 
energiforbrug skal dækkes af lokalt 
produceret grøn energi. 

En grøn campus er hjemsted for 
alle øens uddannelsestilbud
I 2018 blev der indviet en 
ny campus, som samler alle 
Bornholms uddannelser på ét sted. 
Den fysiske sammensmeltning 
af alle øens uddannelsestilbud 
– lige fra ungdoms- og voksen- 
til videregående uddannelser 
– var ét af de største projekter 
nogensinde på Bornholm, og 
ambitionen er klar: Med den nye 
campus ønsker øboerne at skabe 
et attraktivt, sammenhængende 
og forskelligartet læringsmiljø, 
hvor alle uddannelsesressourcer 
udnyttes fuldt ud, og hvor elever og 

Udsigt over Campus Bornholm

Udsigt over Campus Bornholm fra parkeringsområdet

Aulaen, stueetage
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“Takket være det moderne og 
effektive geotermiske energisystem 
kan studerende og medarbejdere 
arbejde i behagelige omgivelser, 
lokalsamfundet kan spare penge, 
og Campus Bornholm bidrager 
væsentligt til at opnå vores mål om 
at blive CO2-neutral“
- Dennis Gullmann Falk, bygningsleder, Campus byggeprojekt 
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medarbejdere kan mødes naturligt 
i hverdagen.

Moderne arkitektur og et 
bæredygtigt byggeri
Den nye campus’ arkitektur 
er præget af den fascinerende 
genfortolkning af klassiske 
designelementer. Bygningen består 
af tre niveauer, der er vandret 
forskudt for at skabe områder til 
både gruppearbejde, selvstudie og 
hyggesnak. Designplanen henter 
derudover inspiration fra den 
bredere bornholmske kontekst, 
hvor niveauerne er opbygget 
omkring et større og et mindre 
torv, inspireret af det populære 
Shoppingcenter Rønne. Aulaen 
centralt i placeret bygningen 
danner et naturligt mødested for 
de besøgende og giver ikke mindst 
ekstra lys og luft, som er med til at 
gøre den nye campus så populær 
for både unge og gamle. 

Arkitekturen er designet til at 
understøtte moderne former for 
undervisning med masser af plads 
til at arbejde i større og mindre 
grupper, klasseværelser, auditorier 
og større opholdsområder. 

Arkitekturen er på den måde 
med til styrke interaktionen og 
videndelingen mellem studerende 
og medarbejdere på tværs af de 
forskellige uddannelser.   
   
Den nye Campus Bornholm 
er bygget med fokus på 
bæredygtighed. Det betyder, 
at eksempelvis varme- og 
køleenergi kommer fra vedvarende 
energikilder. Læg dertil, at der 
anvendes varmepumper til at 
udvinde energi fra jorden via 

en lang række borehuller, og 
at bygningskuverten spiller en 
aktiv rolle i opvarmnings- og 
kølefordelingssystemet. Derudover 
er bygningen udviklet med 
Thermally Activated Building 
Structures – også kendt som TABS. 
TABS bruger den store termiske 
masse af betonkonstruktioner 
som en buffer til at ændre køle- 
eller varmebelastningen i løbet 
af dagen. Dette gøres ved at 
lade varmt eller koldt vand løbe 
gennem rør i betonpladerne.  

Læsesal

Opholdsområder for studerende
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Den bæredygtige 
bygning understøttes af 
bygningsinfrastrukturen såvel 
som af de materialer, der er 
anvendt i konstruktionen. Facaden 
er beklædt med tombak, et 
certificeret materiale af genbrugte 
kobberkabler og zinkrør. Gulvet i 
stueetagen er belagt med smuk 
bornholmsk granit. Tagene er 
dækket af sedum, en  vegetation, 
der absorberer en del af 
nedbørsmængden og dermed 

aflaster dræningssystemet. Og 
belysningssystemet tilpasser 
automatisk lysniveauet til den 
tilgængelige naturlige belysning.  

Thermia varmepumper – den mest 
effektive løsning til opvarmning og 
afkøling
Lige fra begyndelsen har 
ambitionen med Campus 
Bornholm været at skabe en unik 
bygning, som imødekommer 
og styrker Bornholms vision 
“Bright Green Island”. Bygningen 

Idriftsættelse: Sommer 2018

Beliggenhed: Rønne, Bornholm, 
Danmark

Karakteristika for bygningen:
• Opvarmet område: 15,435 m2

• Opvarmning: 800.000 kWh/år

• Afkøling: 
50.000-150.000 kWh/år

• Varmt vand: 25.000 kWh/år

Anvendt løsning: 
Geotermisk opvarmning
• Fire Thermia Mega XL 
(21-88 kW)

• 9 km jordslanger (borehuller)

• To buffertanke til lav- og 
høj-temperatur 
opvarmningssystemer (se 
diagram)

• Passivt afkølingssystem 
til termoaktive lofter og 
gulvvarmesystem 

Fotovoltaisk-system:

• 1.100 m2 solceller producerer 
omkring 184.466 kWh pr. år

Fact Box

Opvarmningsrum med Thermia Mega XL jordvarmepumper

Campus Bornholms kantine
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denmark.thermia.comThermia-varmepumper

THERMIA

DEN ULTIMATIVE 
ENERGIFORSYNING 
SIDEN 1923

Banebrydende 
varmepumper
I de sidste 50 år har vi dedikeret 
alle vores ressourcer og viden 
til udvikling og forbedring af: 
varmepumpen. Vores fokus på 
geotermisk energi har sikret 
os verdensførende viden om 
varmepumpeteknologi.

Udviklet 
med passion
Det er kun muligt at udvikle 
virkeligt bæredygtige og 
vedvarende energiløsninger med 
passionerede, dedikerede og 
kompromisløse eksperter. Nogle 
af Europas højst kvalificerede 
ingeniører findes i vores eget 
forsknings- og udviklingscenter.

Svensk kvalitet
Alle vores produkter er designet, 
fremstillet og afprøvet i Sverige 
ved brug af den nyeste teknologi 
og komponenter af højeste 
kvalitet. Alle komponenter i vores 
jordvarmepumper er fremstillet 
i Europa af verdensledende 
industri specialister.

opvarmes og afkøles derfor med 
jordvarmepumper, der bruger et 
netværk på 9 km af jordslanger, og 
1.100 m2 solceller leverer omkring 
en femtedel af bygningens 
samlede elforbrug.

Varme- og kølesystemet er baseret 
på Thermia Mega XL (21-88 
kW), som er en ny kommerciel 
jordvarmepumpe med en inverter-
drevet kompressor. Den primære 
fordel ved denne varmepumpe er, 
at den kontinuerligt kan justere 
produktionen til det aktuelle behov, 
hvilket betyder, at varmepumpen 
kan levere 100 % af bygningens 
energibehov. Derudover kan 
Thermia Mega XL opvarme og 
afkøle på samme tid – så hvis 
den primære funktion er køling, 
bruges ethvert varmeoverskud 
til produktionen af varmt vand. 
Systemet kan skifte mellem de 

varme og kolde tanke uden at 
bruge energi fra borehullerne. 

Et energieffektivt miljøaftryk
Den nye energiløsning har gjort 
det muligt for ledelsen på Campus 
Bornholm at levere en ekstremt 
energieffektiv opvarmning og 
afkøling, som er bæredygtig og 
samtidig garanterer overlegen 
komfort. For at skabe synlighed 
og forståelse for de bæredygtige 
initiativer er der installeret en 
skærm, hvor brugere kan følge 
med i Campus Bornholms 
energiforbrug og energiproduktion 
i realtid. Det imponerende byggeri 
er ikke gået ubemærket hen. 
Campus Bornholm har modtaget 
prisen som årets byggeri i 2018, 
og derudover bliver byggeriet 
brugt som et skoleeksempel på, 
hvordan man kan sammensmelte 
bæredygtighed og tidløst 

arkitektonisk design. Med Campus 
Bornholm har øen skabt et unikt 
og bæredygtigt vartegn, der sætter 
nye standarder for design og 
konstruktion – både arkitektonisk 
og visuelt.

Arkitekter og rådgivere:
• Cubo Arkitekter A/S

• Nova5 Arkitekter A/S

• Dominia A/S

• Ørtoft A/S - Rådgivende 
Ingeniørfirma

Byggeriets storentrepriser 
er udført af:
• PL Entreprise A/S

• GVL Entreprise A/S

• Ribe VVS

Varmesystem:
• Klimadan A/S

Faktaboks:


