
Case:
LÆGEHUSET VEJLSØ



Da LÆGEHUSET VEJLSØ skulle bygge ny klinik, stod 
grønne og energieffektive lokaler højt på ønskelisten. 
Netop derfor faldt valget også på en pladsbesparende 
ventilationsløsning, der både bidrog til at holde anlæg-
somkostningerne nede – og giver ejerne udsigt til store 
fremtidige driftsbesparelser.

Omgivet af spejlblanke søer, grønne 
træer og frisk luft ligger LÆGEHUSET 
VEJLSØ i smukke, nyopførte lokaler i 
det bakkede søhøjland ved Silkeborg. 
Men klinikken, der er bygget af Mufbyg 
A/S, er ikke bare smuk og funktionel. 

Den er også spækket med grøn 
teknologi, herunder den energieffektive 
ventilationsløsning, MicroVent. 

– Lægehusets rådgivende arkitekt 
anbefalede at vælge MicroVent, fordi 
ventilationen har et meget lavere en-
ergiforbrug end andre systemer, og 
fordi den ikke optager plads i lokalerne. 
Indenfor over vinduerne og udenpå 
bygningen er ventilationen skjult bag 
perforerede plader i et design, der 
matcher bygningens æstetiske linje, 
fortæller salgschef i InVentilate, Lasse 
Skaarup Andersen.

Der viste sig at være flere fordele ved 
det facadeintegrerede system. Det rør-
løse design gør nemlig anlægsprisen 
langt billigere:

– Kunden ville især gerne tilgodese 
miljøet, men det var et stort plus, at 
MicroVent ovenikøbet var billigere at 
etablere, understreger Lasse Skaarup 
Andersen. 

MicroVent har markedets laveste 
energiforbrug med en SEL-værdi under 
300 J/m3 luft og er eneste decentrale 
system, der kan fungere som et totalt 
ventilationssystem. Systemet er god-
kendt til at blive anvendt i svanemærket 
byggeri og er også velegnet til renover-
ing af bygninger, hvor ventilation ellers 
ikke er en mulighed. 
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Det decentrale, facadeintegrerede ventilationssystem, som LÆGEHUSET VEJLSØ har fået 
installeret i forbindelse med opførelsen af de nye lokaler, er typisk 50 % billigere i anlægsom-
kostninger end central ventilation. Også den tidskrævende koordinering mellem fagentrepriser 
er begrænset, når MicroVent vælges som ventilationsløsning.

MicroVent-systemet består af minimum to mi-
kroventilationsenheder. Enhederne koordinerer 
og fordeler ind- og udblæsningsarbejdet mellem 
sig, så luftskiftet enten holdes på et konstant 
prædefineret niveau eller justeres efter behov. 
Antallet af enheder dimensioneres i forhold til 
behovet for luftskifte. MicroVent fås med hen-
holdsvis 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 ventilatorer.


