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ETABLERING AF DECENTRAL VENTILATION, VARME- OG
VARMTVANDSPRODUKTION I FULDSKALAPROJEKT MED
TILGÆNGELIGHED
Demonstrationsprojekt i Silergården Afd.T13 i en prøveopgang forud for
helhedsplanen HP4
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OM PROJEKTET
I tråd med ”Grønby Strand” og Helhedsplanen HP4’s vision om at tænke grønne og miljømæssige løsninger
ind i en driftsmæssig sammenhæng, ansøgte Tranemosegård, BO-VEST, afdelingsbestyrelsen og AI
Arkitekter & Ingeniører i 2017 Landsbyggefonden om støtte til et fuldskala-demonstrationsprojekt i
Kisumparken 92.
Behov for udskiftning af gamle vandinstallationer fik større ambitioner
Demonstrationsprojektet kombinerer to behov; nye vandinstallationer og faldstammer grundet udtjente
installationer og rør, samt et behov for flere tilgængelighedsboliger i området. Behovet er opstået, da flere
nabohøjhuse med tilgængelighedsboliger er revet ned.
Intentionen var at afprøve nye decentrale teknologier, hvor hver lejlighed udstyres med separate anlæg for
varme, vand og ventilation. Hertil kom planer om øget tilgængelighed, bl.a. via etablering af elevator. Samt
brug af sekundavand fra et nærliggende vandreservoir. Alt sammen i tæt samråd med leverandør og
afdelingens driftspersonale.
En vigtig målsætning var at skabe et erfaringsgrundlag forud for en eventuel implementering af et helt nyt
decentralt koncept i helhedsplanen for hele Brøndby Strand, omhandlende 2.500 (+) boliger. Af den
oprindelige ansøgning fremgår, at satsningen på nogle helt decentrale anlæg var et markant kursskifte, som
nøje skulle testes før det blev rullet ud i større skala som del af helhedsplanen HP4.
Projektets indhold
Projektet omhandler 12 lejligheder i Kisumparken 92, hvor der er gennemført følgende tiltag:
-

Tilgængelighed planindretning, gennemlyste køkkenalrum th. og mf.
Etablering af elevator fra kælder til 3.sal
Totalombygning af badeværelser
Nye køkkener
Niveaufri adgang fra parkering og helt ud på altanen
Etablering af nye vand- og varmeinstallationer
Etablering af nye faldstammer
Tekniske anlæg for decentral varme- og brugsvandsproduktion
Etablering af decentral balanceret, mekanisk ventilation
Koldvandstik for sekundavand

Projektorganisering
Projektet er blevet til gennem et samarbejde mellem Boligselskabet Tranemosegård, boligadministrationen
BO-VEST, Afdelingsbestyrelsen i Silergården, den daglige drift i afdelingen og AI Arkitekter & Ingeniører.
Yderligere med faglige input fra IC-meter, Danfoss og Exhausto.
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ANALYSE/EVALUERING AF RESULTATER
DECENTRAL VENTILATION
Det eksisterende VVS- og ventilationsanlæg i bebyggelsen var opbygget traditionelt. Ventilationsanlægget
var udført som et centraludsugningsanlæg uden varmegenvinding, med ventilator placeret på tag. Herfra
blev der udsuget fra henholdsvis køkken og badeværelse.
Nye forhold
I hver af de 12 lejligheder i prøveopgangen i Kisumparken 92, blev der etableret decentral ventilation med
varmegenvinding og supplerende forvarmning med elektricitet fra Exhausto. Indblæsning af forvarmet luft i
alle opholdsrum, samt udsugning i køkken og bad. Et nødvendigt tiltag, som ville løfte ejendommens
indeklima op på nutidens niveau.
Ventilationsanlæggene forsynes med selvstændigt indtag og afkast over tag, for at undgå nedsænkede
lofter i opholdsrum. Ligeledes er facaderne friholdt for ventilationsindtag/afkast, som forberedelse til den
fremtidige facaderenovering.
Udsugning sker via emfang i køkken og udsugningsventil i badeværelset. Indblæsningen foretages i alle
opholdsrum. Kanalføringen er primært ført i entréen og i badeværelset, for at kunne opretholde en høj
rumhøjde i opholdsrummene.
Måling af indeklima
For at dokumentere boligernes faktiske luftkvalitet og termiske forhold, blev der etableret måling af
indeklima i flere rum i hver af de 12 lejligheder i Kisumparken 92. Samtidigt blev der foretaget
referencemålinger i en anden opgang i afdelingen, Kisumparken 122, hvor der ikke blev foretaget nogen
ændringer.
For de 12 lejligheder under ét, påviste målingerne høje værdier for både relativ fugt og CO2. Den ringe
gennemsnitlige luftkoncentration skyldes primært 2 lejemål, hvor ventilationen åbenlyst ikke har virket.
Dette harmonerer med meldinger fra driften om, at der har været gentagne driftsproblemer, hvor nogle af
anlæggene er gået i stå, uden at give fejlmelding.
Der er etableret måling af temperatur, relativ fugt og CO2 med målinger hvert. 5. minut, hvilket giver hele
8.000 målinger pr. måned. BUILD/SBI har opstillet en skala for indeklima, hvor grøn zone er anbefalet
indeklima, gul zone er mindre godt og ikke anbefalet indeklima vises som rød zone. Intervallerne for
temperatur og relativ luftfugtighed er forskellige i hhv. sommer- og vinterhalvår.
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Oversigtstal – Indeklima
Nedenfor vises indeklimamålinger for januar og august måned (2020) for de 10 ud af 12 lejligheder, hvor
ventilationen har været i stabil drift.

Figur 1 - Oversigtstal - indeklima, vinter (januar).

Figur 2 - Oversigtstal - Indeklima, sommer (august).

Temperatur
På figur 1 bemærkes den meget høje gennemsnitlige temperatur i januar måned, som er helt oppe op 23,7
grader. Kigger man samlet på de gule og røde zoner, så er den målte temperatur over 21 grader i 94 % af
tiden, og over 23 grader i hele 72% af tiden. En vigtig faktor at have in mente her er, at beboerne ikke har
betalt for eget varmeforbrug i den målte periode. Dermed har de ikke haft et økonomisk incitament til at
holde temperaturen nede i fyrringsperioden. Nedenfor vises den relative fordeling af alle
temperaturmålinger.

Figur 3 - Temperatur. Relativ fordeling af alle temperaturmålinger i de 10 lejligheder i januar måned.
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Relativ luftfugtighed
Den relative luftfugtighed i en bolig varierer i løbet af året. Målt som absolut luftfugtighed, så er
fugtindholdet indenfor nogle gram højere pr. m3 end udenfor. Om vinteren, hvor luften er kold og
fugtindholdet udendørs er meget lavt, vil den absolutte og relative luftfugtighed indenfor også være lav.
Hvis boligerne blot er opvarmet, vil udfordringer med høj luftfugtighed og skimmelsvamp derfor primært
være en udfordring i løbet af sommer og efterår.
Som det kan ses på figur 4, så ligger alle fugtmålinger i den anbefalede, grønne zone i vinterperioden.
Grafen viser også, at blot 5% af målingerne i august måned ligger i gul zone.

Figur 4 - Relativ luftfugtighed. Relativ fordeling af alle fugtmålinger i de 10 lejligheder i august måned.

CO2
Generelt er CO2-målinger lavere om sommeren end om vinteren, hvilket primært skyldes to ting; vi
opholder os mindre tid indenfor i boligerne, og vi åbner vinduerne og lufter mere ud.
Måling af CO2 i de 10 lejligheder i hhv. januar og august dokumenterer – i lighed med fugtmålingerne – at
ventilationen fungerer, og at procentandelene et CO2-niveau i de gule og røde zoner er lave.
I nedenstående graf på figur 5 vises den relative fordeling af CO2-koncentrationen i januar måned for de 10
lejligheder. Bemærk at blot 9% af målingerne ligger i gul zone, og kun 4% i rød zone, dvs. målt CO2-niveau
over 1000 ppm.

Figur 5 - CO2-niveau. Relativ fordeling af CO2-koncentrationen i de 10 lejligheder i januar måned.
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Referencemålinger i Kisumparken 122
Som tidligere nævnt er der lavet referencemålinger i en tilsvarende opgang i Kisumparken 122, hvor der
ikke blev foretaget ændringer i hverken indretning eller installationer. Disse ses på figur 6 for april måned.
CO2-målingerne dokumenterer et for lavt luftskifte, imens luftfugtigheden ser ud til at have været holdt på
et fornuftigt niveau med den eksisterende udsugningsventilation. ”Før-målingerne” dokumenterer herved,
at indeklimaet før renoveringen ikke har været kritisabelt, men til sammenligning med Kisumparken 92, så
er luftskiftet forbedret med den decentrale ventilation. Sammenligningen sker på trods af, at
referencemålingerne er foretaget i hhv. april og august.

Figur 6 - Oversigtstal - Indeklima, forår (april), for referenceboligerne i Kisumparken 122.

Driftserfaringer – Gateway til mini CTS-styring
En web-server fra Exhausto blev etableret for de 12 lejligheder til overvågning og overstyring af
driftsforholdene i de enkelte boliger. Intentionen var, at denne skulle fungere som et mindre CTS-system,
som driften kunne tilgå på driftskontoret. Her ville driften få de advarsler og alarmer vedrørende anlægget,
som de i fællesskab med rådgiver havde besluttet aktuelle for projektet. Eksempelvis vedrørende
udskiftning af filtre, hvor man ved at få besked om først at udskifte filtrene, når de faktisk har udtjent deres
levetid, så vil CTS-systemet kunne medføre en økonomisk besparelse herved.

Figur 7 – Udklip fra en demoversion af Exhaustos MB Gateway, som efterfølgende blev tilrettelagt ift. BO-VESTs behov og ønsker til
overvågning af driftsforhold.
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Evalueringen fra driften har været, at ”anlæggene går jævnligt i stå og skal nulstilles, mange beboere
reagerer ikke, flere fordi de ikke ved, at anlægget er ude af drift igen. Så en central løsning vil være at
foretrække for sikring af nemmere drift, måske heller ikke så pladskrævende som nuværende anlæg.”
(Driften, Silergården Afd. T13).
Gatewayen har således ikke virket efter hensigten, da driften ikke har fået de aftalte alarmer og advarsler,
som var nødvendige for at rette op på fejlene i tide. Driften har f.eks. oplevet, at spjæld er lukket eller helt
slået fra, uden at give fejlmelding. Fejlen er derfor først opdaget ved et rutinetjek, da beboerne ikke i
mellemtiden selv har reageret. Dette har særligt været et problem i de førnævnte 2 ud af 12 lejligheder,
hvorfor den ustabile drift må være en del af forklaringen på det dårlige indeklima i disse boliger.
Driftserfaringer – Decentral vs. Central Ventilationsløsning
I forbindelse med projekteringen har man diskuteret fordele og ulemper ved at anvende en central eller
decentral ventilationsløsning. På trods af, at decentrale anlæg kræver en øget service i de enkelte
lejligheder, har man haft gode erfaringer fra rækkehusene i afdelingen – særligt når servicebesøg har
kunnet kombineres med løbende sundhedseftersyn hos beboerne. Et tiltag fra driften, som de ønskede
videreført til de øvrige boliger.
Evalueringen fra driften i dag er, at ”vi har været glade for den øgede tilstedeværelse hos beboerne, men
fordelene opvejer dog ikke den omkostningstunge drift, vi ser ind i, hvis vi udfører løsningen i alle
afdelingens 1050 boliger. En central løsning vil derfor være at foretrække fremadrettet.” (Driften,
Silergården Afd. T13).
Driftens erfaringer fra projektet har vist sig at harmonere med Landsbyggefondens øgede opmærksomhed
på robuste ventilationsløsninger i almene etageboliger. Ligeledes med driftens parallelle erfaringer med
højfrekvent og asynkron drift af decentrale anlæg i rækkehusene i afdelingen. Her har komponentskift,
udskiftning af motor og lejer mv. vist sig at være nødvendige på ca. 30% af anlæggene efter 7 års drift.
Erfaringerne understøttes også af anbefaling på Exhaustos hjemmeside om valg af central, røgventileret
løsning til almene etageejendomme (https://www.exhausto.dk/projektering/Living%20%20Boligventilation/Valg%20af%20system). Exhausto forventer en gennemsnitlig levetid på ca. 10-12 år
ved regelmæssig god service på de decentrale anlæg, mens de alternative centralanlæg vurderes at kunne
driftes i ca. 20-30 år ved omhyggelige servicerutiner.
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Nedenfor ses et groft estimat på et årligt driftsbudget for service, el- og energiforbrug fra AI, sammen med
erfaringstal fra driften.
Tabel 1 - Estimeret driftsbudget for service, el- og energiforbrug på decentral (12 stk.) vs. central ventilationsløsning.

Estimeret Driftsbudget

Nye, individuelle
ventilationsanlæg og
aggregater i de enkelte
lejligheder (12 stk.)

Centralt anlæg
(2000 m3/h)

Anlæg og aggregater

508.000 kr. ekskl. moms*

625.000 kr. ekskl. moms*

Årligt service inkl. skift af filter

33.700 kr. ekskl. moms*
27.000 kr. ekskl. moms***

5.000 kr. ekskl. moms*
8.000 kr. ekskl. moms**

Elforbrug**

4165 kWh/år****

6942 kWh/år

Varmeforbrug**

105.120 kWh/år****

92.856 kWh/år

*tilbud fra entreprenør i 2018
**estimat fra AI Arkitekter & Ingeniører
***erfaringstal fra driftspersonalet
****Årsagen til at det samlede forbruget er højere på de decentrale anlæg på dette projekt, skyldes at
den eksterne tryktab for decentrale anlæg er højere end et centralt anlæg, da både indtag og afkast er
placeret på tag.
Note: Årligt service inkl. skift af filter indebærer som udgangspunkt 1x filterskift årligt for både
decentrale og centrale anlæg. Dog har driftspersonalet erfaret i rækkehusene, at 2x filterskift fungerer
bedst for optimalt brug af decentrale anlæg – dette indgår i erfaringstallet, og 2x filterskift årligt er nu
indført i prøveopgangen. For det centrale anlæg er det vigtigt at pointere, at emhætterne kører separat.
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DECENTRAL VARME- OG VARMTVANDSPRODUKTION
Det eksisterende VVS- og ventilationsanlæg i bebyggelsen var opbygget traditionelt. Varme- og
varmtvandsproduktion skete centralt fra et fælles teknikrum. Forsyning af de enkelte lejligheder skete via
to centralvarmerør og tre brugsvandsrør; koldt, varmt og cirkulation. Eksisterende afløbsinstallation var
udført som separatsystem, hvor installationer fra wc og badeværelser har været støbt ind i konstruktionen.
Nye forhold
Produktion af varme til opvarmning af boliger, samt produktion af varmt brugsvand blev etableret i nyt
teknikrum i kælderen. Varmeproduktionen baseres nu primært på ejendommens fjernvarmeanlæg og
sekundært på el. Teknikrummet indgår som en del af forsøgsanlægget og skal således betragtes som en
midlertidig varmecentral. I den forbindelse skal driftspersonalet selv manuelt skifte til el-patronerne i
sommerperioden, når centralvarmen lukkes, og tilbage til centralvarmen i vinterhalvåret, da produktionen
af varmtvand sker individuelt i hver lejlighed.

Figur 8 – Midlertidig varmecentral til prøveopgangen – Sondex 175 kW varmeveksler.

I forbindelse med helhedsplanen for afdelingens 1050 lejligheder, har bygherre været i dialog med
leverandøren på anvendte vand- og varmeunit. I prøveopgangen i Kisumparken 92 ville man afprøve
anlægget i forhold til den faktiske effekt ved lav fremløbstemperatur. Formålet har været, at man ved en
evaluering derved kunne fremtidssikre denne løsning i bebyggelsens øvrige lejemål.
I de enkelte lejligheder er der opsat en decentral vand- og varmeunit, som forsynes med et koldtvandsrør
og to varmerør fra kælderen. Opvarmning af lejemål sker primært via radiatoranlæg suppleret med
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gulvvarmeanlæg i badeværelset. Varmeanlægget er forsynet med automatisk udekompensering af
fremløbstemperaturen. De termostatiske ventiler er placeret i hver lejligheds teknikrum, som er koblet
sammen med de trådløse rumfølere i lejligheden.
Hver unit er forsynet med en ECL Comfort 310 termostat fra Danfoss, som kan tilgås via en tilsvarende webserver som for ventilationsanlæggene således, at driftspersonalet kan overvåge og overstyre
driftsforholdene i de enkelte lejligheder.
Driftserfaringer
I modsætning til MB Gateway til styring af ventilationsanlæggene, så oplyser driftspersonalet, at løsningen
med termostaterne og tilhørende web-server fra Danfoss har fungeret rigtig godt. Så godt, at de er gået fra
Snyder CTS til løsningen fra Danfoss i hele afdelingen. Derfor overvejer de også at skifte til samme webserver-system fra Danfoss på ventilationen, da det også fungerer hertil. Det vil være smart for driften
fremadrettet.
Dog har de desværre oplevet mange udfald i den trådløse forbindelse til termostaterne, som styrer
rumvarmen på radiatorerne og gulvvarmen i badeværelserne. Driftspersonalet har derfor været nødt til at
indføre fast skift at batterier i termostaterne med servicebesøget hvert 2. år for at sikre forbindelsen – også
selvom batterierne muligvis stadig virker. Dette er hverken miljøvenligt eller optimalt ift. den tilhørende
økonomi. Fremadrettet bør forbindelsen til termostaterne derfor være fortrådet, og ikke bruges på
radiatorer, da brugen heraf ikke har fungeret optimalt.
I forhold til vandtemperaturen oplever beboerne, at der ikke er varmt vand i både køkken og bad, når disse
benyttes samtidigt. Forsøget med anvendelse af decentrale vand- og varmeunits har været baseret på test
med lav fremløbstemperatur til unitten. Løsningen er udarbejdet således, at der leveres varmt vand jf.
DS439 til køkken på 45 grader, og til bruser på 40 grader. For beboere, der har været vant til muligheden
for højere temperaturer, når der benyttes varmt vand i bruseren og i køkkenvasken samtidigt, vil vandet
derfor sandsynligvis være koldere end tidligere.
Til gengæld har man ingen problemer haft med ophobning af kalk i anlæggene, hvilket man ellers
forventede ville blive et stort problem ift. at skulle afkalke alle anlæggene i de 12 lejligheder. En glædelig
nyhed og positiv erfaring, som har gjort, at man ikke har haft behov for yderligere blødgøringsanlæg til
prøveopgangen, men har kunne nøjes med det udvendige LAGUR-anlæg til behandling af kalk.
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SEKUNDAVAND TIL TOILETSKYL OG VASKERI
Nord for bebyggelsen ligger ”den grønne kile”, som er et større spildevandsanlæg. Årligt indstrømmer der
ca. 150.000-200.000 m3 grundvand fra motorvejen, og samtidigt opsamles større mængder regnvand og
grundvand i et nærliggende grøftbassin langs rosenåen. Tranemosegård/Silergården Afd.13 har udvist
interesse for at aftage større dele af disse vandmængder til brug ved toiletskyl og vaskeri i boligafdelingen.
Boligafdelingen har været i positiv dialog med kommunen og HOFOR omkring projektet. I området nord for
bebyggelsen er der ydermere et antal nedlagte grundvandsboringer, der ligeledes ville kunne åbnes og
udnyttes som vandforbrug ved toiletskyl og tøjvask.
Figur 9 – Oversigtskort over Brøndby Strand – Gul, stiplet markerer Silergården Afd. T13, de røde prikker markerer et antal lukkede

grundvandsboringer, som evt. vil kunne åbnes og udnyttes til vandforbrug ved toiletskyl og tøjvask.

Nye forhold
Fra teknikrum forsynes de enkelte lejemål nu via ny koldtvandsledning samt nye varmeledninger placeret
under loft i kælder, og i lodrette installationsskakte. I forbindelse med projektet og afdelingens fremtidige
ønske om at bruge sekundavand til toiletskyld, tøjvask samt afdelingens fællesvask, er der
forberedt/etableret installation til dette. Fra den midlertidige varmecentral frem til de enkelte lejemål er
der etableret en føring til sekundavandet. I dag er sekundavandsinstallationen tilsluttet
koldtvandsledningen i kælderen. Når brugen til sekundavandet bliver aktuelt, skal omkoblingen kun foregå i
teknikrummet.
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TILGÆNGELIGHED
For Tranemosegård og generelt for Brøndby Kommune, vil et øget antal tilgængelighedsboliger give
området en kvalitet i form af, at boligafdelingen kan tage hånd om en bredere befolkningsgruppe. Beboere,
som på nuværende tidspunkt er bosat i Tranemosegård, vil derfor ikke være nødsaget til at flytte væk fra
området ved et evt. fremtidigt behov for en tilgængelighedsbolig.

Figur 10 - Tilgængelighedsbolig 1.sal, fremtidige forhold. Tegning ej målfast.

Nye forhold
Alle boliger i opgangen er omdannet til tilgængelighedsboliger. Eksisterende indretning af badeværelse,
gang, køkken og opholdsrum er renoveret for at opfylde krav til tilgængelighed. Både ift. venderadius,
fribredde i indvendige døre, placering af funktioner ift. hinanden, samt niveaufri adgang fra parkering til
bolig og fra bolig til altan. I forbindelse med etablering af elevator, med adgang fra kælder til 3.sal, er
eksisterende garderoberum og toilet er fjernet. I tomrum mellem lejlighed og elevator blev der etableret
teknikskakt til samling af decentral ventilation, varme- og brugsvandsproduktion.
Driften oplyser, at beboerne har været meget glade for elevatoren. Dog har de været mindre glade for
indretningen af køkkenerne, især ift. skabsplads. Afdelingen har løst problematikken efterfølgende ved at
montere overskabe frem for de hylder, som blev sat op i forbindelse med renoveringen.
Det skal bemærkes at altaner ligger højere end gulve i boligen, dette er i prøveopgangen løst ved flytbare
ramper der sættes op hvis beboerne har behovet.
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KONKLUSION
Formålet med demonstrationsprojektet i Kisumparken 92 i Silergården Afd. T13 var at afprøve nye
decentrale teknologier, hvor hver lejlighed udstyres med separate anlæg for varme, vand og ventilation.
Hertil kom planer om øget tilgængelighed, bl.a. via etablering af elevator samt brug af sekundavand fra et
nærliggende vandreservoir. Alt sammen i tæt samråd med leverandør og afdelingens driftspersonale, og for
at afprøve tiltagene forud for en eventuel implementering i den store helhedsplan, HP4.
Intentionen var god, og tanken om decentrale systemer i et alment etagebyggeri var dengang frisk og
anderledes. Særligt med afdelingens ønske om en større tilstedeværelse hos de ældre beboere, som man
havde haft god erfaring med i afdelingens rækkehuse.
Erfaringerne i Kisumparken 92 har dog vist, at med et stort antal decentrale anlæg for både varme, vand og
ventilation, så vokser opgaven for indregulering samt med at søge og rette fejl. Fordelene ved den øgede
tilstedeværelse opvejer ikke den omkostningstunge drift, som afdelingen ser ind i, hvis de decentrale
løsninger udføres i alle 1050 boliger.
Konklusionen er, at selvom centrale systemer for varme, vand og ventilation med indbygget overvågning
muligvis kan virke komplekse, så vil de være enklere (mere robuste) at styre for driftspersonalet, og at
foretrække i etageboliger som i Silergården (afd. T13). Konklusionen har vist sig at harmonere med
nuværende anbefalinger fra Exhausto om, at en central, røgventileret ventilationsløsning er at foretrække i
etagebyggeri. Ligeledes med Landsbyggefondens øgede opmærksomhed på fremtidssikret, robust drift i
alment etagebyggeri.
Hvad skal der ske nu i Kisumparken 92? Tilgængelighedsboligerne bibeholdes som de er, og elevatoren får
lov at blive, da beboerne har været meget glade for denne. De decentrale varmecentraler nedlægges
således, at varmeforsyning og varmt vand i stedet kommer fra en fælles varmecentral i boligblokken. Røret
til sekundavand vil fremover blive brugt som det nye koldtvandsrør. Endeligt bibeholdes den decentrale
ventilation i opgangen, nu med 2x filterskift årligt og øget opmærksomhed hos beboerne om at give
tilbagemeldinger, hvis de oplever fejl. Systemet til overvågning og overstyring af de decentrale vand- og
varmeunits fra Danfoss vil forsøges implementeret på ventilationen.
Alt i alt viser erfaringerne fra dette demonstrationsprojekt, hvad et demonstrationsprojekt faktisk skal
bruges til – at afprøve nye, anderledes og/eller komplekse løsninger, som både projektdeltagere og resten
af branchen kan blive klogere på og lære fra til fremtidige projekter. Demonstrationsprojektet her viser, at
man ikke bør vælge decentrale løsninger i større skala i den store helhedsplan, HP4. En lige så vigtig og
positiv læring, som hvis det hele var gået strålende/fejlfrit.
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